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FöRORD 

Vid ett flertal tillfällen under 1960-talet hade jag från statliga 
och kommunala myndigheter uppdrag att företa inventeringar och na
turvärdesbedömningar av terrängformerna inom större eller mindre om
råden av vårt land inför en eventuell exploatering. Nästan alltid 
var brådskan stor; resultaten behövdes med kort varsel. Samtidigt 
var förutsättningarna i form av tidigare studier vanligen ogynnsamma; 
illa var också, att de kunskaper om landet i stort, som skulle ge 
basen för utvärderingarna, var så ytterst bristfälliga. Arbetsläge 
och framlagda resultat kom därför att upplevas som utomordentligt 
otillfredsställande. 

Exploateringstrycket mot våra fjällområden - från väg- och vatten
byggare, turistväsendet, gruvföretag o s v - kändes som särskilt 
stort, samtidigt som kunskapsläget beträffande dessa områden var 
speciellt dåligt. Detta förde fram till planer på en geomorfologisk 
inventering och kartering av fjällen och en parallellt föreliggande 
utvärdering av de registrerade terrängformerna. Projektets främsta 
målsättning skulle vara att skapa ett underlag för samhällsplanering 
i vid mening. Såväl inventeringsdelen - med krav på korrekt identi
fiering - som utvärderingsdelen förutsattes emellertid ofta nödvän
diggöra relativt betydande insatser av rent vetenskaplig art. Pro
jektet måste vidare kunna leda till snabba resultat; en för andra 
ändamål utvecklad teknik med flygbildstolkning som ett dominerande 
inslag ansågs kunna ge förutsättningar härför. 

Sedan stöd erhållits för projektet genom anslag från naturvårdsverkets 
forskningsnämnd kunde det igångsättas 1969. Det första resultatet, 
angivet som provisoriskt, förelåg två år senare i form aven geomor
fologisk karta över nordvästra Dalarna med tillhörande beskrivning 
och utvärdering. Nu föreligger samtidigt två nya kartor, anslutande 
sig till den svenska planeringskartan i skalan 1:250 000, nämligen 
dels 23 E SIPMEKE och 23 F FATMOMAKKE (sammanförda till ett blad), 
dels 29 I KEBNEKAISE. De åtföljs av relativt fylliga beskrivningar 
och naturvärdesbedömningar. Dessa kartor skiljer sig i väsentliga 
delar från Dalakartan, bl a beroende på att moderna topografiska kar
tor nu funnits tillgängliga som underlag, och i och med att hela pla
nerings- och utvärderingsdiskussionen tagit väsentliga steg framåt, 
genom de ökade erfarenheterna inte minst av metodisk art. Det är att 
förmoda, att den fortsatta utgivningen av geomorfologi ska kartor över 
fjällen kommer att kunna tillgodogöra sig erhållen kritik, nyvunnen 
kunskap och erfarenhet, vilket kan leda till ytterligare modifkationer. 

Gunnar Hoppe 
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GEO~10RFOLOGISKA KARTBLADEN 23 E SIPMEKE och 23 F FATMOMAKKE 
- BESKRIVNING OCH NATURVARDESBEDöMNING 

Fil dr Dietrich Soyez 

Sammanfattning 

Forskningsnämnden vid Statens Naturvårdsverk finansierar sedan år 1969 
ett projekt med titeln "Geomorfologisk inventering i Nordsverige". Pro
jektets målsättning är att utveckla metodiken för regionala landforms
inventeringar (baserade väsentligen på flygbildstolkning) för natur
vårdsändamål. 

I föreliggande arbete redovisas resultaten från inventeringsverksamhe
ten i södra Lapplands fjälltrakter (västra delen av Vilhelmina kommun). 
Efter ett inledande avsnitt om främst undersökningsmetodiken följer 
beskrivningen till undersökningens huvudresultat, de geomorfologi ska 
kartbladen 23 E SIPMEKE och 23 F FATMOMAKKE (se separat kartbilaga). 
Därvid redogörs för de olika formernas karakteristika och regionala ut
bredning samt i vissa fall även för deras uppkomstsätt och betydelse 
för tolkningen av viktiga naturhistoriska händelseförlopp. 

På grundval av detta material följer sedan naturvärdesbedömningen ur 
geovetenskaplig, främst geomorfologisk, naturvårdssynpunkt. 

I ett första steg poängsätts alla karterade objekt med hänsyn till 
faktorerna "sällsynthet", "utformning" och "forskningsintresse" 
(tab l). Eftersom poängsättningen redovisas för varje enskild faktor, 
kan den liksom även klassificeringen (se nedan) modifieras ändamåls
enligt, om värderingskriterierna eller andra förutsättningar (t ex 
ang "sällsynthet") skulle ändras vid en senare tidpunkt. 

I andra steget klassificeras objekten med hänsyn till den totala poäng
summan (klass I - 8-16 poäng; klass II = 5-7 poäng; klass III = 2-4 
poäng; klass IV = O-l poäng). I enlighet med vedertagna värderings
system i Sverige anses klass I-objekt vara av överreåional betydelse, 
klass 11- och III-objekt av regional resp lokal bet y else. 

Naturvärdesbedömningen leder till ett urval av sammanlagt 73 objekt, 
varav 2 i klass I, 27 i klass II och 44 i klass III (objektens karak
tär och läge framgår av tab 2 resp fig 21). De utvalda objekten måste 
bedömas vara av stort intresse för det geovetenskapliga naturvårds
arbetet inom regionen. Klass IV-objekt däremot har slopats vid detta 
urval, då de i jämförelse med de övriga objekten synes vara av under
ordnad betydelse. 

Avslutningsvis görs ett försök att med hjälp av de klassificerade objek
ten samt med hänsyn till andra faktorer (genetiskt hophörande form
komplex, orördhet, mångfald m m) genomföra en områdesklassificering 
ur geomorfo1ogisk naturvårdssynpunkt (fig 22). 
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GEOMORPHOLOGISCHE KARTENBLÄTTER 23 E SIPMEKE UND 23 F FATMOMAKKE 
- ERLÄUTERUNG UND BEURTEILUNG DER NATURWERTE 

Fil.dr. Dietrich Soyez 

Zusammenfassung 

Der Forschungsausschuss des Schwedischen Staatlichen Amts fUr Natur
schutz (Statens Naturvårdsverk) finanziert seit 1969 ein Vorhaben mit 
dem Titel "Geomorphologische Inventarisierung in Nordschweden". Ziel 
dieses Projekts ist es, die Methodik regionaler geomorphologischer 
Luftbildinventuren fUr Naturschutzzwecke weiterzuentwickeln. 

In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse der Inventur in den 
Gebirgen des sUdlichen Lappland vorgelegt. Nach einleitenden Aus
fUhrungen vor allem zur Untersuchungsmethodik folgt die Erläuterung 
zu den geomorphologischen Kartenblättern 23 E SIPMEKE und 23 F FÄTMO
MAKKE, dem Hauptergebnis der Untersuchung (vgl. Kartenanlage). In 
diesen Abschnitten werden die verschiedenen Formen charakterisiert 
und ihre regionale Verbreitung erläutert. Gegebenenfalls werden auch 
Entstehung und Bedeutung fUr die Interpretation wichtiger naturhisto
rischer Abläufe dargelegt. 

Auf der Basis dieses Materials folgt dann die Beurteilung der Natur
werte aus der Sicht des geowissenschaftlichen, spezlell geomorpho
lOglsch orientierten Naturschutzes. 

Zunächst werden alle erfassten Objekte im Hinblick auf die Faktoren 
'Seltenheit', 'Repräsentanz' und 'Forschungsinteresse' nach Punkten 
bewertet (vgl. Tab. l). Da die Bewertungsschritte nachvol IZlehbar sind, 
konnen Punktbewertung und Klassifizierung (s.u.) sachgerecht modifi
ziert werden, wenn sich die Bewertungskriterien oder andere hier impli
zierte Voraussetzungen später ändern sollten. 

Je nach der Gesamtpunktzahl werden die Objekte in einem zwei ten Schritt 
klassifiziert (Klasse I = 8-16 Punkteö Klasse II = 5-7 Punkte; Klasse 
III = 2-4 Punkte; Klasse IV = O-l Punkte). In Anlehnung an die ge
bräuchlichsten Bewertungssysteme in Schweden werden Objekte der Klasse 
als von Uberregionaler Bedeutung, die der Klasse II und III als von 
regionaler bzw. lokaler Bedeutung angesehen. 

Die Bewertung des Formenschatzes fUhrt zur Auswahl von insgesamt 73 Ob
jekten. Davon werden 2 Objekte der Klasse I, 27 Objekte der Klasse II 
und 44 der Klasse III zugeordnet. Art und Lage der Objekte sind aus 
Tab. 2 und Fig. 21 ersichtlich. Diese ausgewählten Objekte sind aus 
der Sicht des geowissenschaftlich orientierten Naturschutzes in diesem 
Raum von hohem Interesse. Objekte der Klasse IV sind bei dieser Aus
wahl nicht mehr berUcksichtigt, da sie im Vergleich zu den Ubrigen von 
untergeordnetem Wert erscheinen. 

Abschliessend wird der Versuch gemacht, mit Hilfe der ausgewählten Ob
jekte und unter BerUcksichtigung anderer Faktoren (zusammengehörige 
Formenkomplexe, UrsprUnglichkeit, Vielfältigkeit u.a.m.) eine Gebiets
klassifizierung aus der Sicht des geomorphologisch orientierten Natur
schutzes durchzufUhren (Fig. 22). 
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Bristande kunskaper om Sveriges naturlandskap försvårar fortfarande en 
optimal planering av landets resurser, inte minst med tanke på allmän
na och speciella naturvårdsaspekter. De senaste årens erfarenheter har 
dessutom visat, att samhällets ökande tryck även på hittills i det 
närmaste orörda områden kan förorsaka allvarliga konflikter mellan 
olika markanspråk (t ex älvregleringar mot naturvårdsintressen, in
dustrilokalisering mot fritidsintressen m m). 

Den nu igångsatta fysiska riksplaneringen (jfr SOU 1971 :75) kommer un
der de närmaste åren att medföra många för den framtida markanvänd
ningen bindande beslut. Kravet på översiktliga inventeringar, som kan 
tjäna som beslutsunderlag, är därför större än någonsin (SOU 1967:43, 
s 135). Projektet "Geomorfologisk inventering i Nordsverige" initie
rades mot denna bakgrund (jfr även förordet). Föreliggande skrift ut
gör en delrapport inom projektet och behandlar kartbladsområdena 23 E 
SI PMEKE och 23 F FATMOMAKKE (fi g l). I s i n förs ta de l är den en för
kortad och delvis starkt förenklad version av den utförligare kartbe
skrivning, som redan är publicerad (SOVEZ 1974; för mer detaljerade 
uppgifter och den ingående vetenskapliga diskussionen hänvisas till 
denna uppsats). Den andra delen behandlar undersökningsområdet ur geo
vetenskaplig, främst geomorfologisk naturvårdssynpunkt. 

Föreliggande skrift vänder sig i första hand till alla dem, som inom 
sitt dagliga arbete konfronteras med geovetenskapliga naturvårds
aspekter, men naturligtvis även till intresserade lekmän. Litteratur
uppgifter förekommer i den löpande texten endast där de ansetts vara 
absolut nödvändiga. I övrigt hänvisas till den utförliga litteratur
förteckningen. 

UNDERSOKNINGSMETODIK 

Undersökningens grundläggande metodik är tolkningen av pankromatiska 

flygbilder (ungefärlig skala 1:30 000), varvid vanliga spegelstereo
skop, normalt av typ Delft ODSS III, används. De under stereobetrak
tandet identifierade formerna överförs manuellt till ljuskopior av 
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den nya topografiska kartans original (skala 1:50 000): En viss gene
ralisering blir nödvändig redan i detta arbetsskede. 

I anslutning till flygbildstolkningen genomförs under sommarmånaderna 
fältkontroller inom i förväg utvalda områden (i det här aktuella fal
let sammanlagt ca två månader under 1971 och 1972). Arbetet koncent
reras därvid i första hand till sådana objekt, där flygbildstolkningen 
inte gett entydiga resultat. Dessutom kontrolleras även sådana områden 
där formerna är särskilt väl utvecklade eller där de förmodas inta en 

Fig l. 
Undersökningsområdets läge. 
Lage des Untersuchungsgebiets. 

n' 

~~ 
~~~~! 
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nyckelställning med hänsyn till viktiga geomorfologiska problem. Rutin
mässiga kontroller genomförs därtill längs alla färdrutter (omfatt
ningen härav se ruttkartan, fig 2). 

Fig 2. Ruttkarta. 
Routenkarte. 

Inventeringsresultaten redovisas slutligen i form av översiktliga 
landformskartor, s k geomorfologiska kartor, i skalan 1:250 000, 
d v s den svenska planeringskartans skala. Förminskningen från 
1:50 000 till 1:250 000 nödvändiggör en delvis mycket omfattande 
generalisering av de ursprungliga inventeringskartorna. De på den 
slutgiltiga kartan utsatta tecknen måste således betraktas som sym
boler. Endast undantagsvis representerar de individuella former; 
exempel härpå är större rullstensåsar eller glaciärnischer. Vanli
gen betecknar de istället grupper av samma eller komplex av olika 
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former. Symbolerna för olika moränbacklandskapstyper kan betraktas som 
areal beteckningar där de förekommer över större ytor (t ex Rogenmorän). 
De olika förekomsternas läge, konfiguration och mönster har dock så 
långt möjligt återgetts med skalenlig noggrannhet. 

Karttecknens färger avser att differentiera formerna efter process
grupper. Grönt betecknar exempelvis alla former som bildats genom det 
rinnande vattnets ackumulerande verkan, lila sådana former som an
tingen skapats genom glaciärernas bortförande verkan eller till följd 
av frostens formbildande kraft. Den geomorfologi ska kartans vita ytor 
representerar områden som vid flygbildstolkningen inte uppvisar en 
klar morfologisk differentiering. Till största delen torde de utgöras 
av morän- samt myrmark. 

Avslutningsvis kan framhållas, att den här framlagda karttypen i många 
avseenden avviker från en rad geomorfologi ska kartor som publicerats 
i andra sammanhang både inom och utom landet. En väsentlig orsak här
till är, att den utvecklats med särskild hänsyn till ett konkret an
vändningsområde, nämligen regiona1a landformsinventeringar för natur
vårdsändamål. Detta har förhindrat en starkare anpassning till redan 
existerande, men oftast alltför komplicerade och därför tids- och 
kostnadskrävande, karterings- och redovisningssystem. Exempelvis 
vissa fluviala och periglaciala former kan inte redovisas av bl a 
skaltekniska skäl. Kartans speciella utformning måste bedömas mot 
denna bakgrund. 
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BESKRIVNING TILL KARTBLADEN 23 E SIPMEKE OCH 23 F FATMOMAKKE 

(jfr kartbilagan) 

UNDERSöKNINGSOMRADETS LÄGE OCH HöJDFöRHALLANDEN 

Undersökningsområdet är identiskt med de i Västerbottens län belägna 

delarna av topografiska kartans storrutor 23 E SIPMEKE och 23 F FAT
MONAKKE (fig l). Det omfattar ca 3000 km2 och motsvarar i storl ek 
alltså ungefär Blekinge län. 

Både morfologiskt (med hänsyn till reliefen) och geologiskt (med hän
syn till uppkomsttid, struktur och bergarter) utgör området en karak
teristisk del av den skandinaviska fjällkedjan (se nedan). Stor
reliefen präglas av 
- breda, men tämligen djupt insänkta dalgångar på en nivå av ca 400-

500 m ö h 

- utbredda högplatåer och svagt sluttande fjällsidor mellan 600 och 
1000 m ö h samt några 

- utpräglade högfjällsstråk med större partier överstigande 1200 
m ö h (Marsfjällen, Borgafjällen, Fjällfjällen, jfr fig 3). 

Områdets högsta punkt är Marsfjällets topp (1589,5 m ö h). Den lägsta 
punkten ligger vid Kultsjöån i kartbladets sydöstra hörn (ca 360 
m ö h). Dalgångarna präglas främst av de stora sjöarna längs Anger
manälvens källflöden Vojmån (Avasjön, Bleriken, Gottern, Fättjarn, 
Borkasjön, Bergsjön), Ransarån (Ransarn, Gikasjön) och Saxån (Kult
sjön, Bijelite). 

GEOLOGI OCH RELIEFUTVECKLING 

Undersökningsområdets nuvarande relief är resultatet av ett mång
miljonårigt samspel mellan geologiska och geomorfologiska processer. 
Viktiga skeden i reliefutvecklingen kan rekonstrueras på grundval av 
landformernas utseende och inre uppbyggnad. I princip gäller därvid, 
att de yngsta formerna förekommer rikligast och är bäst bevarade. 

Av denna anledning kommer sådana former att behandlas utförligast 
i den följande beskrivningen. 

Äldre former är modifierade genom yngre processer och de kan då ha 
blivit mer eller mindre förstörda. Kartläggningen blir då ofta osäker. 
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Fig 3. Höjdskiktskarta. 
Höhenschichtenkarte. 
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Drag i den äldre reliefutvecklingen redovisas därför endast när de är 
mycket iögonenfallande eller viktiga för förståelsen av de stora sam

manhangen. 

Prekvartär reliefutveckling 

Den skandinaviska fjällkedjan bildades under den s k kaledoniska bergs

kedjeveckningen för ca 600-400 miljoner år sedan. 

Dagens fjäll måste betraktas som ruinerna av den ursprungliga bergs
kedjan. De har ändå bevarat en del av dess typiska drag, vilket åter
speglas främst i storreliefen (fjällmassiv, dalgångar m m). En jäm
förelse mellan fig 3 och fig 4 visar ett mer än tillfälligt samband 
mellan berggrunden och storreliefen. Områdets högfjällsstråk med t y-
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I = urbergjUrgebirge, II = Köli-skollanjKöli-Decke, III = 
Fjällfjäll-arkosjFjällfjäll-Arkosen, IV = Seve-skollan med 
östlig överskjutningsgränsjSeve-Decke mit östlicher Decken
grenze, V = fjällrandbildningarjFjällrandbildungen. 

piska brantformer (S Gardfjället, Marsfjällen, ö Borgafjällen i öster, 
Lasterfjällen, Fjällfjällen i väster samt Raines och Saxfjället vid 
gränsen till Norge) sammanfaller i stort med de hårdaste bergarterna 
samt regionala hävningsstråk (eller storveck). Berggrunden utgörs här 
främst av amfiboliter, kristallina skiffrar och kvartsiter (lokalt 
även urberg), som genom sin höga metamorfoseringsgrad blivit resis
tenta mot de nedbrytande krafterna. Den östra högfjällszonen är där
vid i stort identisk med den s k Seve-skollan, som utgör den östli

gaste delen av det under bergskedjeveckningen från väst mot öst trans
porterade överskjutningskomplexet. 



Undersökningsområdets lägre och samtidigt mera mjukt formade relief
partier däremot kan i stort förknippas med ur morfologisk synvinkel 
mindre motståndskraftiga bergarter som kalk och lågmetamorfa skiff
rar. De tillhör övervägande den s k Köli-skollan. 

Ytterligare ett typiskt drag härrörande från berggrundsstrukturen är 
värt att nämnas i sammanhanget. Skollstrukturen med flackt mot väst 
eller nordväst stupande skiktlager ger nämligen förutsättningar för 
mot öst eller sydöst vettande branter. Särskilt tydligt, om också 
överarbetat och accentuerat av senare processer, är detta i Mars
fjällen. Där är även många enstaka berg sedan länge välkända för si
na karakteristiska silhuetter med en flack västlig och en brant öst
lig sluttning, t ex Stöken (Steukavare) eller Såttan. 

De hittills beskrivna formerna uppvisar ett klart samband med berg
grundens struktur eller sammansättning, varför de även kan kallas 
strukturformer. Ur morfologisk synpunkt än mer anmärkningsvärda är 
de former, som inte återspeglar existerande skillnader i den geolo
giska uppbyggnaden. Sådana skulpturformer förekommer rikligt inom 
kartbladsområdet, t ex i form av dalgångar eller också som utpräg
lad flackrelief (närmande sig s k peneplan). Dylika peneplan kan 
antingen uppfattas som slutprodukter aven mycket lång geomorfolo
gisk utveckling eller anses vittna om helt andra vittrings- och av
spolningsprocesser (s k morfodynamik) än dem som pågår där i dag. 
För att exemplifiera det sistnämnda må här hänvisas till att flack
relief som skär över befintliga bergartsgränser i dag påträffas som 
recenta former främst i tropiskt-växelfuktiga områden, t ex i södra 
Indien eller i östafrika. 

Oavsett tolkningen måste många flackformer inom kartbladsområdet be
traktas som mycket gamla företeelser, bildade senast under tertiär
tiden, alltså för minst två a tre miljoner år sedan. 

Svårigheten att exakt bestämma sådana formers avgränsning, ålder och 

uppkomstsätt är anledningen till att de inte markerats på den geo
morfologiska kartan. Höjdkurvbilden ger en fingervisning om var de 
är att vänta. I övrigt hänvisas intresserade läsare till de topogra
fiska kartorna samt till den geomorfologiska special litteraturen 
(här främst RUDBERG 1954). 
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Kvartär reliefutveckling 

Som redan har antytts har tertiärtiden åtminstone tidvis varit präglad 
av varma tropiska och subtropiska klimat. Kvartärtiden däremot känne
tecknas av betydligt lägre medeltemperatur samt aven karakteristisk 
följd av varmare och kallare perioder i - geologiskt sett - rätt korta 
intervall. Under de kallare perioderna bildades gång på gång stora 
inlandsisar, varav de största (bortsett från Antarktis) hade sina 
centra i Kanada och Skandinavien. Dessa kallare tidsskeden har därför 
sedan länge även kallats istider. 

Det är svårt att säga, vilken andel i rel iefutveckl ingen de äldsta is
tiderna haft. Den senaste istidens (den s k WUrm- eller Weichsel isti
dens) verkningar torde dock utgöra det dominanta inslaget i många 
skandinaviska naturlandskap. Mot denna bakgrund blir det förståeligt, 
att den här framlagda geomorfologi ska kartan främst visar landformer 
som härrör från denna senaste istid. 

Weichselistiden inleddes enligt gängse uppfattning för ca 70 000 år 
sedan. Det är okänt om det då fanns glaciärer i fjällkedjan. Om så 
var fallet, började de växa till samtidigt som många nya nisch- och 
dalglaciärer måste ha bildats. De individuella glaciärtungorna samman
slöt sig så småningom till s k isströmnät och täckte snart även de 
lägre fjälldalarna. De alltmer växande istungorna nådde slutligen även 
inre Norrland, varpå den stora skandinaviska inlandsisen började byg
gas upp. Någonstans mellan fjällkedjan och Bottenhavet kom isen seder
mera att ha sin största mäktighet under långa tidsperioder och där låg 
följaktligen också isens krönlinje ("isdelaren"). Isens rörelser för
ändrades betydligt under olika skeden, bl a som en följd av den sam

manhängande isdelarens (resp olika kulminationers) läge, underlagets 
lutning, topografiska hinder m m. Möjligen avbröts det skildrade till
växtförloppet i ett tidigt skede aven varmare period, en s k inter

stadial, med en tillfällig bortsmältning av isen som följd. Om detta 
är emellertid ytterst litet känt och vi får här bortse från därmed 

sammanhängande komplikationer. 

Isräfflorna ger än i dag relativt goda möjligheter att rekonstruera 

tidigare rörelseförlopp. Den största osäkerhetsfaktorn är att man inte 
kan absolutdatera olika räffelgenerationer, varför en viss försiktig

het är nödvändig vid tolkningen. 
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Räfflorna inom kartbladsområdet tyder på att isen i ett tidigt skede 

rörde sig från nordväst mot sydöst. Under istidens senaste huvuds kede 
var rörelsen i stort från öst mot väst p g a att isdelaren låg öster 
om fjällkedjan. Under avsmältningsskedet blir bilden betydligt mer 
komplicerad och är fortfarande inte helt klargjord. Mycket tyder emel
lertid på att vissa högfjäll, t ex Marsfjällen, ännu under ett rela
tivt sent skede var täckta av lokala iskappor. Antagligen var de där
med även utbredningscentra för mindre isströmnät, vars tungor gick åt 
olika håll. övergången till varmare klimat ledde dock slutligen - för 
ca 8000 år sedan - till att även dessa, till vissa högfjäll knutna in
landsisrester, smälte bort. Med mycket stor sannolikhet har kartblads
områdets fjäll sedan dess inte hyst några egentliga glaciärer till 
skillnad mot de högmassiv längre norrut (t ex 5arek, Kebnekaise) som 
i dag är glaciärförande. 

Även om en del av landformerna (t ex glaciärnischer) med säkerhet torde 
kunna hänföras till ett tidigt skede av Weichselistiden eller rentav 
till ännu äldre istider, så kan dock ett mycket stort antal sättas i 
ett direkt samband med den sista isens avsmältning. Detta betyder att 
flertalet karterade former inte är äldre än 8000-10 000 år. Här ligger 
även förklaringen till att de flesta är så väl bevarade. 

Efter isens försvinnande (d v s under den s k postglacialtiden) vidtog 
en helt annan morfodynamik, som råder ännu i dag. Nu är det främst flu
viala processer samt frost- och gravitationsbetingade massrörelser som 
bestämmer bilden: sjöar fylls igen genom deltabildningar av olika stor
lek; rasbranter, raviner och fly~ordsformer präglar sluttningarna. 

I det följande skall de karterade formerna kortfattat beskrivas, varvid 
avsikten dels är att illustrera den geomorfologi ska kartan, dels att ge 
bakgrundsinformation till den efterföljande värderingen ur naturvårds
synpunkt. Varje på kartan utsatt formgrupp kommer att tas upp, men av 
praktiska skäl behandlas de i annan ordning än i kartans teckenförkla

ring. 
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SYSTEMATISK FORMGRUPPSBESKRIVNING 

Glaciala erosionsformer 

Det kala bergets (inkl frostsprängt berg) utbredning inom kartbladsom
rådet är antagligen i första hand ett resultat pV den glaciala om
daningen. Här måste glaciärernas erosions- och transportarbete ha varit 
särskilt effektivt. På så sätt torge den nutida fördelningen av det 
kala berget även återspegla vissa principer i glaciärernas rörelse
dynamik. En tydlig tendens är att det kala bergets andel ökar med sti
gande höjd över havet och med reliefens branthet. Däremot finns det 
ingen påtaglig zonering i väst-östlig riktning, så som är fallet längre 
norrut (t ex på kartbladet 28 G VIRIHAURE, kartlagt av O MELANDER). Or
saken härtill är ännu föga känd, även om det finns en rad möjliga för
klaringar (jfr RUDBERG 1967). 

Fördelningen av de störra glaciala erosionsformerna, nämligen glacialt 
präglade kantlinjer och nischer, ansluter sig väl till det kala ber
gets utbredning, varvid det naturligtvis finns ett orsakssammanhang. 
Sådana kantlinjer betecknar övre gränsen av reliefpartier där den gla
ciala erosionen varit särskilt effektiv. I de stora dalgångarna är det 
främst yttersvängarna, som bearbetats särskilt starkt av isströmmarna. 
Typiska glaciala trågdalar - s k U-dalar - har emellertid inte utveck
lats. De mest karakteristiska glacialt formade sluttningarna finns vid 
övre Saxån V om Klimpfjäll, i Ransarådalen S om Ljusfjället samt S om 
Ransarns utlopp. I övrigt är det främst högfjällen som präglas av gla
ciala kantlinjer och nischer. 

Det enda massivet med alpin karaktär är emellertid Marsfjällen. Här 
finns en rad välutvecklade glaciärnischer insänkta i den även struktur
betingade östra branten (fig 5). Lika typiska nischer uppvisar endast 
Rafsentjålte (ö Fjällfjället) och Grapsan (S Gardfjället). De övriga 
på kartan utsatta nischerna är mindre tydliga. 

Glaciala nischer ~r typiska även för fjäll som i dag inte är glaciär
förande. De bevisar en tidigare, icke alltför kortvarig existens av 
små nischglaciärer, som formligen ätit sig in i massivet vid den bak
re väggen och i bottnen. Utgångsläget kan ha varit en varaktig snö-
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Fig 5. Glaciärnisch vid Marsfjället (stereogram i ung skala 
1:30 000). Flygfotograferingen utförd av RAK år 1970. 
Bildparet möjliggör tredimensionell betraktning, var
vid användandet av fickstereoskop rekommenderas 
(jfr även fig 9, 10 och 12). 
Gletscherkar am Marsfjället (Stereogramm im Massstab 
etwa 1:30 000). Luftbilder:RAK 1970. Das Bildpaar er
mög1icht eine dreidimensiona1e Betrachtung, wobei die 
Verwendung eines Taschenstereoskops empfoh1en wird 
(vg1. auch Fig. 9, 10 und 12). 

lega, som låg i en svag inbuktning i sluttningen. Slutprodukten är 
den typiska, fåtöljformade cirkusdalen med nästintill lodräta väggar 
och en plan eller överfördjupad botten. Denna kan vara sjöfylld (jfr 
t ex vid några av Marsfjällets nischer). 

Nischerna inom kartbladsområdet uppvisar en dominerande orientering 
mot öst, sydöst och syd. Detta talar för, att nederbörden (snön) 
huvudsakligen kommit från väderstreck mellan väst och norr. Den av-
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lagrades i lä på den östra sluttningen, som med hänsyn till sol och 
vind är ett utpräglat skyddsläge, och initierade på detta sätt gla
ci ärbil dni ngen. 

Även många av de stora sjöbäckenen har antagligen överfördjupats 
genom isens eroderande verkan, t ex vid Kultsjön (SVENSSON 1959). 

Glaciala ackumulationsformer 

De mest utbredda glaciala ackumulationsformerna inom kartbladsområdet 
utgörs av tämligen släta moräntäcken av varierande tjocklek (på kar
tan utan signatur) samt småkulliga moränbacklandskap med höjdskillna
der mellan tre och tio meter, mera sällan upp till tjugo meter. Dessa 
backlandskap (ofta sammanfattade som dödismorän, se nedan) kan vara 
fullständigt kaotiska, d v s ryggar och sänkor uppvisar inte någon 
regelbunden orientering. Sådana områden har på den geomorfologi ska 
kartan försetts med tecknet för små kuperad respektive kuperad morän
terräng. De mest typiska stråken finns S om Autjoklimpen, på låg-

landet O om Marsfjällen (övrelandet) samt lokalt i nästan alla dal
gångar och sänkor. 

Andra moränbildningar uppträder i typiska mönster, såsom Rogenmorän 
eller drumlins. Rogenmoränen bildar tvättbrädesliknande ryggserier, 
huvudsakligen tvärs mot dalgångarna och därmed oftast vinkelrätt mot 
den tidigare isrörelsen. Formerna längs Autjojukke SV om Klimpfjäll 
utgör det vackraste exemplet inom kartbladsområdet (fig 6), även om 
de enstaka ryggarna inte når samma dimensioner som i de klassiska typ
områdena i södra Härjedalen. Andra fält ligger S om Marssjöarna, 
spridda i övrelandet samt N om Ransarn vid Fiansjön. 

Rogenmoränen och de tidigare nämnda moränbacklandskapstyperna har ti
digare ofta betecknats som "dödismorän". Då denna term förutsätter 
ett uppkomstsätt, som inte generellt kan anses äga giltighet, har den 
undvikits i föreliggande arbete. 

Drumlins ligger till skillnad från nyss nämnda former alltid oriente
rade i den forna isrörelsens riktning. De är bildningar uppkomna 
under den rörliga isen. Detta måste även vara förklaringen till de
ras "strömlinjeform". Drumlins inom kartbladsområdet uppträder endast 
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Fig 6. Rogenmoränryggar längs Autjojukke. 
Foto: O Me1ander 1972-07-15. 
MoränenrUcken vom 'Rogentyp' am Autjo
jukke. 

i mycket små fält med några enstaka individer, t ex vid Uvre1andet 
och S om Saxnäs vid kartbladets södra kant. Oftast finns smala stråk 
med s k drum1inisering i omgivningen, d v s en striering av landytan 
i den forna isröre1seriktningen utan att fullt utbildade drumlins
former har utvecklats. Det största området med en klar drum1i~ering 
ligger NV om Fättjarn. 

Drumlinsfä1tet vid Duoranjaureh har satts ut .med tvekan, eftersom for

mernas karaktär inte kunde slås fast med säkerhet vid den korta fä1t
kontrollen. Aven här finns drumliniseringsspår. 
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Fig 7. Moränbacklandskap S om Slipsiken. 

Kuppige Moränenformen S des Slipsiken. 

Jämfört med andra områden i Nordsverige, och då särskilt i inlandet, 
förekommer drumlins och besläktade former mycket sparsamt inom kart
bladsområdet. Anledningen är antagligen den brutna reliefen, kanske 
också de ständigt skiftande isrörelseriktningarna under istiden. 

Mellan de hittills nämnda moränformerna finns talrika övergångsbild
ningar, som kan vara svåra att hålla isär. Som exempel skall här en
dast nämnas backlandskapet SO och S (utanför länsgränsen) om sjön 
Slipsiken. Moränryggarna bildar där ett oregelbundet rutmönster, so~ 
inte kan förklaras utan ingående detaljstudier (jfr fig 7). 

Lokalt har på 'kartan markerats rik- och storblockiga områden. För det 
mesta torde det här röra sig om korttransporterade flyttblock. Block 
aven anmärkningsvärd storlek finns längs övre Marsån, den största 
samlade anhopningen däremot i Skarnjojukkedalen N om Ransarådalen. 
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Fig 8. Ändmorän SO om Bråntso. Pilen visar bäckgenombrottet, där 
moränryggen är ca 18 m hög. 
Endrnoräne SO des Bråntso. Der Pfeil zeigt auf den Bachdurch
bruch, wo die Moräne ca. 18 m hoch ist. 

Som tidigare nämnts, saknas recenta glaciärer inom kartbladsområdet. 
En rad mer eller mindre markanta former talar emellertid för, att 
kortvariga nischglaciärer måste ha existerat efter det att inlands
isen definitivt lämnat området. Formerna har på kartan utsatts som 
änd- och sidornoräner. Det mest karakteristiska exemplet finns nedan
för det lättillgängliga lågfjället Bråntso (på äldre kartor: 
Preunttjåkko) Ö om Stekenjokk (fig 8, g). Andra lokaler finns vid 
östra Fjällfjället, Lill-Gemo, Ljusfjället och Autjoklimpen. Mindre 
typiska och därför mer svårtolkade bildningar finns vid Rapsenvardo, 
norra och södra Björnkullfjället (Vom Ransarn), Stuore Gämo, Grai
pesvare samt Satsfjället. 
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Fig 9. Andmorän SO om Bråntso (stereogram i ung skala 1:30 000). 
Flygfotograferingen utförd av RAK år 1970. 
Endmoräne SO des Bråntso (Stereogramm im Massstab etwa 
1:30 000). Luftbilder. RAK 1970. 

Formerna måste betraktas som vittnen från en ·relativt kortvarig kli
matförsämring under inlandsisens avsmältningsförlopp. Moränernas 
karakteristiska regionala fördelning, nämligen huvudsakligen på 
västligt belägna lågfjäll, men inte inom den östra högfjällszonens 
markanta nischer, tillåter rätt vittgående slutsatser om inlands
isens avsmältningsförlopp under slutskedet (jfr tab 2). 

Formernas exakta ålder har ännu inte kunnat fastställas, men med 
hänsyn till bildningsmiljön hör de till senglacial tid, vilket är 
anledningen till att de behandlats i detta avsnitt. 
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Glacifluviala erosionsformer 

Huvuddelen av de på kartan utsatta erosionsrännorna torde kunna hän
föras till isälvarnas verkan. Rännorna är tämligen jämnt fördelade 
över området men förekommer rikligare i t ex övre Vojmåda1en samt 
inom den östra högfjällszonen. Särskilt anmärkningsvärd är förekoms
ten av tämligen regelbundna, mot söder lutande rännserier i östra 
Marsfjällen (mellan Marsfjällets topp och Va11egietje, fig 10). Nära 
sluttningskrönet rör det sig här om äkta israndsrännor. Smältvattnet 
måste ha styrts av iskanten, varför formerna utgör klara belägg för 

Fig 10. Glacifluviala rännor mellan Marsfjället och Va11egietje 
(stereogram i ung skala 1:30 000). F1y~fotograferingen 
utförd av RAK år 1970. 
G1azif1uvia1e Rinnen zwischen Marsfjället und Va11egietje 
(Stereogramm im Massstab ca. 1 :30 000). Luftbilder: RAK 1970. 
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den forna isens allmänna lutningsförhållanden under slutskedet i denna 
trakt. Förekomsten är vidare upplysningsrik för rekonstruktionen av 
isens tillbakagång kring Marsfjällen. 

Andra israndsrännor finns i övre Vojmådalen (här med lutning mot väst) 
och på Marsfjällens västra sida (med lutning mot söder), men de är 
mindre tydliga. 

Av de största konsekventa rännorna, d v s rännor som följer slutt
ningens starkaste lutning, skall nämnas stråket N om Njereujaure samt 
de kanjonliknande bildningarna S om Avasjön, V om Marsfjällen och vid 
övre Saxån. De sistnämnda är delvis djupt inskurna i det fasta berget. 
Längs dessa stråk har tydligen avsmältningstidens smältvatten koncentre
rats under vissa perioder och därigenom fått ovanlig kraft att erodera 
sig ned (på kartan även markerat genom tecknet för erosionskant). 

Glacifluviala ackumulationsformer 

Att avgränsa glacifluviala ackumulationsformer från issjösediment och 
normala fluviala avlagringar har stundom vållat stora svårigheter, efter
som det finns en del övergångsbildningar. Problematiken gäller emeller
tid endast dalstråkens flacka sedimentfält. Flertalet distinkta former 
är med stor säkerhet isälvsbildningar. Rullstensåsar utgör därvid de 
mest markanta inslagen i landskapsbilden. De är huvudsakligen uppbyggda 
av tämligen välsorterad sand och grus, mera sällan av grövre material. 
Just med anledning av den goda sorteringen (d v s den rätt enhetliga 
kornstorleken) har de redan tidigt utnyttjats för vägbyggen m m. 

Stora åsar är sällsynta inom kartbladsområdet, varför Remdalsåsen 
("Remmen") framstår som en av regionens märkligaste glacifluviala bild
ningar. Den är drygt sju kilometer lång och når främst i mellersta de
len ansenliga dimensioner (lokalt över tjugo meters höjd, flera tiotals 
meters bredd. Då dalbottnen sedan många årtionden inte längre uppvisar 
björkskog (denna finns kvar endast på sluttningarna) sätter åsen sin 
prägel på hela dalgången (fig 11). 
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Fig 11. Remdalen med Remdalsåsens östra sluttning. Vid horisonten syns 
Durrenpikens karakteristiska silhuett. 
Remdalen und Remda1s-0s (östl. Flanke). Am Horizont die charak
teristische Si1houette des Durrenpiken. 

Aven åsarna vid Duoranåjje och Avasjön förtjänar att nämnas. Steken
jokksåsen, som utförligt beskrivits och kartlagts i den äldre kvartär
geologiska litteraturen. är däremot sedan hågra år tillbaka nästan 
helt förintad. 

Rikt förgrenade åsnät av mindre dimensioner förekommer N om Duoran

jaureh, i passet mellan östra och Västra Fjällfjället, N om Autjok1im
pen, på västra Marsfjällen, O om Girifjället samt i dalgången mellan 
Ris- och Girifjället. 

Medan de nu nämnda åsarna huvudsakligen präglar dalarna och fjällsänkor
na förekommer de s k slukåsarna främst på fjällsluttningar. övergångs
former finns, men i allmänhet är slukåsarna betydligt mindre (några 
decimeter till någon meter höga) och kortare. Många av dem uppvisar 
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Fig 12. Slukåsar vid Fieteres (stereogram i ung skala 1:30 000). 
Flygfotograferingen utförd av RAK år 1970. 
Sturzoser am Fieteres (Stereogramm im Massstab ca 1:30 000). 
Luftbilder: RAK 1970. 

endast dåligt sorterat material med en dominans i grusfraktionen. Sluk
åsarna antas ha uppkommit genom avlagring av smältvatten. som från 
sluttningarna störtat ned i tunnlar under den i dalen liggande isen. 

Områdets största och bäst utbildade slukåsområde finns på Fieteres 
NO-sluttning, där tiotals bildningar slingrar sig nedför sluttningen 
(fig 12). Materialet i de undersökta formerna är dåligt sorterat med 
en antydan till koncentration i sand- och grusfraktionerna. 

Kuperade glacifluviala ackumulationer är däremot tämligen sällsynta 
inom kartbladsområdet; sådana förekommer exempelvis SV om Tjåkkele 
och på Marsfjället. Kullarna är några meter höga och huvudsakligen 
uppbyggda av sand. Ofta uppträder slutna hålformer på dem. Materialet 
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har antagligen avsatts mellan stagnerande eller döda ispartier, som 
sedan smält bort. De ursprungliga sprick- och hålformsfyllnaderna kvar
står nu som kullar och ryggar. Områdets största och tydligaste glaci
fluviala kullandskap ligger nedanför de redan nämnda rännserierna på 
sluttningen mellan Marsfjället och Vallegietje (fig 13). Det är 

mycket troligt, att dessa två formkomplex morfogenetiskt hör ihop. 

Fig 13. Glacifluviala kullar på östra Marsfjällen. 
Glazifluviale HUgel auf den östlichen Marsfjällen. 

Fossila deltan utgör entydiga belägg för att det tidigare funnits sjöar 

inom områden som nu är torrlagda. I likhet med recenta deltan har de 
bi ldats genom att sedimentförande vattendrag mynnat i en sjö, varvi'd 

materialet p g a vattnets avtagande transportförmåga avlagrats. Höjden 
på fossila deltaytor kan normalt utnyttjas till att bestämma de forna 
sjöytorna. Olika nivåer kan finnas i ett och samma delta, varigenom 
förändringar hos sjön kan beläggas: 
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Fig 14. Glacifluvialt delta i Grantonskalet (översta nivån) med 
stora kalblåsta ytor. 
Glazifluviales Delta bei Grantonskalet (oberstes Niveau) 
mit grossen winderodierten Partien. 

Kartbladsområdets fossila deltan torde samtliga ha bildats i s k is

sjöar (egentligen: isdämda sjöar), som under inlandsisens avsmältning 
bildat karakteristiska, men kortvariga inslag i landskapet. Sjöarna 
försvann när de befintliga dräneringsvägarna åter hade frilagts genom 
isens bortsmältning. De största och bäst utbildade deltana ligger vid 
Stekenjokk och Grantonskalet (ovanför Grönfjäll, fig 14) samt S om 
Avasjön. De två förstnämnda uppvi$ar två distinkta nivåer var. Det 
östra deltat vid Avasjön är kartbladsområdets bäst bevarade, dels 
p g a att materialet är grovt (grus), dels även p g a att det ligger 
avlägset från bebyggelse och vandringsleder. Alla andra deltaytor är 
uppbyggda av finkornigare fraktioner och har därför varit utsatta för 

skred, ravinbildning och deflation (vinderosion). En del av dessa pro
cesser har säkert utlösts av människor och djur i och med att vegeta
tionstäcket har skadats. 
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Morfologiskt föga differentierade glacifluviala ackumulationer - på 
kartan markerade som annan glacifluvial/fluvial avlagring - präglar 
främst dalbottnarna i områdets västra delar (längs Saxån, Ransarån 
och Vojmån). Mindre fält förekommer här och var men har på grund av 
sin storlek måst generaliseras betydligt. 

Även det fåtal svämkäglor, som är utsatta på kartan, torde kunna sättas 
i samband med främst glacifluviala processer, då en recent ackumulation 
knappast synes äga rum. Dessa former brukar bildas, där starkt sluttan
de sidodalar mynnar i huvuddalen. Även här är den på grund av minskad 
lutning avtagande transportkraften orsaken till materialavlagringen. 
Den största bildningen av denna typ finns nedanför västra Marsfjällets 
kanjon. 

Isälvarna avsatte stora sedimentmängder i de forna issjöarna. Vid des
sa s k issjösediment rör det sig normalt om finkorniga fraktioner med 
kornstorlekar under 0,06 mm 0 (finmo och finare). Som tidigare an
tytts har det med använd metodik varit svårt att mera exakt avgränsa 
issjösedimenten, men detta torde vara utan större betydelse i detta 
sammanhang. 

Det största stråket av finkorniga issjösediment utbreder sig längs Ran
sarån.och dess norra biflöden (Remdalsbäcken, Skarnjojukke). Den exakta 
utbredningen,främst i randzonerna, är osäker, vilket även har under
strukits på kartan. Mindre områden med issjösediment finns kring övre 
Saxån, övre Vojmån och S om Grönfjället (den enda förekomsten inom 

kartbladsområdet öster om fjällkedjan). 

Särskilt där vegetationstäcket har skadats eller förstörts är dessa 
finkorniga sediment mycket känsliga för avspolning och ravinbildning. 
Ett fossilt ravinmönster med djupt inskurna fåror präglar Skarnjo
jukkes dalgång V om Ljusfjället, mindre tydligt även Remdalens östra 
dalsida. 

Där utbredda finkorniga sediment uppträder tillsammans med tydliga 
strandlinjer, är beläggen för den forna existensen aven isdämd sjö 
övertygande. Som framgår av översiktskartan är detta fallet i stora 

delar av Ransaråsystemet, mindre utpräglat men fortfarande entydigt 
kring övre Sax ån och - i samband med d~nämnda fossila deltat vid 
Stekenjokk - även vid Stikkenjukke. 
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Issjöstrandlinjerna bildar ofta upp till tio meter breda avsatser på 
sluttningen och låter sig spåras över många kilometer (fig 15). Fri
sköljda block och typiskt strandgrus eller -klapper samt möjligheten 
till konnektering av nivåerna på ömse dalsidor belägger tolkningen. 

Fig 15. Strandlinje i västra Remdalen. i förgrunden överlagrad av 
en solif1uktionsva1k. 
Strand1inie im westlichen Remdalen. im Vordergrund von 
einer Solif1uktionszunge Uber1agert. 

Talrika partier med dubbla strandlinjer och ett inbördes vertikalav
stånd av ca 15 m talar för en tidigare sjötappning och åtföljande 
stabilisering av vattenspegeln i den forna issjön iRansaråda1en 
(t ex vid Skib1e. Ljusfjället). 

Inga strandlinjer har påträffats i Vojmåda1en. vilket även är anled
ningen till att da1sedimenten där inte genomgående betecknats som is
sjösediment. Här råder en viss osäkerhet som endast kan elimineras 
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genom ytterligare detaljstudier. Att lokala uppdämningar funnits i 
denna dal, beläggs ju av deltana S om Avasjön; de säger emellertid 
ingenting om vattenytornas storlek. 

Postglaciala former 

Holocentidens (= nutidens) mest effektiva geomorfologi ska processer 
har varit massrörelserna och den fluviatila aktiviteten. 

Som massrörelser betecknar man massformiga material transporter som 
t ex ras eller skred. I fjälltrakterna är de inte sällan förorsakade 
av frostprocesser och/eller gravitationen, men även av människor och 
djur, ofta efter förstörelse av vegetationen. Särskilt vad gäller 
dessa former innebär översiktskartans färgbeteckning - som ju repre
senterar en viss bildningsprocess - en stark förenkling aven mer 
komplex realitet. 

Av massrörelserna är solifluktionen (egentligen: jordflytning) sär
skilt effektiv, då den inte enbart gäller isolerade punkter eller 
långsmala stråk utan hela sluttningar. Dess mest iögonfallande form
typ är solifluktionsvalkarna (fig 16). De är ett tecken på att en 
stor del av sluttningens lösa material befinner sig i rörelse. Då 
det inte kan glida fritt - både den inre friktionen och vegetations
täcket förhindrar detta - utbildas lober av varierande storlek, med 
ofta upp till ett par meters bredd och över en meters höjd vid fron
ten. De förutsätter dels en tämligen finkornig mellanmassa (mest 

morän), dels riklig tillgång på vatten. Hela processen gynnas av 

frostens inverkan. Den periodiska (årstidsbetingade) frysningen och 
upptiningen iV det vattenmättade lösmaterialet åstadkommer volym
ändringar med en friktionsnedsättande effekt, varpå glidningen sätter 
in. 

Tydliga solifluktionsvalkar förekommer rikligast inom kartbladsom
rådets västra delar med en klar dominans på nord- och nordost
exponerade sluttningar. Detta torde sammanhänga med att dessa fjäll
sidor i genomsnitt är bättre genomfuktade, t ex genom vårens och för
sommarens kontinuerligt sipprande snölegor. Områdets mest karakteris
tiska solifluktionsvalkar finns N om Bråntso, NO om Fasovardo samt på 
Lasterfjället. 
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Fig 16. Solifluktionsvalk på Bråntsos NO-sluttning. 
Solifluktionszunge am NO-Hang des Bråntso. 

Även många andra sluttningar torde vara utsatta för solifluktion, dock 
utan att iögonfallande former bildas. Det finns alla övergångar från 
valkar och små terrassetter till mera formlösa solifluktionstäcken. 
På grund av kartskalan har dessa och andra frostbetingade bildningar 
(t ex stensträngar) inte kunnat differentieras. 

Även på flack mark finns frostbetingade bildningar, såsom block- och 
stenringar. Sådana former brukar sammanfattas under beteckningen 
strukturmark; frostfenomen vars uppkomst inte kan anses vara fullt ut
redd. 

De på kartan utsatta lokalerna utgör sannolikt endast en ringa del av 

det verkligt förekommande antalet. Dessa former kan nämligen endast 
under gynnsamma förhållanden karteras från flygbilder i den använda 
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Fig 17. Kultsjödeltat vid Klimpfjäll. 
Das Delta im Kultsjön bei Klimpfjäll. 

skalan. En stor del av de områden som har markerats på kartan har 

lagts in efter fältkontrollerna. 

Ett annat uttryck för mer recent material transport utgör de recenta 
deltana. Mindre sådana förekommer i många sjöar. De har dock sällan 
byggts upp till vattenytan, utan deras ackumulationsområde med dess 
typiskt förgrenade fåror framträder endast när det betraktas från 
luften. Aven helt annan storleksklass är de stora deltalanden S om 
,Klimpfjäll, V om Bergsjön samt S om Saxnäs. Medan det sistnämnda del
tat ännu inte nått längre ut i sjön, är Saxnäsdeltat inklämt i en 
liten vik och kan inte utvecklas fritt. Dessa båda deltan är således 
inte särskilt representativa. Särskilt mot denna bakgrund är det be
klagligt, att det välutbildade Klimpfjällsdeltat periodvis är dränkt 
genom Kultsjöns reglering (jfr fig 17). Ett annat delta vid Ransar-
åns mynning i Ransarn är vid normal regleringshöjd dränkt i sin helhet. 
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Talusbranter är ett typiskt inslag i högfjällsterräng med glacialt el
ler tektoniskt betingade branter. Inom kartbladsområdet har karakte
ristiska taluskoner eller -käglor emellertid utvecklats endast undan
tagsvis. Normalt rör det sig då om helt~ckande sten- och blockfält. 
Hela östra högfjällszonens branter domineras av talusbildningar. Väst
ra högfjällens största talusbildning ligger nedanför Durrenpikens nord
östexponerade vägg (fig 18). 

Fig 18. Talus vid Durrenpiken. 
Schutthalde am Durrenpiken. 

Aven raviner, d v s i vidsträckt bemärkelse skarpt V-formade dalar, 
uppträder på de brantaste sluttningarna, varvid dock ett löst jord
täcke är en förutsättning. Raviner har inget avrinningsområde att tala 
om, utan är till sluttningen knutna isolerade företeelser. Frånvaron 
av vegetation ger flerstädes klara belägg för att kraftiga recenta av
spolningsprocesser är verksamma, vilket även klart skiljer ravinerna 
från flertalet övriga rännor. 
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Fig 19. Ravin vid Kittelfjäll. 
Runse bei Kittelfjäll. 

Regionens största och märkligaste -ravinområde med både fossila (vege
tationstäckta) och klart aktiva former ligger ovanför Kittelfjälls tu
riststation (fig 19). Fårorna blir här tiotals meter djupa, varvid den 
mäktiga moränackumulationen på sluttningen varit en förutsättning. 
Former av liknande dimensioner torde vara ytterst sällsynta i fjällen. 
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Slamströmmar (mud flows) har av utrymmesskäl måst generaliseras sär
skilt starkt. En symbol betecknar ofta flera former. De uppträder lik
som ravinerna på branta sluttningar, särskilt på nischväggarna. I ty
piska fall är de dikesliknande fåror med karakteristiska sidovallar. 
De bildas när vattenmättat lösmaterial lavinartat rutschar utför 
sluttningen. 

Av de många vattenfall och forsar, som är typiska för ett nyligen gla
cialt överarbetat område, förtjänar några att nämnas: fallet vid övre 
Saxån i den nyss nämnda kanjonen samt forsarna längs övre Ransarån V 
och SV om Tjåkkele och vid Kultsjöns utlopp O om Saxnäs (Långselet). 

Jordytans former förändras även av människan. Detta kan ske genom att 
utlösa eller accelerera naturliga processer, varpå några exempel redan 
har omnämnts (ravinbildning m m). Mera påtagligt i landskapet är emel
lertid större grustag, tippar och dammbyggnader, varav de största bild
ningarna har markerats på kartan. ytterligare ingrepp, särskilt i den 
känsliga kalfjällsmiljön, är att vänta vid Stekenjokkgruvan. 
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Trots sitt perifera läge i förhållande till mera tättbefolkade regioner 

har naturlandskapet inom kartbladsområdet redan varit utsatt för ett 
visst tryck. Som redan nämnts, har dessa konfrontationer hittills 
främst uppstått i samband med regleringen av övre Angermanälvens käll
flöden (Ku1tsjön-Ransarn-systemet). Ur naturgeografisk synpunkt har 
skadeverkningarna i första hand drabbat de stora deltalanden vid Saxåns 
och Ransaråns mynning i Kultsjön respektive Ransarn (fig 17, jfr även 
deltalandet vid Klimpfjäll före och efter regleringen, RUNE 1963, 
s 436-437). Andra ingrepp i landskapet är de grustag som öppnats i 
samband med olika vägbyggen. Den forna Stekenjokksåsen har förintats 
på några rester när. 

Hur naturlandskapet på längre sikt kommer att påverkas av den före
stående gruvdriften i Stekenjokk är svårt att bedöma. Gruvanläggningar
na bildar redan nu (sommaren 1974) ett markant och oväntat inslag i 
den ödsliga kalfjällsmiljön. Desto viktigare synes det vara att doku
mentera den aktuella bilden såväl med hänsyn till de redan påverkade 
som till de ännu intakta zonerna. Likaledes måste på detta tidiga 
stadium alla de objekt och områden markeras, som ur olika aspekter 
är värda att skyddas eller som är känsliga för ingrepp. Landforms
inventeringen och den därpå baserade naturvärdesbedömningen av främst 
geomorfologi ska objekt som framläggs i det följande skall tjäna dessa 
syften. 

Att "värdera" natur har på senare år blivit allt vanligare inom bio
och geovetenskaperna (jfr litteraturförteckningen). Även om 
naturvårdens sociala och vetenskapliga betydelse knappast torde be
stridas av någon, så kan självfallet endast en liten del av den totala 
landarealen avsättas enligt de olika skyddsinstituten. Det gäller allt
så, att på basis av största möjliga objektivitet gallra ut de mest 
värdefulla objekten. Detta kan emellertid erbjuda stora svårigheter, 
eftersom våra kunskaper om landet, om objekten och om deras veten
skapliga betydelse delvis är mycket bristfälliga. Dessutom torde 
en viss subjektivitet vara oundviklig vid varje bedömning, beroende 

på skillnader i värderarens vetenskapliga bakgrund, personliga intres
sen och åsikter. 
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Målet vid varje naturvärdesbedömning måste därför vara att presentera 
materialet på ett sådant sätt, att omprövningar, ett slags "rullande 
värdering", kan bli möjliga vid varje senare tidpunkt, utan att hela 
det tidskrävande inventeringsarbetet behöver göras om! Modifieringar 
och ändringar skall kunna ske, när t ex de tidigare värderingsgrunder
na förändrats, vid uppenbara över- eller underskattningar, felbedöm
ningar och naturligtvis vid tillkomsten av nya eller förstörelse av 
redan klassificerade objekt. Slutligen skulle även i framtiden för
ändrade rumsliga referensramar kunna nödvändiggöra vissa omprövningar. 

Ett försök att göra värderingsprocessen "genomskinlig" och därmed om
prövbar har redan gjorts i författarens utvärdering av inventerings
data från nordvästra Dalarna (SOVEZ 1971). Det har emellertid blivit 
uppenbart, att den där använda metodiken inte är fullt ändamålsenlig, 
och en vidareutveckling har sedermera skett genom ULFSTEDT och MELANDER 
(1974). Deras förslag innebär uppenbara fördelar, genom att det t ex 
medger 
- principiell värdering av varje kartlagt objekt 
- öppen redovisning och motivering av varje värdering 
- exponentiell poängsättning för den mestadels avgörande faktorn 

"sällsynthet". 

Det är också värdefullt, att författarna håller isär objektens rent 
vetenskapliga värde från deras relationer till omgivningen (t ex när
het till andra objekt, tillgänglighet). Vid bedömningen av objektens 
betyde 1 se väl jer ULFSTEDT och fvlELANDER med avs i kt i nte genomgående 
det just aktuella karteringsområdet som referensregion, utan även 
större enheter, som kan omfatta arealen av hela fjällkedjan (se ne
dan). Därmed undviker man naturligtvis redan från början, att en över
skattning sker av vissa objekts värde. Jämfört med tidigare värde
ringar använder sig författarna aven modifierad terminologi, som 
uppvisar några rent språkliga fördelar (t ex "sällsynthet" i stället 
för "frekvens"). Direkta jämförelser med andra arbeten av liknande 
slag är emellertid mÖjliga, eftersom likartade kriterier har använts. 
Poängsättningen leder till en klassificering av objekten i fyra klas
ser. Skillnaden mot de äldre naturvärdesbedömningarna med tre klasser 
är emellertid endast skenbar, emedan den fjärde klassen representerar 
restgruppen, där alla objekt ingår som inte är av större betydelse. 
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Gruppen slopas även vid den slutgiltiga kartografiska redovisningen. 
I likhet med tidigare undersökningar och enligt interna rekommenda
tioner av statens naturvårdsverk innebär de tre första grupperna att 
objekten är av överregional, regional och lokal betydelse. 

Utvecklingen av metoder för klassindelning av objekt och för gräns
dragningen mellan klasserna är säkert ännu inte avslutad, men tills 
vidare kommer de naturvärdesbedömningar, som baseras på föreliggande 
projekts geomorfologiska kartor, att utföras enligt de nämnda förfat
tarnas förslag. 

POÄNGBERÄKNING OCH KLASSIFICERING (med tab l och 2) 

Varje kartlagt objekt bedöms med hänsyn till "sällsynthet", "utform
ning" och "forskningsintresse". Poängsättningen sker enligt följande 
schema: Poäng 

9 l. Sällsynthet unik 

2. Utformning a. 

b. 

3. Forsknings- a. 
lntresse 

b. 

mycket ovanlig 
ovanlig 
vanlig 

ytterst välutbildad 
vä l utb il dad 
någorlunda typisk 
otydlig 
mycket speciell 

ytterst intressant 
intressant 
ointressant 
tidigare forskningsinsat
ser (alltefter betydelse) 

4 
l 
O 

3 
2 
l 
O 
l 

2 
l 
O 

2 e l l 

I enlighet med de av MELANDER och ULFSTEDT (1974) framlagda förslagen 
innebär de olika beteckningarna följande: 

- (säll synthet) 
Unik: Endast enstaka exemplar finns i fjällkedjan som helhet. 
gycret ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett större om
råde (ca fyra kartblad = 10 000 km 2 ). 
Ovanlig: Ett fåtal exemplar finns inom ett mindre område (ett kart
blad - 2500 km2) 
van~~~: Formen vanligt förekommande inom stora delar av den svenska 
f ja edjan. 
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- (utformning) 
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad, väl bibehållen och av 
förhållandevls stor dimension. 
Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehållen. 
Någorlunda typisk: Formen otvetydig, men kan exempelvis ha utsatts 
för V1SS sekundär påverkan. 
Otydlig: Formen illa utvecklad eller utsatt för betydande sekundär 
påverkan. 
Mycket speciell: En avvikande utformning. 

- (forskningsintresse) 
Ytterst intressant: Objektet är avgörande för tolkningen av form
gruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen e dyl (s k typ
lokaler) . 
Intressant: Objektet bedöms ha en viss betydelse för studier av 
genesen och detaljer ilandskapsutvecklingen. 
Ointressant: Objektet bedöms ha föga eller ingen betydelse för den 
vetenskapliga analysen. 
Tidigare forskningsinsatser: Utförlig beskrivning och analys av lo
kalen har gjorts, varvld vlktiga klassiska lokaler tilldelas två 
poäng. 

Kartbladsområdets naturvärdesbedömning enligt ovanstående principer har 
sammanställts i tabellform (tab l, jfr även fig 20 och 21, där de poän~ 
satta resp klassificerade objektens läge framgår). Utöver de två be
dömningsstegen "poängsättning" och "klassificering" redovisas även en 
kolumn "faktorsdominans" för vissa former (se nedan). I det följande 
ges en kort sammanfattning av förfaringssättet. 

Poängsättning 
Varje kartlagt objekt poängsätts med hänsyn till de nämnda faktorerna. 

För att klargöra poängfördelningen mellan del faktorerna a och b i 
andra resp tredje kolumen i tabell l har en uppdelning av poängen 
för utformning resp forskningsintresse skett. I det senare fallet 
ges litteraturhänvisningar i sista kolumnen. Objekt, som vid värde
ringen av samtliga faktorer inte fått någon poäng, har inte medtagits 

tabell l. 

vissa fall har poängtilldelningen varit mycket svår att precisera. 
Detta gäller främst former, vars betydelse inte kan bedömas klart på 
grund av att tillräckligt detaljerade undersökningar ännu inte före
ligger, men som på grund av vissa redan kända fakta anses kunna få en 

större betydelse i framtiden. För att markera osäkerheten har dylika 
objekt åsatts såväl "minimi-" som "potentiell maximi poäng" (t ex 3-4 
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eller 4-6). Samma förfaringssätt har använts när formernas totala 

förekomst (eller "sällsynthet") inom landet är mindre väl känd. 

Faktorsdominans 
Många objekt uppvisar totalt en låg poängsumma, men har i avseende 
på en eller två faktorer nått mycket höga värden (t ex "unikt" eller 
"ytterst välutbildat"). Kolumnen för faktorsdominansen skall således 
möjliggöra en snabb överblick över olika formers framstående kvali
teter. 

Klassificering 
Varje enskilt objekts totala poängsumma läggs till grund för klassi
ficeringen enligt följande schema: 

Klass I 8-16 poäng 
II 5- 7 " 

III 2- 4 " 
I V 0- l " 

Klassgränserna har fastslagits efter bedömningsförsök i skilda områ
den, vilka har genomförts av olika personer, som är väl förtrogna med 
områdena ifråga. Gränsvärdena är således rent empiriskt vunna. Efter 
större erfarenheter från flera kartblad kan de tänkas bli föremål för 
vissa modifieringar. Problem kan uppstå med sådana former som tillde
lats poängtal av typ 4-6, eftersom deras sammanlagda poängsumma möj
liggör att de inplaceras i två olika klasser (ex 7-9 = mellan klass I 
och II). Ingen rutin har ännu fastslagits i avseende på tillvägagångs
sättet i de få fall som är aktuella. Således har objektet med den 
högsta poängsumman (nr 25, 7-9 poäng) hänförts till klass I för att 
det stora aktuella och potentiella värdet skall markeras. De övriga 
objekten (nr 26, 27 och 30 med vartdera 6-8 poäng) har däremot till
delats klass II. Motiveringen är dels att de har lägre poängtal än 
nr 25, dels att osäkerheten angående formernas uppkomstsätt är större 
(jfr anmärkningen i tab 2, nr 29). Därtill kommer, att två likartade 
objekt redan är representerade i den högsta klassen. Förfarandet är 
subjektivt och det kan diskuteras om inte en fast rutin skall till
lämpas i framtiden. 

I en del fall leder klassificeringen till att en rad likartade objekt 
(t ex ett antal glaciärnischer eller ändmoräner) når samma klass eller 
t o m samma poängsumma. önskemål om entydiga prioriteringar gör det 
angeläget, att ur vetenskaplig synpunkt likartade objekt grupperas i 
en inbördes rangordning. 
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Rangordningen mellan likartade objekt framgår givetvis av deras poäng
tal. En fingervisning angående rangordningen mellan likartade objekt 
med samma poängtal ger kommentarerna i tab 2, d v s en kommenterad 
form värderas högre än ett icke beskrivet likartat objekt. Här finns 
givetvis risk för att prioriteringen kan bli subjektivt styrd p g a 
inventerarens personliga kunskaper, intressen, fältkontroller m m. 
En mer differentierad rangordning med en högre grad av objektivitet 
torde emellertid f n inte kunna göras. Följaktligen måste också 
konstateras, att kartan över geomorfologiskt värdefulla områden inom 
undersökningsområdet (fig 22, se även nästa avsnitt) innehåller vissa 
subjektiva bedömningar av helhetsbilden. 



TABEll l. Naturvärdesbedömning 

Poängberäkning 
VI ...., 
rO 
VI 

Objekt t: ...., , .~ 
Nr (dess läge framgår <lJ en VI' 

..<:: t: en ....... 
av fig 20) 

...., 
.~ t: <lJ 

t: t: • ~ VI 
>, E t: VI 
VI s.. ..:L<lJ 
~ o <Il s.. 
~ '+- s.. ...., 
:rO ...., at: 
l/) => ll....~ 

l Glaciärnisch vid Rafsentjålte l 3 O 

2 Glaciärnisch vid nordöstra 
Marsfjäll et l 3 O 

3 Glaciärnisch vid nordöstra 
Marsfjället l 2 O 

4 Glaciärnisch vid sydöstra 
Marsfjäll et l 2 O 

5 Glaciärnisch vid Ortsen l l O 

6 Glaciärnisch vid Ainantjakke l 2 O 

7 Glaciärnisch vid Grapsan l 2 O 

8 Glaciärnisch vid Gruoneke l l + l O 

9 Solifluktionsvalkar på Brånts~ 
NO-sluttninq O 2 O 

Faktorsdominans 
VI ...., 
rO 
VI 
t: ...., , .~ 

<lJ Ol VI' 
..<:: t: en ....... ...., t:<lJ 
t: t: • ~ VI 
>, E t: VI 

rO <Il s.. ..:L<lJ 
E ~ o VIs.. 
E ~ '+- s......, 
~ ·:m ...., at: 
l/) l/) => ll....~ 

4 x. 

4 x 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

Kl ass ifi ceri ng 

...... ...... ...... >-...... ...... ...... ...... 
<Il <Il <Il <Il 
<Il <Il <Il <Il 
rO rO rO rO 

;;:: ;;:: ;;:: ;;:: 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

litteratur 

VllBORG 1963 
RUDBERG 1954 

l 

I 

~ 
U1 



Poängberäkning 
Vl 
+-' 
n:> 
Vl 

Objekt c 
+-' I .~ 

~r (dess läge framgår OJ (J) VI I 
..c c tJ"l'-. 

av fig 20) 
..., 

.~ C OJ 
c c .~ Vl 

>. E c Vl 
Vl ~ -"" OJ 
~ o VI ~ 
~ .... ~+-' 
:ro +-' o c 
V) ::> l.i.....~ 

lO Solifluktionsvalkar på Faso-
vardos NO-sluttning O 2 O 

11 Solifluktionsvalkar på Laster 
fjället O 2 O 

12 Solifluktionsvalkar på Raines 
NO-sluttning O l O 

13 Solifluktionsvalkar på Västra 
Vardofj äll et O l O 

14 Solifluktionsvalkar på Valle-
gietjes N-sluttning O l O 

15 Strukturmark på östra Fjäll-
fjäll et O l O 

16 Strukturmark på Marsfjället O l O 

17 Småkuperad moränterräng i 
övrelandet O l O 

Fak torsdomi nans 
Vl 
+-' 
ro 
Vl 
c ..., I .~ 

OJ (J) VlI 
..c c 0)'-. ..., .~ cOJ 
C C .~ Vl 

>. E c Vl 
ro Vl ~ -""OJ 
E ~ o Vl ~ 
E ~ .... ~+-' 
::::l :ro ..., oc 
V) V) ::> l.i.....~ 

2 

2 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

~ 

Vl 
Vl 
ro 
~ 

Kl ass ifi ceri ng 

~ 

~ ~ ::> 
~ ~ ~ 

Vl Vl Vl 
VI Vl Vl 
ro ro ro 
~ ~ ~ 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
I 

Litteratur 

.j:>. 
0"\ 



18 I Kuperad morän terräng S om 
Autjokl impen O l + l 3 I I x 

19 I Kuperad morän terräng NV om 
Aunere O l + l O 2 I I x 

20 I Kuperad morän terräng i övre-
landet O O x 

21 I Rogenmorän längs Autjojukke 2+1 1+1 6 x x ROBERTSSON 1953 
SOYEZ 1974 

22 I Rogenmorän S om väs tra Mars-
sjön I I I : 

2 I I x 

23 I Rogenmorän vid Fiansjön 2 I I x 

24 I Ändmorän vid Bråntso (sanno-

14-61 12+ l ~ 0-12: 

11 "'" '-I 

likt av senglacial ålder och 
montanglacial uppkomst) 3 x I x I x I x 

25 I Ändmorän vid östra Fjäll-
fjället (som 24) 4-61 2 1 7-9 I x I I x 

26 I Ändmorän vid Ljusfjället 
(som 24) I 4-

6 1 /6-8 I 
27 I Ändmorän vid Lill-Gemo 

x I I x I>SOYEZ 1974 

(som 24) 4-61 16-8 I x I I x 

28 I Ändmorän vid Autjokl impen 
(som 24) 4-61 O 1 5-7 I x I I x 

29 I Ändmorän vid Satsfjället I 
I 4-61 l 5-7 I i(som 24) O x I I x 



Poängberäkning 
Ul 
...... 
ro 
Ul 

Objekt c ...... I .~ 

Nr (dess läge framgår QJ (J) VI I 
~ c eJ) ....... 

av fig 20) +-' .~ C QJ 
c c .~ Ul 
>, E c Ul 
Ul s.. -"" QJ 
~ o Ul s.. 
~ ~ s..+-' 
oro +-' oc 
V> :::> l.J... .~ 

30 Ändmorän vid Satsfjället II 
(som 24) 4-6 l l 

31 Ändmorän vid Stuore Gämo 
(som 24) 4-6 O l 

32 Ändmorän vid Rapsenvardo 
(som 24) 4-6 O l 

33 Ändmorän vid norra Björnkull-
fjället (som 24) 4-6 O l 

34 Ändmorän vid södra Björnkull-
fjället (som 24) 4-6 O l 

35 Ändmorän vid Graipesvare 
(som 24) 4-6 O l 

36 Drumlins SV om Vinevare l l O 

37 Drumlins i övrelandet l O O 

38 Drumlins vid Duoranjaureh l O O 

Faktorsdominans 
Ul 
...... 
ro 
Ul 
c 

+-' I .~ 

QJ (J) Ull 
~ C eJ) ....... 

+-' .~ CQJ 
C C • ~ Ul 
>, E CUl 

ro Ul s.. -""QJ 
E r- o VIs.. 
E ~ ~ s..+-, 
:::l Oro +-' oc 

V> V> :::> l.J....~ 

6-8 x 

5-7 x 

5-7 x 

5-7 x 

5-7 x 

5-7 x 

2 

l 

l 

Klassificering 

...... ...... ...... ::> ...... ...... ...... ...... 
Ul Ul Ul VI 
VI VI VI VI 
ro ro ro ro 
~ ~ ~ ~ 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

I X 

Litteratur 

)SOYEZ 1974 

ROBERTSSON 1953 
SOYEZ 1974 

i 

""" co 



39 Drumlins iStormyran O O I I I I x 

40 Drumlins N om Fasovardo O O I I I I x 

41 Storblockig terräng i Skarn-
jojukkedalen O 1+1 I O 2 I I x 

421 Storblockig terräng längs 
övre Ropenbäcken O O x 

431 Glacifluviala rännor (dels ROBERTSSON 1950, 
israndrännor) mellan Mars- 1953 
fjället och Vallegietje O 3 1+1 5 x x SOVEZ 1974 

441 Israndrännor i övre Vojmå:lalen O 2 I I x 

45 Israndrännor på västra Mars- *" fjäll en O 2 x \D 

461 Glacifluviala rännor N om 
Njereujaure O 2 O 2 I I x 

471 Glacifluviala rännor V om 
Daune O O I l I I x 

481 Glacifluvial kanjon på västra 
~1arsfjällen 1 3-4 I 2 O 5-6. x I I x 

491 Glacifluvial kanjon vid Ave-
fjäll et 1 3-4 I 2 O 5-6. x I I x 

501 Vattenfall och forssträcka i 
Ransarån 1 l I 2 O 3 • I x 



Poängberäkning 
VI 
+J 
<O 
VI 

Objekt c 
+J I .~ 

f'ir (dess läge framgår 
(lJ O> VI I 
~ c en'_ 

av fig 20) +J .~ C (lJ 
c c .~ VI 
>, E c VI 
III ~ .Y.(lJ 
~ o III ~ 
~ 4- ~+J 
:<0 +J o e 
VI :::> u.. .~ 

51 Vattenfall i Saxån l 2 O 

52 Fors vid Kultsjöns utlopp l 2 O 

53 Rullstensås i Remdalen l 3 l + l 

54 Rullstensås vid Avasjön l 2 O 

55 Rullstensåsar (åsnät) O om 
Girifjället l 2 O 

56 Rullstensåsar (åsnät) SV om 
Girifjället l 2 O 

57 Rullstensås S om Duoranåjje l 2 O 

58 Rullstensås(?) vid Fasovardo 
(uppkomstsättet osäkert, for-
men har tidigare även tolkats 
som ändmorän) l l 2+1 

59 Slukåsnät vid Fieteres 3 3 l 

Faktorsdomi nans 
VI 
+J 
<O 
III 
c 

+J I .~ 

(lJ O> lIl' .c c 0>'_ 

+J .~ e(lJ 
C C .~ III 
>, E elll 

<O III ~ .Y.(lJ 
E ~ o "'~ 
E ~ 4- ~+J 
::> :<0 +J oc 
VI VI :::> u.. .~ 

3 

3 

6 x 

3 

3 

3 

3 

5 x 

7 x x 

Kl ass ifi ceri ng 

....... 
....... ....... :> 

....... ....... ....... ....... 
VI III III III 

'" '" VI VI 
<O <O <O <O 

;;:: ;;:: ;;:: ;;:: 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

I 

Litteratur 

A HöGBOM 1925a,b 

A HöGBOM 1925a,b 
SOVEZ 1974 

I 

I 

I 

l}'O 

o 



60 I Slukåsar på Södra Gardfjället I O 1 O I I I I x 

61 Kuperade glacifluviala avlag-
ringar på östra Marsfjällen 11-2 2 I 1+1 1 5-6 I I x 

62 I Kuperade glacifluviala avlag-
ringar S om Ortsen 11-2 1 1 O 1 2-3 I I x 

631 Kuperade glacifluviala avlag-
11 1 3-4 I ringar vid Ransarån 11- 2 I I x 

64 I Foss il t delta vi d Stekenjokk l 2 l + l I 5 1 1 x A HöGBOM 1925a 

65 I Foss i lt delta vi d Avasjön 
Il + l I 

SOYEZ 1974 
(östra deltat) 3 6 x x 

661 Foss il t delta vi d Avasjön I I 
01 

(västra deltat) O 2 x 

671 Foss i lt delta i Grantons ka l et I 
Il + l I ROBERTSSON 1953 

(Södra Gardfjället) 2 5 x 

681 Fossilt delta vid Grönfjäll 3 I I x 

69 Större recent delta vid Klimp-
fjäll 12-3 12+1 1 6-7 I I x I I x 

70 Större recent delta vid Sax näs 12-31 O 

1 

O 
12-31 x 

I I I I I : 7l Större recent delta i Bergsjön 2-3 l O 3-4 x 

72 övre Vojmådalens glacifluvia-
la/fluviala avlagringar (dal-
fyll nad) 1 O 1 2 1 l I 3 I I x 



Poängberäkning 
U"I ...., 
ro 
U"I 

Objekt c ...., I .~ 

t'; r (dess läge framgår QJ (J) VI I 
L c 0"1-"'" 

av fig 20) 
...., 

.~ C QJ 
c c .~ U"I 
>, E c U"I 
U"I ~ -"" QJ ro 
~ o VI~ E 

4- ~...., E 
:ro ...., o c ::> 
V1 =o ll.. .~ V1 

73 Issjösediment i Remdalen l l l 3 

74 Issjösediment iRansarådalen l l l 3 

75 Issjösediment i Skarnjojukke-
dalen l l l 3 

76 Issjösediment i Saxådalen l l l 3 

77 Issjöstrandlinje iRerndalen l 2-3 1+1 5-6 

78 Issjöstrandlinjer i Ransarå-
dalen l 2-3 1+1 5-6 

79 Issjöstrandlinje i Saxådalen 
(Stekevares N-sluttning) l l l + l 4 

80 Talus vid Durrenpiken O 2 1+1 4 

81 Talus vid nordöstra Mars-
fjäll et O l O l 

Faktorsdominans 
U"I ...., 
ro 
VI 
c ...., I .~ 

QJ (J) U"l1 
.c: c eJ)-"'" ...., 

.~ C QJ 
C C .~ U"I ..... 
>, E eU"l 
VI ~ -""QJ U"I 
~ o U"I ~ U"I 
~ 4- ~...., ro 
:<0 ...., oe 

~ V1 =o ll..'~ 

x 

x 

Klassificering 

..... ..... ..... :> ..... ..... ..... 
U"I VI U"I 
U"I U"I U"I 
ro ro ro 
~ ~ ~ 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

I 

Litteratur 

}A HOGBOM 1925a 

A HOGBOM 1925a 
I ZACHRISSON 1960 
SOVEZ 1974 

ATLESTAM och 
ERIKSSON 1963 

I 

! 

U1 
N 



82 Tal us vid sydöstra ~larsfjället O 

83 Talus vid Borkafjället O 2 

84 Raviner vid Kittelfjäll 3 

85 Raviner vid Daune 

86 Raviner vid Girifjället 

87 Slamströmmar Grantondalen O 

88 Slamströmmar Marsfjällets 
nischer O 

89 Durrenskalets genombrottsdal 
(ej markerad på den geomorfo-
logiska kartan) 2 3 

90 Vojmådalens genombrottsdal 
mellan Borka- och Kittel-
fjällen (ej markerad på den 
geomorfologiska kartan) 2 3 

91 Stöken (Steukavare) O 3 

O l 

l 3 

+1 6 

O 2 

O 2 

O l 

O l 

l 6 

l 6 

O 3 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

I 

I 

RUDBERG 1950, 19701 

U1 
W 
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TABELL 2. Ur geovetenskaplig naturvårdssynpunkt värdefulla objekt inom 
topografiska kartbladen 23 E SIPMEKE OCH 23 F FATMOMAKKE 
(siffrorna hänför sig till tab l samt fig 21). 

Klass I 
Objekt av överregional betydelse p g a sin sällsynthet eller sin 
nyckelställning för tolkningen av viktiga naturhistoriska samman
hang: 

Nr 24 ~~Q~Qr~~~~_YiQ_~r~~!~Q (fig 8, 9) 
Nedanför en svagt utbildad glaciärnisch på Bråntsos SO
sluttning ligger en utpräglad, lokalt upp till 20 m hög änd
moränvall. En rad indicier talar för att bildningen torde 
vara mycket gammal. ytgestaltningen är mycket jämnare än vid 
motsvarande former framför recenta glaciärer. Lavstorleken 
på vallen synes inte avvika från förhållandena utanför acku
mulationen. Ett ännu viktigare kriterium är emellertid morä
nens höjd över havet (ca 960- knappt 1000 m). Recenta glaciä
rer finns inte på den svenska sidan av riksgränsen, men för
hållandena inom den angränsande norska fjällvärlden ger vid 
handen, att ändmoränen vid Bråntso ligger åtskilliga hundra 
meter under den höjdgräns, över vilken en glaciärbildning 
skulle vara möjlig idag (om det funnits tillräckligt höga 
fjäll). 
Moränen vid Bråntso samt ett antal jämförbara, om än ej så 
tydliga former, ligger samtliga i västra och sydvästra delen 
av undersökningsområdet utanför den östra högfjällszonen. 
Den sistnämnda uppvisar trots större absoluta höjder och 
gynnsammare orografiska förhållanden (t ex väl utbildade gla
ciärnischer) inga spår efter en lokal glaciation. Detta för
hållande samt Bråntsomoränens höjd över havet ger starka be
lägg för att den - liksom åtminstone några av de övriga jäm
förbara formerna - bildades under senglacial tid, när Mars
fjällen och eventuellt även andra massiv inom östra högfjälls
zonen fortfarande var täckta av inlandsisens rester. Möjligen 
låg dess istungor i dalgången nedanför Bråntso, när den lilla 
lokala nischglaciären där var aktiv. Ändmoränen vid Bråntso 
utgör därmed sannolikt ett av de få existerande morfologiska 
beläggen för mindre klimatfluktuationer under inlandsisens 
sista avsmältningsskede. Vidare är det mot denna bakgrund 
sannolikt, att åtminstone vissa delar av östra högfjälls
zonen under ett relativt sent avsmältningsskede - möjligen 
endast under en kort övergångsperiod - utgjort lokala glacia
tionscentra. Detta har tidigare förmodats, men beläggen har 
varit svaga. 
Ändmoränen vid Bråntso är således inte endast ett vackert 
exempel på en lokalglacial randbildning, utan intar därut
över en nyckelställning för rekonstruktionen av viktiga na
turhistoriska händelseförlopp i södra Lapplands fjälltrakter 
under senglacial tid. Från Stekenjokksvägen i väst är formen 
mycket lättillgänglig och lämpar sig utmärkt som demonstra
tionsobjekt. 
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Nr 25 6D9~Qr~D~D_Y19_g~~r~_Ej~11fj~11~~ 
Mindre väl utvecklat formkomplex, men princip som nr 24. 

Klass II 

Objekt av regional betydelse p g a sin sällsynthet, utformning och 
forskningsintresse: 

Nr 21 SQg~D~Qr~D_l~D9~_6~~jQj~~~~ (fig 6) 

Områdets bäst utvecklade Rogenmoränstråk i ett ganska ovan
ligt topografiskt läge. De individuella ryggarna är tämligen 
små i jämförelse med dem i Härjedalens typområden. 

Nr 26 6D9~Qr~D_Y19_bj~~fj~11~~ 

Jfr nr 25. 

Nr 27 6D9~Qr~D_Ylg_bl11:§~~Q 

Nr 28 

Nr 29 

Jfr nr 25. 

6D9~Qr~D_Y19_6~~jQ~11~p~D 
Jfr nr 25. 

6D9~Qr~D_Y19_?~~~fj~11~~_1 
Denna rygg samt nr 30-35 är delvis betydligt mindre karakte
ristiska än de förut nämnda ändmoränerna. Uppkomstsättet 
måste i några fall betraktas som osäkert (jfr diskussionen 
SOVEZ 1974), varför ingående detaljundersökningar är önsk
värda. Här kan vissa omvärderingar tänkas bli aktuella i 
framtiden. 

Nr 30 6D9~Qr~D_Y19_?2~~fj~11~~_!! 
Jfr nr 29. 

Nr 31 6D9~Qr~D_Y19_?~~Qr~_§~~Q 

Jfr nr 29. 

Nr 32 6D9~Qr~D_Ylg_S~p~~Dy~rgQ 

Jfr nr 29. 



Nr 33 

Nr 34 

Nr 35 

Nr 43 

Nr 48 
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6uQ~Qr~Q_YiQ_QQrr~_~jQrQ~~11fj~11~! 

Jfr nr 29. 

6DQ~Qr~D_YiQ_~QQr~_~jQrD~~11fj~11g! 
Jfr nr 29. 

6QQ~Qr~Q_YiQ_~r~ip~~y~r~ 
Jfr nr 29. 

~1~~ifl~Yi~1~_r~QDQr_!Q~lYi~_i~r~QQr~DQQr2_~~11~Q_~~r~
fj~llg!_Q~b_Y~ll~gi~~j~ (fig 10) 
Områdets största sammanhängande svit av rännor, vilka är 
klart inkonsekventa (= israndrännor) i sina övre delar. 
Tillåter en tämligen säker tolkning av inlandsisens sista 
skede inom området. Belägger Marsfjällens slutliga fram
smältande ur den utunnande isen. 

~l~~ifl~Yi~l_~~DjQQ_P~_y~~!r~_~~r~fj~ll~Q 
Djupt inskuren i det fasta berget. En av områdets största 
erosionsbildningar. 

Nr 49 ~l~~ifl~Yi~l_~~QjQQ_YiQ_~Y~fj~ll~! 
Den delvis djupt i det fasta berget inskurna fåran belägger 
en dränering av stora vattenmängder från Skarnjojukkedalen 
till övre Vojmådalen (issjötappning?). Dräneringen kan även 
ha skett subglacialt och kan vara äldre än Weichselistiden. 
Som det västra deltat S om Avasjön visar, har smältvattnet 
sökt sig denna väg även under den senaste istidens avsmält
ningsskede. 

Nr 53 B~ll~!~D~~~_i_B~~Q~l~D (fig 11) 
As av för högfjällsdalar relativt sällsynta dimensioner. Bil
dad aven isdämd sjö ("Remdalsissjön") och 'senare överlagrad 
av ett finsedimenttäcke av varierande tjocklek. Dominerande 
inslag i landskapsbilden. 



Nr 58 

58 

8~11~t~Q~~§111_Yig_f~§Qy~rgQ 

I brist på annan säker tolkning har de åsnätliknande 
strängarna nedanför den svagt utskulpterade Fasovardo
nischen på översiktskartan markerats som åsar. Bildningarna 
har tidigare även tolkats som små ändmoränbågar (A HOGBOM 
1925b). Moränmaterialet på den mot nischen vända sidan stö
der denna tolkning, men på andra ställen kan klart åsmate
rial påvisas, likaså en kontakt med Fremsjokkens glaciflu
viala avlagringar. Bilden kompliceras av att Remdalsissjöns 
finsediment når bildningen. En komplex genes är möjlig men 
en eventuell utredning av denna kräver ingående detalj
studier. 

Nr 59 ~l~~~§~r_Yig_Ei~t~r~§ (fig 12) 
Rikt förgrenat åsnät av ovanliga dimensioner, i utformning 
jämförbart med den klassiska typlokalen på Fjätervåla i 
norra Dalarna. 

Nr 61 ~~~~r~g~_gl~~ifl~Yi~l~_~~~~~~l~tiQQ~r_~~_Q§tr~_~~r~fj~ll~~ 
(fig 13) 
Storartat glacifluvialt kullandskap. Antagligen uppkommet 
genom att starkt material förande smältvatten störtat ned i 
en stagnerad iskaka, varvid sedimenten avlagrats i sprickor, 
håligheter och lokala dämningar. Efter isens bortsmältning 
kvarstår kullarna som positiva former (s k "reliefinver
sion"). Ett genetiskt samband med det stora rännsystemet 
längre upp på sluttningen (jfr nr 43) är mycket sannolikt. 

Nr 64 EQ~~il!_g~lt~_Yig_~t~~~~jQ~~ 

Väl utbildat issjödelta med två distinkta nivåer, beskrivet 
redan av A HOGBOM (1925a). Belägger existensen aven "Ste
kenjokk-issjö", om vars omfattning emellertid ytterst litet 
är känt. 
Deltat är starkt påverkat av aktiviteterna i samband med 
malmbrytning vid Stekenjokksgruvan. 

Nr 65 EQ§§ilt_g~lt~_Yig_~y~§jQ~ (östra deltat) 
Antagligen uppbyggt av smältvatten som kommit över passet 
vid Fettnern. Förutsätter existensen aven vattendämning i 
övre Vojmådalen, vars storlek emellertid är okänd. Deltat 
synes bestå av tämligen grovt material (grus), vilket skul
le kunna tala för en katastrofartad avrinning (issjötapp
ning?). Klassisk form med flack överyta och brant distalsida 
(över 30 m höjd). 
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Nr 67 EQ~~il~_9~1~~_i_§r~~~Q~~~~1~~ (fig 14) 
Karakteristiskt delta med två distinkta nivåer. Deltaytorna 
är delvis sönderskurna och framför allt utsatta för defla
tionsprocesser (vinderosion), vilket tydligt belyses av de 
vegetationsfria grusplanen. Deltat belägger existensen av 
en isdämd sjö (av okänd storlek) mellan Södra Gardfjället 
och isrester i VOjmådalen. 

Nr 69 ~~2rr~_r~~~~~_9~1~~_~i9_~li~Qfj~11 (fig 17) 
Typiskt insjödelta med förgrenade fåror och leveer. Den nor
mala vidareutvecklingen torde starkt påverkas av den regle
rade Kultsjöns starkt varierande vattenstånd. Just därför 
ett undersökningsobjekt av första rang, där resultat av 
principiell betydelse är att vänta. 

Nr 77 1~~jQ~~r~~91i~j~_j_8~~9~1~D (fig 15) 
Kilometerlångt, tydligt utbildat strandhak av lokalt upp till 
15 m bredd. Kan konnekteras med strandlinjer iRansarådalen, 
vilket - tillsammans med de utbredda finsedimenten - torde 
vara ett entydigt belägg för existensen aven stor isdämd sjö 
med öppen vattenyta (alltså ej bara smala kantsjöar). 

Nr 78 1~~jQ~~r~~91i~j~r_i_8~~~~r~9~1~~ 

Nr 84 

Nr 89 

Nr 90 

Liksom i Remdalen har strandlinjerna här en längd av många 
kilometer och de har dessutom lokalt utbildats på två skilda 
nivåer. Tillsammans med dalsedimenten utgör de ett värde
fullt formkomplex för rekonstruktionen av isreträtten inom 
området. 

8~~i~~r_~i9_~i~~~lfj~11 (fig 19) 
Ett tjockt täcke av finkornig morän har möjliggjort uppkoms
ten av ovanligt stora och djupa raviner. Både fossila (helt 
vegetationstäckta) och recenta former finns. Mer ingående 
undersökningar och observationer ang den fortsatta utveck
lingen väntas ge viktiga resultat av allmänt geomorfologiskt 
intresse. 

g~rr~~~~~1~~~_g~~Q~QrQ~~~9~1 (ej markerad på den geomorfo
logiska kartan) 



60 

Klass III 
Objekt av minst lokal betydelse p g a sällsynthet, utformning och 
forskningsintresse. Kan även tänkas komma ifråga som alternativ eller 
potentiell komplettering till klass II-objekten: 

Nr 2 @1~~i~rDi~~b_Yi9_DQr9Q~~r~_~~r~fj~11§~ (fig 5) 

Nr 3 

Nr 4 

Nr 5 

Nr 6 

Nr 7 

Nr 8 

Nr 9 

Nr 10 

Nr 11 

Nr 18 

Nr 19 

Nr 22 

Väl utbildad nisch med överfördjupad botten (Hornfisksjön). 

@1~~i~rDi~~b_Y19_@r~QD§~§ 
Tämligen välutbildad nisch som är särskilt intressant genom 
förekomsten aven låg ackumulation av okänd genes i nisch
bottnen. Detta kan vara en ändmorän, men då av föga typisk 
utformning, eller talusmaterial (s k "protalus rampart"). 
Fältkontroll är nödvändig för närmare precisering. 

~~2§r~9_~Qr~D~§rr~Dg_~_Q~_~~~jQ~11~2§D (jfr även fig 7) 
Ett av undersökningsområdets mest karakteristiska moränback
landskap. 
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Nr 41 ~~Qr~lQ~~lg_~§rr~~g_1_~~~r~jQj~~~§9~1§~ 
Märklig blockanhopning av okänd uppkomst. 

Nr 44 !~r~~9r~~~Qr_l_Q~r§_YQj~~9~1§~ 

En av de få förekomsterna av israndrännor inom kartbladsom
rådet. Rännorna lutar mot väster och belägger således att 
isen under avsmältningsskedet retirerade mot öster. 

Nr 45 !~r~~9r~~QQr_Q~_y~~!r~_~~r~fj~11§~ 

Talrika korta rännor med lutning mot söder. Dessa belägger 
tillsammans med nr 43 att Marsfjällen smält fram ur en in
landsisrest med sin största mäktighet norr om det här ak
tuella området. 

Nr 46 §l~~lfl~~l~l~_r~~QQr_~_Q~_~j§r§~j~~r§ 

Nr 50 

Nr 51 

Nr 52 

Nr 54 

Nr 55 

Nr 56 

Nr 57 

Konsekvent rännsystem av ansenliga dimensioner. 

g~ll~~§Q~~~_~_Q~_g~Qr~~~jj§ 

Väl utbildad grusås (6-8 m hög), som utgör ett markant in
slag på högslätten. En nyanlagd väg skär emellertid tvärs 
igenom åsen och skärningen används som grustag. 
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Nr 63 ~~p~r~Q~_gl~~ifl~Yi~l~_~~~~~~l~~iQ~~r_YiQ_~~~§~r~~ 

Nr 66 

Nr 68 

Nr 70 

Nr 71 

Kring Ransaråkröken SV om Tjåkkele utbreder sig ett av om
rådets mest karakteristiska kameslandskap. Kullar, ryggar 
och terrasser i olika nivåer, genomsatta avslutna hålformer, 
bildar en omväxlingsrik relief. Landskapet har antagligen 
formats i den isdämda sjöns randområde, varvid avlagring på 
och mellan dödispartier spelat en stor roll. 

EQ~~il~_g~1~2_Yig_BY2~jQD (västra deltat) 
Deltat har ett genetiskt samband med kanjonen (jfr nr 49). 
Starkt sönderskuret. 

EQ§§il~_g~l~~_Yig_§rQDfj~ll 
Formen uppstod med stor sannolikhet under ett senare stadium 
av den isdämda sjö, i vilken även deltat vid Grantonskalet 
har utbildats. Grönfjällsdeltat är emellertid starkt påver
kat (flera grustag, bebyggelse). 

~~Qrr~_r~~~D~_g~J~2_i_~~rg~jQD 

Ännu ligger deltat inklämt mellan dalsidorna, men det kommer 
att kunna utveckla sig fritt till ett typiskt insjödelta, om 
inga regleringsåtgärder företas. 

Nr 72 gyr~_YQj~~921~D~_9J2fifJ~Yi212Lfl~Yi212_2Y12griDg2r 
Typisk dalfyllnad, vars exakta genes ännu är osäker. Såväl 
svämsediment som glacifluvium och finsediment har iakt
tagits. Bildningen kan delvis ha skett i mycket grunda is
sjödämningar, men typiska issjöstrandlinjer har ej kunnat 
påvisas. 

Nr 73 !~§jQ§~Qi~~D~_i_8~mg21~~ 

Nr 74 

Finsedimenttäcke av varierande tjocklek och karaktär (finmo 
till lera). Belägger tillsammans med de konstaterade strand
linjerna den forna existensen aven stor isdämd sjö. Den 
dämmande isen har legat i Ransarådalen och kontinuerligt 
dragit sig tillbaka österut. 
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Nr 75 1~~jQ~§Qi~§D!_l_~~~rDjQj~~~§Q~l§D 

Dalgång med mäktig sedimentfyllnad, som skurits sönder av 
ett rikt förgrenat ravinmönster. 

Nr 80 r~1~~_Y1Q_Q~rr§DE1~§D (fig 18) 
Stora b1ocksam1ingar nedanför Durrenskalets nästan lodräta 
sydvästra vägg. 

Nr 91 ~!Q~§D (Steukavare) 
Med sin branta öst- och flacka västsluttning är berget ett 
utmärkt typexempel på fjällkedjans karakteristiska sko11-
struktur. 
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NATURVÄRDESBEDöMNINGENS RESULTAT 

Naturvärdesbedömningen inom kartbladsområdet 23 E SIPMEKE och 23 F 
FATMOMAKKE leder till ett urval av sammanlagt 73 objekt, varav 2 i 
klass I, 27 i klass II och 44 i klass III. Alla dessa måste anses 
vara av stor betydelse för det geovetenskapligt orienterade natur
vårdsarbetet inom regionen. För att underlätta överblicken har ob
jekten sammanställts i tabellform, varvid en kort karakteristik an
gående typ, bildningssätt och naturhistorisk betydelse ges i före
kommande fall (tab 2, jfr därtill resp figurer i den deskriptiva 
delen samt fig 21). De övriga poängsatta och klassificerade objek
ten (klass IV) anses f n vara av underordnad betydelse, varför de 
inte redovisats i det sistnämnda tabell- och figurmaterialet (de 
framgår emellertid av fig 20). 

Inte mindre än tio av de tjugotvå klass II-objekten tillhör gruppen 
"senglaciala ändmoräner", som värderats mycket högt p g a sin rela
tiva sällsynthet inom den svenska fjällkedjan. Som framhållits i 

kommentarerna är genesen för några av dessa former inte helt klar
lagd (jfr tab 2). Mer detaljerade studier kan tänkas leda till om
värderingar, som då även kan påverka klassificeringen. 

Huvuddelen av de utvalda objekten är fossila, kvartära former. Detta 
betyder ingalunda att den recenta reliefutvecklingen negligerats 
(även recenta fluviala, frost- och gravitationsbetingade bildningar 
och processer finns med i bilden), utan urvalet återspeglar antag
ligen ganska korrekt de verkliga proportionerna mellan fossil och 
recent morfogenes. Som framhållits inledningsvis, är föreliggande 
inventering och även den därpå byggande naturvärdesbedömningen av 
översiktlig karaktär. Det är således tänkbart, att mer detaljerade 
studier skulle kunna leda till att nya objekt tillkommer eller att 
de här framtagna objekten omvärderas på det ena eller andra sättet. 

Eftersom poängsättningen enbart avser formernas individuella veten
skapliga värde, kan den endast leda till en objektklassificering. 
Som ofta framkommit vid kontakt med olika avnämare behövs därutöver 
en klassificering av områdena, där olika arealers "totalvärde" ur 
geovetenskaplig, främst geomorfologisk, naturvårdssynpunkt är redo
visat. I fig 22 presenteras försöksvis en sådan kartografisk redo

visning av kartbladsområdet. 
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I enlighet med principerna för objektklassificeringen betyder klass
indelningen i detta fall, att klass I-områden är av överregional be
tydelse, klass II-områden av regional och klass III-områden av lokal 
betydelse. 

Kartan återspeglar inventerarens helhetsbedömning och han tvingas då 
också till entydig prioritering. Därvid kan en rad kriterier utnytt
jas, som tillför värderingsprocessen ytterligare subjektiva inslag, 
t ex: 
- närhet till andra klassificerade objekt 
- tillgänglighet 
- pedagogisk lämplighet 
- vetenskapshistoriskt värde 
- ursprunglighet m m 

Strävan har här varit, att om möjligt sammanfatta områden med en stor 
objekttäthet (särskilt kring klass 1- och II-objekt) till större sam
manhängande arealer. Eftersom ett stort antal objekt är jämnt förde
lade över kartbladsområdet, har en rad intressanta former (några t o m 
i klass II) inte ansetts behöva föranleda särskilda områdesavgräns
ningar. Sålunda har objektanhopningen kring övre Saxådalen (med 
klass II-objektet nr 64 Stekenjokksdeltat) inte föranlett en arealav
gränsning av högre dignitet. Dels är området starkt påverkat av mänsk
liga aktiviteter i samband med förberedelserna för gruvdriften (ned
skräpning, vegetationsförstöring genom tunga fordon, skärningar, led
ningar, bebyggelse som delvis är starkt nedsluten m m), dels finns 
samma objekttyper (och i mera karakteristisk utformning) inom vissa 
av de övriga avgränsade områdena. Det synes således vara mer angelä
get och meningsfullt att markera värdefulla områden i de nästan orörda 
trakterna längre norrut. 

Det kan synas märkligt, att ett antal klass II-objekt i kartbladets 
centrala del inte föranlett några områdesavgränsningar (ändmoränerna 
nr 31, 35). Även här har det ansetts vara tillräckligt, att likartade 
och dessutom betydligt mer tydligt utbildade former finns inom andra 
klassificerade områden. Dessa och andra isolerade objekt är således 
inte utan intresse, men vid en helhetsbedömning är de enligt invente
rarens uppfattning av mer sekundär betydelse. 
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I några fall kan områdena tilldelas en högre dignitet än vad som synes 
vara motiverat mot bakgrund av de enstaka objektens klasstillhörighet, 
t ex Remdalen och centrala Marsfjällen. Anhopningen av delvis högt 
klassificerade objekt, som dessutom måste ses i entydiga morfogene
tiska sammanhang (rullstensås, issjöstrandlinjer och -sediment i Rem
dalen, glacifluviala rännor och kullar i sydöstra Marsfjällen är var 
för sig ett värdefullt komplex) rättfärdigar förfarandet: "helhetens" 
värde måste här bedömas som betydligt högre än det sammanlagda värdet 
av dess isolerade element. 

Mot denna bakgrund måste även Marsfjällens omfattande avgränsning be
dömas. Enligt våra nuvarande kunskaper torde knappast något annat 
fjällmassiv längre söderut uppvisa en sådan rikedom på karakteristis
ka montanglaciala, senglaciala och recenta formgrupper som de centra
la Marsfjällen. Dessa få exempel torde räcka för att belysa princi
perna vid konstruktionen av översikten över klassificerade områden 
(fig 22). Bedömningsgrunderna för avgränsningen av likvärdiga områ
d~~ är således relativt subjektiva, varvid osäkerheten tilltar med 
sjunkande klassdignitet. Kartan skall därför betraktas som ett första 
diskussionsinlägg. Gränsdragningen kan modifieras för att bättre kun
na möta andra behov, t ex av planeringsteknisk art. Detta gäller 
framför allt klass II och III-områden. Klass I-områdens areal får 
däremot under inga omständigheter inskränkas, om ett bestående skydd 
övervägs. Frågan är här, om man inte för dessa områden rutinmässigt 
skulle avsätta ett slags "skyddsbälten" av klass II och III-ömråden. 
Sådana överväganden får emellertid göras av andra skäl än de veten
skapliga, som här varit avgörande. 

Både objekt- och områdesvärderingen bör utgöra underlag för övervä
ganden om olika skyddsinstitut ur geovetenskaplig naturvårdssynpunkt. 

Från de planerande myndigheternas sida har det i olika sammanhang 
gjorts gällande, att inventeraren inte endast skall redovisa vad som 
är skyddsvärt, utan även mot vad de olika objekten eller områdena 
främst bör skyddas eller vilka nyttjandeformer som skulle kunna till
låtas t ex ur det rörliga friluftslivets synvinkel. Här aktualiseras 

med andra ord frågan om objektens slitstyrka. 



69 

Ett generellt svar kan inte ges på denna fråga. Problemet skulle san
nolikt kvarstå även om man för varje enstaka objekt skulle veta den 
framtida markanvändningen, eftersom ytterst litet är känt om olika 
objekts slitstyrka under skilda förhållanden. Empiriska undersök
ningar angående dessa problem saknas nästan helt. Några detaljerade 
rekommendationer beträffande de här framtagna objekten kan därför 
knappast ges. 

I alla sammanhang bör emellertid beaktas, att objekt uppbyggda av 
sorterade sediment, särskilt finkorniga sådana, är betydligt känsli
gare för ingrepp av olika slag än objekt bestående av t ex morän 
(och naturligtvis fast berg). Mindre sår i vegetationstäcket kan i 
värsta fall leda till en omfattande förändring eller till och med 
förstöring av den ifrågavarande formen. Detta gäller främst de av 
sand och mo uppbyggda åsarna, alla kulliga glacifluviala ackumula
tioner, fossila deltan samt slutligen finkorniga issjösediment. 

Dragning av nya vägar eller leder skall därför helst undvikas i så
dana känsliga områden, och de lämpar sig ej heller som fritids- el
ler strövområden med en högre besöksfrekvens. Detta gör däremot prak
tiskt taget alla områden med en hög andel morän- och berggrundsfor
mer. Särskilt de olika moränformerna med areell täckning (kuperad 
moränterräng, Rogenmorän, även drumlinsfält) torde tåla en relativt 
hög belastning av olika slag. 

SLUTORD 

Västerbottens södra fjälltrakter uppvisar en ovanligt stor rikedom 
av skilda geomorfologiska formelement, både av varierande ålder och 
uppkomstsätt. Många av formerna måste anses vara av stort värde för 
det geovetenskapligt orienterade naturvårdsarbetet, inte enbart på 
det lokala, utan även på det regionala och överregionala planet. 
För vissa av formerna och områdena har detta understrukits redan i 
andra sammanhang (jfr t ex sammanställningen i "Värdefulla natur
objekt och naturområden", Atlas över Sverige, blad 129-130, samt 
SOU 1971:75), dock utan att detta resulterat i ett säkerställande 
genom något av de möjliga skyddsinstituten. Som framgår av den se
nast publicerade översikten (Statens naturvårdsverk 1972) finns inte 
ett enda geologiskt/kvartärgeologiskt/geomorfologiskt motiverat 
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skyddsobjekt inom Västerbottens läns fjälltrakter. Föreliggande under
sökning belyser,än en gång, att detta inte beror på bristande objekt
värde, utan helt enkelt på bristande kännedom om naturlandskapet. 
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