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De geomorfologi ska kartbladen 22 E
FROSTVIKEN och 23 E SIPMEKE (delen
inom Jämtlands län) har liksom i några tidigare fall av näraliggande praktiska skäl sammanförts till ett enda. Det utgör det tolfte av
bladen över den svenska fjällkedjan och är
tillika det första kartbladet från Jämtlands
län. Det har ansetts lämpligt att i norr låta
länsgränsen utgöra bladets begränsning. Läget av de sammanlagt 12 bladen - till vilka
också bör läggas ett tidigt och delvis i annan
teknik karterat större område i nordvästra
Dalarna - framgår av översiktskartan på sid 8.
Karteringen har liksom tidigare baserats på
flygbildstolkning, varvid s. k. IR-färgfilm med i vissa hänseenden rikare informationsinnehåll - 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
värderingar, som denna beskrivning mynnar
ut i.
I numera flertalet blad har även myren
återgivits. I huvudsak har informationen om
dess utbredning inhämtats från flygbilderna;
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 betydande insatser av fältarbeten
och därmed starkt ökade kostnader; med

hänsyn till att det vanligen torde röra sig om
ett relativt tunt, odifferentierat moräntäcke,
har åtgärden ansetts försvarlig.
Till kartan hör en relativt utförlig beskrivning av terrängformerna inom kartbladsområdet och en kortare skildring av deras utvecklingshistoria, i den mån denna kan rekonstrueras. Liksom i fråga om kartan är
denna presentation koncentrerad till vad som
ofta kallas mellanformer. De allra största
formelementen - ytor av peneplantyp, dalgenerationer etc. - liksom former av mindre
storlek än några kvadratmeter - t. ex. mindre
frostmarksformer - redovisas sålunda ej.
Skälen är bl. a. kart- och reproduktionsmässiga, ifråga om småformerna också begränsningar i flygbildsmaterialets upplösningsförmåga, dvs informationsinnehåll.
Beskrivningen avslutas som redan antytts
med en värderingsdel , som för fram till en
sammanfattande översikt i lättillgänglig form.
Värderingsprinciperna är desamma som tilllämpats tidigare. Svårigheterna att åstadkomma invändningsfria sådana skall åter understrykas. Genom redovisningen av de individuella objekten och av gången av värderingen torde andra värderingsgrunder kunna
anläggas; väsentligt andra resultat torde dock
vid tillämpningen knappast bli följden.
För kostnaderna har svarat Statens naturvårdsverks fjällutredning och i mindre utsträckning den naturgeografiska institutionen
vid Stockholms universitet.
GUNNAR HOPPE
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Geomorfologiska kartbladen 22 E Frostviken
och 23 E Sipmeke (inom Jämtlands län).
- Beskrivning och naturvärdesbedömning.
Ann-Cathrine Ulfstedt.
Arbetet avses ge en översikt över geomorfologin inom den del av Jämtlandsfjällen som
motsvaras av kartbladen Frostviken och
Sipmeke samt en så välgrundad bedömning
som möjligt av områdets geomorfologiska naturvärden. Inventeringen, som i huvudsak
bygger på flygbildstolkning, redovisas dels i
form aven karta i skalan 1:250 000, dels med
hjälp aven tillhörande kartbladsbeskrivning.
Denna beskrivning består av två delar; i den
första ges en allmän bakgrund till arbetsmetodik och kartinnehåll , i den andra presenteras resultatet av naturvärderingen. De inledande avsnitten behandlar dessutom fjällkedjans utveckling, varvid det berggrunds-geologiska avsnittet har givits förhållandevis litet
utrymme, medan den kvartära utvecklingen
behandlas mera utförligt. De karterade formgrupperna hälTör nämligen huvudsakligen
från kvartär tid och är övervägande av glacialt ursprung, även om vissa postglaciala former också har stor betydelse inom undersökningsområdet. Kapitel III omfattar en systematisk genomgång av formernas uppkomstsätt och utseende. Deras utbredning inom

kartbladet, och om möjligt inom hela fjällkedjan, anges. I vissa fall diskuteras formernas
betydelse för tolkningen av viktiga naturhistoriska förlopp.
I arbetets senare del följer naturvärdesbedömningen. Först poängsätts varje enskilt
objekt med hänsyn till faktorerna "sällsynthet", "utformning" och "forskningsintresse " (tabell och fig 21). Därefter inordnas
objekten i fyra klasser (I-IV) efter deras
sammanlagda naturvärde (fig 22). Klass I avser objekt av överregional betydelse,
klass II objekt av regional och klass III objekt
av lokal betydelse. Objekt tillhörande de tre
första klasserna har utförligt beskrivits. Inom
kartbladet har 55 objekt blivit föremål för
analys. Av dessa har ett ansetts tillhöra klass
I, tjugonio klass III, medan inget har inordnats i klass II.
Utvärderingen av objekt har slutligen legat
till grund för en sammanställning av värdefulla områden (fig. 28). Vikten har normalt lagts
vid partier tillhörande klasserna I och II men
bristen på sådana i norra Jämtland gör att
främst klass III -områden har markerats.
Dessa utgör här i första hand områden av
lokalt intresse. Ett mycket högt skyddsvärde
bör emellertid tillskrivas karstområdet vid
Bjurälven.
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Summary

Geomorphological Maps 22 E Frostviken and
23 E Sipmeke.
-Description and assessment of areas of
geomorphological importance.
Ann-Cathrine Ulfstedt
The object of the study is to make a survey of
the geomorphology of that part of the Jämtland mountains which corresponds to the
FrostvikenjSipmeke 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 aerial photographs, is shown on a
map, in the scale 1:250 000, and in an accompanying map description. This description
consists of two main parts: in the first, a
general background to the method of study
and the contents of the map is given, and in
the second, the results of the natural value
assessment are presented. The development of
the mountain range is also discussed in the
introductory sections, while less space is
given to the geological section: Quaternary
development is handled in more detail, since
the group formations date mainly from the
Quaternary period and are mostly of glacial
origin, even though certain postglacial formations are also of great importance in the research area. Chapter III contains a systematic description of the way in which the formations have come into being and of their ap-
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pearance. Their extent with in the map sheet
and, where possible, in relation to the whole
mountain range, is indicated. In certain
cases, the significance of formations in the
interpretation of important stages of natural
history is discussed.
The assessment of natural value follows in
the later part of the study. First, every individual item is awarded prints for "rarity" ,
"form", and "research interest " (fig 21). The
items are then classified into one of four classes (I-IV) according to their total natural value (fig 22). Class I covers items of significance outside the region, class II, items of
significance regionally , and class III, items
of significance locally. Items in the first three
clas ses have been described in detail. 55
items found on the FrostvikenjSipmeke map
sheet area have been analysed. Of these, one
has been regarded as belonging to dass I,
none to class II, and twentynine to dass III.
Finally , the classification of items has
formed the basis of a compilation of valuable
areas (fig. 28). Here normally more importance has been gi·ven to dass I and class II
objects, but the lack of valuable objects in
northem Jämtland means that most areas belong to the third class, i. e. to areas of local
interest only. Especially high value, however, must be ascribed to the kars tic area at
the river Bjurälven.

Kartbladet FrostvikenjSipmeke
1. Geomorfologisk kartering

a) Den geomorfologiska kartan
En geomorfologisk karta bör enligt en gängse
uppfattning - så vitt möjligt - demonstrera
samtliga terrängformer. Den bör ge uppgifter
om geomorfologin inom varje punkt på kartan
(d v s vara heltäckande) och lämna information om formernas utseende (morfografi) uppkomstsätt och ålder (morfogenes och morfokronologi). Vidare bör den i fråga om ackumulationsformer visa materialets beskaffenhet (jordart, bergart), belysa terrängens
lutningsförhållande (morfometrin) och samtidigt göra ett så plastiskt intryck som möjligt.
Viktiga gränslinjer bör anges - i fjällen t ex
skollgränser (se kap II: 1) och trädgränsen (jfr
Rudberg 1976).
Vid försök att åskådliggöra all denna
landskapsinformation på en enda karta blir
resultatet emellertid alltför oöverskådligt och
svårläst - särskilt om samtliga aspekter dessutom skall tillmätas samma betydelse. De
flesta geomorfologiska kartor har därför en
något specialiserad inriktning, som underordnar eller helt utesluter viss information.
Geomorfologiska kartor har producerats
under åtskilliga decennier, men de har kommit att få en starkt varierande utformning.
Behovet aven internationell normalisering
har därför snabbt vuxit och som ett första
steg i arbetet inom kommissionen för ge 0morfologisk kartering har eftersträvats ett
enhetligt symbolspråk (Dernek 1972). Vidare
har man rekommenderat att symboler i första
hand bör illustrera enskilda former, medan
yttäckande färg skall ange på ytan verkande
processer.
Vid den geomorfologiska karteringen av
svenska fjällen har avsikten varit att i så stor
utsträckning som möjligt följa de internationella riktlinjerna. Att åstadkomma en slutprodukt jämförbar med exempelvis de centraleuropeiska har emellertid inte varit möjligt på grund av de annorlunda förutsättningar
som råder vid kartläggningsarbeten i norra
Sverige. Syftet har varit att framställa en karta som framför allt skall kunna tjäna praktiska
ändamål, i första hand översiktlig planering.
Det har vidare varit nödvändigt att åstadkomma en produkt förhållandevis snabbt,

samtidigt som kostnaderna måste hållas låga.
Arbetet har utförts i områden som till stora
delar är okända; jordarts kartor saknas i allmänhet och fältkontrollerna måste minimeras
bl a på grund av områdenas otillgänglighet.
Mot bakgrunden av detta måste inskränkningar göras i kartans informationsmängd.
Den internationella redovisningen har anpassats till krav inom Central- och Östeuropa, bl a i avseende på karts kala och formgrupper. Vid kartläggningen av Nordsverige
har därför en betydande komplettering av
symbolerna blivit nödvändig. Här har målsättningen varit en relativt småskalig karta,
och kartbladet FrostvikenjSipmeke, liksom
övriga blad i serien, utges i samma skala som
den svenska planeringskartan, d v s 1:250 000.
l denna skala är det endast beträffande
mycket stora objekt möjligt att låta varje
symbol motsvara en individuell form.
Symbolerna utgör därför i fråga om mindre
objekt sammanfattande beteckningar för hela
grupper av likartade former. Vad beträffar
symbolernas färgsättning har de internationella normerna följts, men yttäckande processfärger skulle inte kunnat införas utan betydande ökning av fältinsatserna och har därför uteslutits.
Kartan betonar morfografi och morfogenes . Morfometrin demonstreras endast genom höjdkurvorna (i urval hämtade från den
topografiska kartan), och morfokronologin
framhålls inte särskilt. (Det bör dock understrykas att åldersfrågan i fjällandskap ofta är
av mindre inriktat natur.) Berggrundsgeologien är i kartan eftersatt och här hänvisas
endast till det geologiska kartmaterialet över
området (se nedan).

b) Karteringens utförande
Som redan nämnts bygger karteringen på
tolkning av flygbilder. Vid de arbeten som
hittills publicerats har tolkningen huvudsakligen utförts i svartvita flygbilder fotograferade
från normalhöjd i ungefärlig skala 1:30 000.
(Undantag utgör bladet NasafjälljPieljekaise
där kartan framför allt bygger på lR-färgbilder.)
l samband med den pågående vegetations-
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karteringen över fjällen (utförd av fjällutredningen vid statens naturvårdsverk) har stora
ytor fotograferats i infrarödkänslig färgfilm i
skalan 1:60000. Detta filmslag har fördelar
också för geomorfologiska studier och har
kunnat utnyttjats vid karteringen av detta
kartblad. I undersökningsområdets nordligaste del saknas dock fortfarande IR-bilder och
där har vanlig svart-vit film använts. Tolkningsresultaten i de två firnslagen är inte helt
identiska, vilket framgått bl a aven studie
utförd vid karteringen av sydligaste Non'botten (Ulfstedt 1977). Exempelvis finns en
betydligt större säkerhet vid avgränsningen
av kalt berg i IR-bilden.
De färgskriftningar som framträder i IRbilden av t ex variationer i växttäcket understryker ofta strukturerna i terrängen, vilket
kan underlätta tolkningen avsevärt. Den
större skalan i pankromatiskt filmrnateriai
medger åtminstone vid gynnsamma förhållande en bättre upplösning och underlättar
därigenom tolkning av småformer.
Båda bildmaterialen har alltså för- och
nackdelar, och den slutgiltiga produkten varierar något beroende på vilket filmslag som
har använts, dock utan att det ena kan sägas
ge ett mera rättvisande resultat än det andra.
Den ytterligare information som erhålls genom färgsättningen resulterar dock i allmänhet i en stöne säkerhet vid tolkningen.
De vid flygbildstolkningen identifierade
formgrupperna har överförts till den topografiska kartan (skala 1: 100 000) som därefter
fått utgöra underlag för den efterföljande fältkontrollen. Förutom att vara en stickprovsartad kontroll har denna snarast utgjort en
komplettering av informationen hämtad ur
bilderna. I första hand har svårtolkade objekt
blivit föremål för fältstudier, men även andra
geomorfologiskt intressanta och/eller välutvecklade företeelser har studerats. Fältarbetet har dock blivit mer omfattande än om
syftet endast varit en småskalig kartering, eftersom avsikten även varit att klargöra karteringsmetodens tillförlitlighet och flygbildstolkningens begränsningar. Dessutom har
fältobservationerna haft betydelse för klargörandet av isrecessionsförloppet och den geomOlfologiska utvecklingen inom området
samt för analysen av vissa formgruppers
bildningssätt. Dessa studier kan synas oväsentliga för arbetets huvudsyfte men är ofta
avgörande för slutsatserna i den naturvärdesbedömning som åtföljer kartan.
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!Sill Utgivna

kartblad

Kartbladen Frostviken /Sipmeke

D

Kartblad under bearbetning
(utgivningsår 1978 och 1979)

Fig 1 Undersökta områden
Locatiol1 map

En ny genomgång av flygbilderna har därefter gjorts med stöd av iakttagelserna i fält. I
samband med detta har det slutgiltiga manuskriptet i skalan 1: 100 000 färdigställts. Detta
har renritats och utgjort underlag för tryckningen av kartan (skala 1:250 000). Den kartbladbeskrivning som åtföljer kartan är i första hand avsedd för personer som sysslar
med planering inom naturvården. Dessa kan
förutsättas ha viss geovetenskaplig skolning,
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Fig 3 Stora arealer täcks av skogs- och myrområ-

den

Fig 4 Jormsjöarna.
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men beskrivningen har utformats så att den
även bör kunna läsas av lekmän. Sålunda ges
i de inledande avsnitten en översiktlig redogörelse för landskapsutvecklingen och för de
karterade formgrupperna. Denna genomgång
ligger sedan till grund för den redovisning av
områdets geomorfologiska naturvärden som
följer i beskrivningens senare del.

2. Undersökningsområdet
Karteringsområdet omfattar de nordligaste
delarna av lämtlandsfjällen (fig l). Lågfjällen
dominerar landskapsbilden - partier med
högfjällskaraktär finns endast längst i norr
med angränsning till det norska Börgefjeldet
samt inom vissa begränsade delar av Mellanskogsfjällen och Södra Borgafjällen (fig 2).
Stora arealer ligger nedanför skogsgränsen
(fig 3); detta gäller speciellt de västliga delarna runt de stora sjösänkorna. Dräneringen
följer i dessa delar en nord-sydlig riktning,
och sjöarna åtskiljs endast genom korta älvstråk. Här ligger bl a Stor-Blåsjön, Lill- och
Stor-lorm och Kvarnbergsvattnet (fig 4), vilka alla tillhör Faxälvens sjösystem.
I den östra delen av karteringsområdet har
dräneringsvägarna en VNV-OSO-lig sträckning; sjösänkorna är här betydligt smalare,
inklämda mellan kalfjällspartier och ofta påverkade av den glaciala erosionen. Den relativa höjdskillnaden uppgår normalt till omkring 500 meter.
Vägnätet är speciellt i de västra delarna väl
utbyggt och bl a finns flera gränsövergångar.
Satsningar på det rörliga friluftslivet har dock
knappast företagits och få övernattningsstugor finns inom fjällområdena. Korta leder

Fig 5 Routekarta. (Fältkontroller utförs inom de

områden där osäkerheter kvarstår efter flygbildstolkningen.)
Ground controls alollg continllOllS lines.

med raststugor finns i ett välgjort urval längs
huvudvägarna, men de förefaller vara obetydligt utnyttjade.
Den geomoroflogiska kartläggningen påbörjades våren 1977 och fältarbetena utfördes
samma sommar (i den omfattning som framgår av routekartan fig 5).
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. Fjällkedjans utveckling
1. Geologisk översikt

Den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, är
av förhållandevis hög ålder (fig 6). Under urtidens slutskede (d v s för mer än 600 milj år
sedan) fylldes en stor sänka, en s k geosynklinal, väster om den nuvarande bergskedjan,
med stora mängder avlagringar från omgiv-ningarna. Sedimentationen fortsatte under
kambrosilurtiden (ca 600-400 milj år sedan),
då dessutom en livlig vulkanism inträdde.
Bergskedjeveckningen började i ordovicium,
nådde sin kulmen i silur och kan anses avslutad i devon. I samband med veckningen kom
ofta bergarts serier att i form av skollor skjutas ut över ofta yngre lager. Exempel på en
sådan skolla av stor regional omfattning är
seve-köliskollan. Med köligruppen menar
man då vanligen bergarter dominerade av
lågmetamorfa (mindre starkt omvandlade)
skiffrar och med sevegruppen skiffrar av

högmetamorf natur. Skollstrukturen kommer
på grund av lagrens stupning att ge upphov
till branter stupande åt öster; senare kan
branterna ha skärpts genom effekten av nedisningarna.
Mer detaljerad geologisk kartläggning, som
omfattar hela det aktuella undersökningsområdet, har ännu inte slutförts, och kunskapen
om området är därför knapphändig. Under
senare år har, vid sidan av översikten i "Sveriges berggrund" (Magnusson et al 1962), detaljstudier publicerats över Blåsjöområdet
(Nilsson 1964) och de västligaste delarna
(med ett arbete över stratigrafi och tektonik,
Zachrisson (1969)). Bland äldre arbeten kan
särskilt nämnas Högboms länskartering
(1920) och de mera detaljerade undersökningar som utfördes över stora delområden
av Du Rietz (1935, 1936). Den geologiska kar-
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tan i fig 7 utgör en sammanställning av ovanstående arbeten och kan av anförda skäl därför vara behäftad med felaktigheter. Klart
framgår dock att nordligaste Jämtland domineras av seve-köliskollan. Underliggande lagerföljder är frilagda inom mindre områden t ex runt Hehtejaure (Kautsky 1958) eller i
Börgefjeldfönstret, där bergarterna troligen är
prekambriska (Zachrisson 1969) och alltså
äldre än överliggande skollor (se fig 7). Hehtejaurefönstret utgörs främst av kvartsiter
och arkoser , medan Börgefjeld är uppbyggt
av grovkorniga graniter som anses vara autoktona (dvs de har inte - till skillnad från
huvuddelen av fjällbergarterna - förflyttats
från sitt ursprungliga läge vid bergskedjans
veckning).
Kölibergarterna, som dominerar hela den
västliga delen av undersökningsområdet, har
genomgått kraftiga veckningar och förskiffring, varför ursprungliga sedimentstrukturer
är sällsynta och förekomsten av fossil obetydlig. Konglomerat finns på olika nivåer och
bygger bl a upp det västliga Portfjället som
även berggrundsmorfologiskt är av intresse.
De mycket påfallande "portarna" tvärts över
fjällryggen har ansetts ursprungligen vara
tektoniskt betingade, men dessutom fördjupade och utvidgade av glacialerosion (Ängeby 1954). Glacialerosionen torde också ha bidragit till att framhäva peridotitförekomsterna i området, och mycket iögonfallande restberg kan ses på flera ställen (se fig 8 och
sid 20). Vidare bör nämnas former orsakade
av kemisk vittring i kalkstråken inom området. Utförlig beskrivning av dessa ges på
sid 35 samt i fig 23, 24 och 25).
Bergskedjans veckning avslutades i devon.
Därefter vidtog en lång period, då Skanderna
endast påverkades av nedbrytande krafter.
Under tiden fram till tertiär hade sålunda
fjällkedjan genom bl a vittring och floderosion brutits ned till en flack berggrunds y ta.
Denna yta höjdes sedan upp samtidigt som
den bröts sönder. Därmed uppstod de höjdförhållanden som i stort sett ännu råder Gfr
fig 6).
I och med utgången av tertiär hade fjällkedjan erhållit sina morfologiska huvuddrag men
därmed inte sitt slutgiltiga utseende. Först
under kvartärtiden inträffade de stora nedisningarna, vilka (som redan framgått ovan)
haft fundamental betydelse för detaljerna i
landskapsbilden och även för större drag i
berggrundens morfologi.

2. Fjällkedjan i kvartär tid
a) Istiderna
I kvartärtiden försämrades klimatet och stora
inlandsisar uppstod. På den europeiska kontinenten finns belägg för minst 4-5 större nedisningar (glacialer); de avlöstes av perioder
med varmare klimat (s k interglacialer).
Dessa nordeuropeiska inlandsisar, med
centra i de skandinaviska fjällen, hade motsvarigheter på andra kontinenter, t ex i Nordamerika. I Sverige har var och en av dessa
istider förstört det mesta av spåren av den
föregående, varför de former som nu kan
iakttas till övervägande del härrör från den
senaste istiden - Wiirm- eller Weichselistiden. Undantag utgör främst de större erosionsformerna i det fasta berget, som bör ses
som resultatet av upprepad glaciation.
I sina huvuddrag har den senaste nedisningen troligen haft samma förlopp som sina
föregångare, även om t ex ismäktighet och
istidens varaktighet har varierat. Så har glaciärnischerna spelat samma roll i inledningsskedet av varje istid; glaciationsgränsen
sänktes och därmed ökade småglaciärerna i
storlek, samtidigt som nya uppstod. Många
av de tomma glaciärnischerna, som i våra
dagar kan iakttas också på förhållandevis låg
höjd över havet, anses härröra från detta inledningsskede. Det finns emellertid flera hypoteser angående denna inledningsperiod;
den kan eventuellt också ha inneburit en
mycket snabb istillväxt över stora arealer
samtidigt. Vanligtvis har man dock tänkt sig
en successiv tillväxt av nischglaciärer till
dalglaciärer, vilka i sin tur växte samman till
isströmnät. Isen fortsatte att utvidgas och
bredde ut sig över det nuvarande skogslandet. För 18 000-20 000 år sedan nådde den
sin maximala utbredning under senaste istiden - isfronten låg då över norra Tyskland.
Glacialperioderna fortgick emellertid inte
utan störningar. Tidvis avtog isens tillväxt
eller ersattes t o m av avsmältning, så att istäcket decimerades (omfattningen av sådana
s k interstadialer är dock fortfarande oklar).
Medan Weichselisens utbredning i huvudsak är känd, råder betydligt större osäkerhet
beträffande isens tjocklek och rörelsemönster. Under högglacialen låg isens kulmen, den
s k isdelaren, öster om fjällkedjan, möjligen
ända ute över Bottenhavet. Från denna zon
strömmade isen ut i alla riktningar och - på
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Geologicalmap of the area
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grund av isens betydande tjocklek - förmodligen utan större hänsyn till den underliggande markytans topografi. Efter hand som isen
blev tunnare skedde emellertid en förändring,
och isens rörelser blev mer och mer beroende
av underlaget, som i deglaciationens slutskede, i betydande utsträckning, styrde isströ mmarna .
Isens rörelseriktning kan studeras bl a i
berggrundsmorfologin: rundhällarna, och
särskilt de isräfflor som kan finnas på hällarna, ger upplysningar om strömningsriktningarna. Räfflorna återspeglar i allmänhet endast
isrörelsen i det senaste skedet av deglaciationen medan äldre räfflor, som kan demonstrera tidigare isrörelser, endast förekommer
sparsamt.
Efter hand som inlandsisen böljade smälta,
kom isdelarzonen att förskjutas tillbaka in
mot fjällen. Uppfattningarna om hur långt
västerut den kom att ligga i slutskedet har
varierat genom årtiondena. Under senare tid
har man ofta skilt på isrecessionen i högrespektive lågfjällen. Högfjällsdeglaciationen
innebär att de högsta massiven skulle ha utgjort s k lokala glaciationscentra, d v s isen

skulle ha retirerat in mot massiven, som samtidigt var aktivt nedisade. Detta förlopp är
klart påvisat inom t ex Kebnekaise och Sarek
(Hamberg 1910, Enqvist 1918, Hoppe 1956,
Holdar 1957). Inom lågfjällen tänker man sig
en annan typ av isavsmältning (t ex G Lundqvist 1943, Mannerfelt 1945, J Lundqvist
1973). Här anser man att de högsta partierna
först blev isfria, medan dalgångar och skogsland ännu var nedisade. Detta har bl a skapat
möjligheter för uppkomsten av issjöar d v s smältvatten från isen har stängts in mellan de västliga fjällen och den i öster liggande
isen. Fattigdomen på nischer talar för att stadiet av inledande montanglaciation spelat en
underordnad roll i undersökningsområdet.
Inom de centrala fjällmassiven har dock en
påtaglig omformning av de ost-västliga dalstråken ägt rum: mäktiga dalglaciärer har löpt
igenom dem. Möjligen har under istidens början dessa isströmmar styrts ut från högfjällen
i Norge (Börgefjeld). Dessa områden har
nämligen också vid deglaciationen spelat rollen av lokalt glaciations centrum (Högbom
1925, Svensson 1959, J Lundqvist 1969, 1972
och 1973), dock utan att utgöra direkta paral15

leller till de nordliga centra som finns t ex i
Sarek och Kebnekaise. Lundqvist tänker sig i
stället en viss styrning av isens rörelse ut från
högfjällsmassi vet innan glaciationsgränsen
stigit, och en avsmältning av isen inträdde
även i terrängens högsta partier. Den snabbare avsmältningen längre västerut skulle därefter resultera i friläggning av västliga toppartier medan isackumulationer ännu förekom
österut. I detta skede skulle isen i huvudsak
dra sig tillbaka från väster mot öster, men
möjligen har en viss styrning skett mot norr i
undersökningsområdets nordligaste del.
Enligt Lundqvist skall någon egentlig rörelse hos isen inte längre ha förekommit, utan
deglaciationen har närmast haft karaktären
aven dödisavsmältning. Ismassorna i de
stora sjöarna skall ha varit aven sådan mäktighet att de förmått dämma smältvattnet, och
tämligen omfattande issjöar har förekommit
(se fig 9). De issjöstrandlinjer som beskrivits
av framför allt Gavelin (1910) och som följer
stora delar av issjöarnas västra delar är i våra
dagar endast undantagsvis exponerade.

issjöar (siffran anger issjöytans h.ö.h.)
~ isdämda områden med små öppna vattenytor

Fig 9 Issjöarnas utbredning i området. (Efter J.
Lundqvist 1973.)
lee dammed lakes in the area. (After J. Lundq1'ist
1973.)
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Inte bara händelseförloppet vid deglaciationen utan också den exakta tidpunkten för
isens försvinnande från fjällen har varit föremål för diskussion. För en sådan någorlunda
preciserad tidsangivelse krävs ett stort antal
C-14-dateringar (d v s man bestämmer åldern
hos det äldsta organiska material, som deponerats efter isens försvinnande). Sådana dateringar har emellertid endast i ytterst begränsad omfattning utförts i norra Jämtland;
de som nu finns anger att de nordligaste fjälldalarna var isfria för ungefär 8600 år sedan
(Lundqvist 1973).

b) Glacigena jordarter
I samband med Weichselistiden uppstod huvuddelen av de lösa jordarter som nu täcker
landet. Den vanligaste - moränen - avsattes
direkt av isen och utgörs i princip aven
blandning av alla kornstorlekar från ler till
block. En mycket stor del av de former, som
skall beskrivas mera ingående i nästa avsnitt,
är uppbyggda av morän.
Ett sorterat material, d v s jordarter omfattande främst en eller ett par olika kornstorlekar, har vanligen avlagrats av rinnande vatten, genom vindverkan eller i samband med
strandprocesser. Arealmässigt sett är det rinnande vattnet viktigast som transportmedium. Så har t ex det smältvatten som strömmade ut från isen orsakat en sortering av det
medtransporterade materialet. Isälvarna hade en hög vattenhastighet i närheten av mynningarna av inlandsisen, vilket medförde att
de grövsta fraktionerna vanligen sedimenterade där. Efter hand som vattenhastigheten
(och därmed transportförmågan) avtog, avlagrades allt finare partiklar. Med glacifluviala
sediment menar man dels det grova material
(sand, grus, sten, block) som företrädesvis
avsattes nära isfronten, dels de finare sediment (mo, mjäla, lera) som fördes ut av vattendragen till sjöar eller hav. I fjällen har ofta
transportsträckan varit mycket kort, vilket
har medfört en dålig sortering av materialet.
Huruvida en form skall karakteriseras som en
glacifluvial avlagring eller inte, måste därför
icke sällan bestämmas snarare med ledning
av formens utseende (morfologi) än med ledning av kornstorlek och sorteringsgrad.

c) Den postglaciala tiden
Jordartsbildningen upphörde emellertid inte i
och med att inlandsisen smälte bort. Älvar

och vattendrag har fortsatt att avlagra olika
typer av sediment; deltan bildas, sjöar slammar igen.
Medan de recenta, fluviala processernas
betydelse för utformningen och utvecklingen
av landskapet knappast har minskat under
postglacial tid har dock flera andra processers inverkan gradvis avtagit. Detta gäller
t ex vindverkan, som var störst strax efter
deglaciationen då den vegetationsfria markytan var speciellt lätteroderad. Stora mängder material framför allt från sandrika
glacifluviala avlagringar har omlagrats i form
av dynfålt. Dyner förekommer speciellt i det
norrländska inlandet men finns i undantagsfall ända uppe i fjällen.
Vegetationen skyddar inte bara mot vindens verkningar utan också mot frostens.
Växelvis frysning och upptining har en sorterande effekt på moderjordarten, och en vegetationsfri yta påverkas i högre grad, eftersom
nedfrysningen då går djupare. Frostpåverkan, både i form av jordflytning och bildande
av strukturmark (se vidare kapitel III:3 a) är i
nutid att betrakta som en landskapsförändrande faktor framför allt i fjällen.
Efter hand som det organiska livet ökade,
tillkom nya element av betydelse för landskapsutvecklingen. Förmultnade växter och
djur kom att bli faktorer av vikt för jordartsbildning. De s k organogenajordarna började
uppstå - vanligen i form av torvjordar, men
även gyttja och dy räknas hit.
Sammansättningen och graden av tillväxt
hos de organiska jordarterna har varierat,
vilket hänger samman med organismernas
klimatberoende. I postglacial tid har nämligen varma perioder avlösts av kalla, och fuktiga av torra. Dessa fluktuationer återspeglas i de organogena jordarna. En utpräglad
värmetid inföll under tiden 5000-2500 f Kr.
Sommarens medeltemperatur var då minst
l ,5° högre än i våra dagar. - Men det har
också förekommit perioder med kallare klimat än det nuvarande. Välkänd är den subboreala perioden som inträffade för ca 2700 år
sedan (ca 800-300 f Kr) under järnålderns inledningsskede.
Mindre variationer i klimatet är emellertid
svåra att avläsa i fjällsluttningarnas torvlager.
De lokalklimatiska förhållandena tenderar att

ha större betydelse. (Beträffande klimatutvecklingen i fjällen under postglacial tid - se
t ex Karlen 1976.)
I kalla klimat avtar hastigheten hos många
processer och under en stor del av året råder
ett stillastående. Men man kan se prov på
snabba förlopp också i fjällen: skred, ras, ravinbildning och laviner är exempel på processer som på kort tid kan förändra sluttningarnas utseende.

d) Växt- och djurliv
De vegetationskarteringar som för närvarande pågår vid naturgeografiska institutionen i
Stockholm, har möjliggjort en sammanställning av vegetationen inom undersökningsområdet (fig 10). Relativt noggranna karteringar
av växtsamhällen (med utnyttjande av IRfårgbilder) ligger till grund för den översiktliga bild som här framställts.
Barrskogen dominerar över en stor del av
området, och påfallande är den relativt smala
björkskogsregionen; i vissa lägen bildar barrskogen t o m gräns mot kalfjället, vilket är
fallet t ex vid östra delen av Ertsekemassivet.
De områden som ligger ovanför skogsgränsen
tillhör huvudsakligen den lågaipina regionen
(enligt Du Rietz' terminologi 1928) och omfattas framför allt av rishedar.
Allmänt kan sägas att vegetationen är förhållandevis fattig över stora arealer och den
domineras av ett fåtal växtsamhällen där sydliga arter överväger. Yppig ängsvegetation
finns i de västligaste delarna och i övrigt endast lokalt på sydsluttningarna. Hittills är floran undersökt endast inom begränsade områden (t ex Holmer 1965).
Djurlivet har inte varit föremål för några
närmare studier, och någon översiktlig bild
av faunan kan därför inte ges. Regionen är
dock känd för vissa arter: så utgör t ex detta
landets björnrikaste delar och här fanns den
sista vildstammen bäver (vilken försvann på
1870-talet). Nyinplantering företogs omkring
1920, och arten förekommer nu längs flera
vattendrag.
Tillgången på fisk har tidigare beskrivits
som mycket god, men med sjöregleringarna
följer alltid en nedgång. Sjöarna i det östliga
massivet är dock fortfarande fiskrika.
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Mellanalpin region
Lågalpin region

~~g~~1 Björkskogsregion
Barrskogsregion

10km
Fig lOV egetationsregionerna inom Frostviken-

området. Kartan är sammanställd av Lars Andersson som utför vegetationskarteringarna i området.
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Vegetation regions in the Frostviken area. (The
map by Lars Andersson.)

I det följande ges en mer detaljerad presentation av den geomorfologiska kartan. Avsikten
är att kort beskriva de karterade formgruppernas utseende och bildningssätt samt att
underlätta för läsaren att få en överblick över
kartan - främst då vad gäller olika formers
utbredning. Likaså görs ett försök att betrakta de karterade formerna i ett stölTe sammanhang än vad som medges inom den begränsade ytan av ett kartblad. Detta är av betydelse
för den naturvärdesbedömning som följer i
nästa avsnitt.
Kartorna har tryckts i sex färger. Anledningen till detta är att man i ett flerfärgstryck
kan öka informationsmängden utan att för
den skull göra avkall på läsbarheten. Samtidigt representerar emellertid var och en av de
sex färgerna, enligt internationella rekommendationer, en typ av processer - d v s med
färgsättningen följer en genetisk förklaring.
Sålunda innebär t ex röd färg att den karterade formen utgör en "ackumulationsform
uppbyggd av material avsatt av inlandsisar
och glaciärer". Ibland kan en färg ange till
synes vitt skilda genetiska förlopp; t ex lila
markerar "former bildade genom isens erosion" men också "periglaciala former". Gemensam faktor för dessa är emellertid frosten
som ju i båda fallen varit orsak till uppkomsten, även om det i det första fallet rör sig om
former bildade under istiden och i det senare
om former huvudsakligen från vår egen tid.
Följande uppställning anger vilka färger
som används i kartan samt vilka processer de
representerar:
Rött

moränformer bildade genom ackumulation från inlandsisar och glaciärer
Brunt sluttningarnas och flodernas erosionsformer
Grönt glacifluviala och fluviala ackumulationsformer
Lila glaciala, nivala och periglaciala
erosionsformer
Blått littorala (och marina) former
Svart biogena och antropogena former

Vid presentationen av de karterade formgrupperna kommer inte ordningen i kartans

teckenförklaring att följas. I stället redovisas
i de olika avsnitten berggrundens preglaciala
och glaciala former samt glaciala, postglaciala, biogena och antropogena former. Detta
innebär alltså att textdelen i stort sett är uppställd i modo-kronologisk ordning, medan
kartbladets teckenförklaring följer processfärgerna.

1. Berggrundsformer av icke
glacialt ursprung
Under denna rubrik skall nämnas några berggrundsformer som i huvudsak utformats före
de kvartära istiderna. Den geomorfologiska
kartan visar endast ett fåtal av det fasta bergets former. Här kan endast hänvisas till det
geologiska kartmaterialet, somju till exempel
ger uppgifter om skollgränser och liknande
företeelser, vilka ofta framträder mycket
markant i terrängen.
Förkastningslinjer, som är väl urskiljbara i
flygbilden och dessutom tydligt markerade i
terrängen, har ritats in på kartan. Åldern på
sådana bristningszoner i berggrunden är
oftast svår att bedöma, men generellt sett har
de av hävd ansetts vara från prekvartär tid (se
fig 6). Under senare år har emellertid betydligt yngre bildningar uppmärksammats. Så
har en förkastning - den s k Pärveförkastningen - iakttagits över en stor del av nordligaste Sverige (Lundqvist och Lagerbäck
1976, Lagerbäck 1977). Denna bristningszon,
som bÖljar några mil nOIT om Torneträsk och
kan följas ända ner till Langas, anses delvis
vara av senglacialt ursprung och då förorsakad av land ytans höjning efter det att inlandsisens nedpressande effekt upphört. De topografiskt iakttagbara förkastningszonerna inom undersökningsområdet är av oansenliga
dimensioner. De enda någorlunda tydliga exemplen finns väster om Stor-Blåsjön, där
berget går i dagen och formerna är väl exponerade.
I de nordligaste Jämtlandsfjällen är jordtäcket i allmänhet obetydligt (J. Lundqvist
1969) och berggrundens modologi blir ofta
19

avgörande för landskapsbilden. Detta gäller
t ex partierna söder och öster om Ankarvattnet, där strykning och stupning hos bergarten
ger trakten dess karaktär (fig Il). Lite längre
söderut vidtar ett peridotitområde där frilagda röda berghällar och blockmarker dominerar (se fig 12).
Norra Jämtland genomkorsas av flera
kalkstråk . I anslutning till dessa kan karstfenomen förekomma. Termen karst är, liksom
många andra geomorfologiska fackuttryck
som betecknar företeelser i kalkberggrund,
av serbokroatiskt ursprung och betyder ursprungligen bar, stenig mark. Senare har
ordet kommit att innebära en landformstyp
som uppstått genom utlösningar av kalciumkarbonat ur berggrunden, vilket resulterat i
underjordisk dränering och sammanstörtning
av markytan . Högre koldioxidhalter i kalla
klimat gör att den kemiska vittringen förmodligen går snabbare och därmed påskyndas ut-

formningen av karstformer. Den karst som
finns i området skulle till stor del kunna vara
utformad i kvartär tid.
I Bjurälvens dalgång finns troligen det bästa karstområdet i landet. Det består av doliner och grottor, men grottorna spelar här en
underordnad roll och i stället präglas hela
dalgången av de stora trattformade dolinerna
(fig 13) . Dessa slutna hålformers uppkomstsätt är omdiskuterat. De vanligaste uppfattningarna anger att de antingen är resultatet av
utlösningsfenomen (solution doline) eller av
hopstörtning av markytan (collapse doline) .
En samverkan av dessa två processer anses
också förekomma och beträffande Bjurälvsdalen förefaller detta troligt. Bäckens underjordiska lopp har säkert en underminerande
verkan och den fortsättning i små grottsystem, som finns i vissa av "jordtrattarnas"
botten, tyder på hopstörtningar. Det tjocka
jordtäcket i vissa delar av dalen möjliggör

Fig 11 Berggrundsmorfologin präglar ofta land-

The morphology of the bedrock is of great importance in the area .

skapet.
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Fig 12 Rödfjället

Fig 13 Dolin vid Bjurälven.

Doline at the riper Bjl/rä/pen.
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Fig 14 Dolin-bildning under tjockt jordtäcke. (Efter Sweeting 1972.)

Stages in the development of shake-holes. (After
Sweeting 1972.)

troligen ytterligare ett bildnings sätt för dolinerna, vilket illustreras i fig 14. Att fastställa
genesen för dalgångens former kräver ingående studium av dräneringsförhållanden,
jorddjup, jordarter och dolinernas utseende i
botten och sidor. Trots att karstområdet har
omnämnts i den vetenskapliga litteraturen (se
kapitel IV) har det aldrig blivit föremål för
någon ingående analys.
Karstfenomen förekommer allmänt i fjällen, men normalt rör det sig om små ytor och
former av betydligt blygsammare dimensioner än vid Bjurälven. I de fall större kalkområden påträffas dominerar vanligen grottbildningar över andra karstformer . Detta är fallet
t ex i Västerbotten (Ältsvattenområdet och
Artfjället) och vid Torneträsk.

ningen av U -dalarna är också omdiskuterat.
För att uppnå en betydande erosiv effekt bör
en is ha överskridit en viss minimitjocklek
samtidigt som den bör ha ett enhetligt och
snabbt flöde. Dessa krav uppfylls hos de dalglaciärer som rört sig mot lägre liggande terräng. Isen har ju då ryckt fram längs tidigare
existerande floddalar, där berggrunden troligen varit påverkad av vittring redan före glaciationen. Huruvida erosionen har varit
störst i dalens botten eller längs sidorna måste ännu anses obesvarat - hur som helst har
resultatet blivit den karakteristiska U-profilen, vilken i en ofta markerad brytningspunkt
övergår i en högre liggande konvex profil.
Dessa brytningspunkter, som alltså visar den
övre gränsen för en effektiv glacialerosion,
har i kartbladsbeskrivningen kallats för glacialt präglade kantlinjer. Ofta har isens erosionsförmåga varit begränsad så till vida att
tydliga kantlinjer inte har utvecklats på dalens båda sidor. Vackert utformade - dubbelsidiga - U -dalar finns som redan nämnts inom
området; det bästa exemplet utgör kanske
Frinningens dalgång (se fig 15). - Bristen på
nischer är påfallande och ingen typisk form
kan sägas existera inom området. En välutbildad glaciärnisch är omgiven av tre lodräta
väggar, har en överfördjupad, glacialslipad
botten och är påfallande cirkulär i planskärning. Den förekommer i olika slags berggrund
och påverkas i viss utsträckning av exempelvis stupningsförhållandena hos denna. Den
har troligen uppstått i obetydliga svackor eller rännor där till en början permanenta snölegor kunnat bildas. Huvuddelen av nischerna i svenska fjällen är orienterade mot norr
och öster, vilket sammanhänger med att snöackumulationen blir störst i skuggiga lägen
samt på sluttningar i lä för de dominerande
vindarna. De få exemplen inom området har
också detta läge (t ex vid Ertseke elle!' öster
om Sipmekfjället).

2. Former av glacialt ursprung
a) Glaciala erosionsformer
Enligt de flesta forskare har det kala berget
inom fjällkedjan blottats till följd av isens och
isälvarnas eroderande och transporterande
förmåga. De frilagda berggrunds ytornas areal
ökar successivt mot väster, vilket givit upphov till mycken diskussion (t ex Svensson
1959, Rudberg 1967). Inom kartbladet förekommer relativt stora ytor kalt berg. Det är
vanligast i terrängens högre partier, men i
undersökningsområdets västra delar dominerar det även inom lågfjällen.
Inom vissa delar av undersökningsområdet
återfinns en terräng som är starkt påverkad
av glacialerosion. Det gäller de mycket markanta trågdalar som löper igenom det centrala fjällmassivet. Liksom nischerna anses
dessa former härstamma från nedisningarnas
montana inledningsskede (se kapitel II).
Exakt hur isen har arbetat under utform-
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b) Moränformer
De glaciala ackumulationerna består oftast av
morän. I fjällen utgör dock moränen ofta ett
så tunt lager att inga speciella former har
utvecklats. Detta gäller även nordligaste
Jämtland där berggrundens morfologi helt
dominerar över det lösa jordtäckets . Större
jorddjup finns endast i anslutning till de stora
sjösänkorna, där moräntjockleken vanligen
uppgår till ca 10 meter men där lokalt betydligt högre värden har noterats (J. Lundqvist
1969).

Med hänsyn till materialmängd och ytform
görs på den geomorfologiska kartan en indelning av moräntäcket i tre kategorier.

St.BldSj~'"
_____

~" I -a;. . , -. . . ~. f;rinningen

SiPm"j~~

~dräneringsriktning

dalgångens omfattning
_glacialt präglad kantlinje

Fig 15 U-dalar och genombrottsdalar i undersökningsområdets centrala delar (delvis efter Ängeby
1954).
Trough-valleys in the area (partiyaiter Ängeby
1954).

l) Moränen ligger i någorlunda jämnt lager. Ingen speciell symbol har använts för
att markera detta - denna terrängtyp utgör
huvuddelen av de vita ytorna på kartan.
2) Moränen förekommer i form av ett småkuperat täcke, där den relativa höjdskillnaden vanligen understiger 5 meter.
3) Kuperad moränterräng med nivåskillnader
större än 5 meter.
Terrängtyper som kan hänföras till de två
sistnämnda grupperna har ofta givits beteckningen dödismorän. Man avser därmed att de
oregelbundet kuperade landskapen har smält
fram ur en inaktiv is, som helt saknat rörelser
vilka kunnat påverka materialet. - Kuperad
morän kan påträffas i lägre liggande partier
inom hela kartbladsområdet, men några större sammanhängande ytor finns inte annat än i
de ös.tligaste delarna och i fjällområdet öster
om Raukasj öarna , vilket har en fortsättning
in i Västerbotten. Detta område har dessutom
ett ovanligt läge uppe på kalfjället. - Liksom
på andra ställen övergår den oregelbundna
kulligheten ofta i andra riktningsorienterade
bildningar som t ex Rogenmorän eller drumlins.
Rogenmorän förekommer sparsamt inom
området, medan den österut (redan vid gränsen till karterings området) är allmän och ansluter till områden med dylik morän. Detta
gäller t ex området norr om Sannaren.
De Rogenmoränpartier som finns inne i
Mellanskogsfjället är betydligt sämre utvecklade och uppfyller kanske inte de krav man
normalt ställer på formen. Det extrema läget i
förening med en utpräglad parallellstruktur
har dock förtjänat att poängteras, varför en
klassificering till Rogenmorän har ansetts berättigad.
Formen kan karakteriseras som bestående
av oregelbundna ryggar orienterade mer eller
mindre vinkelrätt mot den sista isrörelseriktningen och lokaliserade i första hand till terrängens lägsta partier. Stora olikheter råder
mellan olika lokaler t ex vad gäller blockhalt,
ryggarnas längd- och breddförhållande eller
inbördes avstånd, relativa höjd o s v. Dessa
variationer har i viss mån försvårat tolkningen av genesen. Efter att vid seklets början ha
beskrivits som en typ av ändmoränbildningar
(se vidare nedan) ändrades uppfattningen senare till en tolkning närmast som " dödismorän' " där man föreställde sig tämligen inaktiva isrester som fyllts av morän i de omfattan23

de spricksystemen. Rogenmoränen skulle
alltså återspegla detta sprickmönster. Under
senare år har emellertid åtskillig kunskap om
formen tillkommit vilken tyder på en uppkomst under isen som med största sannolikhet har befunnit sig i rörelse. Bland annat
skulle den drumlinisering (se vidare nedan)
som på vissa platser kan iakttas ovanpå Rogenmoränryggarna vara ett belägg för den senare uppfattningen (Hoppe 1968, J Lundqvist
1969).
Drumlins uppbyggs normalt av morän och
utgörs av regelbundna strömlinjeformade
ryggar, vilka återspeglar isens rörelseriktning. Det sker en kontinuerlig övergång från
dessa välutvecklade former mot mer irreguljära moränryggar. Mindre välutvecklade spår
av isens rörelse brukar betecknas drumlinise
ring och är synliga framför allt i flygbild. Endast undantagsvis uppträder drumlins i enstaka exemplar - normalt förekommer de i
svärmar med de bäst utvecklade formerna i
de centrala delarna. Sådana drumlinsfålt omges ofta av drumliniserade ytor, men drumliniseringen kan uppträda utan anknytning till
de mera markanta formerna. Detta är fallet
inom kartbladsområdet, där egentliga drumlinsformer helt saknas, men där exempel på
drumlinisering finns i de nordligaste delarna
(väster om Slipsiken).
Det exakta förloppet vid bildningen av
drumlins är ännu oklart. Att en rörlig is är
ansvarig för genesen är man enig om, men
uppfattningarna om hur isen sedan har arbetat varierar. Enligt någras mening skulle isen
genom en förnyad framstöt, framför allt genom erosion, ha omvandlat sina tidigare avlagringar, medan andra författare ansett att
drumlins bildats vid direkt ackumulation av
morän från den aktiva isen. Numera anser
man sig föIfoga över iakttagelser som tyder
på att bildningen av drumlins har skett förhållandevis nära isfronten och i ett sent skede av
nedisningen (Smalley, Unwin 1968). Bland
annat skulle drumlinsriktningen, som återspeglar en sen rörelse tyda på detta (åsikter
som framförts av bl a Hoppe 1951).
Inom kartbladet förekommer allmänt rikoch storblockiga områden. Det kan vara fråga
om rikblockiga moräner, vilka dock är sällsynta inom området - ett av få exempel på
rik- och storblockig morän finns enligt J
Lundqvist (1969) mellan JunsteIforsen och
Orangen. Kartsymbolen för rik- och storblockighet inkluderar även de blockområden
Q
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där vittring in situ har orsakat höga blockhalter. Detta gäller framför allt inom de östra
och norra kalfjällsområdena.
Frosthävningen i förening med en högt liggande grundvattenyta ger framför allt i skogslandet upphov till blocksänkor . Dessa förekommer inom undersökningsområdet, men
eftersom distinktionen av dem mot övriga
blockrika partier har varit mycket osäker har
ingen åtskillnad gjorts mellan dessa och annan blockmark vid den geomOliologiska karteringen.
Inom Frostvikenområdet finns inga recenta
glaciärer. Aktiv nybildning av änd- och sidomoräner förekommer därför inte.
En viss likhet med fossila änd- och sidornoräner har de ryggformade moränackumulationer som har beskrivits framför allt från Ammarnäsområdet (Ulfstedt 1978). Här är det
emellertid inte fråga om former bildade i anslutning till nischglaciärer , utan ryggarna har
ett mer komplext uppkomstsätt. Materialet,
som ansamlats i sidolägen i dalgångarna, har
troligen sitt ursprung huvudsakligen i den
ovanförliggande fjällsluttnignen och har ansamlats (genom bl. a. skred) mot en is i
dalens botten. Inom kartbladet Frostviken/
Sipmeke finns inga tydliga former av detta
slag, men en liknande genes kan troligen ha
givit upphov till de diffusa ackumulationerna
på östsidan av Jerikklumpen. Formen är, av
allt att döma, tämligen sällsynt inom fjällkedjan - åtminstone vad gäller välutvecklade
bildningar.

c) Glacifluviala erosionsformer
När isen smälte uppkom stora mängder
smältvatten som sökte sig ut från isen på
olika sätt. Så länge vattnet befann sig i snabb
rörelse verkade det vanligen eroderande på
sitt underlag. Spår av denna vattenerosion är
vanliga inom Skanderna. Man brukar klassificera smältvattenströmmarna och deras erosionsspår efter deras läge i förhållande till
isen. Sålunda talar man om laterala, sublaterala samt subglaciala rännor (Mannerfelt
1945).
Med laterala rännor menar man de vattenströmmar som följt isens överyta i kontaktzonen mellan is och frilagd mark. De återspeglar mer eller mindre isytans lutning och
har däIför betydelse för rekonstruktionen av
isens tillbakaryckning. Dessa laterala rännor
är emellertid tämligen sällsynta - numera an-

ses de sublaterala vara betydligt vanligare.
Smältvattnet har då runnit under isen i en
sträckning påminnande om de laterala rännornas - de kan alltså till sitt utseende likna
lateralrännorna, men lämnar inga säkra upplysningar om isens lutningsförhållanden. De
subglaciala rännorna slutligen är bildade helt
under isen och är troligen typiska för stagnerande isar.
Inom undersökningsområdet är spåren av
glacifluvial erosion sällsynta och oftast diffusa. Sådana mäktiga komplex av rännor som
beskrivits från många andra delar av fjällen
saknas, och de rännor som finns är närmast
av subglacial typ. De bäst utbildade rännsystemet finns söder om Gubbeisjön (fig 26)
medan otydliga erosionsspår förekommer
framför allt i de västra delarna av centralmassivet (t ex öster om Kycklingvattnet) och i
terrängen nOlT om Raukasjöarna. Glacifluviala erosionsrännor uppträder i våra dagar huvudsakligen som torrdalar . Ofta kan vattenförande strömfåror vara mycket djupt nedskurna. I sådana fall är det svårt att bedöma
under vilken tid bäckfåran är bildad, även om
den troligen till största delen måste betraktas
som glacial (då ju vattenerosionen under
isavsmältningen på grund av de stora vattenmängderna hade avsevärt större betydelse än
i nutiden). Också denna typ av rännor har
markerats på kartan, och om det har utformats skarpa erosionskanter längs bäcken har
dessa särskilt poängterats. Exempel på nedskurna bäckar kan ses vid flera av de västligaste bäckarna ned till de stora sjöarna (fig.
16).

d) Glacifluviala ackumulationsformer
Detta är en formrik grupp, där det råder en
viss brist på entydig och uttömmande klassifikation och där den ena formen kan övergå i
den andra utan tydlig gräns. Vid slutet av
förra seklet gjordes ett försök till systematisering, där de glacifluviala bildningarna indelades i proglaciala former och iskontaktformer (Chamberlin 1894); denna indelning
kommer här att följas, trots att den inte kan
betraktas som helt invändningsfri med hänsyn till att övergångsformer mellan de två
kategorierna inte är ovanliga.

Iskontaktformer
Den mest bekanta avlagringen tillhörande
denna kategori utgör rullstensåsarna. De

uppbyggs av ett vanligen välsorterat material
(företrädesvis av sand och grus) och har inom
fjällkedjan oftast ganska blygsamma dimensioner. Man anser numera att ett subglacialt
eller englacialt bildnings sätt (d v s under eller
inne i isen) är det normala. Dessa slutsatser
grundar sig bl a på studier av recent åsbildning i anslutning till nutida glaciärer. Åsarnas
varierande utseende anses bero på att flera
processer varit verksamma. Den slutgiltiga
utformningen är dessutom avhängig av olika
faktorer som t ex materialmängd, läge i isen
o s v (se vidare t ex Flint 1928, Kujansuu
1968).
Rullstensåsens riktning återspeglar de lokala isrörelserna vid deglaciationen. I fjällen är
materialet ofta korttransporterat och har därför sällan samma grad av sortering som utmärker t ex mellansvenska rullstensåsar. Det
finns endast ett litet antal åsar inom området
och de flesta är av blygsam dimension. Det
intressantaste exemplet finns öster om l unsterviken: en mäktig ås, omgiven av glacifluviala ackumulations- och erosionsformer, utgör här slutet av ett glacialt dräneringsstråk,
som har sin böljan vid Grangen. - Längs sjösänkornas östsida finns ett flertal likartade
bildningar, t ex vid Stor-lorm där stråket kan
följas upp längs Blåsjöälven. I detta läge kan
de glacifluviala ackumulationerna även utgöra övergångsformer till slukåsar. Dessa är
oftast uppbyggda av ett illa sorterat material,
men man kan även se exempel på mycket god
sortering i denna formgrupp . Ryggarnas utseende är emellertid oberoende av materialets
beskaffenhet: de utgörs oftast av endast några meter höga åsar, som har obetydlig längd
och ett slingrande förlopp nedför fjällsluttningen. Uppkomsten har satts i samband med
slukrännor (Mannerfelt 1945); det vatten som
runnit längs iskanten har sökt sig ned under
isen och i samband därmed har vattenhastigheten avtagit med en sedimentation som
följd. Andra uppkomstsätt torde emellertid
ha förekommit. De bäst utbildade slukåsarna
i området finns just på den stora sjösänkans
östsida, men det är knappast fråga om några
mönstergillt utformade exemplar.
Om smältvattnet från en istunga rör sig
med icke alltför hög hastighet, kan sedimentation ske i direkt anslutning till isen. Enligt
engelskt språkbruk brukar ofta sådana avlagringar kallas kames, varvid man principiellt
skiljer mellan två typer, nämligen former bildade vid isfronten (egentliga kames) och for25

Fig 16 Nedskurna bäckar är vanliga

västra delar.
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områdets

1ncised streams are common in the western part of
the area.

mer bildade lateralt längs iskanten (kameterrasser) . Eftersom termen kames emellertid
har olika innebörd hos olika författare har
den undvikits här och i stället ersatts med
beteckningen kuperade glacifluviala ackumulationer respektive glacifluvial terrass. Särskilt den förra gruppen innefattar former som
sekundärt kan ha fått sitt nuvarande utseende
och den bör därför alltså inte betraktas som
genetiskt enhetlig. Kuperade former förekommer i området men har sällan någon större utbredning.

Proglaciala forl11er
De proglaciala formerna är uppbyggda av det
material som transporterats med isälvarna
och som oftast avsatts fritt utanför isen. Hit
räknar man t ex sandurfålt, subakvatiska deltan och svämkäglor, d v s former som sedimenterat såväl på land som i vatten.
En sandur är uppbyggd av ett tämligen dåligt sorterat material där de grövsta fraktionerna återfinns i delarna närmast isfronten.
För att en fullt utvecklad sandur skall bildas,
krävs att isfronten ligger i ett flackt område,
där smältvattenströmmarna fritt kan sprida ut
sig och ständigt växla sitt lopp. I de svenska
fjällen är dessa krav sällan uppfyllda, varför
en s k dalsandur (eller valley train) är betydligt vanligare. I detta fall förhindras den fria
depositionen av dalsidorna och sandurn blir
långsträckt. Inom undersökningsområdet
saknas välutvecklade former av ovannämnda
slag. Ackumulationerna väster om Vörgele
kan dock betraktas som en sandurbildning,
trots att materialansamlingen är tämligen
obetydlig.
Liksom sandurfålt av sätts även svämkäglor
(eller alluvialkoner) supra-akvatiskt (d v s på
land). Där en starkt sluttande bidal mynnar i
en planare huvuddal avtar plötsligt den transporterande förmågan hos vattendraget med
sedimentation som följd. Bildningarna blir
solfjäderformade och har en starkare sluttning än sandurn. De kan givetvis vara under
uppbyggnad även i nutid, men troligt är att de
till största delen utgör istida bildningar, eftersom materialtillgången då var oerhört mycket
större. En terräng med stora relativa nivåskillnader befrämjar naturligtvis utvecklingen
av svämkäglor.
Vid bäckarnas utflöden i de stora sjöarna framför allt vid Kvarnbergsvattnet och Lilllorm - finns ofta betydande ackumulationer.

Dessa övergår normalt i vanliga, recenta deltan men har ofta ett annat ursprung i sina
övre delar. Är den koniska formen pregnant,
har de på kartan införts som svämkäglor,
medan andra kanske snarare är att betrakta
som glacifluvial dalfyllnad eller t o m som issjödeltan. Deras läge överensstämmer nämligen i vissa fall med läget hos issjöstrandlinjerna (som de uppmätts av Gavelin 1910).
Som redan nämnts i kapitel II, uppstod på
grund av isens dämmande effekt ofta sjöar
inom nu torrlagda områden. Fossila deltan
kan då ge upplysningar om den forna sjöytans
nivå, och issjösediment och strandlinjer bidrar dessutom med information om issjöns
utbredning och varaktighet. Ibland kan i ett
delta uppträda flera olika deltaplan, som i
gynnsamma fall åtföljs av flera under varandra liggande strandlinjer. Dessa formelement
visar issjöns successiva nivåförändringar.
Enligt äldre uppfattning täckte omfattande
issjösystem stora delar av fjällen vid isavsmältningen (Gavelin 1910). Fig 9 visar en
skiss över den utbredning J Lundqvist tänkt
sig hos issjöarna i området. Inom dessa ytor
kan strandlinjer och sediment stöda uppfattningen om sjöarnas existens, men i motsats
till den uppfattning som dominerade vid seklets böljan föreställer man sig numera sällan
några stora öppna vattenytor, utan i stället
randsjöar instängda mellan dalsidan och isen i
dalens botten.

3. Postglaciala former
Under denna rubrik skall de former behandlas som har sitt ursprung i tiden efter deglaciationen. Inledningsvis har nämnts att denna
tid i första hand domineras av sluttningsprocesser, fluviala processer samt av olika fenomen förknippade med låga temperaturer.
Resultatet av frostverkan brukar omtalas som
periglaciala former; termen har länge varit
oklart definierad - därmed menades till en
början de former som uppstod i anslutning till
inlandsisens marginal a delar (Lozinski 1912).
Senare har begreppet vidgats till att omfatta
även former bildade vid recenta glaciärer och
under betydligt mildare klimatiska förhållanden (t ex BLidel 1959). Washburn (1973) har
givit den nu allmänt accepterade definitionen
och betecknar som periglaciala sådana icke
glaciala processer (och former) av alla åldrar
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som bildats i kalla klimat, men oberoende av
närheten till is. Försök har även gjorts att
klimatologiskt definiera de förhållanden som
krävs för periglaciala formers uppkomst (Peltier 1950). Att i exakta siffervärden ange den
temperatur och nederbörd som är förutsättningen för olika frostmarksfenomens bildande är dock ytterst vanskligt.
I detta avsnitt skall förutom ovan nämnda
formgrupper även anges stöne ingrepp i terrängen orsakade av mänsklig aktivitet samt
former uppbyggda av organiskt material.

De olika sluttningsprocesserna resulterar i
erosions- och ackumulationsformer . Till de
vanligaste ackumulationsfenomenen i fjällen
hör taluskonerna (fig 17), vilka uppbyggs av
ett blockrikt material som framför allt genom
frostsprängning har lösgjorts från den ovanförliggande bergväggen. Terräng med brant
relief krävs för utformning av talusbildningar,
vilket betyder att formerna huvudsakligen
finns inom de högst liggande delarna av un-

dersökningsområdet och då främst i Mellanskogsfjället. Konerna är ofta bevuxna, vilket
tyder på att de nu knappast är under uppbyggnad.
Tämligen vanliga i denna trakt är också
rasrännorna. Den största koncentrationen av
formen finns i Jerikklumpen, men enstaka
exemplar kan ses längs de flesta U-dalarna.
Material som lösgjorts från bergväggen har
rört sig ned längs bestämda stråk, så att särskilda transportvägar har utformats. Speciellt
välutvecklade blir rasrännorna i de områden
där en snabb borttransport av vittringsmaterialet är möjlig.
Lavinblocktungor utgör erosions- och ackumulationsfenomen som uppstår i sluttningar där snömassor kan komma i snabb rörelse.
En lång, rak lavinbana leder ned till en avlång, konkav ackumulation i dalens botten.
Lavinblocktungor är resultatet av upprepad
lavinverksamhet och finns huvudsakligen inom högfjällsområden med hög nederbörd och
snabb avsmältning. De är sällsynta inom området och förekommer egentligen endast väster om sjön Friningen.
Instabila förhållanden i det lösa jordtäcket
på en fjällsluttning kan ge upphov till raviner.

Fig 17 Taluskoner på Norra Väktarklumpen.

TallIs at Norra Väktarklllll1pel1.

a) Former bildade genom sluttningsprocesser
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Dessa är i sin helhet utbildade i lösrnateriai
och uppträder företrädesvis då jordtäcket består av mo och mjäla. Ravinens väggar stupar
brant ned mot botten, där efemära vattenflöden sörjer för borttransporten av materialet. I
fjällen kan ravinformer uppträda även i grövre fraktioner, troligen beroende på den effektivare vattenerosionen. Detta är fallet vid de
ravinbildningar som förekommer i området.
Största utbredningen har formen i dalgången
nordväst om Lill-Jorm.
Den kanske betydelsefullaste sluttningsprocessen i fjällen är jordflytning eller soliQ
fluktion. I områden med djupgående tjäle tinar
det översta lagret upp först, varvid det övermättas med vatten. Detta lager kommer sedan att kunna glida fram på det ännu hårdfrusna underlaget. Processen kan resultera i
former med olika utseende beroende på växttäcke och materialets beskaffenhet. G Lundqvist (1944) har gjort följande sammanställning grundad på Beskows arbeten (1930):

Rik vegetation
Ingen eller
obetydlig
vegetation

Blockrik
mark
Flytvalkar med
blockfront

Blockfattig
mark
Flytvalkar

Stenströmmar

Vågig
flytjord

Eftersom huvuddelen av undersökningsområdet är vegetationstäckt, kommer de två typerna av flytjordsvalkar att vara vanligast. En
solifluktionsvalk utbildas bäst i finkornig
jordart; den är ofta några meter bred och ett
par meter hög vid fronten. Välutvecklade
former uppträder rikligast på nivåer mellan
800 och 1000 meter och är företrädesvis lokaliserade till nord- och östsluttningar där
snösmältningen och upptorkningen går långsammare, vilket ju stimulerar deras utveckling.
Jordflytning förekommer inom de flesta
högre liggande delarna av undersökningsområdet men är speciellt aktiv längst i norr. Den
når dock aldrig den omfattning som utmärker
tjällen t ex i non'a Västerbotten.
Skred kan betraktas både som erosionsoch ackumulationsformer . De karakteriseras
av snabba, katastrofartade förlopp, ofta med
betydande materialtransport. Skred orsakas
av instabilitet hos jordtäcket och en jämviktsreaktion kan utlösas i samband med riklig
nederbörd e d.

b) Strukturmark
Strukturmark utvecklas på grund av frosten
och kan uppträda både som ett fossilt och
recent fenomen. Genesen är till stor del
oklar, varför de klassificeringar som oftast
tillämpas har baserats på utseendet. I Sverige
används traditionellt Beskows och G. Lundqvists tidigare nämnda indelning, där hänsyn
dessutom tagits till blockhalt och vegetation:
Blockrik
mark

Blockfattig
mark

Rik vegetation

Stengropar

Jordtuvor

Ingen eller
obetydlig
vegetation

Stenringar

Jordrutor

Markens lutningsförhållanden är av fundamental betydelse för strukturmarkens utseende. Därför finns flera övergångstyper mellan de här presenterade formerna och dem
som medtagits vid redogörelsen av frostberoende sluttningsprocesser .
Vanligen är samtliga dessa former, om man
betraktar varje enhet fristående, av så små
dimensioner att de inte kan uppfattas i flygbilderna. När större sammanhängande ytor
täcks av strukturmark, kan emellertid ett karakteristiskt mönster under gynnsamma förhållanden uppfattas i flygbilden. - På det
nordligaste fjällområdets platåer finns det enda mer betydande området täckt av strukturmark. Det rör sig främst om stengropar
men även stenringar har iakttagits (J Lundqvist 1969). I övrigt dominerar tuvmarken
över andra former av frostmark.
Strukturmarken är alltså ofta svår att upptäcka i flygbilden och en närmare klassificering av fenomenet är endast undantagsvis
möjlig. I dessa arbeten skiljs därför endast på
strukturmark i plan respektive sluttande terräng.

c) Biogena former
Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av
detta försvåras en normal förmultning av växterna, vilket leder till torvbildning. Torvlagrets tj ocklek varierar, men det är ofta tillräck ligt mäktigt för att myrmark skall kunna utbildas (vanligen i form av kärr med tämligen
rik vegetation). I fjällen påträffas sällan större
sammanhängande myrar, men den samman29

Såväl ackumulations- som erosionsformer
kan hänföras till denna rubrik. Flera av dem
har redan behandlats i avsnittet om former av

glacialt ursprung - det föreligger alltså ofta
svårigheter vid dateringen, eftersom en kontinuerlig utveckling av formen från istidens
slut fram till våra dagar inte är ovanlig.
Till recenta ackumulationsformer kan
framför allt räknas deltan. På kartan särskiljs
de små deltan som finns vid många mindre
bäckutflöden från de stora deltaytor som har
byggts upp till nivåer av betydande omfattning också ovanför vattenytan. Inom Frostvikenområdet finns flera exempel på medelstora deltan, t ex de två deltabildningarna i
Leipikvattnet (vid Bjurälvens respektive
Gaustes utflöden).
Vid presentationen av stora deltaytor på
den geomorfologiska kartan har den subakvatiska fronten markerats med en grön linje.
A vsikten har varit att ge en så god bild som
möjligt av deltats omfattning - detta är också
ideen bakom det skalenliga återgivandet av
strömfåror och lagunsjöar.
Glacifluviala avlagringar finns ofta i anslutning till recenta vattenflöden med fluviala
avlagringar från postglacial tid. Genes och
ålder hos alla dessa avlagringar kan vara svåra att bedöma, inte minst på grund av den
sekundära omvandling av sedimenten som
troligen är vanlig. Alla dessa avlagringar av

Fig 18 Den cirkulära myren vid Jormlien.

The swamp af Jormlien.

lagda myrytan har här trots detta en betydande omfattning. På den geomorfologiska kartan har myren återgivits i generaliserad form.
Riktlinjen har varit att påpeka myrförekomst,
där den är av avsevärd betydelse för landskapskaraktären, utan att återge dess faktiska
utbredning i detalj. Tolkningen i flygbild har
huvudsakligen utgjort underlag för framställningen, men i vissa fall har kompletteringar
gjorts med ledning av topografiska kartan.
Myrmarker förekommer allmänt inom hela
undersökningsområdet. I högre terrängavsnitt ligger ofta smala myrsträngar mellan
partier av kalt berg, medan större sammanhängande myrar främst finns nedanför skogsgränsen. Särskilt kan nämnas myrområdena
mellan Ankarvattnet och Raukasjön samt
landytorna mellan de stora sjöarna där landskapsbilden ofta domineras av sankmarker.
Ett ovanligt läge har den cirkulära myren vid
deltat i Jormlien (fig 18).

d) Former bildade genom fluviala och lakustrina processer
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olika ålder har därför sammanfattats under
den gemensamma beteckningen annan glacifluvial/fluvial avlagring och innefattar då även
t ex igenfyllda sjöar o dyl. Ackumulationer
av detta slag finns i västra delarna av Lilllorm och Kvarnbergsvattnet samt längs Blåsjöälven och Gauste.
Meandrande flodiopp förutsätter såväl ackumulation som erosion; i meanderbågens
utsida eroderar vattenströmmen, medan en
avlagring av material sker på bågens insida.
Flodloppets utseende är alltså under ständig
omvandling. Typiskt för ett välutvecklat
meandersystem är också korvsjöarna, d v s
tidigare meanderslingor som övergivits och
nu kvarstår som små nymånformade sjöar.
Endast ett fåtal exempel på dessa fluviala
former finns inom kartbladsområdet, vilket
väl bland annat beror på den relativa bristen
på löst jordtäcke . Kortare meandersträckor
finns t ex längs bäckarna till västra delen av
Stor-Blåsjön och korvsjöar kan ses i Bjurälvens deltaland.
Sjöarnas stränder påverkas av vågor och
strömmar. I exponerade lägen överväger deras nednötande förmåga, medan sedimentation sker i skyddade partier. Ackumulationsformer av olika slag innefattas under beteckningen recenta strandformer; sådana kan stu-

deras t ex vid Ankarvattnet. Den kraftiga sjö~
regleringen har förstört former av detta slag
längs de stora sjöarnas stränder.

e) Mänsklig påverkan
Under senare delen av 1900-talet har mycket
stora förändringar skett inom detta fjällområde. Av den orörda vildmarken kvarstår nu
endast den östligaste delen oexploaterad. I
detta parti saknas tills vidare också anläggningar för rörligt friluftsliv, och trycket från
turism o dyl är negligerbart. I de västliga terrängavsnitten är förhållandena emellertid helt
andra. Med det täta vägnätet följer bilturism
och fritidsbebyggelse, men de största ingreppen orsakas av vattenkraftsutbyggnad och
skogsbruk. Längs vägarna i den södra delen
har hela landskapsbilden förändrats på grund
av omfattande kalhyggen (fig 19), och skadegörelsen på flora och fauna är betydande. De
geomorfologiska formelementen har emellertid påverkats framför allt av sjöregleringarna.
Med dessa följer ökad stranderosion ; vissa
former ställs under vatten eller förstörs av
fluktuerande sjöytor . Särskilt påfallande är
detta vid Kvarnbergsvattnet och Stor-Blåsjön
(fig 20) där vattennivån varierar med 10 respektive 13 meter.
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Fig 19 Omfattande kalhyggen finns
södra del.

Fig 20 Många av sjöarna
och stränderna förstörs.
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områdets

området är reglerade

elear elit areas in the sOllthern part of the area.

Man)' lakes in the area are da 111 111 ed and the sflOres
are destl'O)'ed.

1. Principerna för naturvärderingen

Ändamålet med denna utvärdering är att
åstadkomma ett lämpligt underlag för den pågående planläggningen inom våra fjällområden. Eftersom stora delar av fjällen fortfarande är bristfälligt undersökta, saknas tills
vidare den överblick som är nödvändig för en
rättvisande bedömning av ett områdes naturvärden. Det är därför av avgörande betydelse
att vid denna tidiga tidpunkt tillämpa metoder
som senare - utan omfattande arbetsinsatser
- medger en revidering av värderingen.
Det förslag till värderingsnormer som utarbetades 1974 (Ulfstedt, Melander) är ett försök att så långt möjligt uppnå en öppen och
objektiv redovisning. Även om metodiken i
detta förslag har svagheter, torde den likväl
kunna uppvisa flera betydande praktiska fördelar. När principerna under någon tid tilllämpats och prövats bör man kunna anta att
förändringar och förbättringar i systemet blir
aktuella. Tills vidare följs emellertid i huvud~:}k de riktlinjer som presenteras i det angivna
arbetet. Uppläggningen av naturvärderingen
blir då följande:
a) Poängberäkning för varje enskilt objekt.
b) Bedömning av objekt enligt enskilda värderingsgrunder. De enskilda värderingsgrunderna är: sällsynthet, utformning och
forskningsintresse.
(Presentation
av
objekten faktorsvis.)
c) Klassificering av objekten i fyra klasser
(I-IV) med hänsyn till respektive objekts
sammanlagda naturvärde (poäng).
a) Poängberäkning

för

varje

enskilt

objekt
Värderingen bygger på en redovisning av flera inbördes oberoende steg. Varje kartlagt
objekt har därvid värderats, vilk.et i största
möjliga mån har skett utan att ställa objekten
i relation till deras omgivning. (Med objekt
avses här enstaka eller naturligt sammanhängande grupp av formelement - t ex
strandlinje eller Rogenmoränområde.) Med
ledning av tidigare geovetenskapliga inventeringar och egna överväganden har faktorerna
(värderingsgrunderna) " sällsynthet" , "utformning" och "forskningsintresse" be-

dömts vara grundläggande. Poängen för
dessa faktorer har fördelats sålunda:
L Sällsynthet

unik
mycket ovanlig
ovanlig
vanlig

3 2 (9) poäng
2 2 (4) "
F (1)"
O
"

2. Utformning
ytterst välutbildad
välutbildad
någorlunda typisk
otydlig

3. Forskningsintresse
a) ytterst intressant
intressant
ointressant
b) betydande tidigare forskningsinsatser
tidigare forskningsinsatser
inga tidigare forskningssatser

3
"
2
"
]
"
O
"

2
"
1
"
O
"
2
1
O

"
"

Begreppen har definierats och indelats enligt
följande principer:
Sällsynthet: här bör så vitt möjligt beaktas
jämförbara objekts förekomst och spridning
inom hela fjällkedjan.
Uni/c Ett till tre exemplar finns inom hela
fjällkedjan.
Mycket ovanlig. Endast ett fåtal exemplar
finns inom ett större område (ca 4 kartblad d v s 10 000 km 2 ).
Ovanlig. Endast ett fåtal exemplar finns
inom ett mindre område (ca 1 kartblad - d v s
ca 2 500 km 2 ).
Vanlig. Formen vanligt förekommande inom stora delar av fjällkedjan. (Objekt som
allmänt förekommer inom ett mindre område,
men som i övrigt är mycket sällsynta, räknas
dock som "ovanliga".)
Utformning. Endast den yttre morfologin
har bedömts.
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbil33

dad, väl bibehållen och av förhållandevis stor
dimension.
Välutbildad. Formen tydlig och väl bibehållen.
Någorlunda typis/c Formen otvetydig,
men kan exempelvis ha utsatts för viss sekundär påverkan.
Otydlig. Formen illa utvecklad och/eller
utsatt för betydande sekundär påverkan.
Forskningsintresse avser objektens betydelse för beskrivningen av t ex aktiva processer, landskaps- eller klimatutvecklingen .
a) Ytterst intressant. Objektet är avgörande för tolkningen av formgruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen e dyl
(typlokaler) .
Intressant. Objektet bedöms ha betydelse
för studier av genesen och detaljer i landskapsutvecklingen .
Ointressant. Objektet bedöms ha obetydligt intresse för den vetenskapliga analysen.
b) Betydande tidigare forskningsinsatser.
Objektet har utförligt studerats och beskrivits
- "klassiska lokaler" .
Tidigare forskningsinsatser. Objektet har
varit föremål för studium och analys.
Inga tidigare forskningsinsatser. Objektet
har på sin höjd omnämnts eller aldrig varit
föremål för studier.
Vid poängsättningen har osäkerhet uttryckts genom angivande av ett intervall (t ex
"utformning": 1-2 poäng). Speciellt när det
gäller sällsynthet gör den bristfälliga kunskapen om fjällområdena att en säker bedömning
av objekten enligt ovanstående kan ha varit
svår att uppnå.
Maximalt kan ett objekt tilldelas 16 poäng,
men poängen för unika objekt används givetvis sällan och i realiteten kommer de värdefullaste objekten knappast att få en poängsumma som överskrider 10. Detta innebär
samtidigt att objekt som endast utmärker sig
genom att vara unika, automatiskt uppnår ett
slagkraftigt poängtal, vilket har motiverat den
exponentiella skalan för faktorn. Normalt
tilldelas ett stort antal objekt poängsumman
"O". Dessa redovisas aldrig vid naturvärdesbedömningen.

b) Bedömning enligt enskilda värderingsgrunder (presentation av objekten fak·
torsvis)
Denna bedömning har tillkommit för att
framhäva objekt som kanske tilldelas en låg
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summapoäng men som kan ha åtminstone en
framträdande och väsentlig egenskap. Redovisningen avser alltså objekt som är "unika",
"mycket ovanliga", "ytterst välutbildade",
"ytterst intressanta" och/eller "varit föremål
för betydande tidigare forskningsinsatser" .
Momentet, som ju inte innebär någon vidare bearbetning av steget a), presenteras endast i tabellform.

c) Klassificering
Vid klassificeringen indelas objekten i fyra
klasser efter totalpoäng. Klasserna omfattar
följande poängsummor:
Klass
Klass
Klass
Klass

I
II
III
IV

7-16
5-6
2-4
0-1

poäng
"
"
"

Klassindelningen, som är utarbetad på empiriska grunder, kan förefalla skev. Objekt kan
emellertid ytterst sällan tilldelas höga poäng
enligt de principer som tillämpas vid poängfördelningen. Denna indelning torde återspegla de verkliga förhållandena, där flertalet
objekt kommer att framstå som tämligen ointressanta. De inordnas i de två lägsta klasserna.
Objekt tillhörande klasserna I-III kan sägas representera objekt av respektive riks-,
läns- och lokalintresse. Denna terminologi är
dock icke helt lämplig inom fjällkedjan och
klasserna definieras därför enligt följande:
Klass I:

Objekt som genom sällsynthet,
utformning och/eller forskningsintresse framstår som ytterst skyddsvärda vid beaktande av geomorfologin inom hela fjällkedjan.
(Objekt av över-regional betydelse.)

Klass II: Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse framstår som skyddsvärda
vid beaktande av geomorfologin
inom en region. Med region avses
då en yta av minst 10 000 km 2 •
(Objekt av regional betydelse.)
Klass III: Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse framstår som skyddsvärda
vid beaktande av geomorfologin

inom ett kartblad - d v s inom en
yta av ca 2 500 km 2 • (Objekt av
lokal betydelse.)

2. Resultatet av naturvärderingen
inom regionen Frostviken/Sipmeke

På grund av den osäkerhet som i vissa fall
råder vid poängsättningen av objekt (se under
a) inträffar det att klasstillhörigheten inte alltid är självklar. (T ex 4-5 poäng för ett objekt
medför läge mellan klass II och III.) I dessa
fall har följande regler tillämpats:
(i) Medelpoäng har uträknats och fått avgöra
inordningen i klass.
(ii) I de fall medelpoängen ligger mitt emellan
två klasser har objektet inordnats i närmast
underliggande klass.

Samtliga objekt inom det geomorfologi ska
kartbladet har värderats enligt de riktlinjer
som angivits i föregående avsnitt. Resultatet
har redovisats i fig 21 som omfattar 55 objekt
som tillskrivits minst ett poäng. Det bör understrykas att bedömningen endast gäller
objekt som medtagits på den geomorfologi ska
kartan. Ett av de 55 objekten har placerats i
klass I, och tjugonio i klass III. De siffror
som ligger till grund för inordningen i klasser
bör inte betraktas som numeriska värden.
Vid poängsättningen ställs objekten endast
i relation till likartade objekt, vilket gör att
poängsummorna för objekt av olika slag inte
är kommensurabla. En inbördes gradering
inom klasserna med ledning av summapoängen
är alltså inte avsedd.
Poängfördelning och klassindelning framgår av tabellen på sid 46. De klassificerade
objekten skall i det följande närmare presenteras. Deras läge anges i fig 22.

d) Värderingsredovisning
Redovisningen av kartbladets naturvärden
görs med hjälp av tabell, kartor och förklarande text.
I den tabell (sid 46) som ingår i naturvärdesbedömningen uppges samtliga objekt tillhörande klasserna I-III samt några av objekten i klass IV. För varje objekt anges summapoäng samt fördelningen av poängen mellan
de olika faktorerna. Vidare redovisas i en
särskild kolumn momentet b) - d v s de värdefullaste objekten för varje faktor. Slutligen
lämnar tabellen besked om klassindelningen.
Några av uppgifterna i tabellen lämnas
även i form av kartor. Sålunda anges på den
första kartan (fig 21) läge för och utbredning
av de i tabellen upptagna objekten, medan
den andra (fig 22) avser att ge en översikt av
objektens fördelning på de tre första klasserna och den regionala fördelningen.
Den textdel som åtföljer klassificeringen
avser att lämna utförliga beskrivningar av de
viktigaste objekten och därmed att även ge en
motivering till givna poängtal.
Eftersom värderingen bygger på objektens
egenvärde, kommer en inte betydelselös faktor att utelämnas - nämligen det enskilda
objektets samband med omgivningen. Inom
vissa områden finns anhopningar av objekt
där enstaka objekt kan ha tillskrivits en låg
summapoäng, men där sambandet och närheten mellan objekten gör lokalen intressant.
Sådana områden har ofta sin betydelse framför allt i pedagogiskt hänseende, men kan
ä ven rent vetenskapligt komma att utgöra
nyckellokaler. Det är därför av vikt att inte
utelämna sådana områden och naturvärderingen avslutas med en kort presentation av
dem i text och kartor (fig 28).

a) Klass l-objekt
22. Bjurälvens karstområde (I) 9 p fig 13, 23,
24,25
Karstområdet uppmärksammades första
gången 1880 av Svenonius som 1910 konstaterade att "Ehuru denna i och för sig synnerligen intressanta naturmärkvärdighet är så
godt som enastående i vårt land, har dock mig
veterligen intet gjorts för att fullständiga den
knappa beskrivning däraf, som jag gaf för
jämt 30 år sedan." Under de sextio år som
förflutit har kompletterande beskrivningar
gjorts (Festin 1922, Ängeby 1947, Tell 1955,
Sörlin 1948, Nilsson 1964 samt ett antal korta
artiklar i Grottan, Speleologförbundets tidskrift) men ingen av dessa har behandlat området ingående utan har inskränkts till att utgöra framför allt topografiska beskrivningar.
Karstformerna ligger samlade inom det
200-300 meter breda kalkstråk som fortsätter
in i Norge. Området får sin karaktär framför
allt av de stora trattformade dolinerna, vilka
ofta har en anslutning till trånga grottor (fig
24). Detta tyder på att de i många fall primärt
har orsakats av hopstörtningar av markytan
men andra genetiska förlopp kan också ha
inverkat (se kap III).
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Poängsatta objekt
Landforrns to which points
have been ossigned

19

}ZGD
~52

c5Z
31

~7

(10)
~

10km

Fig 21 Poängsatta objekt.
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Landjorms to which points have been assigned.

Klassificerade objekt

classif ied

•

landforms

• •

KLASS l
KLASS II (saknas)
•

KLASS

m

II

•

10km

Fig 22 Klassificerade objekt.

Classified landforms.

37

BJURÄlYENS
< ) slukhål
jord trattar
-IIL.

myr

1000 m
L---'-_L---'-_'-----',

Fig 23 Översikt över Bjurälvens dalgång.

The Bjllrä/l'en Falle)'.

Fig 24 Ingången till en liten grotta vid Bjurälven.
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The en france of a small cave af Bjllrälven.

Dolinerna är av ovanligt stor dimension; de
flesta har ett djup på omkring tio meter, men
upp till 25 m djupa och 30-50 m breda doliner
har uppmätts (R Sjöberg 1972). Väggarna
stupar brant ned mot botten och sluttningsvinklar på omkring 60° är vanliga. Växtligheten i djupa doliner har en mycket speciell
sammansättning på grund av ansamligen av
kalluft i botten och permanenta snölegor
finns i de flesta avloppslösa jordtrattarna.
Den mest omskrivna koncentrationen av
mäktiga doliner finns i områdets östra del.
Bjurälven har här ett undeljordiskt lopp, men
kan följas genom raden av doliner, där de
djupaste når ända ned till älven. Vattnet väller upp i deras botten och bildar s k sifoner
("kokande grytan" fig 25), vilka endast
åtskiljs från varandra av ca 12 m höga ryggar
("de tre stenbroarna"). Vid lågvatten kan
man gå under den östligaste bron.
Ett par hundra meter väster om denna del
av karstområdet finns det största antalet
grottor. Svenonius nämnde Spegelgrotta med
sina vattrade, blanka marmorväggar och under
senare år har Valvgrottan särskilt uppmärksammats. Den har en längd av 16 meter men
är endast ca 1 m hög och 1-2 m bred. Längre

Fig 25 Vattenfylld dolin.

västerut finns den största grottan (Svenonius'
grotta) som har uppmätts till 55 meter. Höjd
och bredd varierar men är större än i de andra
hittills undersökta grottorna.
Det är emellertid övriga karstformer och
inte grottorna som utgör områdets värde. De
torrlagda flodfårorna är också särpräglade
bildningar och speciellt välformad är den s k
Grytrännan som är vattenförande endast vid
högvatten. Normalt är den torrlagd och de
polerade och vackert urgröpta marmorhällarna ligger blottade. Längst i väster har Bjurälven inte ett underjordiskt flöde, men flyter i
stället i en smal av lodräta väggar begränsad
dal vilken är nedsänkt i den ursprungliga dalen. Detta parti har kallats Dolindalen, men
andra bildnings sätt än sammansmältning av
flera doliner kan vara aktuella. Ett ställningstagande i detta avseende kräver dock mera
ingående studier än vad som har rymts inom
ramen för detta arbete.

b) Klass III-objekt
2. Friningens U-dal (III) 3-4 p fig 15
Dalen är ett exempel på en mycket välformad
dubbelsidig U-dal med skarpt markerade

Waterfilled doline.
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kantlinjer. Glaciala erosionsformer av detta
slag är vanliga i området men Friningens dal
är det bästa exemplet. Dalen är maximalt ett
par kilometer bred och djupt nedskuren (med
relativa nivåskillnader på upp till 700 meter).
3. Värjarens U-dal (III) 2-3 p fig 15
Även detta utgör en dubbelsidig U-dal där det
emellertid saknas så långa sammanhängande
glaciala kantlinjer som vid Friningen.

4. Sannarens U·dal (III) 2-3 p fig 15
Ytterligare ett exempel på dubbelsidig U-dal
som dessutom visar tydlig yttersvängs-tillskärpning.
5. Glaciärnisch på östra Ertseke (III) 2 P
Nischformer saknas inom detta fjällområde,
men den glacialskulptur som finns på Ertsekes östsluttning kan med tveksamhet betraktas som en glaciärnisch. För en säker klassificerning krävs dock närmare studier än vad
flygbilds tolkningen medger.
6. Solifluktionsvalkar på Sipmekfjället (III)
2p
I undersökningsområdets norra del förekommer solifluktionsvalkar på de flesta sluttningar men särskilt välutvecklat på nord- och
östsidor. J. Lundqvist (1969) har där iakttagit
flytvalkar av 3-4 meters höjd.
8. Solifluktionsvalkar på Fiskåfjället (III) 2 P
Välutvecklade solifluktionsformer på det isolerade Fiskåfjället. Valkarna särskilt tydliga
på nordsidan och på nivåer mellan 800 och
1000 meter.

Rogenmorän över några mindre ytor). Ä ven
drumlinisering av moräntäcket förekommer
(se vidare objekt 16).
13. Rogenmorän och kullig morän söder om
Slipsiken (III) 2 p
Detta utgör en fortsättning av område nr 11
men jordtäcket är här ordnat i mera typiska
Rogenmoränformer. Terrängtypen fortsätter
norr om länsgränsen där den har anknytning
till ytor täckta av mycket välformad Rogenmorän (se vidare Soyez 1975).
16. Svag drumlinisering öster om Raukasjö
(III) 2 p
En av få drumliniserade ytor i undersökningsområdet. Ä ven dessa former har en
fortsättning i Västerbotten men är också där
av tämligen ringa omfattning. Se även objekt
11.
19. Rik· och storblockiga områden i Mellanskogsfjället (III) 2 p
Det frostsprängda berget har en stor utbredning i de östra fjällområdena och rikblockiga
ytor är vanliga. Detta gäller speciellt Mellanskogsfjället, Ertseke och Uredakke.
23. Glacifluviala rännor söder om Gubbeisjön
(vid Klumpfjället) (III) 3-5 p fig 26
En liten serie tämligen korta rännor har beskrivits av J. Lundqvist (1969): " ... exempel
på sannolika tunneldalar är de mycket stora

9. Strukturmark på och öster om Gelvenåkko
(III) 1-3 p
Ä ven från detta område finns iakttagelser av
J. Lundqvist (1969). Särskilt vanliga är jordtuvorna, men lokalt förekommer även stengropar och stenringar. I svackan centralt på
Gelvenåkko finns tetragonala jordrutor med
ca 0.5 meters sidor (allt enligt J. Lundqvist).
11. Kuperad moränterräng öster om Raukasjöarna (III) 2-3 p
Det enda området över trädgränsen med ett
förhållandevis tjockt moräntäcke. Formerna
är oordnade, men har i vissa delar antydan till
parallellitet (vilket föranlett beteckningen
40

Fig 26 Rännorna söder om GubbeIsjön.

The

dl)'

channels south of lake Gubbeisjön.

(upp till 20 m djupa, 50 a 100 m breda) rännorna vid Gubbein. Dessa har visserligen
snarast skalvrännornas form men de är koncentrerade till dalens lägre delar och förekommer ända nere på dess botten. Det är
knappast troligt att erosionsfåror av dessa
dimensioner kunnat bildas lateralt invid en så
tunn istunga som läget i terrängen fordrar. "
25. Glacifluviala rännor nordöst om Raukasjön (III) 1-3 P
Spår av glacifluvial erosion är vanliga öster
om Raukasjödalen. Vanligen har den formen
av korta diffusa rännor med oregelbundna
lutningar, och växlande depositions- och erosionsformer förekommer. Detta gäller främst
serien av mer eller mindre laterala rännor NV
om Vörgele, medan de konsekventa rännorna
osa om Gelvenåkko samtliga är djupt nedskurna i fast berg.
26. Tydliga glacifluviala/fluviala erosionskanter norr om Vågen (III) 2 p
Ett exempel bland många på ett djupt nedskuret vattendrag. Bäckdalar av stora dimensioner är av osäker ålder och kan eventuellt
t o m härstamma från tiden före deglaciationen.
27. Tydliga glacifluviala/fluviala erosionskanter sydöst om Raudekfjället (III) 2 P
Ytterligare ett exempel på ett nedskuret vattendrag, men detta löper huvudsakligen genom lösa avlagringar. Se även objekt 54.
31. Åskomplex vid Junsternäset (III) 4-5 p
De glacifluviala ackumulationerna är dels
samlade till en bred åsform, dels förekommer
de också som betydligt diffusare bildningar.
Dessa finns framför allt norr om åsen och
består aven ansamling kullar omgivna av glacifluviala dränerings vägar . Också söder om
åsryggen förekommer rännor. Åsgropar är
vanliga inom komplexet.
37. Kuperade glacifluviala ackumulationer
vid Gauste (III) 2 P
Glacifluviala ackumulationsformer är vanliga
längs hela älvsträckan och deras utseende varierar från kulliga bildningar till plana sandurliknande fålt. Den största mäktigheten har
ackumulationerna inom område 37. Se även
objekt 43.

38. Bjurälvens delta i Leipikvattnet (III) 2 p
fig 23
Flera vackert utbildade deltan finns inom undersökningsområdet. De största finns i de
västra delarna där lättvittrade bergarter ger
upphov till betydande materialtransport. Deltaplanen utgörs av "växellagrande mo och
sand" med ' 'tunna grusskikt " (J. Lundqvist
1969) - en uppbyggnad som även råder vid
deltabildningarna i Lill-J ormsjön (obj 40 och
41) och Stora Blåsjön.
40. Svämkägla och recent delta i norra LillJorm (III) 2 p fig 18
Två bäckar har givit upphov till denna bildning som börjar som en svämkägla i den tämligen branta dalmynningen, men som sedan
övergår i en deltabildning vilken karakteriseras av samma egenskaper som objekt nr 38. I
direkt anslutning till deltat finns en mycket
utpräglad cirkulär högmosse (fig 18). Denna
indikerar enligt J. Lundqvists studier (1969)
en höjning av medelvattenståndet, vilken
möjligen kan ha orsakats av olikformig landhöjning.
43. Glacifluviala avlagringar längs Gauste
(III) 2 p fig 27
Glacifluviala avlagringar alternerar med kortare erosions sträckor där bäcken är djupt
nedskuren och där allt löst jordtäcke spolats
bort. Se i övrigt objekt 37. Materialet är
grövst i de norra (fig 27) delarna men får
söderut kontinuerligt ett större inslag av finmaterial.
44. Glacifluviala avlagringar vid Viken (III)
2-4 p
Vid bäckmynningen i Viken finns mäktiga
glacifluviala ackumulationer. Materialet härrör troligen främst från det nordliga fjällområdet men morfologin är svårtolkad: den påminner i vissa avsnitt om en åsbildning, är i
andra mera kaotiskt kullig, ibland terrasslik
eller t o m deltalik. Analyser av materialet
visar att det i sina översta delar är fint (finrno)
medan grovleken tilltar med djupet för att
längst ned utgöra ett "välsorterat mycket
grovt grus med block och grov sand" (J.
Lundqvist 1969). Dessa ackumulationer liksom de vid Vågen har noterats av Gavelin
(1910) som tolkar dem som terrasser vilka
markerar olika nivåer hos den s k Frostviksissjön (liknande uppfattning hyser Ängeby
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Fig 27 Två jordprover tagna vid Jetnemälven
(nordliga delen av Gauste). Enligt J Lundqvist sker
en kontinuerlig övergång från grövre mot finare
material vilket antyds även av dessa analyser tagna
på två kilometers avstånd från varandra.

Grain size distribution in glacioflllvial deposit
along Gauste.

1947). Den sekundära påverkan som formerna utsatts för (uppodling, bebyggelse, jordflytning osv) försvårar tolkningen av deras
genes som dock sannolikt är den av J. Lundqvist skisserade (1973); dvs att sedimenten
avsatts mot isrester i sjösänkan och byggts
upp till terrasser genom en kombination av
"deltautbyggnad, lateral strömning, verklig
s trandabrasion och jordfl ytning" .

området, och den är väl synlig i flygbilderna.
Se kap III.

45. Glacifluviala avlagringar vid Vågen (III)
2-4 p
Beträffande genes och utseende gäller samma
resonemang som för objekt 44. Jorddjupet är
här ännu stöITe och har uppmätts till 67 meter
(J. Lundqvist 1969). I den serie av terrasser
som Gavelin (1910) beskriver härifrån framträder två plan extra tydligt, nämligen ett
371-373 m ö h och ett 339 m ö h.
46. Sanduryta Ö om Raukasjö (III) 1-4 p
En ca 3 km lång och 200-800 m bred avlagring
med ringa mäktighet men med väl markerade
tomma strömfåror. Objektet bör ses tillsammans med objekt 25.
47. Issjöstrandlinje SV om Gäddede (III) 3 p
Erosionsstrandlinje i Frostviksisjön omnämnd i litteraturen första gången av Gavelin
1910 som beräknade nivån till 383 m ö h. Detta utgör en av de få distinkta strandformerna i
42

49. Rasrännor på Jerikklumpen (II) 2 p
Det bästa exemplet på ras rännor i området.
Formerna finns framför allt på öst- och sydsluttningen och övergår ibland i slamströmmar.
50. Sluttningsformer på östra Sielkentjakke
(III) 2-4 p
På den branta sluttningen mot Friningen
finns olika sluttningsformer representerade: en
tydlig talusbrant i den norra delen och längre
söderut de enda lavinblocktungorna i området.
53. Raviner nordöst om Randekfjället (III)
1-3 p
De lättvittrade bergarterna i det västra fjällområdet har givit upphov till jordarter med
hög halt av finmaterial. I Lerdalen är jorddjupet tämligen betydande och raviner har bildats i sluttningarna ned mot bäcken.
54. Raviner vid Vallån (S om Brakkfjället)
(III) 2-3 p
Förutsättningarna för ravinbildning är desamma som i Lerdalen (obj 53), men här finns
en större anhopning av raviner. De är framför
allt lokaliserade till dalens västra delar.

55. Skred på Ullersjöklumpen och Balter (III)
2p
De recenta skreden i fjällen är oftast tämligen
anspråkslösa och dessa utgör inget undantag:
Skredet på Ullersjöklumpen är det största
och skredärret är där ca 100 m brett. Samtliga
skred inträffade vid tjällossningen 1942 (Ängeby 1947) och de är fortfarande väl synliga.

3. Översikt över geomorfologiskt
värdefulla områden
Vid naturvärdesbedömningen har objekten
behandlats tämligen oberoende av sina relationer till andra geovetenskapliga objekt (se
kap IV: 1a). Ofta råder emellertid ett nära
samband mellan olika former och just detta
kan vara av särskilt intresse. De enskilda
objekten kan vara förhållandevis oansenliga,
men sedda i sitt sammanhang kan de få betydelse t ex för tolkningen av ett händelseförlopp. Ofta har dessutom lokaler med anhopningar av många formgrupper ett stort pedagogiskt värde.
I detta avsnitt är alltså avsikten att framhäva hela områden av ge o vetens kapligt intresse. Klassificeringen av dylika områden får
nödvändigtvis en starkare subjektiv prägel än
övriga delar av naturvärderingen: grundläggande är naturligtvis de enskilda objektens
värde (enl. tidigare avsnitt), men dessutom
har hänsyn tagits till "mångsidighet", "pedagogiskt värde", "orördhet", "betydelse
för den sociala naturvården" - faktorer som
har tillskrivits betydelse vid naturvärdesbedömningar (t ex Rudberg, Sundborg 1975).
Områdena har indelats i fyra klasser, där endast klasserna I-III särskilt redovisats (fig
28). A vsikten är att under beteckningen
"klass I- och II-områden" ange terrängavsnitt där stora geomorfologiska värden finns
samlade, medan klass III-områden dels kan
utgöra skyddszoner kring partier av högre
dignitet, dels representera områden av ' 'lokalt" intresse och ofta då sådana som i pedagogiskt hänseende kan vara av särskilt värde.
Klassindelningen är förenad med många
svårigheter som inte bara gäller bedömningen
av områdenas klasstillhörighet utan även områdesavgränsningen. Särskilt svår är avgränsningen av klass III-områden, och detta
undersökningsområde innehåller främst regioner av just lägre skyddsintresse. Ett enda

område är av riksintresse (Bjurälvsdalen)
medan sex klass III -områden har markerats.
Några av de senare har dessutom egenskapen att utgöra representativa delar av det
aktuella fjällområdet utan att hysa exceptionell formrikedom.
I det följande skall lämnas en kort beskrivning av de avgränsade klass I-och III-områdena och därvid är avsikten att närmare motivera gjorda ställningstaganden. Eftersom en
analys av de enskilda objekten redan gjorts,
kommer presentationen här att vara summarisk.

a) Klass I-områden
Det är endast Bjurälvsdalen som bedömts
vara av högsta skyddsintresse. Karstlandskap av denna utformning är troligen unikt i
landet (objekt 22) och därmed är det ett självklart klass I-område. Deltat iLeipikvattnet
(objekt 38) är ett av de största i nordligaste
Jämtland och utgör dessutom ett naturligt slut
på dalgången varför även detta har införlivats
i området.
Bjurälvens stora naturvärde har redan tidigare påpekats - t ex vid urvalet av riksintressanta objekt - och förhandlingar pågår för
närvarande att avsätta dalgången som naturreservat (muntlig upplysning från länsstyrelsen). Under de senaste åren har det skett en
upprustning av lederna i trakten och en raststuga har byggts i karstområdets östliga del.

b) Klass III -områden
Några av de utplockade klass III-områdena
utgör främst representativa avsnitt av fjällen i
norra Jämtland. Detta gäller området vid
Uredakke. Här finns dels ett exempel på de
för området så typiska U -dalarna (obj 2) med
olika sluttningsformer på de branta dalsidorna (obj 50 och 55). Vidare är fjällområdet
typiskt med sin tämligen flacka överyta, sitt
tunna moräntäcke och stora inslag av kalt och
frostsprängt berg, bl a obj 1 och 20.
Som en illustration av ett västligt, tämligen
formrikt fjällområde (i kontrast till det just
beskrivna östliga) har valts ett terrängavsnitt
väster om Lill-Jorm. Här är bergarterna lättvittrade och utmärks av kala berghällar i
topplägen, medan dalgångarna fyllts av moränavlagringar med hög halt av finkornigt ma-:terial. Dessa påverkas lätt av erosion: bäckarna är ofta djupt nedskurna och ravinbildning är vanlig (obj 53 och 54). De stora mäng43

Geomorfologiskt värdefulla områden
Geomorphologically valuable areas

Klass I-områden
Klass ]]-områden (saknas)

F"d
•

Klassill-områden
Övriga objekt

II

II

•

10km

Fig 28 Geomorfologiskt värdefulla områden.
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Geomorphologically valuable areas.

derna lättransporterat material möjliggör utbyggnad av förhållandevis stora deltan vid
bäckarnas utflöden (obj 40). Alla dessa karakteristiska egenskaper är väl belysta inom
klass III-området som dessutom innehåller en
kort U -dal. A v speciellt intresse är vidare den
mosse som finns i anslutning till deltat (se
sid 41 och fig 18).
Fiskåfjället och Klumpfjället utgör tämligen
isolerade massiv i fjällens östligase delar. Här
finns talrika exempel på olika sluttningsformer (obj 8 och 51) och rännsystemet öster om
Klumpfjället (obj 23) är det bäst utformade
inom undersökningsområdet. Slukåsar förekommer allmänt på sluttningarna (obj 36).
De två klass III-områdena vid Kvarnbergsvattnets östra respektive västra ände har sina
främsta värden i de glacifluviala ackumulationsformerna (obj 31, 44 och 45). I bägge
fallen är uppbyggnaden komplicerad och områdena bör detaljstuderas innan de med säkerhet kan klassificeras. Glacifluviala former
av detta slag är inte vanliga i fjällområdena
norrut, men möjligen kommer de att utgöra
trivialiteter vid jämförelser med övriga Jämtlandsfjällen där ju mäktiga glacifluviala avlagringar är vanliga.
Inom det östra området (Junsternäset)
finns dessutom exempel på småkulligt, blockrikt moräntäcke (obj 10 och 18) och spår av
glacifluvial dränering (obj 24). Även i det
västra området kan vattnets erosiva verkan
illustreras (genom den djupt nedskurna bäckfåran, obj 26).
Det nordliga klass III-området, slutligen, är
ensamt om att inom en tämligen liten yta ge
exempel på framför allt ett stort antal glaciala
former: moränen finns både i form av ett kulligt täcke (obj 11) och som Rogenmorän (obj
13 och 14) och vissa avsnitt är drumliniserade
(obj 16). Glacifluviala ackumulationer finns
främst längs Gaustes dalgång (obj 35, 37 och

43) men också vid Raukasjöarna, då t ex som
rullstensåsar (obj 33 och 34), sandur (obj 46)
eller mer diffus dalfyllnad i den välformade
U-dalen ned mot Sannaren. Åtminstone delvis av yngre datum är de tydliga alluvialkonerna på Raukasjöns östra strand (obj 42) och
recent fluvial verksamhet kan också ses i
Gaustes delta iLeipikvattnet (obj 39) eller i
den korta meandersträckan ned mot LillRaukasjö (obj 30). Fluvial- och glacifluvial
erosion finns också inom området. Tydliga
rännsystem kan ses dels i anslutning till
sandur (obj 25), dels norr om Raukasjöarna,
och även längs Gauste kan liknande former
sandurn (obj 25), dels norr om Raukasjöarna,
och även längs Gauste kan liknande former
påfallande.
Som redan nämnts i kap III (sid 29) är
strukturmarken bäst utformad i undersökningsområdets allra nordligaste del och exempel på detta finns bl a inom områdena för
obj 6, 9 och 21 eller på Gelvenåkko.

Slutord
Frostviksfjällen är en naturskön del av fjällkedjan med omväxlande skogs- och fjällpartier . Längs de stora sjöarna i väster är marken hårt exploaterad men de norra och framför allt de östra delarna utgörs av ännu orörd
vildmark. Ur geomorfologisk synvinkel är
undersökningsområdet emellertid med vissa
undantag av mindre intresse. Det är berggrundens former som präglar landskapet och
de former som studeras inom ramen för denna undersökning är dåligt representerade.
Området kan alltså inte mäta sig med terrängavsnitt längre nOlTut eller med Jämtlandsfjällens södra delar. Det enda undantaget utgör
Bjurälvens karstområde som är av utomordentligt stort värde.
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1
2
3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
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17
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24

Rödfjället, kalt berg
Glacialt präglade kantlinjer vid Friningen (dubbelsidig U-dal)
Glacialt präglade kantlinjer vid Värjaren
Glacialt präglade kantlinjer vid Sannaren
Glaciärnisch Ö Ertseke
Solifluktion på Sipmekfjället
Solifluktion på Lejarfjället
Solifluktion på Fiskåfjället
Strukturmark Ö Gelvenåkko
Småkuperad moränterräng Vom Grangen
Kuperad moränterräng ÖRaukasjöarna
Kuperad moränterräng Ö och N Väktarklumpen
Rogenmorän och kullig morän S om Slipsiken
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