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I kartområdets norra del upptar myrmarken (Klockamyren på bilden) ca 50 % av markarealen. Den södra 
delen utgör det egentliga fjällområdet med de tre stora massiven Snasahögarna (bilden), Bunnerfjällen och 
Kyrkstensfjället. 
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Förord 

Det geomorfologiska kartbladet 19 C Storlien 
är det andra bladet från Jämtlands län. Det 
omfattar områden som sedan länge stått i 
brännpunkten för turisterna; på liknande sätt 
har det också mycket länge varit föremål för 
betydande intresse från forskarnas sida. 

Läget av hittills utgivna blad - till vilka 
också bör läggas ett tidigt och delvis i annan 
teknik karterat större område i nordvästra 
Dalarna - framgår av översiktskartan i fig. 1. 

Karteringen har liksom tidigare baserats på 
flygbildstolkning varvid s k IR-fårgfilm - med 
i vissa hänseenden rikare informationsinne
håll - nu kunnat utnyttjas för området. I viss 
utsträckning har dock kontroller företagits i 
pankromatiskt filmmaterial. Fältkontroller 
har företagits i den omfattning som ansetts 
nödvändig för en riktig identifiering och för 
att skapa bättre förutsättningar för de värde
ringar, som denna beskrivning mynnar ut i. 

I numera flertalet blad har även myren 
återgivits. I huvudsak har informationen om 
dess utbredning inhämtats från flygbilderna 
och den topografiska kartan; av kartskaleskäl 
har en betydande generalisering här liksom i 
fråga om andra objekt varit nödvändig. På 
samma sätt som tidigare har ytor utan klara 
morfologiska indikationer lämnats vita. En 
klassificering av dem skulle ha krävt bety
dande insatser av fåltarbeten och därmed 
starkt ökade kostnader. Med hänsyn till att 
det vanligen torde röra sig om ett relativt 

tunt, odifferentierat moräntäcke, har åtgär
den ansetts försvarlig. 

Till kartan hör en relativt utförlig beskriv
ning av terrängformerna inom kartbladsom
rådet och en kortare skildring av deras ut
vecklingshistoria, i den mån denna kan re
konstrueras. Liksom i fråga om kartan är 
denna presentation koncentrerad till vad som 
ofta kallas mellanformer. De allra största 
formelementen - ytor av peneplantyp , dalge
nerationer etc, - liksom former av mindre 
storlek än några kvadratmeter - t ex mindre 
frostmarksformer - redovisas sålunda ej. 
Skälen är bl a kart- och reproduktionsmäs
siga, ifråga om småformerna också begräns
ningar i flygbildsmaterialets upplösningsför
måga, dvs informationsinnehåll. 

Beskrivningen avslutas med en värde
ringsdel, som för fram till en sammanfattande 
översikt i lättillgänglig form. Värderingsprin
ciperna är desamma som tillämpats tidigare. 
Svårigheterna att åstadkomma invändnings
fria sådana skall åter understrykas. Genom 
redovisningen av de individuella objekten och 
av gången av värderingen torde andra värde
ringsgrunder kunna anläggas; väsentligt and
ra resultat torde dock vid tillämpningen 
knappast bli följden. 

För kostnaderna har svarat Statens natur
vårdsverks fjällutredning och i mindre ut
sträckning den naturgeografiska institutionen 
vid Stockholms Universitet. 

GUNNAR HOPPE 
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Sammanfattning 

Geomorfologiska kartbladet 19 C Storlien -
Beskrivning och naturvärdesbedömning 
Fil kand Ingmar Borgström 

Arbetet avses ge en översikt över geomorfo
login inom kartbladet Storlien samt en så väl
grundad bedömning som möjligt av områdets 
geomOlfologiska naturvärden. Inventeringen, 
som baseras på flygbildstolkning, redovisas 
med en karta i skalan 1:250 000 och med till
hörande kartblads beskrivning och naturvär
desbedömning. Beskrivningen är uppdelad på 
två avsnitt, en allmän del och en speciell del. 
I den allmänna delen ges en orientering om 
karterings metodik , fjällkedjans utveckling 
samt en systematisk beskrivning av terräng
formerna inom fjällkedjan och dess återgiv
ning på kartan. I den speciella delen ges en 
översiktlig beskrivning av kartområdets ve
getation och geologi samt en utförlig redovis
ning av terrängformerna i mindre regioner. I 
naturvärdesbedömningen redogörs först för 
de principer som använts vid värderingen. 
Objekten poängsätts efter faktorerna säll
synthet, utformning och forskningsintresse. 
Med hänsyn till poängtilldelning ordnas de i 
fyra klasser (I-IV). De som tillhör klasserna 
l-III redovisas dels i tabellform, dels med en 
utförlig beskrivning. Slutligen har en sam
manställning av värdefulla områden gjorts. 

Områdets norra delar, som har ett mycket 
tunnt moräntäcke, upptas av stora arealer 
myrmark och issjösediment. Det utgör en 
stark kontrast till det betydligt formrikare 
fjällområdet Blåhammarfjället - Snasahögar
na - Bunnerfjällen - Kyrkstensfjället i söder. 
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Det senare karakteriseras framför allt av 
glacifluviala erosions- och ackumulations
former , men också av vissa moränformer. 
Genom att inlandsisen vid avsmältningen 
över området delades upp i en nordlig och en 
sydlig ismassa, har många former i och invid 
delningszonen kommit att bli komplexa, både 
till utformning och bildningssätt. 

94 av de inventerade objekten har urskilts 
som speciellt värdefulla. Av dessa är 4 klass 
1-,15 klass 11- och 75 klass III-objekt (fig 31). 
De områden som bedömts vara särskilt vär
defulla (fig 34) är dels området Stråten-Bunn
ran i Bunnerfjällen (innehåller 3 klass 1-
objekt), dels Handöldeltat-Klockamyren (in
nehåller 1 klass l-objekt). 

Medhjälpare vid fåltarbetet har varit Hå
kan Jonsson, Karin Borgström, Ingemar 
Lindqvist, Karin Dittmer och H. Unden. 
Renritning av kartor och figurer har utförts av 
Inga Blomberg. Are Areschoug har svarat för 
bildorientering och fotogrammetriska mät
ningar. Bo Strömberg har dels under fåltar
betet, dels vid genomläsning av manuskriptet 
gjort många värdefulla kommentarer och på
pekanden. Ä ven Gunnar Hoppe och Olle Me
lander har läst manuskriptet och lämnat syn
punkter av stort värde. Karin Borgström har 
hjälpt till med utskriften av koncept, som se
nare renskrivits av Gertrud Hultblad. Under 
hela karteringsarbetet har författaren haft 
gott stöd av Ann-Cathrine Ulfstedt och Olle 
Melander. 

Till samtliga som bidragit till denna rapport 
riktas härmed ett varmt tack. 



Summary 

Geomorphological map 19 C Storlien 
-Description and assessment of areas of 
geomorphological importance 
Ingmar Borgström B.Sc. 

The object of the study is to make a survey of 
the geomorphology of the Storlien map sheet, 
and to make as well-founded an assessment 
as possible of the natural value of the area. 
The content of the study, which is mainly 
based on the interpretation of aereal photo
graphs, is shown in a map, in the scale 
1 :250,000, and in an accompanying map de
scription and an assessment of natural value. 
The description has been divided into two 
sections. The first provides a survey of the 
mapping methods used, the development of 
the mountain range and a systematic descrip
tion of the landforms in the mountain range 
and their cartographic representation. The 
second section provides a general description 
of the vegetation and geology of the area and 
a detailed account of the landforms in each of 
a number of regions (as defined in the text). 
The principles for the assessment are laid 
down in the assessment of natural value. The 
items are awarded points for rarity , form and 
research interest. Depending on the number 

of points they are divided into four clas ses 
(I-IV). The items in categories I-III are 
shown i a table and described in detail. Final
ly a compilation of valuable areas has been 
made. 

The northern part of the area, which has a 
very thin till cover, consists of large areas of 
swamp and ice-dammed lake sediments. In 
the south, the formrich high mountain area 
Blåhammarfjället - Snasahögarna - Bunner
fjällen Kyrkstensfjället provides a contrast. 
It is mainly characterized by glaciofluvial 
erosion- and accumulation forms, but also by 
certain moraine forms. Since the inland ice at 
the time of the deglaciation of the area was 
divided into a northern and a southern ice 
mass, many forms have become complex, in 
shape as weIl as genetically. 

94 of the items in the study have been 
seleeted because of their geomorphological 
value. Of these, 4 belong to category I, 15 to 
category II and 75 to category III (fig 31). The 
areas Stråten-Bunnran in Bunnerfjällen (en
closing 3 objects of category I) and Handöl
deltat-Klockamyren (1 object of category I) 
have been assessed as beeing of special value 
(fig 34). 
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Beskrivning - Allmän del 
Inledning 

Karteringens målsättning 

Projektet Geomorfologisk kartering i fjällen 
är en översiktlig inventering och värdering av 
landformer och områden i fjällregionen. Syf
tet har varit att inom överskådlig tid och till 
rimliga kostnader åstadkomma en produkt 
som kan tjäna som beslutsunderlag för den 
fysiska planeringen. Föreliggande arbete, 
som är en delrapport inom projektet (se fig 1) 
består av ett kartblad med beskrivning och 
naturvärdesbedömning av landformerna. 

I beskrivningsdelen redovisas landformer 
och landskapsutveckling 
- översiktligt för hela fjällkedjan (allmän del) 
- detaljerat inom undersökningsområdet 

(speciell del). 
I den andra delen redovisas principerna för 

naturvärdesbedömningen samt ges en fylliga
re beskrivning av de värdefullaste objekten 
och områdena. 

Karteringsmetodik 

Karteringen är i huvudsak baserad på flyg
bildstolkning. Symboler för de karterade 
formelementen överförs till en manuskript
karta i skala 1: 100 000. Denna kompletteras 
med information från en litteraturinventering, 
och utgör sedan underlag för en fältkontroll. 
Denna koncentreras till svårklassificerade el
ler intresseväckande objekt, men innefattar 
även stickprovskontroller utefter fårdvägarna 
(fig 2). Fältobservationerna syftar också till 
att söka klargöra isavsmältningsförloppet 
(t ex genom studier av isräfflor) och vissa 
formgruppers bildningssätt (t ex genom jord
provsanalyser). Dessa studier är av stor be
tydelse för slutsatserna i den naturvärdesbe
dömning som åtföljer kartan. Fältkontrol
lerna föranleder ofta en justering av manu
skriptkartan varvid ytterligare en genomgång 
av flygbilderna är nödvändig. Den slutgiltiga 
kartan har sedan renritats och utgjort under
lag för det tryckta kartbladet i skala 
1 :250 000. 

De flygbilder som i huvudsak använts vid 
denna undersökning är diapositiv av infra
rödkänslig fårgfilm ("IR-bilder") i skala 
1 :60 000. Över vissa områden med formmäs-
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mi Utgivna kartblad 

Kartbladet Storlien 

D Kartblad under bearbetning 

Fig l Undersökta områden. 

Locatiall map. 

sigt mycket komplicerade terrängavsnitt har 
kompletteringar gjorts i annat flygbildsmate
rial, företrädesvis i pankromatiska bilder i 
skala 1 :30 000. De metodstudier som gjorts 



Fig 2 Routekarta. Markkontroller har utförts 
längs de heldragna linjerna, helikopterkontroller 
längs de streckade. 

Grallnd contrals along continollS lines, aerial con
trals along dotted lines. 

för att jämföra de olika bildmaterialen vid 
geomorfologisk kartering (Melander 1976 s 
27, Ulfstedt 1977 s 8) har visat att IR-filmen 
är överlägsen den svartvita, åtminstone vad 
gäller former av mellanstorlek. 

Fjällkedjans utveckling 

Prekvartär utveckling (fig 3) 

Man antar att den skandinaviska fjällkedjan, 
Skanderna, började bildas för ca 600 miljoner 
år sedan. De båda urbergssköldar som nuva
rande Skandinavien och Grönland utgör rör
de sig då ifrån varandra, åtskilda aven stor 
vattenfylld sänka, geosynklinal. Under 
perioderna kambrium, ordovicium och silur 
bildades här magmatiska bergarter genom att 
glödande massa trängde upp via svaghetszo
ner i den relativt tunna havsbottnen, samti
digt som stora mängder sediment pålagrades 
från de omgivande kontinenterna. 

Enligt nuvarande platt-tektoniska teorier 
(t ex Gee 1975) började i sen silur den grön
ländska plattan att röra sig österut. I bry t
ningszonen mellan de båda plattorna ve c-

kades kambro-siluriska sedimentbergarter 
samtidigt som vulkaner bildades av upp
trängande magma. I devon stötte plattorna 
samman varvid såväl sediment- som magma
tiska bergarter kom att i form av skollor skju
tas ut över de båda urbergssköldarna. Detta 
innebar ofta att äldre bergartslager hamnade 
ovanpå yngre lager. Under den långa perio
den mellan karbon och krita skedde en 
nedbrytning och utjämning (peneplanisering) 
av de veckade bergen. I tertiär böljade ur
bergssköldarna med överliggande skollor åter 
röra sig ifrån varandra, samtidigt som de höj
des. Den nuvarande skandinaviska fjällked
jans läge antas bl a vara orsakat av urbergs
sköldens olikformiga landhöjning. 

Landformer som återspeglar berggrundens 
stmktur kallas strukturformer. Hit hör t ex 
skollornas branta begränsningar åt öster, den 
s k glintell. Andra exempel är sprickor och 
förkastningar. Dessa är orsakade av rörelser i 
jordskorpan, främst i samband med berg
kedjeveckning, och kan utgöra kilometer
långa företeelser i landskapet. 

De former som bildas av de nedbrytande 
krafterna, t ex dalgångar eller flacka s k 
denudationsytor , kallas skulpturformer . De 
kan ibland vara mycket gamla. Så t ex antas 
resterna av de flacka utjämnade ytor i fjällen 
som en gång legat nära havets nivå, penepla
nen, vara minst 2-3 miljoner år gamla. 

Av de former som nämnts ovan är det en
dast sprickor och förkastningar som marke
rats på den geomorfologiska kartan. 

Kvartär utveckling 

Under kvartär, dvs de senaste 2 el 3 årmiljo
nerna, kännetecknas klimatet av omväxlande 
varma och kalla perioder, vilket lett till upp
repade nedisningar i såväl Skandinavien som 
på flera andra håll. Det är osäkert hur mycket 
de tidigare nedisningm'na betytt för reliefut
vecklingen. Landskapets storformer, ni
scher, U-dalar och liknande, antas vara for
made under loppet av flera istider, medan 
vmje istid nästan helt utplånat de lösa avlag
ringarna från föregående nedisning. 

Den senaste nedisningen Weichsel (Wiirm) 
antas ha börjat för ca 100 000 år sedan. Enligt 
den vanligaste hypotesen växte små glaciärer 
till uppe i de högsta fjällområdena för att så 
småningom fylla ut dalgångarna i form av 
dalglaciärer . Dessa växte ihop till isströmnät 
som sökte sig ut till låglanden utanför fjäll-
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tande issjöar, dämda mellan fjällen och låg
landsisen. 

När isen smält undan, dvs i postglacial tid, 
började andra processer än de glaciala att 
omforma landskapet. Dessa är främst an
knutna till flodernas verksamhet, till frostens 
inverkan och till massrörelser på sluttningar, 
till vinden och till vågor och strömmar i hav 
och sjöar. Sådana krafter verkar än i dag, då 
även människan bidrar till att omskapa jord
ytans relief. 

Den geomorfologiska kartan 

Allmänt om kartans innehåll 

En geomorfologisk karta syftar till att redovi
sajordytans landformer. Den bör därvid helst 
ge upplysning om formens 
- utseende (morfologi) 
- bildnings sätt (morfogenes) 
- lutningsförhållanden (morfometri) 
- ålder (morfokronologi) 
- uppbyggnadsmaterial (litologi) 

Målsättningen med den geomorfologiska 
kartan över svenska fjällkedjan har varit att 
förhållandevis snabbt och till låg kostnad 
åstadkomma en vetenskapligt tillfredsstäl
lande produkt, användbar för naturvårds
ändamål. Kompromisslösningar har därför 
fått tillgripas som t ex inneburit att av ovan
stående punkter morfokronologi och litologi 
inte kunnat redovisas. Jämfört med förhål
landena i t ex Centraleuropa är det först
nämnda av underordnad betydelse i ett land
skap präglat av inlandsisen. Litologin återges 
dock översiktligt i form av separata berg
grunds- och jordartsgeologiska kartor. Kar
tan har i möjligaste mån anpassats till de in
ternationella normer som utarbetats av kom
mISSIOnen för geomorfologisk kartering 
(IGU). Den följer t ex i såväl fårg som sym
bolbeteckningar i huvudsak de riktlinjer som 
angivits av Demek (1972). Vissa avvikelser 
och kompletteringar, framför allt vid val av 
symboler, har varit nödvändiga på grund av 
speciella förhållanden i svensk terräng. 

Landformernas utseende åskådliggörs på 
kartan med så formnära symboler som möj
ligt. En kartsymbol representerar dock oftast 
en grupp forme1ement. Ett antal tecken för 
t ex solifluktionsvalkar på en bergssida bety
der att formen förekommer över hela den yta 
som symbolerna täcker och en talustriangel 
kan representera flera taluskoner i naturen. 

För vissa större landformer som deltan, gla
ciärnischer och rullstensåsar beskriver dock 
symbolen det enskilda objektets ungefårliga 
storlek och utseende. 

Kartan är tryckt i 6 fårger vilket gör att 
informationsmängden kan bli relativt stor 
utan att man gör avkall på läsbarheten. Sam
tidigt ger man med de olika fårgerna, enligt 
internationella rekommendationer, en gene
tisk förklaring till de landformer som symbo
liseras. Flera skilda processer måste emeller
tid ibland representeras aven och samma 
fårg. Dessa har då i möjligaste mån gruppe
rats med hänsyn till de genetiska sambanden. 
Vissa former, framför allt de periglaciala (so
lifluktionsvalkar och frostmarksformer) , är 
polygenetiska, dvs bildade genom mer än en 
process, varför full konsekvens inte kunnat 
erhållas i indelnings systemet. 

Följande tabell anger vilka fårger som an
vänds i kartan samt vilka processer de repre
senterar: 
lila inlandsisens och glaciärernas ero

sionsformer samt periglaciala former 
rött inlandsisens och glaciärernas acku

mulationsformer samt rik- och stor
blockiga ytor 

brunt glacifluviala och fluviala erosions
former , sluttningarnas former samt 
karstformer 

grönt glacifluviala och fluviala ackumula
tionsformer 

blått limniska former 
svart biogena och antropogena former 

samt former orsakade av rörelser i 
berggrunden. 

Kartan anger också landskapets lutningsför
hållanden med ett urval av höjdkurvor från 
den topografiska kartan. Vägar återges med 
heldragna linjer och de mest frekventerade 
lederna är prickade. Nedan följer en kort be
skrivning av de landformer som redovisas på 
kartan. Beskrivningen följer formernas upp
ställning i kartans teckenförklaring. 

Inlandsisens och glaciärernas erosions
former 

Det kala bergets utbredning i fjällkedjan anses 
till stor del vara betingad av inlandsisens ero
sions- och transportförmåga (Rudberg 1967). 
Det gäller kanske speciellt den vanligt före
kommande öst-västliga zoneringen, där kalt 
berg är vanligare i väster än i öster. Expone-
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rade berggrunds ytor kan också vara betinga
de av smältvattenerosion och landskapets 
lutningsförhållanden (branta sluttningar). 

Vid karteringen har det inte varit möjligt att 
skilja helt kala ytor från sådana med tunt (ca 
50 cm) morän- eller vittringsjordtäcke , varför 
även dessa ingår i beteckningen. 

När klimatiska och topografiska förutsätt
ningar finns, bildas mäktiga snölegor på fjäll
sluttningarna som genom att snö successivt 
pålagras övergår till permanenta istäcken, 
glaciärer. När dessa blivit tillräckligt tjocka 
börjar de röra sig och erodera underlaget. Om 
processen får pågå tillräckligt länge, kanske 
under flera istider, bildas mäktiga hålformer i 
berggrunden, glaciärnischer . 

En väl utvecklad nisch är cirkulärt omgi
ven av höga branta väggar och har en över
fördjupad, ofta vattenfylld, botten (fig 4). Om 
nischen av någon anledning är svagt utfor
mad, markeras den på kartan som otydlig gla
ciärnisch. 

När glaciärer och isströmmar fyllde dal
gångarna eroderades dessa på ett mycket ka
rakteristiskt sätt. Således bildades trågdalar 
med kännetecknande glaciala tvärprofiler, 
s k U-dalar (fig 4). De på kartan markerade 
glacialt präglade kantlinjerna utgör dalgång
arnas skarpa övre gräns mot omgivande 
flacka platåer eller angränsande dalgångar. 
Då gränslinjen är otydlig markeras den som 
glacialt svagt präglad kantlinje. 

Inlandsisens och glaciärernas ackumula
tionsformer 

Denna grupp består huvudsakligen av de 
olika moränformerna. Här ingår dock även 
stor- och rikblockiga ytor, även om dessa i 
vissa fall genetiskt tillhör frostmarksformer
na. 

Beteckningen kuperad (mer än 5 m höjd
skillnad) och småkuperad (mindre än 5 m 
höjdskillnad) moränterräng markerar ett ore
gelbundet moräntäcke utan några tydliga 
ryggstrukturer. Sådana former kan t ex ha 
bildats framför eller i sprickor under aktiva 
isar eller i tunnlar och andra håligheter i stag
nerande ismassor (s k dödis). I beteckningen 
ryms även ofullständigt utbildade ackumula
tioner av nedanstående moränformer. De 
olika typerna av kullig moränterräng om
nämns ibland med termen moränbackland
skap, vilken dock även innefattar mer ordna
de former. Svärmvis förekommande ström-
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Fig 4 Typisk U-dal (a) med glacialt präglade ero
sionskanter Cb) och välutvecklad glaciärnisch Cc). 

Typically trough valley (a) with trough edges (h) 
and a weil developed cirque (c). 

linjeformade ryggar utdragna i isrörelserikt
ningen brukar kallas drumlins. De kan ibland 
innehålla en bergskärna eller t o m till största 
delen utgöras av avrundade hällar, s k berg
drumlins. Ibland är drumlins ofullständigt 
uppbyggda och utgör endast låga, några tiotal 
meter breda moränsträngar; kartans "svag 
drumlinisering' , . 

Rogenmorän är en typ av moränryggar som 
huvudsakligen är lokaliserade till terrängens 
lägre partier. De är vanligtvis tvärställda isrö
relseriktningen och ansågs tidigare vara bil
dade som ändmoräner framför de avsmältan
de ismassorna (A G Högbom 1920 s 94, G 
Frödin 1925 s 135 ft). Senare, när formerna 
visade sig vara vanligt förekommande i de 
sista isdelarområdena, tolkade man dem som 
dödismoräner bildade i sprickor eller klyftor i 
de hopsjunkande isresterna (G Lundqvist 
1937 s. 16, Mannerfelt 1945 s 155). Hoppe 
(1952) konstaterade att både glacifluviala ero
sions- och ackumulationsformer är överla
grade, dvs yngre än Rogenmoränen, som där
för ansågs vara subglacialt bildad. Denna 
uppfattning vann i styrka genom Hoppes 
(1968) och J. Lundqvists (1969a) arbeten i 
Tärnasjöområdet resp. Jämtland, vilka visade 
att drumlins och drumlinisering inte är ovan
liga inslag i Rogenmoränlandskapen. Det har 
också just på grund av förekomsten av drum
lins hävdats att' 'isen vid bildnings tiden fort
farande bevarat en viss rörelse" (Hoppe 1968 
s 11). 

I vissa områden, kanske framför allt i de 
södra fjälltrakterna, påträffas moränryggar 



som inte kan klassificeras som tillhörande 
någon av de kända och definierade morän
formerna inom fjällkedjan. Det rör sig oftast 
om tämligen låga, parallella ryggar orientera
de vinkelrätt mot senaste isrörelseriktningen. 
De har kallats andra moränryggar och be
skrivs utförligare i den speciella beskriv
ningsdelen. 

Rik- och storblockiga ytor kan utgöras aven 
morän med primärt hög blockhalt eller stora 
block på ytan men kan också vara sekundärt 
bildade genom frostpåverkan eller genom att 
blocken blivit frispolade av smältvatten. 

Extremt blockiga ytor, blockhav , bildas 
ibland när hela berggrunds y tor vittrar genom 
frostsprängning. Dessa in situ, dvs på plat
sen, bildade blockområden tillhör egentligen 
frostmarksformerna men har på grund av 
osäkerhet vid flygbildstolkningen inte kunnat 
särredovisas på kartan. 

Glacifluviala/fluviala erosionsformer 

Varje vattendrag lämnar spår i terrängen i 
form av rännor eller fåror. Där nutida vatten
drag skurit ner i underlaget talar man om 
recenta, fluviala rännor. A v större morfolo
gisk betydelse i fjällterräng är det dräne
ringsmönster som bildades av smältvatten vid 
inlandsisens avsmältning. Dessa fossila, nu
mera ofta torrlagda, avvattningsvägar be
nämns glacifluviala rännor. Båda typerna har 
på kartan markerats med bruna pilar. Där de 
glacifluviala rännorna endast otydligt fram
träder i terrängen har de betecknats som dif
fusa glacifluviala erosionsspår . Vattendragen 
har ibland lämnat spår av avsevärda dimen
sioner i terrängen. Det kan t ex vara djupt 
nerskurna rännor i berggrunden eller hundra
tals meter breda urspolningar i jordtäcket. 
Företeelserna har då markerats som större 
glacifluviala/fluviala rännor. 

De glacifluviala rännorna kan efter bild
ningsmiljö indelas i subglaciala, laterala och 
extramarginala rännor (Mannerfelt 1945). 

Smältvatten som utför dalsidorna och vin
kelrätt mot dalgången (konsekvent) erodera
de ner subglacialt, dvs under isen gav upphov 
till s k slukrännor. Där slukrännorna når ända 
ner till dalbottnen, övergår de till en eller 
flera stora samlingsrännor . Dessa framträder 
ofta i dag som långsträckta myrar i dalgång
arna. De subglaciala isälvarna kunde ha en 
mycket hög tryckgradient och deras erosions
förmåga var då stor. När vattnet sökte sig 

fram över flacka höjdpartier eller trösklar i 
terrängen kunde djupa kanjons bildas i berg
grunden, särskilt då sprickor eller svaghets
zoner i berget gav anvisningar för erosionen. 

De laterala rännorna, skvalrännor eller is
randrännor , är spåren efter smältvatten
strömmar som runnit utefter iskanten, mellan 
isen och dalsidan. De uppträder ofta i serier 
under varandra och antas ibland kunna av
spegla isytans successiva avsmältning år från 
år. Troligt är dock att vattnet i viss utsträck
ning sökt sig ned under isen, varför rännorna 
inte alltid kan anses helt tillförlitliga vid re
konstruktion av isreccesionskronologin. Ex
tramarginala kallas de rännor som är bildade 
utanför iskanten. Rit räknas t ex sadelskåror 
(Mannerfelt 1945) som är en speciell typ av 
överspolningsrännor (Roppe 1950, J Lund
qvist 1969). Sadelskårorna, som ofta är sub
glacialt anlagda, är bildade i passet mellan två 
ur isen uppstickande nunataker. 

En typ av mycket komplexa och svårtolka
de rännor är tappningsrännor och avlopp från 
isdämda sjöar. Tappningsrännorna kan vara 
såväl subglacialt som lateralt bildade och av
loppen från issjöarna är i allmänhet svåra att 
skilja från andra typer av rännor, då vattnet 
ofta sökte sig till tidigare anlagda dränerings
vägar. Om ett vattendrag, recent eller fossilt, 
skurit genom det lösa jordtäcket, har ibland 
höga distinkta branter bildats. De markeras 
på kartan som tydliga glacifluviala/fluviala 
erosionskanter . De recenta vattendrag som 
rinner fram på mycket flacka avlagringar, 
t ex issjösediment eller älvsediment på en 
dalbotten, uppvisar ibland ett rneandrande 
flodiopp. Företeelsen innebär att vattnet ero
derar i "ytte-rsväng" och ackumulerar mate
rial i "innersväng" . Vattendraget ändrar här
igenom kontinuerligt utseende, vilket ibland 
kan resultera i att meanderbågar snörs av. De 
gamla, avsnörda, meanderbågarna kallas 
korvsjöar. Meandrande flodiopp markeras 
endast i de fall meandringen inte ändå fram
går av kartans hydrografi. Tecknet används 
alltså för mindre vattendrag. 

Vattenfall och forsar, som är vanliga i ett 
glacialt bearbetat område, har på kartan en
dast markerats i de större vattendragen. 

Glacifluviala/fluviala 
ackumulationsformer 

Rullstensåsar är bildade av smältvattenäivar 
under, inne i eller möjligen ovanpå isen (Tan-
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ner 1934). De största och längsta finner man 
på bottnen av de stora dalgångarna, medan 
smååsar i fjällterräng ofta uppträder till synes 
helt oberoende av den lokala topografin. Åsar 
som är bildade subakvatiskt, dvs av isälvar 
som mynnade i de stora issjöarna, har ofta 
mjukt rundade krön och är i vissa fall till delar 
täckta av issjösediment. Bildningar som inte 
avplanats på detta sätt genom vågpåverkan, 
utan istället har en markerad krönrygg, bru
kar kallas getryggsformade. 

Typiska rullstensåsar är uppbyggda av 
bankar med avrundade stenar, grus, sand och 
ibland även mo. De mindre åsarna i fjällter
räng består dock ofta av ett korttransporterat 
material där sorterings- och rundningsgraden 
inte hunnit bli så utpräglad. 

Termen slukås infördes av Mannerfelt 
(1945 s 47) som beteckning för en speciell typ 
av subglaciala åsar. Det är låga, korta ryggar 
som i konsekventa lopp ringlar eller sprider 
ut sig solfjäderformigt utför en dalsida. Mate
rialet i de a v Mannerfelt undersökta åsarna är 
sorterat och strömskiktat och anses vara av
lagrat när lateralt smältvatten sökte sig ner i 
tunnlar och valv under isen. När vattenhas
tigheten avtog sedimenterade materialet i 
tunnlarna. En ofta förekommande morän
kappa på dessa åsar samt slukrännor i anslut
ning till dem stöder en sådan tolkning. 

Lika vanligt, eller kanske vanligare, är att 
materialet i ryggarna är dåligt sorterat och 
ibland synes utgöras av enbart morän. Med 
hänsyn till denna avvikande uppbyggnad 
måste andra bildningssätt anses tänkbara 
(Alm, Kleman 1977). Även då formernas ge
nes inte nödvändigtvis överensstämmer med 
slukåsar, har emellertid samma tecken an
vänts på kartan (slukåsar och liknande). 

Det smältvatten som sökte sig fram utefter 
iskanten kunde i vissa lägen bilda små av
långa kantsjöar. Vattnets strömhastighet av
tog i sjöarna varvid det transporterade mate
rialet ackumulerades. Var materialmängder
na stora och sjöarna grunda kunde dessa bli 
helt fyllda av sediment. Då isen smälte undan 
stod ackumulationerna kvar som s k glaciflu
viala terrasser, ofta med strömfåror på ytan. 
De uppträder ibland som långa serier under 
varandra på dalsidorna (jfr israndrännor i 
föregående avsnitt). 
Kuperade glacifluviala ackumulationer inne
fattar en oregelbunden glacifluvial terräng 
men även isolerade åskullar och glacifluviala 
erosionsrester. Beteckningen inkluderar 
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Fig 5 Två modeller för glacifluvial deltabildning 
(se förklaring i texten). 

Two models for bilding lip glacioflllvial deltap (see 
explanation in the text). 

också den kulliga terräng som med en anglo
saxisk term brukar kallas kames. 

När smältvattenäivar mynnade i öppna is
sjöar avlagrades material vid mynningen på 
samma sätt som sker vid mynningen av nuti
da vattendrag. När den dämmande isen smält 
undan och issjöarna torrlagts, kvarstod dessa 
fossila deltan som kanske ett av de tydligaste 
bevisen för att issjöar verkligen existerat. 1s
sjödeltan har i huvudsak bildats enligt de två 
modeller som visas i fig 5. I a) har två isar 
separerat från varandra och avlagringen 
byggs framför allt upp av material från den is 
som retirerar nedåt i figuren. Deltan av den 
typen blir ofta tämligen stora och kan byggas 
ut till flera olika nivåer vartefter issjön suc
cessivt tappas. I b) byggs deltat upp av sam
ma is som dämmer issjön. Dylika bildningar 
är vanligen mycket små och inte sällan avlag
rade mot iskanten, varför övergångsformer 
mot glacifluviala terrasser förekommer. 
Materialet är grövre och sämre sorterat än i 
det förra fallet. 

Om den nedre istungan i fig 5 a fortsätter 
att retirera, kommer smältvattnet så små
ningom inte att kunna transportera materialet 
ända fram till issjön. Det material som då 
sedimenterar bildar ett supraakvatiskt delta 
(ett delta avsatt på land) som med en isländsk 
term kallas sandur. Normalt sprider en san
dur ut sig över stora ytor framför iskanten. I 
fjällen är dock det vanligaste att smältvattnet 



styrs av dalgångar och därför avlagrar en s k 
dalsandur (eng valley train). Karakteristiskt 
för sandurytor är ett vindlande flätverk av 
strömfåror som tydligast identifieras i flygbil
der. 

Till samma grupp (dvs på land avsatta) hör 
de s k svämkäglorna (alluvial fans). De före
kommer där starkt lutande bidalar mynnar i 
huvuddalar och har bildats genom att vatten
drag med hög sedimentlast avlagrar material 
när vattenhastigheten minskar vid övergång
en mot flackare partier. Svämkäglor breder 
normalt ut sig solfjäderformigt, men genom 
att de ibland bildats i kontakt med is kan de 
vara kraftigt störda och uppvisar då över
gångar mot laterala terrasser. Företeelsen 
gynnas av stora relativa nivåskillnader, var
för den är vanligare och oftast större i de 
nordligaste fjälltrakterna. 

De recenta vattendragen har omvandlat 
såväl sina egna sediment som tidigare avsatta 
glacifluviala avlagringar och issjösediment 
(se nedan). Dessa avlagringar utan egen mor
fologi har sammanförts till beteckningen an
nan glacifluvial/fluvial avlagring. 

I gruppen issjösediment ingår dels de avlag
ringar som isälvarna förde med sig till is
sjöarna, dels det material som genom vågor
nas svallning frigjordes från de forna strän
derna. Det är normalt fråga om finkorniga 
sediment (finmo och finare) men även sandi
ga avlagringar förekommer. 

Det material som transporteras av recenta 
vattendrag avlagras när vattenhastigheten 
minskar, t ex vid inloppet till en sjö. Mindre 
sådana recenta deltan markeras med en sym
bol som varieras efter deltats storlek. Större 
avlagringar har återgetts skalriktigt med 
strömfåror, lagunsjöar och restsjöar marke
rade. 

Limniska former 

Vid isavsmältningen dämdes sjöar upp i lämp
liga topografiska lägen framför den retireran
de isen. Genom vågverkan vid stränderna 
bildades här och var ackumulationsformer 
(terrasser och vallar) och erosionsformer (ur
spolningszoner och hak) som i gynnsamma 
fall i dag kan återfinnas på sluttningarna. 
Dessa strandlinjer är ibland dåligt utbildade 
eller förstörda av postglaciala sluttningspro
cesser. De markeras då på kartan som otydli
ga strandlinjer. Issjöterrasser kan vara svåra 
att skilja från glacifluviala terrasser, särskilt 

om det gäller små former. Det finns också 
övergångsformer mellan de båda typerna. 
Det gäller t ex former bildade i långsträckta 
marginella issjöar, där glacifluvialt material 
deponerades samtidigt som formen utsattes 
för vågornas påverkan. Det kan också vara 
besvärligt att skilja issjöstrandlinjer från 
glacifluviala rännor och i en översiktlig karte
ring är det därför vanskligt att utan noggranna 
mätningar göra säkra klassificeringar av is
sjöstrandlinjer. Om osäkerhet i tolkningen fö
religger påpekas detta i områdesbeskrivning
arna. 

Limniska processer pågår även i nutida 
sjöar. De ackumulationsformer som bildas, 
strandvallar eller strandutbyggnader, marke
ras som recenta strandformer . Formerna fö
rekommer vanligtvis längs sandstränder. 

Former bildade genom 
sluUningsprocesser 

När isen lämnade fjällområdena böljade en 
rad processer omforma landskapet. Slutt
ningsprocesserna är kanske de mest påtagli
ga, bl a beroende på att de ofta är ögon
blickshändelser med betydande effekter på 
landskapsbilden. Vissa processer är däremot 
mycket långsamma och betydligt mindre 
dramatiska. De är oftast, som t ex solifluk
tion, orsakade aven kombination av slutt
nings- och frostprocesser och kommer att be
handlas tillsammans med frostmarksfor
merna under nästa avsnitt. 

När material genom t ex frostsprängning 
lösgörs från en bergvägg, rutschar det ibland 
nedför sluttningen i bestämda stråk. Stråken 
anläggs vanligen i svaghetszoner i berggrun
den. Om material vid upprepade tillfällen och 
under lång tid använder samma transportvä
gar, uppkommer s krasrännor (fig 6). När det 
nedrasade materialet ackumuleras vid foten 
av sluttningen bildas i vissa fall blockkäglor, 
taluskoner (fig 6). Vanligen är dock talusko
nerna bildade av block som vid mycket bran
ta väggar mer eller mindre fritt fallit utför 
sluttningen. Ackumulationerna är inte alltid 
välutvecklade koner, utan kan i stället utgöra 
sammanhängande blockkappor nedanför 
sluttningen. 

Vid snösmältning och häftiga regnfall blir 
lösmaterialet på sluttningarna vattenmättat. I 
vissa fall utlöses härigenom en s k slamström 
(eng mud flow) , en grötig, kraftigt uppblött 
massa som med relativt hög hastighet flyter 
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utför sluttningen. Slamströmmar (fig 6) efter
lämnar karakteristiska fåror med låga sidoval
lar (leveer) . 

I mäktiga instabila avlagringar bildas i stäl
let raviner. De utbildas normalt i finmaterial, 
mo och mjäla, genom att små temporära vat
tenflöden skär ned i avlagringarna. Formerna 
är i allmänhet djupa, V-formade ton'dalar, 
ofta med många mindre förgreningar åt sidor
na. Såväl fossila som recenta bildningar 
finns, där de senare känns igen genom avsak
nad av vegetation. Genom att vattenerosio
nen är intensivare i högfjällsområdena, kan 
raviner bildas i betydligt grövre avlagringar. 

Frostrnar ksformer 

De vanligaste frostmarksformerna och deras 
bildningsmiljöer redovisas i nedanstående ta
bell. Tabellen är en omarbetning efter J 
Lundqvist (1962) och Washburn (1973). Fig 6 Taluskoner, slamströmmar och rasrännor. 

Plan terräng lutande ter-
«2°) räng (>r) 
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Solifluktionsvalkar (eller flytvalkar) och 
blocksänkor markeras på kartan som egna 
grupper, medan öVliga former har samman
förts till strukturmark i plan och lutande ter
räng. Solifluktionsvalkar är polygenetiska 
företeelser där såväl sluttnings- som frost
processer medverkar. När den tjälade mar
ken tinar blir ytlagret vattenbemängt och kan 
härigenom flyta på det ännu frusna underla
get. Processen kallas solifluktion eller jord-
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Ta/us cones, l11udflolVS and rackfall chutes. 

flytning. De breda, lobformade valkar som 
bildas betingas av rik vegetation (flytvalkar) 
och/eller hög blockhalt (flytvalkar med block
front). Vegetation och block samlas som en 
bård i den ibland flera meter höga fronten. 

De former som ingår i beteckningen struk
turmark i plan terräng har bildats genom upp
frysning och sortering av det ursprungliga 
materialet. Strukturmark i lutande terräng 
har bildats genom samma processer men har 
på grund av gravitationskraften blivit utdrag
na längs sluttningarna. Formerna bildar ka
rakteristiska mönster på markytan som i 
flygbild ger sig tillkänna genom en speciell 
textur. De enskilda formelementen är vanli
gen alltför små för att kunna identifieras med 
flygbildsteknik, vilket ibland även gäller det 
sammanhängande mönstret. Fältkarteringen 
visar också att inventeringen ger en något 
ofullständig bild av strukturmarksförhållan
dena. 

Antropogena former 

Människans påverkan på fjällandskapet har 
under lång tid varit obetydlig. Turistexploate
ring, vattenkraftutbyggnad och rationell 
gruvdrift har emellertid under 1900-talet in
neburit allt större ingrepp i landskapet. De 
antropogena former som förutom vägar, 
järnväg och vandringsleder markerats på kar
tan, är gruvhål och grustag. 



Solifluktionsvalkar 
Solifluctiol1 lobes 

Övriga former 

Förkastningar och sprickor i berggrunden har 
tidigare nämnts i samband med fjällkedjans 
prekvartära utveckling. De former som mar
kerats på kartan är i allmänhet av ganska 
stora dimensioner och väl urskiljbara i såväl 
flygbild som på marken. De flesta förkast
ningarna är förmodligen prekvartära bild
ningar även om den exakta åldern är svår att 
fastställa. På senare tid har emellertid sanno
likt yngre företeelser iakttagits som satts i 
samband med senglaciala och postglaciala rö-o 

relser i jordskorpan (J Lundqvist, Lagerbäck 
1976, Lagerbäck 1977). Åldern har bl a kun
nat fastställas genom att kvartära avlagringar 
skurits av iförkastningszonerna. 

Kartans myrmark omfattar de organ ogena 
avlagringarna, inventerade med hjälp av flyg
bilder, jordarts- och topografiska kartan. Bil
den är emellertid starkt generaliserad. A vsik
ten har dock inte varit att återge avlagringar
nas utbredning i detalj, utan snarare att påpe
ka förekomsten där den är av betydelse för 
landskapsbilden. 
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Allmänt 

Kartbladet Storlien omfattar en del av syd
västra Jämtlands fjälltrakter. Bladet kan med 
hänsyn till topografin delas upp i två väl av
gränsade områden. Den södra delen består av 
det egentliga fjällområdet med de tre stora 
massiven Snasahögarna, Bunnerfjällen och 
Kyrkstensfjällen, medan den norra delen ut
gör en bassängartad sänka med bl a Ånnsjön 

>1400 m 

1200-1400m 

1000 1200m 

~ 800-1000m 

~ 600-800m 

~<600m 

10 km 

Fig 7 Höjdskiktskarta. 

Reliejmap. 
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(fig 7). De högsta topparna i fjällområdet lig
ger runt 1 500 m ö h-Storsnasen 1 462, 
V Bunnerstöten 1 545 och Ö Bunnerstöten 
1 501 m ö h. Ånnsjösänkan är i sig själv täm
ligen kuperad med flera toppar över 700 
m ö h (Ånnsjöns yta ligger 526 m ö h). De 
största vattendragen från fjällområden är 
Enan, Handölan och Rekån, medan Med
stuguån dränerar stora delar av området i 
NO. Övriga stora sjöar förutom Ånnsjön är 



Rensjöarna, Gevsjön, Kösjön och Bodsjön 
som alla dräneras åt öster till Indalsälven. I 
väster avgränsas området av relativt låga fjäll 
mot Norge (Storkluken 1 111 m ö h, Skur
dalshöjden 843 m ö h) medan Ånnsjösänkan 
fortsätter mot Åredalen i öster. 

Området är i hög grad präglat av mänsklig 
aktivitet. Här finns t ex flera relativt stora 
samhällen, vägar som ibland når långt in i 
fjällvärlden, Handölans täljstensbrott, Tjal
lingens lappläger ro m. Sjösystemet inom om
rådet är helt oreglerat, vilket får anses myc
ket ovanligt i fjällområden med så stor sjö-

Blockmark 

looo~oooooJ Gräshed 
" o cOo 

~Äng 

~ Rished 

1=3==:=8 Myr 

~ Björkskog 

• Barrskog 

I 
o 5 
I I 

HÖGALPIN REGION 

MELLANALPIN " 

} LÅGALPIN 

areal. Turistaktiviteten är såväl sommar som 
vinter mycket hög, vilket bl a tar sig uttryck i 
det stora antal leder som genomkorsar den 
västra delen av fjällområdet. De största fjäll
anläggningarna är Blåhammaren, Storulvåns 
och Storliens turiststationer och till de mest 
besökta sevärdheterna hör Tännforsen och 
Handölsfallen. 

Vegetation (fig 8) 

Uppgifterna i följande avsnitt är huvudsakli
gen hämtade från ' 'Vegetationskarta över de 
svenska fjällen" (Rafstedt 1978). 

Fig 8 Vegetationskarta. Kartan är en generalisering av "Vegetationskarta över de svenska fjällen, 
kartblad nr 18 STORLIEN/SYLARNA (19 C/18 C)" (Rafstedt 1978). 

Vege ta tio 11 map. The map is generalizedjrol11 "Vegetation 111 ap of the Swedish mountains, map sheet nr 
18 STORLIEN/SYLARNA (19 C!J8 C)" (Rafstedt 1978). 
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Närheten till Atlanten samt avsaknaden av 
höga fjäll i väster ger området ett maritimt, 
milt klimat med ljumma västliga vindar och 
med en årsnederbörd på mellan 1000 och 1500 
mm. Detta gynnar vissa speciella vegeta
tionstyper såsom backmyrar, terrängtäckan
de mossar och kärr, ängsbjörkskogar och 
ängsgranskogar . Myrmarken upptar uppemot 
50 % av markarealen i områdets norra del. 
Klimatet medför att skogsgränsen ligger för
hållandevis lågt, ca 700-800 m ö h. 

I kartbladets västra del, norr om Snasahö
gama, är ängs skogar och rikmyrar vanliga, 
framför allt på grund av kalkrik berggrund 
och kraftig översilning. Den nordöstra delen 
upptas i huvudsak av myrrika granskogar. 

Vegetationen i fjällområdet är av lågaipin 
och mellanalpin typ. Väster om Handölans
dalgång ger den höga nederbörden och den 
kalkrika berggrunden en förhållandevis frisk 
vegetation, främst hedar och ängar. Öster om 
dalgången är nederbörden mindre och berg
grunden kalkfattig och mer svårvittrad, vilket 
ger torrare och fattigare växtsamhällen. 

Skollberggrund 

~ Fylllter 

[[] Amflbolit (och sedimentgnejs) 

Sedimentgnejs (och amfibollt) 2 

= Ultrabaslt och kalksten 

D .... Sandsten, lJus skl ffer 3 

KambrosIlurberggrund 
EEB Kalksten, kvartsit, skl ffer, gråvacka 

lli.W9-
~ Porfyr, granit 
~ 

1 KÖL/SKOLLAN 

2 SEVESKOLLAN 

3 SARVSKOLLAN 

Fig 9 Berggrundskarta. Om
ritad efter manuskript till 
berggrundskarta över Jämt
land (SGU) 

Geologiccil map. Redrml'll 
af ter manuscript of geologi
cal map of Jämtland (SGU). 
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Berggrund (fig 9) 

Följande kortfattade sammanställning är ba
serad på Strömberg (1961), Magnusson, 
Thorsslund, Brotzen, Asklund, Kulling 
(1962) och A G Högbom (1920). 

Landskapets stormorfologi avspeglar tyd
ligt de berggrundsgeologiska skillnaderna in
om kartbladet. Således utgörs fjällområdet i 
söder av hårda och motståndskraftiga s k 
seveskiffrar och amfiboliter, medan Ånnsjö
sänkan och de låga fjällen i NV består av 
mjuka lätteroderade s k köliskiffrar. Båda 
dessa områden ingår i vad man brukar kalla 
den "egentliga Seveskollan" . 

Seveberggrunden, som antas vara prekam
brisk, består av glimmerskiffer och granat
glimmerskiffer , framför allt i de undre delar
na, och antar ofta gnejsigt utseende. Dessa 
bergarter bygger upp större delarna av 
Bunnerfjällen och Kyrkstensfjället. Porfyr
skiffer , kvartsiga skiffrar och ögongnejser in
går även, dock i mindre omfattning. I de övre 
delarna är grönstenarna ett dominerande in
slag, dels som starkt omvandlade amfibolit-



bergarter och dels som intrusiv (t ex diabas
grönstenar) som lokalt bildar fönster i den 
omgivande berggrunden. Som exempel kan 
nämnas Snasahögarna och Blåhammarfjället. 
Medan glimmerskiffrar och gnejser i de lägre 
delarna ofta har horisontella förskiffrings plan 
uppvisar grönstenarna stora växlingar i stup
ning och strykning. 

Köliberggrunden i områdets norra hälft, 
med undantag för de allra västligaste delarna, 
ingår i det s k Tännforsfåltet. Dessa bergarter 
är antagligen yngre än seveskiffrarna, troli
gen kambriska, och är mindre starkt omvand
lade än dessa. Berggrunden, som dessutom 
ofta är kalkrik, är därför lös och vittringsbe-

mm Kolt berg - frostsprängt berg 

~ Organogena jordarter 

~::::::::I Grus 

I:;~:/f:t\l Sond - mo 

C-:-] MjäLa - lera 

D Morän 

I 
10 km 

nägen vilket bl a avspeglas i de mjukt runda
de lågfjällen Visjövalen, Rensjövalen och 
Middagsfjället. 

Västra delen av Tännforsfåltet består till 
stor del av hornbländeglimmerskiffer , s k 
kärvskiffer. Ibland förekommer den växel
lagrad med glimmerskiffer och får då ett 
mörkt, fyllitiskt utseende. Så är förhållande
na på t ex Skurdalshöjden och inom vissa 
partier söder om Ånnsjön. I det senare områ
det har man brutit bergarten för byggnads
ändamål (bl a takskiffer). 

Köliområdets östra del utgörs huvudsakli
gen av den för köliskiffrarna karakteristiska 
bergarten biotitfyllit. Granatförekomster och 

Fig 10 Jordartskarta. Generaliserad efter J. Lundqvist (1969). 

Map of the quaternal)' deposits. Generalized af ter J. Lundqvist (1969). 
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stark skiffrighet i väster ger övergångsformer 
mot kärvskiffer. På vissa ställen, t ex inom 
området söder om Tännforsen, övergår bio
titfylliten i hårda gröngrå sandstensliknande 
bergarter. 

Andra underordnade bergarter inom köli
berggrunden är kalkstenar , amfibolitskiffer 
och "kvarts"-fylliter (övergångar mot kvart
sit). En särskild grupp av grönstenar är oli
vin- och serpentinstenarna. De uppträder ofta 
som körtlar i gränsområdet mellan seve- och 
köliskiffrar. Exempel på detta är täljstens
förekomsterna vid Handöl. 

Väster om den "egentliga Seveskollan" 
består berggrunden av dels prekambriska 
kvartsiter och skiffrar, t ex Storkluken och 
Rekdalshöjden, dels porfyrer, graniter och 
gnejser, framför allt längs gränsen i NV. 
Dessutom förekommer i mindre omfattning 
dolomitisk kalksten och amfiboliter. 

Terrängformerna 

Allmänt 

Undersökningsområdet kan topografiskt in
delas i de tre regionerna förfjäll, lågfjäll och 
högfjäll. Tillämpas samma gränsvärden som 
Rudberg (1954 s 182 f) använt i västerbotten
fjällen, ligger gränsen mellan förfjäll och låg
fjäll vid 800 m ö h och mellan lågfjäll och 
högfjäll vid 1 200 m ö h. Härigenom hamnar 
större delen av kartområdet inom förfjälls
regionen, stora delar av de södra fjällområ
dena samt delar av fjällen i väster inom låg
fjällsregionen och endast toppområdena på 
de större massiven Snasahögarna Bunner
fjället - Kyrkstensfjällen - Stensalsfjällen in
om högfjällsregionen (se fig 7). Vid den lokal
beskrivning som följer i detta avsnitt har det 
ansetts lämpligt att göra en ytterligare indel
ning i mindre regioner. Vid denna schematis
ka indelning har hänsyn tagits till såväl topo
grafiska skillnader som till spridningsbilden 
för de karterade formgrupperna (fig Il). Det 
sistnämnda är inte minst ett utslag av jord
artsgeologiska skillnader (fig 10). Exempelvis 
är den stora koncentrationen av formelement 
i fjällområdet i söder till stora delar betingat 
av mäktigare jordtäcke där än i norr, även om 
fjällområdets aJlmänna höjdläge och brantare 
relief också är av betydelse, främst för peri
glaciala former och sluttningsformer . 
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Nedan följer först en allmän beskrivning av 
de formgrupper av mellanstorlek som före
kommer inom området (fig 11) och därefter 
en områdesbeskrivning enligt indelningen i 
fig 12. 

A Kalt berg 

Kalt berg uppträder framför allt i lågfjällsom
rådet i väst och nordväst från Storkluken till 
Middagsfjället. Ä ven i fjällområdet i söder 
förekommer exponerade berggrundsytor , 
särskilt på de branta sluttningarna runt fjäll
massiven, medan toppytorna i högfjällsregio
nen ofta är täckta av frostvittrad berggrund. 
Nordsluttningarna på fjällmassiven är på vis
sa ställen kalspolade av smältvatten. 

B Isens erosionsformer 

Typiska U -dalar finns inte inom området. 
Skarpa kantlinjer uppträder dock på östsi
dorna av de högsta fjälltopparna. Dessa 
åskådliggör sannolikt den primära skollstruk
turen men kan även antas vara sekundärt till
skärpta av isens erosion. De är ibland otydli
ga och direkta övergångar mot nischbildning 
förekommer. 

Inom de högsta massiven finner man även 
ett fåtal välutvecklade glaciär-nischer. 

C Moränformer 

Moränformerna är i stort sett koncentrerade 
till fjällområdet i söder. De former som före
kommer i nordväst är som regel småkullig 
moränterräng eller svag drumlinisering i ett 
mycket tunt moräntäcke. Formerna i söder 
utgörs av moränbacklandskap, drumlins och 
svag drumlinisering samt små, parallella ryg
gar som inte direkt kan placeras in bland 
klassificerade morän typer. Rogenmorän är 
vanlig söder om kartområdet och övergångs
former mellan Rogenmorän, moränbackland
skap och drumlins uppträder i sydväst i om
rådet runt Enkälen. 

D Blockmark 

De största förekomsterna av blockmark (ta
lusformer omnämns under I) finner man på 
toppområdena i högfjällsregionen. Dessa ut
görs alltså normalt av frostsprängt berg. I 
områdena i sydost är blockförekomsten även 
betingad aven rikblockig morän. Några stör
re sammanhängande ytor med storblockig 
morän har inte påträffats inom undersök
ningsområdet. 



E Glac(flllviala/fluviala erosiol1sformer 

Vanligast inom denna grupp är de olika ty
perna av rännor. Israndrännor påträffas i dal
gångarna i söder och på nordsluttningarna av 
Snasahögarna - Bunnerfjällen - Kyrkstens
fjället. Den dominerande typen är annars de 
konsekventa rännorna där många fossila drä
neringsvägar i dag utnyttjas av de recenta 
vattendragen. Rännor saknas i högfjälls
regionen men framför allt i kartområdets 
nordvästra del, vilket sannolikt beror på det 
tunna moräntäcket men också på de stora 
arealerna myr. 

F Glacifluviala/fluviala ackllmlllatiol1s
former 

Dessa former är i huvudsak koncentrerade till 
dalgångarna och vissa lågfjällsplatåer i söder. 
De arealmässigt sett mest betydande avlag
ringarna utgörs av deltan och deltaterrasser. 

A v större morfologiskt intresse är åsar och 
laterala terrasser vilka förekommer rikligt in
om området. 

G Issjösediment 

Issjösedimenten har sin största utbredning i 
Ånnsjösänkan (Ånnsjön och Medstuguåns 
dalgång). De är mäktigast väster om Ånnsjön 
under en nivå av 600 m ö h. 

H Issjöstrandlinjer (fig 26) 

I anslutning till issjösedimenten påträffas na
turligtvis också issjöstrandlinjerna. De mest 
ihållande strandmärkena finner man dock i 
dalgångarna i söder. 

I Slllttningsformer 

Sluttningsformer förekommer huvudsakligen 
runt högfjällsmassiven Snasahögarna, Bun
nelfjällen och Lill-Stensdalsfjället. De vanli-

Fig Il Formgruppemas regionala spridning inom undersökningsområdet. 

The regional distribution of the forms lvithin the inl'estigated area. 
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gaste formerna är rasrännor och slamström
mar. Förutom ett fåtal välutvecklade talus
koner symboliserar talustecknet ofta block
kappor utan någon självständig moIfologi. 
Ett par större ravin områden finns inom kart
bladet. 

Rent allmänt kan sägas att sluttningsformer 
inte är lika vanliga i Jämtlandsfjällen som i 
Lapplandsfjällen. Det gäller då speciellt de 
former som fordrar en brantare relief, exem
pelvis lavinblocktungor, protalusvallar och 
liknande. Sådana har inte påträffats inom om
rådet. 

J Frostmarksformer 

Att de periglaciala formerna koncentrerats till 
låg- och högfjällsområdet i söder beror dels 
på det allmänna höjdläget, dels på att jord
täcket är tjockare där än i norr. 

Solifluktionsvalkar uppträder i allmänhet 
mellan 800-1000 m ö h. J Lundqvist (1962 s 
46) anger ett område i norra Jämtland där 
valkar är vanligast i östliga lägen. Detta är 
inte särskilt tydligt inom undersökningsom
rådet. Man kan möjligen märka att valkar i 
sydläge inte är lika vanligt förekommande 
som i de övriga väderstrecken. Jordströmmar 
har observerats i högfjällsregionerna. De lö
per inte alltid konsekvent neIför sluttningar
na och övergångar mot solifluktionsvalkar 
(s k sneda flytjordsvalkar) uppträder här och 
var. Jordvalkar är ett formelement som en
dast sporadiskt omnämnts från andra delar än 
Jämtland-Häljedalen. I motsats till solifluk
tionsvalkar löper dessa parallellt med slutt
ningen och ger ett intryck av raka upplöjda 
fåror. Formerna som är lokaliserade till låg
fjällsområdena har endast iakttagits på ett få
tal lokaler inom området men torde vara täm
ligen allmänt förekommande (J Lundqvist 
1969 s 271). De vanligaste frostmarksfor
mema i plan terräng är jordtuvor, jordringar 
och stengropar. 

K Förkastningar 

Förkastningar och spricksystem är vanligast i 
området från Storkluken till Flatrun vid grän
sen mot Norge men förekommer även spora
diskt på andra håll. 

L Myr 

Uppemot 50 % av markarealen i norra delen 
av kartornrådet är täckt av myr. Denna utgörs 
av terrängtäckande kärr och mossar i nord-
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Fig 12 Regionindelning. 
A di vide inta regions. 

väst och blötare, ofta gölrika mossar i områ
dena runt Ånnsjön. 

Områdesbeskrivning (fig 12) 

1 Fiskåhöjden 

Området är en utlöpare av ett större område 
söder om kartbladet (se geomorfologiska 
kartbladet Sylarna). Formerna på Fiskåhöj
dens östsluttning är framför allt slukrännor 
och slukåsar men korta laterala rännor och 
terrasser finns även längst i söder. Mot Fisk
åhöjdens nordsluttning blir rännorna otydli
gare och ersätts av ett moränbacklandskap 
med såväl kuperad som småkuperad terräng. 
De oregelbundna moränformerna är tydligt 
drumliniserade. 

Inom hela området, men kanske tydligast 
på de laterala formerna i söder, förekommer 
goda exempel på strukturmark. Vanligast är 
jordrutor, stenringar och stennät (tätt liggan
de stenringar). 

2 Enkälen-Ulvåfjällen 

Partierna norr om Enkälen utgör undersök
ningsområdets största sammanhängande yta 
med drumlins och drumlinisering (fig 13). 
Den svaga drumliniseringen utgör på vissa 
ställen kilometerlånga upplinjeringar i land
skapet som i "lä-lägen" bakom uppstickande 



bergsklackar påminner om jättelika "crag
and-tail"-former. Drumlins däremot är i all
mänhet tämligen små och ofullständigt utbil
dade. Det förekommer successiva övergång
ar mot mer oregelbundna moränformer och 
även mot Rogenmoränliknande ryggar. 

Välutbildade jordringar , stenringar och 
stennät är vanliga i söder vid V och Ö En
dalshöjden. På Stor-Ulvåfjällets nordslutt
ning finns solifluktionsvalkar som kan ha in
emot meterhöga fronter. 

3 TjallingId umpe n-Lill-Ste nsda lsfjä Ilet 

Toppområdena på de båda fjällen tillhör hög
fjällsregionen. Stora delar av Lill-Stensdals
fjället består följaktligen också av mycket 
blockrika frostvittrade ytor. Den branta relie
fen har gett förutsättningar för vissa slutt
ningsformer . På Tjallingklumpen förekom
mer taluskoner och rikligt med slamström
mar, och i en svagt utbildad nisch på Lill
Stensdalsfjällets nordsluttning finns tämligen 
djupa raviner av samma typ som söder om Ö 
Bunnerstöten (se punkt 6). Moränen i områ
det är mycket blockrik. Härigenom blir även 
strukturmarksformerna speciellt tydliga. I 
Låtedaien, sydost om Lill-Stensdalsfjället, 
ligger en serie bågformade moränryggar. 
Ryggarna är tämligen låga men i öVligt lika de 
former som finns i Snasahögarna och Bunner
fjällen. För en utförlig beskrivning av form
elementet hänvisas till områdes beskrivningen 
över Blåhammarfjället-Snasahögarna (se 
punkt 9). De glacifluviala erosionsspåren i 

området är vanligen konsekventa rännor rik
tade norrut. De allra sydligaste är möjligen 
s k överspolningsrännor. Rännorna är inte 
särskilt djupa och framträder ibland bara som 
urspolningszoner i moränen. 

4 Enans dalgång 

Väster om Blåhammarkläppen täcks dal
gångens lägre delar av issjösediment från 
Enan-issjön. Väster om Blåhammarskaftet 
blir dessa sandigare och övergår successivt i 
grövre deltaliknande terrasser. I terrasserna 
och issjösedimenten har den glacifluviala 
dräneringen och den postglaciala älven skurit 
ut djupa sår med tydliga erosions kanter. Än
nu längre söderut, där Klöftälven möter 
Enan, har avlagringarna sandurkaraktär. 

Strax väster om Blåhammarskaftet ligger 
ett åssystem som från att bestå aven ca 20 m 
hög ås delar upp sig i två mindre ryggar ner 
mot dalgångens botten. På avlagringen före
kommer rikligt med åsgropar. 

Åsar av betydligt mindre dimensioner upp
träder i dalgången längst i söder. Dessa före
faller att vara förknippade med slukrännesy
stemet på Fiskåhöjdens östsluttning (se punkt 
1) varför de på kartan markerats som slukås
liknande former. 

Förutom de glacifluviala erosions spår som 
redan nämnts finns strax norr och söder om 
Klöftälven serier av djupa laterla rännor. 
Strax öster om vattendragets mynning i Enan 
har tiotalet meter höga erosionskanter bildats 
i moränen. 

Fig 13 Norr om Enkälen påträffas kartområdets största yta med drumlins och drumlinisering. 

The targest area with d/'llmtins and dl'llmtinization is found north of the mountain Enkäten. 
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5 Handölans och Storulvåns dalgångar 

Handölans dalgång är ett exempel på en s k 
h~ngan~e dal (Högbom 1925 ~ 321). Myn
n~ngen lIgger ca 100 meter över Annsjöns yta, 
vIlket också är den sammanlagda fallhöjden i 
Handölsfallen. Dalgången uppvisar stora gla
ciaimorfologiska likheter med Enans dalgång. 
Här återfinns t ex samma typ av deltaliknan
de terrasser dock av större dimension. Ä ven 
dessa är starkt sönderskurna av glacifluvial 
och fluvial erosion varvid höga erosionsbran
ter uppkommit. Särskilt tydliga är de norr om 
Storulvåns turiststation. Terrasserna, och 
även andra formelement i dalgången, har va
rit föremål för tämligen omfattande under
sökningar av bl a Högbom (1892) och von 
Brömssen (1966). 

Laterala terrasser förekommer också i dal
gången. De största är de vid Stråten (fig 33) 
och mellan Lill-Ulvåfjället och Laptentjakke. 
Den mycket breda terrassen vid Stråten (ca 
200 m vid den södra änden) har bildats av det 
smältvatten som skurit ut den djupa rännan 
mellan Stråten och Hårdeggen . Vattnet har 
sedan runnit söderut mellan fjällsluttningen 
och en istunga in i dalgången: Vid terrassens 

södra ände visar några låga åsar hur vattnet 
runnit ner i slukhål under isen för att sedan 
subglacialt söka sig norrut i Ånnsjösänkan (J 
Lundqvist 1973 s 96) 

Av liknande typ är avlagringarna på ömse 
sidor om dalgången mellan Lill-Ulv åfjället 
och Laptentjakke. Dessa lutar emellertid 
svagt åt norr, den östra endast obetydligt, 
och kan antas vara avsatta i långsträckta fic
kor mellan isen och dalsidan. Vid Tjallingen 
finns i anslutning till terrassen en mycket hög 
ås (ca 20 m) som möjligen är genetiskt jäm
förbar med åsarna vid Stråten. De ovan 
nämnda formelementen tyder på att någon 
större öppen issjö sannolikt inte existerat i 
dalgången (von Brömssen 1966 sIll, J 
Lundqvist 1973 s 97). Genom isens allmänna 
lutning från öster mot väster var emellertid 
förutsättningarna goda för uppdämning aven 
något större vattensamling öster om Snasa
högarna. En strandlinje kan här med några få 
avbrott följas från Storulvåns fjällstation och 
ca 6 km norrut. Bildningen utgörs av ett ter
rassplan som är speciellt tydligt öster om 
Tväråklumparna (fig 14) men som på många 
ställen deformerats av solifluktion. 

Fig 14 Issjöstrandlinjen på Snasahögarnas östra sida bildar ett brett terrassplan öster om Tväråklumpar
na. 

The shorelil~e of ~no ice-dammed lake east of Snasahögarna is built up like a broad terrace in the east of 
the mountain Tl'araklumpal'l1a. 
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I södra delen av Handölans dalgång på 
Tjallingklumpens västra sluttning finns ett 
område med ställvis mycket ihållande laterala 
smältvattenrännor (fig 15). Mot dalgångens 
botten uppträder slukrännor och slukåsar. 

I västra delen av Stor-Ulvåns dalgång 
dämdes en liten issjö upp framför en istunga 
in i dalgången. Dräneringen till issjön gick 
dels lateralt dels subglacialt, att döma av rän
nor på Getryggens sydsluttning och en hög ås 
i dalgångens botten. Efterhand fylldes issjön 
helt med sediment (J Lundqvist 1972 s 32, 
1973 s 95, 162) valför den fått karaktär av 
sandur på ytan. Ackumulationen begränsas åt 
öster aven tydlig iskontaktbrant med flertalet 
små dödisgropar nära kanten. 

Kullar av ständigt frusen torv, s k palsar, 
har i litteraturen beskrivits från Jämtlands
och Härjedalsfjällen (Smith 1911 s 529, J 
Lundqvist 1969 s 118). Bl a har en låg pals
bildning onmämnts från en myr nordväst om 
Hårdeggen. Denna har emellertid inte åter
funnits vid karteringen och är möjligen nume
ra bortsmält. Palsliknande former har där
emot påträffats på myrarna runt Storulvåns 
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Fig 15 Smältvattenrännor och åsar väster om Tjal
lingklumpen. Rännorna lutar åt norr och visar hur 
en istunga retirerat söderut i Handölans dalgång. 

Glacifluvial channels and eskers west of the moun
tain Tjallingklumpen. The channels which have an 
inclination to the north, illustra tes the sOllthward 
retreat of an ice tounge in the Handölan valley. 

turiststation. Det är upp till l m höga tuvor 
som på grund av mycket god isolering inne
håller kärnor av is. Formerna, som huvudsak
ligen är biogena företeelser (J Lundqvist 
1969b s 212), är inte markerade på kartan. 

6 Tjallingdalen-Stensdalen 

Isrecessionen som i området var riktad åt 
söder-sydost, medförde att stora delar av den 
öst-västligt orienterade dalgången kom att 
ligga "i lä" framför de höga fjällen i söder, 
Gåsen och Härjångsfjällen. Förutsätt
ningarna var härigenom goda för s k dödisav
snörning. I framför allt Tjallingdalen finns 
också goda exempel på typisk dödistopografi. 
Slukåsar på dalgångens sluttningar övergår 
mot bottnen i ett oregelbundet landskap av 
såväl små åsar och terrasser som av kuperad 
moräntopografi. Sydost om V Bunnerstöten 
finns ett område med tätt liggande, jämstora 
och nästan cirkulära moränkullar som endast 
når ett par meter över omgivningen. Småku
perad moränterräng förekommer även i 
Stensdalen. Moränen är här mycket blockrik 
men innehåller trots detta åtskilligt finmate
rial. J Lundqvist (1969 s 264) omnämner t ex 
från dalgången en blockrik morän med nästan 
80 % mo och finare fraktioner. 

I Stensdalen finns också rikligt med åsar 
och andra glacifluviala ackumulationer. Det 
är främst fråga om ganska låga bildningar som 
endast i vissa fall, exempelvis vid Stensdals
stugorna, når över 5 m. Längst i öster vidtar 
issjösediment tillhörande Lunndörr-issjön. 

På Stensdalens nordsida ligger en-ca 6 km 
lång strandlinje. Den har inget tydligt terrass
plan utan framträder mest genom den ursval
lade moränen. I väster är strandlinjen delvis 
förstörd av postglaciala sluttningsformer , 
slamströmmar och framför allt raviner. De 
sistnämnda är delvis recenta, dvs ravinbild
ningen pågår än i dag (fig 16). 

7 Rekdalen 

Dalgångens västsluttning domineras av om
fattande glacifluviala ackumulations- och 
erosionsformer (fig 17). Vid dalgångens myn
ning, norr om N Kyrkstensskaftet och Röd
berget, förekommer hundratals meter breda 
och kilometerlånga laterala terrasser omväx
lande med tydliga erosions branter orsakade 
av smältvattenerosion. Nordost om Rödber
get ligger några fristående terrasser som utgör 
direkta förlängningar av höga, mjukt rundade 
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Fig 16 Raviner på Ö. Bunnerstötens sydsluttning. 

Ravines on the southern slope of the mountain Ö. BlIl1nerstötel1. 

rullstensåsar vilka sannolikt fungerat som 
"feeding eskers". Längre in i dalgången går 
en ca 10-15 m hög ås som med vissa avbrott 
kan följas österut mot Vålådalen. 

Längst i söder, öster om S Kyrkstensskaf
tet finns exempel på smältvattenrännor av 
betydande dimension (fig 17). De framträder 
tydligt genom de långsträckta myrarna i dal
gången. Rännorna är exempel på subglaciala 
samlingsrännor , s k tunneldalar . De har bl a 
tillförts smältvatten via slukrännor på väst
sluttningen. 

Alldeles nedanför N Kyrkstensskaftet lig
ger en liten terrass med ett tydligt nät av 
strömfåror på ytan. Smältvattnet som acku
mulerat terrassen har norr om denna eroderat 
ut en djup kanjon i berget. Företeelsen har 
tolkats som tappnings ränna till Lunndörr-is
sjön (Eriksson 1914 s 150, G Frödin 1915 s 
154). Ravinområdet på sluttningen norr om 
tappningsrännan är kartområdets största. 
Formerna är mycket djupa och till största 
delen vegetationsklädda, dvs fossila. 
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Smältvattenrönnar 

Smältvattenrönno med 
branta erosionskonter 

Glacifluvial terrass 

Rullstensbs 

Slukbs 

Fig 17 Mäktiga glacifluviala erosions- och acku
mulationsformer förekommer i Rekåns dalgång. 

Large glaciojllll'ial erosion- and accumulation 
forms occur in the Reta/n Falle)'. 



8 Blåhammarjjället-Snasahögarna 

Större delen av området ligger inom lågfjälls
regionen och endast topparna i Snasahögarna 
inom högfjällsregionen. De sistnämnda ut
görs av omväxlande frostvittrad berggrund 
och kalt berg. 

I Snasahögarna finns mer eller mindre tyd
liga spår av glacial erosion. De största 
nischerna är tämligen otydliga bildningar, där 
de bakre väggarna till delar är borteroderade. 
Den enda någorlunda välutbildade nischen 
ligger på Storsnasens sydsida. Här finns 
också de bästa exemplen på sluttningsformer 
inom området, slamströmmar och talusko
ner. Talussymbolen markerar i området an
nars huvudsakligen sammanhängande block
kappor . De största finns på Blåhammarkläp
pen och Getvalens västsluttningar. 

Områdets norra del, på och väster om Sna
sahögarna karakteriseras aven mängd små 
glacifluviala ryggar, huvudsakligen slukåsar, 
orienterade i VSV-ONO. Materialet i ryg
garna är ofta dåligt sorterat. Nordväst om 
Getvalen löper åsarna snett utför sluttningen 
och övergår successivt nedåt i solifluktions
valkar med ibland flera meter höga fronter. 
Åsarna på västsluttning är större och uppträ
der tillsammans med slukrännor. På andra 
sidan Väster-Tvärån kan bildningarna följas i 
form aven enda, tämligen låg rullstensås. 
Uppströms i Väster-Tväråns dalgång ligger 
ett ryggsystem som mycket på grund av sin 
bågform tolkats som ändmoräner (J Lund
qvist 1969 s 264, 1973 s 94). De är ca 5 m höga 
i dalgångens botten men blir successivt lägre 
upp mot sluttningarna. De är assymmetriska 
med den brantare sidan åt norr. 

Alldeles norr om Getvalens topp finns 
några serier änd- eller lateralmoränliknande 
ryggar (Enqvist 1910 s 29). De är till synes 
endast uppbyggda av halvmeterstora block. 
På Blåhammarfjället förekommer slukåsar av 
liknande slag som de "sneda" åsar som 
nämnts ovan. Väster om Blåhammarkläppen 
är de något högre och längre men lutar endast 
obetydligt nerför sluttningen. 

Spår av den glacifluviala erosionen finner 
man bl a i de av solifluktion delvis förstörda 
laterala rännorna på Snasahögarnas nord
västra sluttning, men framför allt i det stora 
kalspolade området nordost om Storsnasen. 
Västerut kan dräneringsspåren bl a följas i 
form av rännor nedskurna i berget norr om 
Gräslidfjället. 

Drumlins och svag drumlinisering före
kommer på Blåhammarfjällets sydsluttning. 
Dessa former utgör den norra delen av det 
stora drumliniserade området norr om Enkä
len (punkt 2). Söder om Blåhammarskaftet 
ligger också en ca 10m hög getryggsformad 
ås. Den är sannolikt bildad av samma dräne
ringsstråk som byggt upp åssystemet väster 
om Blåhammarskaftet (punkt 4). 

Förutom de tidigare nämnda solifluktions
valkarna på Snasahögarnas nordsluttning 
finns välutbildade former på Getryggens syd
sluttning. En speciell typ av valkar, s k sneda 
flytjordsvalkar , har påträffats nordväst om 
Storsnasen. Sådana har tidigare beskrivits 
från Nuolja i Abiskofjället (B Högbom 1914 s 
333 och JFrödin 1918 s 28) och från Kyrk
stensfjällen (J Lundqvist 1962 s 52). Former
na är oftast endast några decimeter höga och 
uppvisar på vissa ställen kontinuerliga över
gångar mot jordränder. På grund av sitt ka
rakteristiska mönster har valkarna angetts 
med beteckningen strukturmark i lutande ter
räng. A v övrig strukturmark är stengropar 
den vanligaste formen inom området. 

9 Bunnerjjällen-Kyrkstensjjället 

Liksom i det föregående avsnittet ligger det 
mesta av området inom lågfjällsregionen. 
Topparna i Bunnerfjällen och Kyrkstensfjäl
let faller inom högfjällsregionen men skiljer 
sig markant från varandra. Således utgörs det 
något högre Bunnerfjället av mestadels frost
vittrad berggrund och blockrik morän (fig 18), 
medan Kyrkstensfjället består av stora area
ler kalt berg, sannolikt till viss del frispolat av 
smältvatten. Toppområdena är där ofta gla
cialt skulpterade och uppvisar här och var 
mycket vackert slipade rundhällar (fig 19). På 
grund av Kyrkstensfjällets tunna jordtäcke, 
men även förhållandevis lägre relief, är om
rådet betydligt formfattigare än Bunnerfjäl
len. N Kyrkstensskaftet innehåller emellertid 
kartområdets kanske mest välutvecklade 
frostmarksformer. Här finns t ex speciellt 
tydliga jordringar , men även jordvalkar och 
"sneda flytjordsvalkar" förekommer (se 
punkt 8). Den brantare reliefen i Bunnerfjäl
len är bl a resultatet av isens erosion. I V 
Bunnerstöten finns t ex ett par välutvecklade 
nischer samt glacialt präglade kantlinjer. De 
senare kan dock primärt vara betingade av 
strukturer i berggrunden. 

Den branta reliefen i framför allt V Bun-
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Fig 18 Stora delar av toppområdena på V Bunnerstöten är täckt av blockmark. 

The top areas of the mountain V Bunnerstöten consist of boulders. 

Fig 19 På Kyrkstensfjället framträder berggrunden i form av glacialt skulpterade hällar. 

On the mountain KyrkstensfJället the bedrock appeal' as roches-l11outonnees. 

nerstöten har i sin tur gett upphov till många 
välutvecklade sluttningsformer. På västslutt
ningen finns t ex mycket tydliga slamström
mar med meterhöga leveer. Rasrännor och 
taluskoner förekommer huvudsakligen 
nischerna och på den branta östsluttningen. 

Moränformer påträffas i området huvud
sakligen norr och väster om V Bunnerstöten. 
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Väster om Bunnersjöarna är dessa tämligen 
låga, oregelbundna former. Norr om sjöarna 
ligger ett område med låga «5 m), parallella 
moränryggar orienterade i O-V. De är endast 
i undantagsfall längre än 200 m men bildar 
tillsammans långa sammanhängande stråk. 
Flera av ryggarna ringlar och hakar här och 
var i varandra (fig 20). Glacifluvialt material 



Fig 20 De Geer-moränlika ryggar norr om Bunnersjöarna. 

De Geer-moraine like ridges north of the lakes Bunnersjöarna. 

har påträffats i dem men förekommer sanno
likt inte i någon större omfattning. Formerna 
påminner i hög grad om s k De Geer-moräner 
(fig 32). 

Öster om detta område, i Bunnrans dal
gång, ligger ett system med bågformade ryg
gar (fig 21) av samma typ som omnämnts från 
Snasahögarna (se punkt 8) och Låtedalen (se 
punkt 3). Liknande former, fast lägre, finns 
på ytterligare ett par lokaler ännu längre 
österut. 

Mäktiga glacifluviala avlagringar före
kommer inom området. Bunnersjöarna däms 
aven ca 20 m hög ås. Den har en deltaliknan
de ansvällning på mitten där den också korsas 
aven mindre ås, sannolikt subglacialt avsatt 
(J Lundqvist 1969 s 75). Laterala dränerings
spår nordost om avlagringen visar att mate
rial även tillförts åsen den vägen. 

Ca 840 m ö h, strax ovanför trädgränsen, 
ligger i Bunnrans dalgång ett glacifluvialt del
ta (fig 21). Det är uppbyggt till flera nivåer 
och starkt sönderskuret av smältvatten från 
söder. Som en direkt fortsättning på deltat 
kan den laterala dräneringen västerut följas i 
sviter av såväl rännor som glacifluviala ter
rasser. Från Bunnran och västerut påträffas i 
sluttningarnas konkava delar stora deltalik
nande terrasser nästan ända ner till Ånnsjöns 
nivå. De lägsta är möjligen issjöterrasser till
hörande Duved-issjön. 

Slukåsar finns på några ställen i området. 
De största (5-10 m höga) ligger öster om 
Bunnersjöarna och nordost om deltat i Bunn
rans dalgång. 

Förutom de laterala rännorna på Bunner
fjällens och Kyrkstensfjällets nordsluttning 
finns en mängd rännor i områdets västra del. 
De största är de mellan Hårdeggen och Strå
ten och mellan Laptentjakke och V Bunner
stöten. Dessa är bitvis nedskurna i berget och 
är sannolikt åtminstone subglacialt initierade. 
De mindre rännorna på den nord-sydligt 
orienterade höjdryggen Laptentjakke-Hår
deggen är troligtvis överspolningsrännor. 

10 Stor/dllkel1-Skurda!shöjdel1-
Middagsfjä!!et 

Stora delar av området utgörs av kalt berg. På 
Rekdalshöjden och Skurdalshöjden är detta 
sönderbrutet av långa, ibland korsande 
spricksystem. De som markerats på geomor
fologiska kartan är endast de större och mest 
ihållande. Bilden blir härigenom grovt gene
raliserad vilket visas av den mer detaljerade 
skissen över spricksystemet på Rekdalshöj
den (fig 22). Vissa bildningar utgör tämligen 
breda skrevor, av vilka en del sannolikt ut
nyttjats som glacifluviala dräneringsvägar . 
De har därvid rensats upp och förstorats (A G 
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Fig 21 Stereogram. Vid trädgränsen i Bunnrans dalgång ligger ett glacifluvialt delta. Söder om deltat 
några bågformade moränryggar. 

Stereogral11. A glaciofluvial delta is situated at the til11ber line in the Bunnran willey. Same clIrl'ed 
1110raine ridges south of the delta. 

Högbom 1910 s 8). Vid foten av de branta 
sidorna kan små talusbildningar förekomma. 

De vanligaste moränformerna är drumlins 
och svag drumlinisering, men oregelbundna 
moränlandskap förekommer också på det an
nars mycket myrrika Middagsfjället. Områ-

Fig 22 Detaljerad karta över berggrundssprickorna 
på Rekdalshöjden. 

Detailed map of the fallIt lines on the mountain 
Rekdalshöjden. 
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det Skurdalshöjden-Flatrun har ett mycket 
tunt moräntäcke, men drumliniseringen fram
träder ändå tydligt i och med att berggrunds
strykningen har samma orientering som sista 
isrörelseriktningen. 

Söder om Storkluken tilltar morän täcket 
något i mäktighet. De drumlinformer som 
uppträder på sluttningens lägre delar är vis
serligen otvetydiga, men många bildningar är 
ofullständigt utbildade, och halva drumlins av 
s k "barchan-typ" förekommer (fig 23). 
Längre upp på sluttningen suddas formerna 
ut i ett mer odifferentierat moräntäcke. 

Tydliga glacifluviala erosionsspår finns i 
stort sett bara vid Storlien. Mest markant är 
den djupa rännan i passet där Tävlan-issjön 
och Storli-issjön haft sina utlopp. 

11 Visjövalen-Rensjöarna-Harsjön 

Området, som ligger inom förfjällsregionen, 
bildar en bred gränszon mellan Ånnsjösänkan 
och lågfjällen i väster. Så när som på en svag 
drumlinisering och småkuperad moränter
räng i de nordligaste delarna består landska
pet av stora arealer myr, åtskilda av tunna 
moräntäcken. TelTängen är dock betydligt 
mer mosaikartad än vad som framgår av 
kartbilden. Den dominerande myrtypen är de 
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Fig 23 Söder om Storkluken finns drumlins av s k 
"barchan " -typ. 

Dmmlins ojbarchan-type occur south ojthe moun
tain StorkllIken. 

terrängtäckande kärren, där Visjövalen utgör 
ett av de bästa exemplen. 

12 Ål1J1sjöområdet-Medstuguåns dal
gång 

Hela området omfattar vad som tidigare om
nämnts som Ånnsjösänkan. Den utgör den 
västligaste delen av den s k Åredalen öster 
om kartornrådet. Området karakteriseras av 
de utbredda issjösedimenten och de stora 
subakvatiska rullstensåsarna. 

Issjösedimenten väster om Ånnsjön utgörs 
till övervägande delen av mo och jorddjupet 
överstiger sällan 2-2,5 m (J Lundqvist 1969 s 
267). I Medstuguåns dalgång är sedimenten 
något finare och här och var förekommer 
lera. 

Åsen i områdets centrala delar och den i 
Medstuguåns dalgång tillhör båda ett sam
manhängande stråk som kan följas miltals 
österut i Indalsälvens dalgång. Åsen i Med
stuguåns dalgång är den mindre av de båda 
och saknas, eller är åtminstone inte synlig, på 
sträckan mellan Indalsälven och Bodsjön. 
Däremot är den egentliga "Indalsåsen" norr 
och väster om Ånnsjön; på vissa ställen upp 
till 40 m hög, t ex vid Rundhögen längst i 
väster och vid Klocka väster om Ånn. Den 
kan således väl jämföras med de mellansven
ska åsarna bildade under högsta kustlinjen. 
Åsen är på vissa ställen täckt av issjösedi
ment. På några lokaler, kanske tydligast vid 
Klocka, delar sig åsen i två grenar, vilket 
givit upphov till stora vattenfyllda åsgravar 
(t ex Klockat järnen). Åspartierna i Ånnsjön 
tillhör sannolikt ett annat isälvsstråk. De kan 
härröra från Rekåns dalgång, från åsstråket 
öster om Kösjön eller från mer nordostliga 

isälvar (Frödin 1913 pi 10). J Lundqvist (1969 
s 266) menar att avlagringarna kan ha "av
satts av den subglaciala fortsättningen på de 
isälvar som bildat terrasserna sydväst om 
Bunnerviken" . 

Flera recenta deltan förekommer i områ
det. De största är Bodsjöns och framför allt 
Ånnsjöns avlagringar. Handöldeltat (fig 24), 
som är det största, är uppbyggt av sediment 
från både Enan och Handölan . Enan har trots 
högre vattenföring sannolikt spelat en under
ordnad roll vid deltabildningen (Dahlskog 
1966 s 7). Deltat är rikt på lagunsjöar, leveer, 
älvvallar och övergivna älvfåror. Till de stör
re deltabildningarna vid Ånnsjön räknas 
också avlagringen vid Harråns mynning sö
der om Ånn. Harråns högre slamhalt är tro
ligtvis föranledd av erosion i issjösedimenten 
väster om Ånnsjön. Allmänt kan dock sägas 
att de utbredda deltaavlagringarna runt Ånn
sjön inte huvudsakligen är orsakade av sär
skilt hög slamtransport i vattendragen utan 
snarare av det ringa vattendjupet i sjön. 

De glacifluviala dräneringsspåren i områ
det är mestadels konsekventa rännor i de 
nordöstra delarna. Laterala rännor, isrand
rännor, förekommer mycket sparsamt. Rän
norna norr om Gevsjön räknas möjligen hit 
men är väsentligen styrda av berggrundsmor
fologin. De antas vara bildade vid Storli-is
sjöns tappning till Skal-issjön (Frödin 1913 s 
85, J Lundqvist 1973 s 77). 

Exempel på recenta fluviala former är den 
kraftigt meandrande Enan väster om Ena
fors. Här finns också stora avsnörda mean
derbågar, korvsjöar. I det här sammanhanget 
kan också det 35 m höga vattenfallet vid 
Tännforsen nämnas. 

Tydliga erosionskanter finns i Landverk
strömmen och Tångböleströmmen mellan 
Ånnsjön och Gevsjön men också i Klocka
myren och Halsenmossen vid Ånnsjöns norra 
strand (fig 25). De senare, upp till 3 m höga 
branterna, har i brist på lämpligt tecken mar
kerats som fluviala erosionskanter men är 
snarare att betrakta som lakustrina sådana. 
Företeelsen är ett tecken på att vattenytan 
höjts i förhållande till myren. Erosionen sker 
huvudsakligen vid högvatten. Liknande, be
tydligt mindre erosionskanter , finns vid sjöns 
östra sida. Här finns också välutbildade re
centa strandutbyggnader från deltat vid Rek
åns mynning. 

Issjöstrandlinjer tillhörande olika stadier i 
den Centraljämtska issjön har tidigare redo-
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Fig 24 Handöldeltat uppvisar goda exempel på älvvallar, lagunsjöar, övergivna älvfåror etc. 

The Handöl delta exhibit good examples oflevees, lagoans, abandonned channels etc. 

Fig 25 Erosionskant i Klockamyren vid Ånnsjöns norra strand. 

Erosion scarp in the mire Klockamyren at the Northem shore of the lake Annsjöl1. 
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visats av flera författare (se kap. Isavsmält
ningen). I föreliggande arbete har inte alla 
dessa återfunnits i fålt. I fig 26 återges därför 
en sammanställning av de i litteraturen och i 
denna kartering redovisade strandmärkena. 
De glacifluviala terrasser och israndrännor 
som tidigare sannolikt misstolkats som 
strandlinjer (Frödin 1915) är inte medtagna i 
figuren. 

Myrmarken upptar en stor del av områdets 
yta. Runt Ånnsjön består den av vanligtvis 
gölrika mossar, ofta med en ensidigt välvd 
profil (excentriska). Ett bra exempel är Hal
senrnossen söder om Ånn. 

Området är i hög grad präglat av mänskligt 
aktivitet, framför allt vid de större samhälle
na Storlien, Ånn, Handöl och Enafors. An
tropogena ingrepp av större mOlfologisk be
tydelse är grustäkterna i de stora rullstens
åsarna och täljstensbrytningen i dagbrotten 
vid och öster om Handöl. 

Isavsmältningen 

Man har ett flertal mer eller mindre tillförlitli
ga hjälpmedel till sitt fÖlfogande när man för
söker rekonstruera deglaciationsförloppet i 
fjällen. Här skall i korthet redogöras för de 
vanligaste (se vidare J Lundqvist 1973 s 6 ff). 
I de områden som varit täckta av stora öppna 
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Fig 26 Issjöstrandlinjer inom området; karterade 
och omnämnda i litteraturen. 

Shorelines of ice-dammed lakes; from the mapping 
and from the litterature. 

issjöar kan lervarvsundersökningar i vissa fall 
ge en tämligen noggrann bild av isrecessio
nen. Det är emellertid endast inom en mycket 
liten del av fjällkedjan som större issjöar av 
tillräcklig varaktighet har existerat. I huvud
delen av fjällområdet används i stället former 
i det lösa jordtäcket men även vissa berg
grundsformer som rundhällar med isräfflor 
och huggmärken. Flera räffelsystem uppträ
der ibland på samma häll, varvid man i gynn
samma fall kan fastställa den relativa åldern 
för de olika rörelseriktningarna. De yngsta 
räfflorna, som i vissa fall är mycket väl bibe
hållna, antas avspegla isens rörelseriktning i 
ett relativt sent skede av avsmältningen. 

Av de lösa avlagringarnas ytformer är de 
olika moränformerna kanske de vanligaste 
hjälpmedlen för att bestämma isrörelserikt
ningar i fjällterräng. Drumlins och drumlini
seling uppträder t ex parallellt med isrörelse
riktningen, medan s k Rogenmorän vanligtvis 
är orienterad vinkelrätt mot denna. Oregel
bundna moränformer, s k moränbackland
skap, kan i vissa fall illustrera hopsmältning 
av stagnerad is, s k dödisavsmältning. 

Även andra ackumulations- och erosions
former kan bidraga till att klargöra avsmält
ningsbilden. Israndrännor och glacifluviala 
terrasser kan t ex ge en uppfattning om isens 
aktivitet och lutningsförhållanden. 

Isavsmältningsförloppet inom kartblads
området kan anses relativt välkänt. Speciellt 
gäller detta för de norra delarna, där ler
varvskronologiska undersökningar av J 
Lundqvist (1964, 1973) möjliggjort en tämli
gen detaljerad rekonstruktion av de isdämda 
sjöarnas utbredning och den dämmande isens 
successiva tillbakaryckande. Tidigare arbe
ten inom detta område har utförts av bland 
andra Högbom (1892, 1908, 1910), Andersson 
(1897), Frödin (1913, 1915, 1925) och Eriks
son (1914). Deglaciationsbilden i de södra de
larna har huvudsakligen beskrivits av Man
nerfelt (1945) och Lundqvist (1969, 1973), och 
en detaljerad undersökning har gjorts i Han
dölans dalgång av v Brömssen (1966). 
Nedanstående kortfattade beskrivning av is
avsmältningsförloppet inom kartbladet byg
ger till stora delar på Lundqvists arbeten från 
1969 och 1973. 

I inledningsskedet av deglaciationen var 
rörelseliktningarna i stort sett ostliga i de 
norra delarna och sydostliga i de södra. Allt 
eftersom isen tunnades ut kom de högsta top
parna att smälta fram som s k nunataker ur 
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Fig 27 Isräffelkarta. Fältobservationer och uppgif
ter hämtade från litteraturen. 

Map of glacial striae. Field observation and data 
from the litteratlIre. 

isen och så småningom delades istäcket upp i 
huvudsakligen två skilda ismassor. Dessa ha
de till en böljan förbindelse med varandra 
genom istungor i de nord-sydliga dalgångar
na, men efter den slutliga separationen retire
rade den norra isen, i Ånnsjösänkan, åt NO 
medan den södra drog sig tillbaka över fjäll
området i söder och sydost. Isrörelserikt
ningarna hos de båda isarna visas tydligt av 
observerade isräfflor inom området (fig 27) 

och av drumlins och drumlinisering. Vid nor
ska gränsen förekommer drumlins som avvi
ker från detta mönster, vilket sannolikt beror 
på att den norra isen antagit formen aven lob, 
där rörelsen var riktad radiellt ut mot kan
terna. 

En stor del av formelementen inom kart
bladets fjällregion är orsakade av samspelet 
mellan "dalisen " i norr och "fjällisen " i sö
der, men exakt var och hur ismassorna slutli
gen separerade är inte klarlagt. Här skall 
emellertid i korthet redovisas några av de 
formelement som möjligen indikerar isens 
uppsprickning mellan Enans dalgång i väster 
och Rekåns dalgång i öster. I Enans dalgång 
visar åsar och israndrännor hur dräneringen 
både från norr och söder varit riktad mot en 
lägsta punkt ungefår V om Blåhammarfjället. 
Här har också den s k Enan-issjön (initials ta
dium till det stora centraljämtska issjökom
plexet) dämts upp till en höjd av ca 750-700 
m ö h. 

Längre österut, strax V om Snasahögarna, 
ligger en serie tämligen låga ryggar av vilka 
de nordligaste till moIfologin mest liknar 
slukåsar. De innehåller också till stora delar 
glacifluvialt material. De södra är emellertid 
svagt bågformade vilket föranlett Lundqvist 
att tolka dem som ändmoräner, sannolikt bil
dade framför en istunga från söder. 

De mäktiga glacifluviala terrasserna i Han
dölans dalgång visar hur den laterala dräne
ringen på ett tidigt stadium varit riktad mot 
Storulvåns dalgång. Dräneringsspår i den 
sistnämnda dalgången tyder också på att 

Fig 28 Isavsmältningen i Handölans och Storulvåns dalgångar. Efter V. Brömssen (1966). 

The deglaciation of the valleys of the rivers Handölan and Stamlvån. Af ter v. Brömssen (1966). 
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smältvattnet till en början runnit över passet 
mot Enans dalgång (fig 28). I ett senare skede 
lades dräneringen om till att gå norr om Sna
sahögarna men även subglacialt ut mot Ånn
sänkan. Det senare visas av slukåsar och 
rännor V om Stråten. Möjligen är dessa bild
ningar, eller kanske den mycket höga åsen 
vid Tjallingen lappläger , ett tecken på den 
slutliga separeringen i dalgången (v Brömssen 
1966). 

Även i Bunnerfjällen förekommer form
element som möjligen kan sättas i samband 
med istäckets uppsprickning. Bunnersjöarna 
däms t ex aven hög åsbildning av sprickfyll
nadskaraktär. Terrassen på sluttningen i ös
ter och en låg ås norr om avlagringen tyder på 
att den är bildad av smältvatten från nordost. 

Norr om dessa bildningar finns ett område 
med mycket låga De Geer-moränliknande 
ryggar. Om dessa primärt är orsakade av 
sprickbildning i istäcket eller om de avsatts 
vid fronten av den nOlTa isen är dock inte 
utrett. 

Öster om detta område, i Bunnrans dal
gång, ligger ett system med bågformade ryg
gar av samma typ som beskrivits ovan från 
Snasahögarna. Ä ven dessa anser Lundqvist 
vara ändmoräner till den åt söder retirerande 
isen. Liknande ryggar finns emellertid i s k 
slutna dalgångar ännu längre österut, i Kyrk
stensfjället. Deras läge talar för alternativa 
bildningssätt, t ex som sprickfylInader. I 
Rekåns dalgång slutligen, kan den laterala 
dräneringen norrut följas ända ut mot dal
gångens mynning. Det kameartade landska
pet Ö om Ånnsjön är möjligen resultatet av 
uppsprickningen inom detta område. 

De istungor som drog sig söderut lämnade 
tydliga spår av lateral dränering i de södra 
delarna av såväl Enans som Handölans dal
gång. I Stensdalen dämdes ett förstadium till 
Lunndörr-issjön upp mot Stor-Stendalsfjäl
let. Dödistopografin i dalgången tyder på att 
issjön inte hade någon större utbredning. 

Den norra isens hopsjunkande i Ånnsjö
sänkan visas av såväl laterala erosions- och 
ackumulationsformer längs fjällranden. De 
lägsta terrasserna ned mot Ånnsjöns yta mar
kerar möjligen olika issjönivåer. Den breda 
loben dämde nämligen till en början Storli-is
sjön i väster och Skal-issjön i Medstugans 
dalgång i norr. Alltefter som isen retirerade åt 
NO sänktes dessa issjöar successivt till 
Duved-issjöns och Kall-issjöns nivåer. A v
smältningsförloppet illustreras i fig 29. 

Fig 29 Isjöarnas utveckling i Ånnsjösänkan. A: 
Uppdämning av Storli-issjön som dräneras mot 
Norge. Norr om kartområdet var Skal-issjön upp
dämd i Medstuguåns dalgång. B: När iskanten re
tierade österut tappades Storli-issjön till Skal-is
sjöns nivå vilka tillsammans bildade Duved-issjön. 
C: Duved-issjöns utbredning inom kartområdet. 
Omritad efter J Lundqvist (1973). 
The development of ice dammed lakes in the basin 
Ånnsjösänka11. A: Dal11l11ing of Storli-issjön which 
in the beginning was drained towards Norway in 
the west. North of the map area S/wl-issjön was 
dalJlIned in the valley of Medstl/gl/ån. B: When the 
ice front retreated eastwards Storli-issjön was lo w
ered to the level of S/wl-issjönwhich tagether cons
titl/te Dl/ved-issjön. C: The total extension of 
Duved-issjön. Redrawn af te r l Lundqvist (1973). 
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Principer för värderingen 

En stegrad exploatering av landets naturre
surser har under de senaste årtiondena lett till 
ökad konflikt med den sociala och vetenskap
liga naturvården. För att skydda och bevara 
de ur olika aspekter mest värdefulla område
na, har det blivit nödvändigt att så objektivt 
som möjligt söka "värdera" naturen. De 
bristfålliga kunskaperna om landet, objekten 
och deras utveckling innebär emellertid stora 
svårigheter att rättvist kunna bedöma ett om
rådes naturvärden. Dessutom är en viss sub
jektivitet oundviklig beroende på värderarens 
utbildning, personliga intressen osv. 

I föreliggande utvärdering, som skall utgö
ra en del av underlaget för planläggningen av 
våra fjällområden, har värderingssystemet 
utarbetats av Soyez (1971) och Ulfstedt, Me
lander (1974). Det är ett försök att så långt 
som möjligt åstadkomma en öppen och objek
tiv redovisning av naturvärdesbedömningen. 
Materialet presenteras dälför på ett sådant 
sätt att omprövningar kan ske vid vmje tid
punkt utan att hela det tidskrävande invente
ringsarbetet måste göras om. Modifieringar 
kan t ex bli nödvändiga efter upptäckten av 
nya objekt eller förstörelse av gamla, eller när 
referensramarna ändras. 

Naturvärdesbedömningen utförs i följande 
tre inbördes oberoende steg: 
a) poängberäkning för vmje enskilt objekt 
b) presentation av de värdefullaste objekten 

inom vmje faktor 
c) klassificering. 

Med objekt menas här ett enstaka eller en 
naturligt sammanhängande grupp av form
element, t ex en rullstensås eller ett område 
med israndrännor . 

Poängberäkning för varje enskilt objekt 

Poängberäkningen har utförts för varje kart
lagt objekt inom området och har i möjligaste 
mån gjorts utan att ställa dessa i relation till 
sin omgivning. De faktorer som bedömts vara 
grundläggande för poängtilldelningen är säll
synthet, utformning och forskningsintresse. 
Poängen fördelar sig enligt följande. 
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1. Sällsynthet 
unik 9 poäng 
mycket ovanlig 4 poäng 
ovanlig 1 poäng 
vanlig O poäng 

2. Utformning 
a) ytterst välutbildad 3 poäng 

välutbildad 2 poäng 
någorlunda typisk 1 poäng 
otydlig O poäng 

b) mycket speciell 1 poäng 

3. Forskningsintresse 
a) ytterst intressant 2 poäng 

intressant 1 poäng 
ointressant O poäng 

b) betydande tidigare forsk-
ningsinsatser 2 poäng 
tidigare forskningsinsatser 1 poäng 
inga tidigare forsknings-
insatser O poäng 

Nedan följer en tabell över de principer som 
använts vid poängtilldelningen. 

Sällsynthet 

Uni/c Endast ett fåtal exemplar finns i hela 
fjällkedjan. 

Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar 
finns inom ett större område (ca 4 kartblad = 

10000 km 2). 

Ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns 
inom ett mindre område (ca 1 kartblad 
2 500 km 2). Ä ven objekt som är vanliga inom 
ett mindre område men i övrigt är mycket 
ovanliga, har tilldelats en poäng. 

Vanlig: Formen vanligt förekommande in
om stora delar av den svenska fjällkedjan. 

Utformning 

Ytterst välutbildad: Formen peIfekt utbildad, 
väl bibehållen och av förhållandevis stor di
mension. 

Välutbildad: Formen tydlig och väl bibe
hållen. 

Någorllinda typis/c Formen är otvetydig 



men kan ha utsatts för viss sekundär påver
kan. 

Otydlig: Formen illa utvecklad och/eller 
utsatt för betydande sekundär påverkan. 

Mycket speciell: En för formtypen avvi
kande utformning. 

Forskningsintresse 

Ytterst intressant: Objektet är av avgörande 
betydelse för tolkningen av formgruppens 
genes, huvuddragen ilandskapsutvecklingen, 
aktiva processer e dyl (s k typlokaler). 

Intressant: Objektet bedöms ha betydelse 
för studier av genesen, aktiva processer och 
detaljer ilandskapsutvecklingen. 

Ointressant: Objektet bedöms ha obetyd
ligt intresse för den vetenskapliga analysen. 

Betydande tidigare forskningsinsatser: 
Objektet har utförligt analyserats och be
skrivits (s k klassiska lokaler). 

Tidigare forskningsinsatser: Objektet har 
studerats och beskrivits. 

Inga tidigare forskningsinsatser: Objektet 
har aldrig beskrivits eller endast omnämnts. 

Ett objekt kan som mest erhålla 16 poäng. I 
realiteten är det dock endast ett fåtal objekt 
vars poängsumma överskrider 10. Det beror 
på att den höga poängen för unika objekt (9) 
endast mycket sällan kommer till använd
ning. Den exponentiella skalan för faktorn 
sällsynthet har ändå ansetts motiverad, för 
att objekt som endast utmärker sig genom att 
vara unika automatiskt uppnår ett slagkraftigt 
poängantal. 

Vissa objekt har på grund av osäkerhet vid 
värderingen tilldelats ett poängintervall (t ex 
0-1) i stället för ett tal. Det kan t ex bero på 
bristande faktaunderlag om objektets utbred
ning, tillkomstsätt eller liknande. 

Objekt som inte erhållit några poäng har 
inte redovisats vid naturvärdesbedömningen. 
Dessa utgör normalt det stora flertalet av de 
inventerade objekten. 

Presentation av objekten faktorsvis 

Detta moment har tillkommit för att framhäva 
objekt som erhållit en låg totalpoäng men som 
har minst en framträdande och väsentlig 
egenskap. Redovisningen avser alltså objekt 
som är "unika", "mycket ovanliga", "yt
terst välutbildade", "ytterst intressanta" 
och/eller varit föremål för "betydande forsk
ningsinsatser" . 

Klassificering 

Vid klassificeringen indelas objekten i fyra 
klasser efter totalpoäng: 

Klass I 
Klass II 
Klass III 
Klass IV 

7-16 poäng 
5-6 " 
2-4 " 
0-1 " 

Denna indelning, som framkommit efter olika 
värderingsförsök, får betraktas som prelimi
när och kan möjligen behöva ändras alltefter
som inventeringsarbetet fortskrider i andra 
delar av fjällkedjan och erfarenheterna där
med vidgas. Som tidigare nämnts har vissa 
objekt, på grund av osäkerhet om objektets 
värde, tilldelats poängintervall. För att objekt 
vid klassificeringen inte skall kunna hamna i 
olika klasser har följande regler tillämpats: 
a) medelpoäng har beräknats och fått avgöra 

klasstillhörigheten 
b) i de fall medelpoängen ligger mitt emellan 

två klasser har objektet inordnats i när
mast lägre klass. 

Endast klasserna I-III redovisas på kartan 
över klassificerade objekt. Klasserna har från 
geomorfologis k naturvårdssynpunkt defi
nierats enligt följande: 

Klass I Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse är av betydelse för den geo
vetenskapliga naturvården inom 
hela fjällkedjan (överregional bety
delse) 

Klass II Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse är av regional betydelse för 
den geovetenskapliga naturvården. 

Klass III: Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse är av lokal betydelse för den 
geovetenskapliga naturvården. 

Indelningen kan jämställas med Statens 
naturvårdsverks indelning av objekt i klasser 
av riks-, läns- och lokalintresse. Eftersom 
fjäll-länen till ytan är mycket stora, kan ut
trycket "länsintresse" med fördel ersättas 
med benämningen regionalt intresse. Regio
nen motsvarar ett område av ca 4 kartblad, 
dvs ca 10 000 km2 , medan lokalområdena 
motsvarar ca 1 kartblad eller ca 2 500 km2 • 
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Resultat av värderingen 

Redovisningen av de värderade objekten görs 
med hjälp av tabell, kartor och förklarande 
text. I tabellen är samtliga objekt i klasserna 
I-III medtagna. Objekt tillhörande klass IV 
har, även om det tilldelats poäng, uteslutits i 
detta led. För varje objekt redovisas poäng
tilldelningen inom varje faktor samt objektets 
totalpoäng. Dessutom markeras en eventuell 

o 
I 

II 

II 

5 
I 

10 km 
I 

Fig 30 Utbredning av klassificerade objekt. 

The extension of classified landfol'ms. 
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faktordominans ("presentation av objekten 
faktorsvis ") samt objektets klasstilldelning . 

De poängsatta objektens läge liksom deras 
fördelning inom de tre första klasserna redo
visas i fig 30 och 31. Den textdel som åtföljer 
klassificeringen avser att lämna beskrivning
ar av de viktigaste objekten och därmed även 
att ge en motivering av givna poängtal. 

Som sista steg i redovisningen har områden 
med stor frekvens av klassificerade objekt 



sammanförts på en särskild karta. Denna för
söker sammanfatta de föregående stegen i 
värderingen och tillvarata inventerarens kän
nedom om objekten och deras inbördes sam
manhang. Kriterier som beaktats vid sam
manställningen är huvudsakligen: 
1. Närhet till andra klassificerade objekt 
2. pedagogisk betydelse 
4. orördhet 
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5. helhetens betydelse (sambandet mellan 
objekten). 

Totalt har 154 objekt poängsatts inom om
rådet. (Vattenfall har genom att de huvudsak
ligen representerar estetiska och hydrologis
ka värden inte medtagits i naturvärdesbe
dömningen.) 60 av dessa har förts till klass IV 
varför totalt 94 objekt redovisats i värderings
tabellen sist i rapporten och i fig 30 och 31. 

(j) 
(j) • • • 
• 

• • • 

• 

Klass il • Klass m 
Fig 31 Klassificerade objekt. 

Classified landforms. 
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Av dessa är 4 klass I-objekt, 15 klass 11-
objekt och 75 klass III-objekt. 

Antalet poängsatta objekt inom området är 
större än inom de karterade kartbladen i den 
lappländska delen av fjällkedjan. Det kan bl a 
tänkas bero på områdets stora formrikedom 
och på att fjällkedjan inom Jämtlands län i 
högre grad varit föremål för tidigare forsk
ningsinsatser. Nedan följer en beskrivning av 
de värdefullaste objekten i området. 
Sammanställningen har ordnats efter klass 
men inte rangordnats inom klasserna. 

Klass I-objekt 

9 Andra moränryggar (De Geer-morän-lika) 
N om Bunnersjön 

Moränryggarna ligger på den åt norr svagt 
lutande platån mellan Bunnran i öster och 
Stråten i väster (fig 35). De största är ca 4 m 
höga medan de minsta höjer sig endast några 
dm över omgivningen. Dessa är svåra att 
upptäcka på marken men framträder genom 
fuktighets skillnader mycket tydligt på flyg
bilder. Ryggarna är endast i undantagsfall 
längre än 200 m men bildar tillsammans långa 
sammanhängande stråk. Stråken är huvud
sakligen parallella, även om de enskilda ryg
garna ibland ringlar och krokar i varandra (fig 
20). Innehållet i ryggarna är huvudsakligen 
morän. Glacifluvialt material har påträffats 
men förekommer sannolikt inte i någon större 

A 

-........ - - '" 

-
.... -

omfattning. Former av den här typen är inte 
tidigare kända från fjällen. De påminner emel
lertid till morfologin i hög grad om s k De 
Geer-moräner (fig 32), en formgrupp som 
normalt uppträder i helt andra bildningsmil
jöer. Liknande former har dock beskrivits 
från t ex Island (Price 1970) och Alaska (Mic
kelson, Berkson 1974) i anslutning till nutida 
isar. 

67 Glacifluviala terrasser och delta på Bun
nerfjällets nordsluttning (fig 35) 

Från passpunkten mellan Stens dalen och 
Bunnrans dalgång (955 m ö h) ner till Ånn
sjöns yta (526 m ö h) finns på nordsluttningen 
ett stort antal glacifluviala terrasser av varie
rande storlek. Den största, som snarare är ett 
delta (fig 21) ligger strax ovanför trädgränsen 
i Bunnrans dalgång (ca 840 m ö h). Den är 
uppbyggd av 3-4 deltaplan som ligger trapp
stegsformat med 15-20 meters nivåskillnad 
mellan de olika planen. Avlagringarna är hårt 
vinderoderade och små frostmarksformer fö
rekommer på de vegetationsfria, grusiga 
ytorna. Deltat är starkt sönderskuret av 
smältvattenrännor . Från deltats nivå och ned 
mot Ånnsjön förekommer terrasser även väs
ter om Bunnran. De allra lägsta är möjligen 
utbyggda i de stora issjöarna, Storli-issjön 
och Duved-issjön. 

Deltat och de glacifluviala terrassernas 
bildnings sätt har beskrivits av J Lundqvist 
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Fig 32 Jämförelse mellan A: De Geer-moränlika ryggar norr om Bunnersjöarna och B: De Geer-moräner 
vid Irsta öster om Västerås (karterade av M Elg). 

Comparisol1 between A: De Geer moraine like ridges north of the lakes Bllnnersjöarna and B: De Geer 
1110raines at Irsta east of Västerås in the sOllthern Sweden (mapped by M Elg). 
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(1973 s 97 ff). Istäckets uppdelning i en dalis 
och en fjällis antas ha skett strax söder om 
deltat. Allteftersom fjällisen retirerade 
söderut i Bunnrans dalgång byggde dräne
ringen upp deltat och terrasserna mot den 
dämmande dalisen , dels i dalgången och dels 
vidare västerut mot Handölans dalgång. 

A vlagringarna är av stor betydelse för 
tolkningen av landskapsutvecklingen i områ
det. 

69 Glacifluvial terrass V om Stråten (fig 33) 

Ackumulationen är sammansatt av flera ter
rassplan på olika nivåer. Den är i sin helhet 
knappt 3 km lång och ca 200 m bred på bre
daste stället. Strömfåror, som ut mot terrass
kanten kan nå djup av 4-5 m, förekommer på 
ytan. På ett ställe finns några kullar som höjer 
sig upp till 10m över terrassplanet. Dessa har 
av J Lundqvist (1973 s 96) tolkats som åsres
ter från ett tidigare utvecklingsstadium. I sö
der, där terrassen är som bredast, ansluter en 
ca 2 m hög slukås. 

Terrassen illustrerar hur smältvatten från 
erosionsrännan mellan Stråten och Hård
eggen (jfr obj nr 26) runnit längs iskanten in 
mot Handölsdalen. Slukåsen och slukrännor 
ner mot dalbottnen har av J Lundqvist (a a) 
tolkats som att smältvattnet sökt sig ner un
der isen i dalgången och vidare norrut under 
den stora isen i Ånnsänkan. Formkomplexet 

används av Lundqvist som typexempel på 
den sortens dränering. 

78 Recent delta, Handöldeltat (fig 24) 

Deltat har tillsammans med Ånnsjöns övriga 
deltaländer beskrivits av Dahlskog (1966). 
Avlagringen är ca 13 km 2 stor och antas till 
största delen vara bildad av slamavlagringar 
från Handölan. Enan, som är vattenrikare, 
har mycket låg slamtransport och ringa mor
fologisk aktivitet. Dahlskog har uppskattat 
deltats tillväxthastighet till mellan 1000-3000 
m2 land ovan lågvattennivå per år. Det höga 
värdet (jämfört med K vikkjokksdeltats ca 500 
m2/år) antas bero på Ånnsjöbäckenets ringa 
djup och inte på att slamtransporten är an
märkningsvärt hög. 

Deltat är rikt på älvvallar ,lagunsjöar, 
övergivna älvfåror etc och erbjuder goda möj
ligheter till studium av recent deltabildning. I 
Sundborgs inventering över geovetenskapliga 
naturvärden i Indalsälven (1973 tab 7) har det 
tilldelats ett mycket högt värde. 

Klass II-objekt 

7 Moränryggar V om Getvalen 

En serie bågformade moränryggar ligger i 
Tväråns dalgång V om Snasahögarna. De kan 
åt väster följas som låga slukåsliknande ryg
gar. Moränryggarna är ca 5 m höga i dalgång-

Fig 33 Stereogram. Glacifluvial terrass väster om Stråten. 

Stereogram . Glaciofluvial ferrace west of the mountain Stråten. 
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ens botten men blir lägre upp mot sluttning
arna. De är svagt asymmetriska med den 
brantaste sidan åt norr. Ryggarna består till 
delar av glacifluvialt material och har av J 
Lundkvist (1969) tolkats som avsatta i en del
ningszon mellan dalis i norr och fjällis i söder, 
eller möjligen som randbildningar till någon 
av dem. Lundqvist förklarar bågformen som 
ett resultat av framstötar av fjällisen och be
tecknar dem därför som ändmoräner. Ryggar 
av liknande typ förekommer på flera ställen 
inom undersökningsområdet men torde i öv
rigt vara sällsynta i fjällen. Liknande former 
har dock beskrivits från Skäckerfjällen av J 
Lundqvist (1969 s 234) och av Melander från 
Kebnekaiseområdet (1975 s 35) och Mårma
fjällen (1977 s 23). 

10 Moränryggar i Bunnrans dalgång (fig 21) 

2-3 svagt bågformade ryggar av samma typ 
som V om Getvalen (se obj nr 7). 

13 Moränryggar SO om Lill-Stensdalsfjället 

Ca 5 st bågformade ryggar av liknande typ 
som ovan. "Skänklarna" böjer dock av kraf
tigare än vid de övriga lokalerna vilket gör 
dem än mer ändmoränlika. 

14 Smältvattenrännor Ö om Fiskåhöjden 

I området förekommer korta djupa torrdalar 
som ofta utgör övergångar från laterala rän
nor till slukrännor. Mellan rännorna före
kommer rikligt med små terrasser med väl 
utbildad strukturmark på ytan. Slukåslik
nande ackumulationer uppträder ofta där 
slukrännor mynnar. 

Lokalen har översiktligt undersökts och 
beskrivits av Mannerfelt (1945) tillsammans 
med Sylvälvsdalen söder om kartbladet. 

18 Smältvattenrännor V om Tjallingklumpen 
(fig 15) 

Ett system av flera km långa laterala eller 
sublaterala rännor förekommer i södra delen 
av Handölans dalgång. Bland rännorna finns 
också avskurna slukrännor som mot dalgång
ens botten fortsätter i form av åsar. Isrand
rännorna ersätts här och var av laterala ter
rasser med små frostmarksformer på ytan. 
Rännsystemet lutar åt norr (ca 2,3: 100) och 
visar hur en istunga retierade söder ut i dal
gången. 
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30 Kanjon och erosionskanter Ö om N Kyrk
stensskaftet 

Dräneringen från en issjö i Stensdalen (möjli
gen initialstadium till Lundörr-issjön) gick 
mellan Kyrkstensfjället och is i Rekdalen. 
Den breda rännan öster om N Kyrkstensskaf
tet, som avslutas med en i berget nedskuren 
kanjon, har sannolikt tjänstgjort som tapp
ningsränna till issjön. Formelementet står i 
direkt förbindelse med terrassen i söder (jfr 
obj nr 67). 

35 Erosionskant vid Ånnsjöns norra strand 

Där Klockamyren gränsar till Ånnsjön har en 
uppemot 3 m hög erosionsbrant bildats. Ero
sionen som huvudsakligen sker vid högvat
ten, åstadkommer ställvis skredliknande 
former där stubbar och grenar hela tiden pre
pareras fram ur myren (fig 25). Företeelsen är 
tecken på att vattenytan höjts i förhållande 
till myren. Branten är högre i väster än i 
öster, vilket föranlett J Lundqvist (1969 s 178) 
att tolka den som ett tecken på den olikformi
ga landhöjningen. Han anser dock att även 
andra tolkningar är möjliga. Exempelvis an
ses att sedimenten som Klockamyren vilar på 
successivt sjunker (Dahlskog 1966 s 23), vil
ket i så fall skulle resultera i att myren skärs 
av efterhand. Erosionsbranter av liknande 
slag förekommer på ytterligare ett par lokaler 
inom Jämtlandsfjällen och får anses vara av 
stort kvartärgeologiskt intresse. 

39 Rullstensås, "Indalsåsen" 
"Indalsåsen " sträcker sig i öst-västlig rikt
ning över i stort sett hela kartornrådet. Den är 
subakvatiskt bildad i Storli-issjön och 
Duved-issjön och är bitvis helt täckt av issjö
sediment. Åsen har ett mjukt rundat krön och 
är till storleken på vissa ställen fullt jämförbar 
med mellansvenska åsar. Så är förhållandet 
exempelvis vid Klocka strax S om Ånn och 
vid Rundhögen N om Gräslidfjället. Vid 
Klocka är åsen uppdelad i korta åsar och 
kullar som är ända upp till 40 m höga. Åsgro
par och åsgravar, ibland vattenfyllda, före
kommer på åsarna och i de omgivande sedi
menten. 

48 Rullstensås vid Bunnersjön 
En ca 20 m hög ås dämmer den norra av de 
båda Bunnersjöarna. Den korsas aven liten 
subglacial åsbildning som där ryggarna möts 
sväller ut till en deltaliknande terrass. J 



Lundqvist (1973 s 97) har tolkat bildningen 
som anlagd i en spricka mellan dalis i norr 
och fjällis i söder och senare uppbyggd som 
en randås till dalisen. Åsen är bildad av 
smältvatten från öster vilket visas av laterala 
bildningar på fjällsidan NO om Bunnersjöar
na. 

50 Rullstensås vid Tjallingen 

En upp till 20 m hög getryggsformad ås löper 
vinkelrätt utför sluttningen Ö om Tjallingen 
lappläger. Åsen står i direkt förbindelse med 
den långa terrassen på Laptentjakkes väst
sluttning (jfr obj nr 70) och utgör härigenom 
en motsvarighet till formkomplexet på Strå
tens västsluttning (jfr obj nr 69). von Bröms
sen (1966 s 109) antar att bildningen markerar 
separationen av isen i dalgången i en åt norr 
och en åt söder retirerande tunga (fig 28). 

68 Glacifluvial terrass N om Hårdeggen 

Bildningen har formen aven hög avplanad ås 
med ett tunt moräntäcke på ytan och ligger i 
direkt anslutning till en terrass på fjällslutt
ningen. Den anses vara subglacialt avsatt av 
smältvatten från öster som från iskanten run
nit ner i en spricka eller ett slukhål intill ber
get (v Brömssen 1966 s 104 ff, J Lundqvist 
1973 s 97). 

70 Glacifluvial terrass V om Laptentjakke 

Terrassen är ca 3 km lång och uppemot 200 m 
bred i södra delen. Den smalnar emellertid av 
åt norr. Den lutar endast obetydligt och har 
sannolikt bildats i en lång marginell issjö mel
lan iskanten och bergssluttningen. Terrassen 
är på flera ställen sönderskuren av recent 
dränering, vilket ibland har resulterat i ravin
liknande bildningar. I den södra delen, vid V 
Bunnerskalet, har en deltaliknande avlagring 
deponerats. Från denna sträcker sig en myc
ket hög, getryggsformad ås ner mot Handölan 
(jfr obj nr 50). 

75 Glacifluviala terrasser i Handölans dalgång 

En lång dalsandur söder om kartornrådet 
övergår vid Tjallingen och norrut i små delta
liknande terrasser och lateralterrasser. Det 
glacifluviala materialet både från is i söder 
och norr har här avlagrats i små frontala och 
laterala sjöar, dämda av isen i norr. Terras
serna har i detalj studerats och beskrivits av 
von Brömssen (1966). 

77 Glacifluvial avlagring i Storulvåns dalgång 

Objektet utgör en ca 2 km2 stor, mycket plan, 
deltaliknande avlagring som i öster begränsas 
aven hög brant. Strömfåror och dödisgropar, 
de senare ofta med frostmarksstrukturer i 
botten, förekommer talrikt på ytan. Där 
Storulvån skurit igenom avlagringen har 
höga, branta, vegetationsfria erosionskanter 
bildats (jfr obj nr 32). Ackumulationen har av 
J Lundqvist (1973 s 95) tolkats som utfyllnad 
aven liten issjö, dämd framför en åt öster 
retirerande istunga, och används i flera fall 
som typexempel på den sortens avlagring 
(1972 s 32, 1973 s 162). 

86 Raviner på Ö Bunnerstötens sydsluttning 
(fig 16) 

Djupa men tämligen korta raviner i ett tjockt, 
sandigt moräntäcke. Formerna är huvudsak
ligen recenta. 

87 Raviner NO om N Kyrkstensskaftet 

Djupa fossila raviner i morän. 

Klass III-objekt 

1 Nisch i västra delen av V Bunnerstöten 

En mycket välutvecklad glaciärnisch som av 
den lilla sjön att döma är överfördjupad. 

2 Kuperad moränterräng SO om V Bunner
stöten 

Moränterrängen utgörs aven mängd tämligen 
små och jämnstora, nästan cirkulära kullar. 
Landskapet bildar ett mycket speciellt möns
ter på flygbild. 

3 Drumlins N om Enkälen 

Formerna är de enda någorlunda väl utbilda
de drumlins inom kartbladet. 

4 Drumlins vid Enlidvalen 

Ofullständigt utbildade drumlins av "bar
chantyp" (se fig 23). 

5 Drumlinisering N om Enkälen (fig 13) 

Tydliga former som ibland utgör "morän
svansar' , till uppstickande bergsklackar (eng 
"crag and tail"). 

6 Drumlinisering på Skurdalshöjden 

Tydlig drumlinisering i såväl berggrunden 
som det tunna moräntäcket. 
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8 Moränryggar N om Getvalen 

På den västra sidan av Ingolvån ligger 3-4 
moränryggar som är uppbyggda av enbart 
meterstora block. Ryggarna är 4-5 m höga 
och ligger på ett inbördes avstånd av ca 20 
meter. De motsvaras på andra sidan ån aven 
slukåsliknande bildning. Moränryggarnas ge
nes är mycket oklar. Den slukåsliknande av
lagringen antyder subglacialt bildningssätt, 
medan moränryggarna själva, på grund av lä
ge och beskaffenhet snarare kan tolkas som 
lateralt avsatta. Engqvist (1908 s 29) tolkade 
dem som ändmoräner bildade framför en gla
ciär på Getvalen. 

11 Moränryggar Ö om Bunnrans dalgång 

Bågformade ryggar av samma typ som V om 
Getvalen (jfr obj nr 7). 

12 Moränryggar i Järpåns dalgång 

Samma som ovan. 

15 Smältvattenrännor S om Klöftälven 

Ett system av laterala och sublaterala rännor 
på den svagt lutande sluttningen. De största 
är ca 10-15 m djupa torrdalar med branta 
kanter. Avståndet mellan rännorna är ca 100 
m. 

16 Smältvattenrännor V om Storulvåfjället 

17 Smältvattenrännor i östra delen av Stor
ulvåns dalgång 

Djupa slukrännor från båda sluttningarna har 
skurit genom de glacifluviala avlagringarna i 
dalgången. De tvärställda, ibland getryggs
formade erosionsresterna ger tillsammans 
med rullstensåsen i dalgångens botten (jfr obj 
nr 46) en mycket tilltalande landskapsbild. 
Närheten till Storulvåns turiststation ökar 
värdet. 

19 Smältvattenrännor NV om N Kyrkstens
skaftet 

20 Smältvattenrännor på Bunnerfjällets nord
sluttning (fig 35) 

Öster om Bunnran är rännorna korta och väl 
markerade. Mellan Bunnran och Västerån 
blir de längre och otydligare och övergår här 
och var i laterala terrasser. 

21 Smältvattenrännor NV om BIåhammar
kläppen 
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22 Smältvattenrännor mellan Gevsjön och 
Bodsjön 

Rännorna bildades vid Storli-issjöns tappning 
till Skal-issjön (Frödin 1913 s 96, J Lundqvist 
1973 s 77) och följer i huvudsak berggrundens 
strukturer. 

23 Smältvattenrännor NO om Gräslidfjället 

Korta torrdalar , som bitvis är nedskurna 
berggrunden. 

24 Konsekvent smältvattenränna S om Lap
tentjakke 

Djup ränna som på några ställen skär ner i 
berggrunden. 

26 Konsekvent smältvattenränna S om Hård
eggen 

En mycket djup ränna som sannolikt utgjort 
dräneringsväg för vattnet som byggt upp ter
rassen V om Stråten (jfr obj nr 69). 

27 Konsekvent smältvattenränna Ö om Tälj
stensvalen 

28 Konsekvent smältvattenränna i Bunnrans 
dalgång 

Smältvatten från söder har på flera ställen 
skurit igenom de glacifluviala ackumulatio
nerna längs sluttningen. Upp till 30 m höga 
erosionsbranter förekommer. 

29 Konsekvent smältvattenränna V om Stor
lien 

Rännan har utgjort avlopp från Tävlan-issjön 
(Högbom 1910 s 8 f). 

31 Erosionskanter vid K1öftaälven 

32 Erosionskanter i Storulvåns dalgång 

Storulvån har skurit igenom den stora glaci
fluviala bildningen (jfr obj nr (7) varvid höga 
vegetationsfria branter har u~ pkommit. De 
sedimentstrukturer som framträder i branter
na erbjuder goda möjligheter för studier av 
avlagringens genes. 

33 Erosionskanter N och Ö om Rödberget (fig 
17) 

Mycket breda och djupa rännor med branta 
erosionskanter i det glacifluviala materialet 
(jfr obj nr 66). Rännorna är bildade av smält
vatten från is i Rekdalen. 



34 Erosionskanter vid Landverkströmmen 

36 Meandring SO om Storkluken 

37 Meandring i Rekån 

38 Meandring och korvsjöar i Enan 

40 Rullstensås i Rekdalen 

41 Rullstensåsar NO om Rödberget 

42 Rullstensåsar väster om Blåhammarskaftet 

De tätt liggande, tämligen höga åsarna ligger i 
en zon där uppdelning av det sammanhäng
ande istäcket skett i en dalis i Ånnsänkan och 
en fjällis i söder (J Lundqvist 1973 s 94). De är 
sannolikt bildade av den subglaciala dräne
ringen från fjällisen. 

43 Rullstensås S om Blåhammarskaftet 

44 Rullstensås i Ånnsjön (Järpön) 

45 Rullstensås N om Stor-Visjövalen 

46 Rullstensås i Storulvåns dalgång 

Åsen är ställvis upp till 20 m hög och marke
rar det subglaciala dräneringsstråk som 
transporterat material till avlagringen i väster 
(se obj nr 77). Strax öster om avlagringen 
delar åsen upp sig i smååsar och åskullar. 

47 Rullstensås i Medstugans dalgång 

Åsen är bildad subakvatiskt och är delvis 
täckt av issjösediment. 

49 Rullstenås V om Stråten (fig 33) 

Åsen som är tämligen låg illustrerar den sub
glaciala fortsättningen av dräneringen längs 
Stråtens västsida (jfr obj nr 69). Den böjer av 
ned mot Handölan, vilket också närbelägna 
slukrännor gör. Detta tyder enligt J Lund
qvist (1973 s 96) på att smältvattnet dränerats 
ut i Ånnsänkan. 

51 Slukåsar i Storulvåns dalgång 

52 Slukåsar Ö om Fiskåhöjden 

I anslutning till de laterala rännorna och fram
för allt intill slukrännorna förekommer här 
rikligt med slukåsar. Området har beskrivits 
av bl a Mannerfelt (1945 s 176 f). 

53 Slukåsar vid Mettjeburretjakke 

54 Slukåsar Ö om Bunnersjön 

Ovanligt höga (upp till 10m) slukåsliknande 
ryggar. 

55 Slukåsar vid N Kyrkstensskaftet 
Se obj ovan. 

56 Slukåsar i Bunnrans dalgång 

Se obj ovan. 

57 Slukåsar NO om Getvalen 

58 Slukåsar NV om Getvalen 

Låga (ca 1 m) åsar som längre ner på slutt
ningen förstörts genom solifluktion. 

59 Slukåsar V om Getvalen 

På östra sidan av Väster-Tvärån ligger 2-3 
åsar med slukrännor mellan sig. Väster om ån 
fortsätter bildningarna i form aven ca 5 m 
hög rullstensås. 

60 Slukåsar på Blåhammarfjället 

61 Glacifluvial kulle N om Tjallingen 

62 Glacifluviala kullar N om Tjallingklumpen 

Karakteristiskt dödislandskap . Smååsar , 
åskullar, terrasser och smältvattenrännor 
uppträder omväxlande tillsammans med 
moränbacklandskap. Formerna är sannolikt 
bildade i avsnörda dödisrester från den åt 
SSO retirerande fjällisen. 

63 Glacifluviala kullar vid Stensdalsstugorna 

64 Glacifluvial terrass SO om N Kyrkstens
skaftet 

Sandurliknande terrass med tydliga strömfå
ror på ytan. 

65 Glacifluviala terrasser norr om N Kyrk
stens skaftet 

66 Glacifluviala terrasser N om Rödberget 

Området kännetecknas av omväxlande höga 
grusterrasser , åskullar, åsar och djupa s mält
vattenrännor med branta erosionskanter. A v
lagringen är bildad av smältvatten från en 
istunga i Rekdalen, vilket bl a visas av latera
la terrasser på sydsluttningen. 
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71 Glacifluvial terrass Ö om Lillulvåfjället 

Terrassen är ca 2 km lång och lutar svagt åt 
norr. Den är studerad av von Brömssen 
(1966). 

72 Glacifluviala terrasser vid Ranglan 

73 Glacifluviala terrasser i Tävlans dalgång 

74 Glacifluviala terrasser i Enans dalgång 

Bildningar av samma typ som i Handölans 
dalgång (se obj nr 75) men i större omfattning 
genomskurna av smältvatten från söder. 

76 Sandur i Enans dalgång 

79 Recent delta S om Ånn (Har rå deltat) 

Deltat är beskrivet av Dahlskog (1966). 

80 Recent delta i Bodsjön 

81 Issjöstrandlinje på Snasahögarnas östsida 
(fig 14) 

Strandlinjen utgörs av ett ca 6 kilometer långt 
terrassplan som delvis är förstört av solifluk
tion. 

82 Issjöstrandlinje iStensdalen 

En ca 6 km lång sammanhängande strandlinje 
som framträder som en urspolningszon i mo
ränen. 

83 Rasrännor och talus på V Bunnerstötens 
östsluttning 

84 Talus i nisch på V Bunnerstöten 

85 Slamströmmar på V Bunnerstötens väst
sluttning 

88 Raviner i Lill-Stensdalsfjället 

89 Solifluktionsvalkar på Stor-Ulvåfjället 

90 Solifluktionsvalkar på Snasahögarnas 
nordsluttning 

Tydliga valkar med upp till 2 m höga fronter. 
De slukåsar som löper snett utför sluttningen 
är starkt påverkade av solifluktionen och 
formerna är ibland svåra att skilja åt. 

91 Solifluktionsvalkar (sneda) NV om Stor
snasen 

Valkarna lutar ca 45° utför sluttningen och 
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övergångar mot jordränder förekommer. 
Formerna är endast några decimeter höga. 

92 Strukturmark på N Kyrkstensskaftet 

Inom området finns välutvecklade stenringar, 
stengropar , jordringar och jordnät. Former 
med upp till 4 m diameter förekommer (J 
Lundqvist 1969 s 272). 

93 Strukturmark Gordvalkar) på N Kyrk
stensskaftet 

94 Förkastningar på Rekdalshöjden 

Geomorfologiskt värdefulla områ
den 
I fig 34 har en avgränsning och indelning 
gjorts av de områden som bedömts vara av 
stort geovetenskapligt värde inom kartbladet. 
Indelningen kan sägas vara en sammanfatt
ning av den tidigare objektvärderingen men 
även andra aspekter har lagts till (se s 41). 
Avsikten är att under beteckningen "klass 
I-område" och "klass II-område" ange ter
rängavsnitt där geomorfologiska värden av 
riks- och regionalt intresse finns samlade, 
medan "klass III-områden" oftast represen
terar områden av lokalt intresse. "Klass-III
området" kan dessutom utgöra skydds zoner 
kring områden av högre dignitet. Medan om
rådets norra del är fattigt på geomorfologiskt 
intressanta objekt, huvudsakligen beroende 
på ett mycket tunt jordtäcke och stor areal 
myr, är fjällområdet i söder sannolikt ett av 
de södra fjälltrakternas formrikaste, åtmins
tone vad gäller det differentierade utbudet. 
Fjällområdets nordrand präglas aven del 
mycket komplexa bildningar, betingade av 
isens uppdelning i en nordlig och en sydlig 
ismassa. Tydligast är detta i området Strå
ten-Bunnran, där 3 av kartbladets totalt 4 
klass I-objekt återfinns inom en förhållande
vis liten yta. Inom området finns också två 
klass II-objekt och sju klass III-objekt, samt
liga av glacialmorfologiskt intresse (fig 35). 

Formerna inom klass II-området vid Sna
sahögarna är likaledes av mycket komplex 
natur men av lite annorlunda typ än i Bunner
fjällen. Området utgör ett stråk av moränryg
gar av olika utformning. 

Handölans, Rekåns, Storulvåns och Enans 
dalgångar uppvisar ett stort antal glacifluviala 
former, ofta av betydande dimensioner. I 



Handölans och i Enans dalgångar är formerna 
och landskapsutvecklingen av likartad karak
tär. Den förra har varit föremål för tämligen 
detaljerade studier samt är mer lättillgänglig, 
varför den ansetts värdefullare. Den mycket 
tilltalande landskapsbilden i Rekåns och 
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Fig 34 Geomorfologiskt värdefulla områden. 

Areas of geo/J1O/phological importance. 

Storulvåns dalgångar, likaså den senares när
het till Storulvåns turiststation, ökar dessa 
områdens värde. 

På områdeskartan (fig 34) finns också mar
kerade sådana objekt som i sig själva upptar 
större arealer. Här skall främst nämnas Han-

CJ Klass m - områden 

o Övriga klass m - objekt 
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döldeltat och erosionskanten i Klockamyren 
vid Ånnsjöns norra strand. Området, som för 
övrigt ingår i Ånnsjöns fågelskyddsområde, 
är av mycket stort intresse för forskning rö
rande aktiva fluviala och organogena proces
ser. Exempel på andra" objekts områden " är 
de subakvatiska åsarna i kartbladets norra 
och mellersta delar, vissa strandlinjer, ravin
området på Ö Bunnerstöten och förkast
ningssystemet SV och Storlien. 

Fig 35 Klass I-området Stråten-Bunnran. 

The category I area Stråten-Bunnran. 
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De enskilda objekt som faller utanför om
rådesindelningen redovisas också på kartan. 
De utgör oftast former som ingår i ett klassifi
cerat område i någon annan del av kartbladet. 

Slutord 
Trots att kartbladsområdet Storlien är starkt 
präglat av mänsklig aktivitet har denna på
verkat landskapet endast i begränsad omfatt-



ning. Hela vattensystemet inom området är 
hittills undantaget reglering, vilket är ovanligt 
i fjällregioner med så stora vattenarealer. Tu
rismen kan sägas vara koncentrerad till 
Snasahögarna-Blåhammarsfjället och områ
dena söder därom, medan kartområdets nor
ra delar samt Bunnerfjällen-Kyrkstensfjället 
är i stort sett opåverkade. 

En intensiv utbyggnad av turistverksamhe
ten kan komma att innebära betydande för
ändringar i landskapet (vägar, fasta anlägg
ningar, markslitage osv). Stora krav måste 

därför ställas på planering och kontroll av 
markanvändningen, kanske främst i de hittills 
outnyttjade regionerna. Utöver de zoologiska 
och i viss mån botaniska skyddsföreskrifter 
som finns för området är det därför mycket 
angeläget att även de geovetenskapligt värde
fulla partierna skyddas. 

Förutom att landskapet inom kartbladet 
Storlien innesluter stora geovetenskapliga 
värden måste också dess lättillgänglighet och 
därmed stora pedagogiska betydelse värderas 
högt. 
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