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FöRORD 

Det geomorfologiska kartbladet 24E JOESJÖ-24F TÄRNA utgör det femte i 
serien av dylika i skalan 1:250 000 över de svenska fjällområdena. Det 
ansluter sig norrut till det nyligen utkomna bladet 25E GRÄSVATTNET-
25F UMFORS, söderut till det tidigare utgivna bladet 23E SIPMEKE-23F 
FATMOMAKKE; en större sammanhängande del av Västerbottensfjällen är 
därmed täckt av översiktliga geomorfologiska kartor. 

Karteringen har liksom tidigare väsentligen baserats på flygbildstolk
ning; fältkontroller har företagits i den omfattning, som ansetts nöd
vändig för en riktig identifiering, och för att skapa bättre förutsätt
ningar för värderingarna. Liksom på de senast utgivna kartbladen har 
även myren återgivits; informationen om denna har hämtats från den topo
grafiska kartan, som dock kontrollerats och i viss utsträckning komplet
terats med hjälp av flygbilderna. Liksom tidigare har ytor utan klara 
geomorfologiska indikationer lämnats vita. En klassificering av dem 
skulle ha krävt betydande insatser av fältarbeten och därmed också starkt 
ökade kostnader; med hänsyn till att det vanligen rör sig om ett relativt 
tunt, odifferentierat moräntäcke har åtgärden ansetts försvarlig. 

Till kartan hör en relativt utförlig beskrivning av terrängformerna inom 
ka~'tbladsområdet och deras utvecklingshistoria. Liksom i fråga om kartan 
är denna presentation koncentrerad till vad som brukar kallas mellan
former. De allra största formelementen - ytor av peneplantyp, dal genera
tioner - liksom former av mindre storlek än några kvadratmeter - t ex 
mindre frostmarksformer - redovisas sålunda icke. Skälen är bl a kart-
och reproduktionsmässiga, i fråga om småformerna också flygbildsmaterialets 
upplösningsförmåga, dvs informationsinnehåll . 

Beskrivningen avslutas med en värderingsdel , som för fram till en samman
fattande översikt i lättillgänglig form. Värderingsprinciperna här är de
samma som tillämpats tidigare. 

Arbetet med karta och beskrivning har pågått under flera år, jämsides 
med annat arbete. Fram till den l juli 1975 har den naturgeografi ska 
institutionen vid Stockholms universitet - liksom den närstående fonder -
stått för den väsentliga finansieringen. I slutskedet, vilket också 
innebär tryckningsförfarandet, har Statens naturvårdsverk genom medel 
från inventeringsanslag svarat för huvuddelen av kostnaderna. 

Stockholm den 7 januari 1976 

Gunnar Hoppe 
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SAMMANFATTNING 

Geomorfologiska kartbladen 24 E Joesjö och 24 F Tärna 
- Beskrivning och naturvärdesbedömning 

Fil kand Ann-Catherine Ulfstedt 

Arbetet avses ge en översikt av geomorfologin inom den del av Väster
bottensfjällen som motsvaras av kartbladet JoesjöjTärna samt en så väl
grundad bedömning som möjligt av områdets naturvärden. Inventeringen, 
som i huvudsak bygger på flygbildstolkning, redovisas dels i form av 
en karta i skalan 1 :250 000, dels med hjälp aven tillhörande kartblads
beskrivning. Denna beskrivning består av två delar: i den första ges en 
allmän bakgrund till arbetsmetodik och kartinnehåll, i den andra pre
senteras resultatet av naturvärderingen. De inledande avsnitten behandlar 
dessutom fjällkedjans utveckling, varvid det geologiska avsnittet har 
givits förhållandevis litet utrymme, medan den kvartära utvecklingen be
handlas mera utförligt. De karterade formgrupperna härrör nämligen huvud
sakligen från kvartär tid och är övervägande av glacialt ursprung, även 
om vissa postglaciala former också har stor betydelse inom undersöknings
området. Kapitel III omfattar en systematisk genomgång av formernas upp-. 
komstsätt och utseende. Deras utbredning inom kartbladet, och om möjligt 
inom hela fjällkedjan, anges. I vissa fall diskuteras formernas betydelse 
för tolkningen av viktiga naturhistoriska förlopp. 

I arbetets senare del följer naturvärdesbedömningen. Först poängsätts 
varje enskil t objekt med hänsyn ti 11 faktorerna "säll synthet", "utform
ning" och "forskningsintresse" (tabell 2 och fig W ). Därefter in
ordnas objekten i fyra klasser (I-IV) efter deras sammanlagda natur
värden (fig 11 ). Klass I avser objekt av överregional betydelse, 
klass II objekt av regional och klass III objekt av lokal betydelse. 
Objekt tillhörande de tre första klasserna har utförligt beskrivits. 
Inom kartbladet JoesjöjTärna har 45 objekt blivit föremål för analys. 
Av dessa har två ansetts tillhöra klass I, medan tre inordnats i klass 
II och sjutton i klass III. 

Utvärderingen av objekt har slutligen legat till grund för en samman
ställning av värdefulla områden (fig 15 ). Vikten har då lagts vid 
partier tillhörande klasserna I och II, medan klass III-områden utgör 
skyddszoner kring partier av högre dignitet eller områden av i första 
hand pedagogiskt intresse. Speciellt högt värde har tillskrivits områden 
i norr och tillhörande Norra Storfjället och Umeälvens dalgång. 
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SUMMARY 

Geomorphological Maps 24 E Joesjö and 24 F Tärna 
- Description and assessment of areas of 
geomorphological importance 

Ann-Cathrine Ulfstedt B.Sc. 

The object of the study is to make a survey of the geomorphology of 
that part of the Västerbotten mountains which corresponds to the 
JoesjöjTärna map sheet, and to make as wel1-founded an assessment as 
possible of the natural value of the area. The content of the study, 
which is mainly based on the interpretation of aereal photographs, is 
shown on a map, in the scale 1:250 000, and in an accompanying map 
description. This description consists of two main parts: in the first, 
a general background to the method of study and the contents of the 
map is given, and in the second, the results of the natural value 
assessment are presented. The development of the mountain range is 
also discussed in the introductory sections, while less space is given 
to the geological section; quaternary development is handled in more 
detail, since the group formations date mainly from the quaternary 
period and are mostly of glacialorigin, even though certain post
glacial formations are also of great importance in the research area. 
Chapter III contains a systematic description of the way in which the 
formations have come into being and of their appearance. Their extent 
within the map sheet and, where possible, in relation to the whole 
mountain range, is indicated. In certain cases, the significance of 
formations in the interpretation of important stages of natural history 
is discussed. 

The assessment of natural value follows in the later part of the study. 
First, every individual item is awarded prints for lIrarityll, II form II , 
and IIresearch interest ll (fig. 10). The items are then classified into 
one of four classes (I-IV) according to their total natural value 
(fig. 11). Class I covers items of significance outside the region, 
class II, items of significance regionally, and class III, items of 
significance locally. Items in the first three classes have been 
described in detail. 45 items found on the JoesjöjTärna map sheet 
area have been analysed. Of these, two have been regarded as belonging 
to class I, three to class II, and seventeen to class III. 

Finally, the classification of items has formed the basis of a compila
tion of valuable areas (fig. 15). Here, more importance has been given 
to class I and class II objects, while the main significance of 
class III areas is as protection zones round valuable key areas or as 
areas of significance locally. Especially high value has been ascribed 
to the areas south of Lake Tärna, and the valley of the river Ume in 
the northern part of the map sheet. 
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I. KARTBLADET JOESJöjTÄRNA 

1. RIKTLINJER FöR KARTERINGEN 

a) Den geomorfologi ska kartan 

Syftet med detta arbete har varit att framställa en karta som såväl 
i bild som text skall kunna tjäna praktiska ändamål. Det har med hän
syn härtill varit nödvändigt att åstadkomma en produkt förhållandevis 
snabbt samtidigt som kostnaderna måste hållas låga. Mot detta står 
kravet på ett vetenskapligt tillfredsställande innehåll, vilket är av 
avgörande betydelse för en rättvisande bedömning av naturvärdena inom 
ett undersökningsområde. 

Svårigheterna att tillvarata samtliga intressen har lett till en slut
produkt som kan ge upphov till invändningar. Vid en jämförelse med de 

geomorfologiska karteringar som utförts i Centraleuropa, kan den här 

presenterade kartan uppfattas som ofullkomlig. Samtidigt bör under
strykas att andra grundförutsättningar för geomorfologisk kartläggning 
råder i Sverige - speciellt då inom fjällkedjan. Här arbetar man inom 
områden som till stora delar är okända; jordarts kartor saknas i huvud
sak, och dessutom måste fältkontrollerna minimeras bl a på grund av om
rådenas otillgänglighet. Mot bakgrunden av detta måste inskränkningar 
göras i kartans informationsmängd, likaså har kraven på storskaliga 
karteringar för planeringsändamål inte ansetts relevanta i detta fall. 
Kartan JoesjöjTärna publiceras alltså, i likhet med övriga kartor i 
denna serie, i skalan 1:250 000, vilken överensstämmer med den svenska 
planeringskartans. 

Enligt en vanlig internationell uppfattning skall en geomorfologisk karta 

demonstrera samtliga terrängformer och dessutom vara heltäckande. Den 
skall lämna information om formernas utseende (morfografi), uppkomstsätt 
(morfogenes) och ålder (morfokronologi), samtidigt som den skall belysa 
terrängens lutningsförhållanden (morfometri) samt uppbyggnadsmaterialets 

och berggrundens beskaffenhet (litologi). Vid försök att åskådliggöra 
all denna information i detalj på en och samma karta har resultatet ofta 
blivit oöverskådligt och svårtydbart. Detta har lett till att de flesta 

geomorfologiska kartor betonar någon av ovanstående inriktningar, medan 
övriga ges en mer undanskymd plats. Den stora divergensen mellan olika 
karteringar har givit anledning till internationella normaliseringsförsök 
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(kommissionen för geomorfologisk kartering, IGU). Som ett första steg 
i detta arbete eftersträvades ett enhetligt symbolspråk (Demek 1972). 

Vidare skall symboler illustrera enskilda former, medan yttäckande färg 
anger en bestämd process inom den täckta ytan. 

Vid fjällkarteringen har avsikten varit att så långt möjligt anpassa 

kartorna efter internationella normer. Detta innebär att den rekommen
derade färgsättningen har följts (se vidare sid 24 ) och att många 

symboler har övertagits. D,=t har dock varit nödvändigt att göra be

tydande kOlllpletteringar, eftersom den internationella redovisningen 

har utvecklats i huvudsak med hänsyn till mellaneuropeiska landformer. 

Vad beträffar varje symbols motsvarighet i en individuell form har 

detta på grund av kartskalan inte varit möjligt att åstadkomma annat 

än i undantagsfall; i stället måste symbolen betraktas som en samman
fattande beteckning för en hel grupp likartade former. Kravet på Y t

täckande processfärg har inte kunnat tillgodoses, främst på grund av de 

väsentligt ökade fältinsatser som då skulle erfordras. Symbolerna gör 

emellertid en grov uppskattning av de olika processernas utbredning 
möj l i g. 

Föreliggande arbete betonar alltså morfografi och morfogenes. Morfo

metrin demonstreras endast genom höjdkurvorna (som för övrigt återges 

i urval från den topografiska kartan), och morfokronologin framhålls 

inte särskilt. Det bör dock understrykas att åldersfrågan i fjäll

landskap ofta är av mindre intrikat natur än inom icke tidigare ned

isade landskapstyper. Litologin är i kartan eftersatt - viss upplys

ning lämnas i och med den geomorfologiska bestämningen av formgrupperna 

men i övrigt hänvisas endast till det geologiska kartmaterial som redan 

finns (t ex Gavelin, Kulling: Beskrivning till berggrunds karta över 

Västerbottens län). 

b) Undersökningens utförande 

Karteringen bygger på tolkning av flygbilder fotograferade från normal

höjd (skala ungefär 1:30 000) med pankromatisk film. De sålunda identi

fierade formgrupperna har överförts till den topografiska kartan (skala 

1:100 000) som därefter fått utgöra underlag för den efterföljande fält

kontrollen. Denna har, förutom att vara en stickprovsartad kontroll, 

snarast utgjort en komplettering av informationen hämtad ur bilderna. 
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I första hand har svårtolkade objekt blivit föremål för fältstudier, men 
även andra geömorfologiskt intressanta och/eller välutvecklade före
teelser har studerats. Fältarbetet har dock blivit mer omfattande än om 
syftet endast varit en småskalig kartering, eftersom avsikten även varit 
att klargöra karteringsmetodens tillförlitlighet och flygbildstolkning
ens begränsningar. Dessutom har fältobservationerna haft betydelse för 
klargörandet av isrecessionsförloppet, för den geomorfologiska utveck
lingen inom området samt för analysen av vissa formgruppers bildnings
sätt. Dessa studier kan synas oväsentliga för arbetets huvudsyfte men är 
ofta avgörande för slutsatserna i den naturvärdesbedömning som åtföljer 
kartan. 

lO' 

66' 

62' 

22' 

200km 
'--'---'--..1-' --I' 

26 

18' 22' 

Fig l Undersökningsområdets 
läge. 

Location map. 

En ny genomgång av flygbilderna har 
därefter gjorts med stöd av iakttagel
serna i fält. I samband med detta har 
det slutgiltiga manuskriptet i skalan 
1:100 000 färdigställts. Detta har 
renritats och utgjort underlag för 
tryckningen av kartan (skala 1:260 000). 

Deh kartbladsbeskrivning som åtföljer 
kartan är i första hand avsedd för 
personer som sysslar med planering 
inom naturvården. Dessa kan förutsättas 
ha viss geovetenskaplig skolning, men 
beskrivningen har utformats så att den 
även bör kunna läsas av lekmän. Sålunda 
ges i de inledande avsnitten en över
siktlig redogörelse för landskapsut
vecklingen och för de karterade form
grupperna. Denna genomgång ligger sedan 
till grund för den redovisning av om
rådets geomorfologiska naturvärden som 
följer i beskrivningens senare del. 
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~<600m 

Fig 2 Höjdskiktskarta. 

Relief map. 

2. UNDERSöKNINGSOMRADET 

Kartbladet JoesjöjTärna omfattar centrala delar av Västerbottensfjällen 

(fig l). Lågfjällen, som dominerar, genomkorsas av dalgångar (fig 2). 
Huvuddelen av dessa tillhör Umeälvens dräneringsnät och avvattnas allt
så österut. Hit räknas bl a Jovattensdalen, Laisan-Göuta, Björkvattnen 

och Abelvattnets sjösystem. I den sydligaste delen av undersöknings
området sker emellertid en avrinning mot väster via Vapstälven. Biflöde
nas riktning tyder dock på att även dessa vattenflöden tidigare runnit 

österut. (Enligt Rudberg och Sundborg 1975 skulle bäckarna ha övertagits 
av ett mot väster rinnande vattendrag, vilket haft en kraftigt erode
rande verkan och därmed kunnat infånga nya biflöden.) 
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10 km 

Fig 3 Routekarta; längs heldragna linjer har markkontroller utförts. 
Routemap; ground controls along continuous lines. 

Området saknar utpräglade högfjällspartier. Den högsta toppen utgörs av 

Ryivegaise (Rivovardo) med 1 412 m; i övrigt ligger de högsta avsnitten 
omkring l 200 m ö h och återfinns inom flera områden i väster (främst 
Södra Storfjället och Arefjället) samt i den sydliga delen av Norra 
Storfjället. 

De olika massiven har delvis vitt skilda karaktärer. Södra Storfjället 

utgör ett flackt, mjukt avrundat fjällområde som i sin helhet ligger 
relativt högt och därigenom får en arktisk prägel. Det skiljer sig allt
så markant från de östliga massiven, som utmärks av brant relief, höga 
toppar och djupt nedskurna, vegetationsrika dalar. Karteringsområdet 
som helhet får sin prägel just av dessa ofta sjöfyllda dalstråk som 
bryter sönder fjällandskapet. 

Ett ovanligt stort antal vägar går genom dessa fjällområden. Via Jovatten
dalen och Skalmodal finns två vägförbindelser med Norge, men huvuddelen 
av turistströmmen följer E 79 (11Blå Vägen ll

) som löper igenom områdets 
östra delar och som avslutas i Mo i Rana. Turister påträffas sällan inne 
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massiven. Vandringslederna är få, och fl~rtalet turister söker sig till 
de attraktivare fjällen i norr och söder (framför allt Norra Storfjället 
och Marsfjället). 

Den nya topografiska kartan, som utkom 1973~ företedde stora namnföränd
ringar i förhållande till generalstabskartan. I detta arbete används den 
nya namnsättningen och endast i undantagsfall anges även äldre benäm
ningar. 

Arbetet med detta kartblad inleddes 1971 då ocks~ huvuddelen av fält
kontrollerna utfördes. Under efterföljande somrar har ytterligare lo
kaler besökts. Den totala omfattningen aV arbetet 1 fält framgår av 
routekartan (fig 3). 
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II. FJÄLLKEDJANS UTVECKLING 

l. GEOLOGISK öVERSIKT 

Den skandinaviska fjällkedjan är av förhållandevis hög ålder. Under ur
tidens slutskede (dvs för mer än 600 milj år sedan) fylldes en stor 
sänka, en s k geosynklinal, som låg väster om den nuvarande bergskedjan, 
med stora mängder avlagringar från omgivningarna. Sedimentationen fort
satte under kambrosilurtiden då dessutom livlig vulkanism inträdde 
(ca 600-400 milj år sedan). Bergskedjeveckningen började i ordovicium, 
nådde sin kulmen i silur och kan anses avslutad i devon. I samband med 
veckningen kom ofta äldre bergartsserier att i form av skollor skjutas 
ut över yngre lager. Exempel på en sådan skolla av stor regional omfatt
ning är seve~köliskollan. Med köligruppen menar man då vanligen berg
arter dominerade av lågmetamorfa (mindre starkt omvandlade) skiffrar, 
och med sevegruppen skiffrar av högmetamorf natur. Skollstrukturen 
kommer på grund av lagrens stupning att ge upphov till branter stupande 
åt öster. Detta kan iakttas överallt inom Västerbottensfjällen. 

för ca 8000 år sedan: POSTGLACIAL TID 
i Västerbotten I NEDISNINGAR - BILD-Kvartär I 

NING AV FJÄLLKEDJANS JORDENS I 

NUTID I I JORDARTER 
I I 

(KENOZOIKUM) för 2 mi lj. år sedan I FJÄLLKEDJAN HÖJS Tertiär 
för 65 mi lj. år sedan I I (berg- och daltopografin 

JORDENS Krita I I får sin nuvarande form) 

MEDELTID Jura 
I I 
I I FJÄLLKEDJAN NED-

(MESOZOIKUM) 
.Tri as 

I I BRYTS OCH UTPLANAS f' 225 T o d I I or mi J. or se on I I 
Perm I I 

I I 
Karbon I I 

JORDENS I I 

FORNTID Devon 

(PALEOZOI KUM) Silur FJÄLLKEDJAN 

Ordovicium BILDAS 

Kambrium för 600 mi lj. år sedan 

JORDENS Prekambri um 
I 

URTID _ ~ _______ för 3500? milj. år sedan 



HÖGMETAFORMA: 

~ Östra Artfj.- Norra Storfj. 
~ Mesket - Gabbiomr. 

~ Det östra (högre metam.) omr. 
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LÅGMETAMORFA: 

1:::::::::::1 Det östra (lägre metam.) omr. 

1:::::::::1 Sydvästomr. 

~ Södra Storfj. omr. 
~ (växlande metam.) 

l')\{/{! Nordvästomr. 

Fig 4 Geologisk översikt (enl Kulling 1955). 
Geological map of central Västerbotten (af ter Kulling). 

Geologin inom kartbladsområdet domineras av seve-köliskollan och fram
för allt av de lågmetamorfa bergartsserierna. Dessa är huvudsakligen 

av kambro-ordovicisk ålder och har de senaste femtio åren varit före
mål för många studier där olika åsikter beträffande stratigrafin (lager
följden) har framlagts. Enligt Kullings uppfattning kan dessa lågmeta
morfa partier indelas enligt fig 4. Den största landytan upptas av det 
östra lågmetamorfa området, som diffust avgränsas mot omkringliggande 
partier med högre metamorfoseringsgrad. Kvartsiter dominerar, men mera 
ostörda fossilförande lagerföljder i området har möjliggjort betydelse-
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Fig 5 Atoklinten. 

fulla dateringar av berggrunden (Vojtja-Slätdalsserien). Mycken uppmärk
samhet har även ägnats sydvästområdet i och med att kismalmer förekommer 
där. De största malmkoncentrationerna finns utanför kartområdet vid 
Stekenjokk, men de har även en fortsättning norrut. 

Södra Storfjället bryter markant mot omgivningarna. Det utgör en täm
ligen väl avgränsad skolla, vars rotzon anses ligga i nordväst på norsk 
mark. Kalk- och peridotitstråk har här givit upphov till egenartade 
berggrundsformer - framför allt gäller detta den nordvästligaste delen 
av massivet, där den motståndskraftiga peridotiten ligger omgiven av 
mjuka fylliter (se fig 5). I Södra Storfjällets centrala delar upptar 
vulkaniska bergarter stora arealer. Dessa bergarter har särskilda egen
skaper som gör att de vid nedbrytning ger upphov till stora sönder
vittrade, sterila ytor. Morfologin skiljer sig märkbart från "nordväst
områdets", där kalkrika stråk ger upphov till riklig vegetation. Dessa 

kalkstråk, som inom kartbladsområdet ligger norr om Jovattensdalen, an
ses vara av samma ålder som det stora kalkstensområdet väster om övre 
Ältsvattnet (Gräsvattnet/Umfors). Hit hänförs även ropenkalkstenen i 
Södra Storfjället. 



- 18 -

I undersökningsområdets östra del vidtar ett komplex av högmetamorfa berg
arter, vilket till sin sammansättning är föga känt. Det omfattas till 
stor del av högfjällspartier, vilka inom kartbladsområdet är uppbyggda 
av centralt liggande migmatiter omgivna av amfiboliter. Detta östra om
råde övergår utan klar geologisk begränsning i det hogmetamorfa komplex
område som bland annat innefattar Norra Storfjället. 

Inom seve-köliskollan kan också urbergseruptiv förekomma, som i området 
NNO om GÖuta. Aldern hos syeniter och gnejser som bygger upp detta stråk 
har varit föremål för diskussion och oenighet råder alltjämt. Medan vissa 
författare anser att komplexet utgörs av kaledoniska graniter, anser 
andra att man här har att göra med ett urbergsparti som skjuter upp över 
de yngre fjällskiffrarna (Kieft 1952, Kulling 1955). 

Bergskedjans veckning avslutades alltså i devon. Därefter vidtog en lång 
period, då Skanderna endast påverkades av nedbrytande krafter. Under 
tiden fram till tertiär hade sålunda fjällkedjan genom bl a vittring och 
floderosion brutits ned till en flack berggrundsyta. Denna yta höjdes 

sedan upp samtidigt som den bröts sönder. Därmed uppstod de höjdförhål
landen som i stort sett ännu råder. 

I och med utgången av tertiär hade fjällkedjan erhållit sina morfolo
giska huvuddrag men därmed inte sitt slutgiltiga utseende. Först under 
kvartärtiden inträffade de stora nedisningarna, vilka haft fundamental 
betydelse för detaljerna landskapsbilden och även för vissa drag i 
berggrundens morfologi. 

2. FJÄLLKEDJAN I KVARTÄR TID 

a) Istiderna 

I kvartärtiden försämrades klimatet och stora inlandsisar uppstod. Skan

dinavien anses under denna tid ha haft tre istider (glacialer), avlösta 
av perioder med varmare klimat (s k interglacialer). Var och en av dessa 
istider har troligen förstört spåren av den föregående, varför de former 
som nu kan iakttas till övervägande del härrör från den senaste istiden 
- WUrm- eller Weichselistiden. Undantag är de större erosionsformerna 
i berggrunden, som kan förutsättas vara bearbetade under varje glacial
period. 
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Inlandsisen har haft stor betydelse för detaljerna i landskapet, dels 
genom sin skulptering av berggrunden, dels genom utformningen av det 
lösa jordtäcket. Isen anses ha sitt ursprung i fjällens högsta partier. 
Små glaciärer ökade i storlek till följd av klimatförändringen samtidigt 
som nya uppstod. Många av de tomma glaciärnischer som i våra dagar kan 
iakttas också på förhållandevis låg höjd över havet anses härröra från 
detta inledningsskede. Allt efter hand som nischglaciärernas omfång till
tog övergick de i dalglaciärer, vilka i sin tur växte samman till is
strömnät. Isen fortsatte att utvidgas och bredde ut sig över det nu
varande skogslandet för att efter ett variationsrikt förlopp för ca 
18 000 - 20 000 år sedan ha nått sin maximala utbredning när isfronten 
låg över norra Tyskland. 

Medan utsträckningen av Weichselisen i huvudsak är känd, råder betydligt 
större osäkerhet beträffande isens tjocklek och rörelse. Under hög
glacialen låg isens kulmen (den s k isdelaren) öster om fjällkedjan, 
möjligen ända ute över Bottenhavet. Från denna zon strömmade isen utåt 
i alla riktningar och på grund av dess betydande tjocklek kunde isrörel
sen förmodligen ske utan större hänsyn till den underliggande markytans 

topografi. Efter hand som isen blev tunnare skedde emellertid en föränd
ring, och isrörelserna blev mer och mer beroende av underlaget, som i 
deglaciationens slutskede helt styrde isströmmarna. 

Isens rörelseriktning kan studeras bl a i berggrundsmorfologin: rund
hällarna, och särskilt de isräfflor som kan finnas på hällarna, ger 
upplysningar om strömningsriktningarna. I allmänhet återspeglar räff
lorna isrörelsen i den senaste delen av deglaciationen och kan därför 

i första hand ge upplysningar endast om isens reträtt. Genom granskning 
av räffelbilden i ett område i kombination med studier över andra gla
ciala riktningselement, t ex skvalrännor (se vidare sid 28), kan man 
rekonstruera inlandsisens recession över ett terrängavsnitt. 

Efter hand som inlandsisen började smälta kom isdelarzonen att förskjutas 

tillbaka in mot fjällen. Uppfattningarna om hur långt västerut den kom 
att ligga i slutskedet har varierat genom årtiondena. Under senare tid 
har man ofta talat om två typer av isrecession, nämligen en nordlig och 

en sydlig. Den nordliga, eller "högfjällsdeglaciationen", innebär att de 
högsta massiven skulle ha utgjort s k lokala glaciationscentra, dvs isen 
har retirerat ~ mot massiven, som samtidigt aktivt har varit nedisade. 
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Detta förlopp är klart påvisat inom Kebnekaise, Sarek och längre norrut 
(t ex Hamberg 1910, Enquist 1918, Hoppe 1956~ Holdar 1957). Lika klart 
framgår att man i de södra fjälltrakterna har en helt annan typ av is
reträtt (t ex Lundqvist 1943, Mannerfelt 1945). Här har de högsta par
tierna först blivit isfria, medan dalgångar och skogsland ännu var ned
isade. Detta har bl a givit upphov till omfattande issjöar - dvs smält
vatten från isen har stängts in mellan de västliga fjällryggarna och 

den i öster liggande isen. Deglaciation av detta slag är typisk åt
minstone för fjällen upp till mellersta Jämtland. Västerbottensfjällen 
kan beskrivas som en övergångs zon mellan de båda, där dock den sydliga 
recessionstypen dominerar över den nordliga. 

En summering av Weichselistiden inom mellersta Västerbottensfjällen ger 
följande bild. Den mon tana glaciationen inleddes troligen i de höga 

massiv som finns strax utanför undersökningsområdet (Norra Storfjället, 
Okstindan, Marsfjället). En relativ avsaknad av glaciärnischer inom 
kartområdet tyder på att några egentliga lokala glaciationscentra inom 
kartbladsområdet knappast existerat, åtminstone inte under någon längre 
tid. Under högglacialen med sin ostligt belägna isdelarzon strömmade 
isen från öster mot väster. Spåren av denna isrörelse kan iakttas i den 
s k SO-skulpturen, vilken ingående studerats av Rudberg (1954), som 
också behandlar de initiala isrörelserna i Västerbotten. 

Vid deglaciationen steg terrängens högsta partier först fram, medan dal
stråken fortfarande hyste mäktiga glaciärtungor som i huvudsak rörde sig 
mot väster. Den förhållandevis flacka topografin gjorde att avsmältning

en kunde fortgå utan några egentliga störningar. De tecken på avsnörning 
av små lokala isrester i högfjällsmassivens inre som finns, t ex i Norra 
Storfjället, saknas inom detta område. Med den avtagande mäktigheten 
ökade emellertid isens terrängberoende efterhand och de sista isresterna 
har helt följt huvuddalgångarnas riktning. Isen rörde sig alltså ut över 

undersökningsområdet från en kulmination någonstans i öster. 

Rekonstruktioner av denna isdelarzons läge har utförts av olika forskare 

och speglar mycket varierande uppfattningar. Möjligen kan man återfinna 
en sådan kulmination så långt västerut som i Norra Gardfjället - de is

randrännor som där har påträffats skulle kunna stödja en sådan tanke. 
Det material som för närvarande finns till förfogande är emellertid 
otillräckligt för fastställande av någon slutgiltig ståndpunkt. 
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Liksom händelseförloppet vid deglaciationen har också den exakta tid
punkten för isens försvinnande från fjällen varit föremål för diskussion. 
För en sådan någorlunda preciserad tidsangivelse krävs ett stort antal 
C-14-dateringar (dvs man bestämmer åldern hos det äldsta organiska mate
rialet). Sådana dateringar har emellertid endast i ytterst begränsad om
fattning utförts i Västerbottenfjällen; de som nu finns antyder att norra 
VästerGotten blev isfritt för 8 000 9 000 år sedan. 

b) Glacigena jordarter 

I samband med Weichselistiden uppstod huvuddelen av de lösa jordarter som 
nu täcker landet. Den vanligaste - moränen avsattes direkt av isen och 
utgör en blandning av alla kornstorlekar från lera till block. En mycket 
stor del av de former, som i nästa avsnitt skall beskrivas mera ingående, 
är uppbyggda av morän. 

Ett sorterat material, dvs jordarter omfattande främst en eller ett par 
olika kornstorlekar, har vanligen avlagrats av rinnande vatten, genom 
vindverkan eller i samband med strandprocesser. Arealmässigt sett är 
det rinnande vattnet viktigast som transportmedium. Så har t ex det 
smältvatten som strömmade ut från isen orsakat en sortering av det med
transporterade materialet. Isälvarna hade en hög vattenhastighet i när
heten av mynningarna, vilket medförde att de grövsta fraktionerna van
ligen sedimenterade där. Efter hand som vattenhastigheten (och därmed 

transportförmågan) avtog, avlagrades allt finare partiklar. Med glaci
fluviala sediment menar man dels det grova material (sand, grus, sten, 
block) som företrädesvis avsattes nära isfronten, dels de finare sedi
menten mo, mjäla, lera som fördes ut av vattendragen till sjöar (eller 
hav). I fjällen har ofta transportsträckan varit mycket kort, vilket 
medför en dålig sortering av materialet. Huruvida en form skall karakte
riseras som en glacifluvial avlagring eller inte, måste därför ofta be

stämmas snarare med ledning av formens yttre utseende (morfologi) än 
med ledning av kornstorlek och sorteringsgrad. 

c) Den postglaciala tiden 

Jordartsbildningen upphörde emellertid inte i och med att inlandsisen 
smält bort. Älvar och vattendrag har fortsatt att avlagra olika typer 
av sediment; deltan bildas, sjöar slammar igen. 
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Med vinden kan löst material transporteras. Den vegetationsfria marken 
i inlandsisens spår var naturligtvis speciellt lätteroderad och vindens 
verkan var därför störst under tiden närmast efter isreträtten, men 
även i nutid kan aktiv vindtransport iakttas inom vegetationsfattiga om
råden. 

Hemmahörande endast i postglacial tid är dock de organogena jordarterna, 

dvs jordar bildade av förmultnade växter och djur. Vanligast är torv
jordarna, men även gyttja och dy räknas hit. 

Det nutida klimatet i fjällkedjan medför att frostverkan och förlopp 
som sammanhänger därmed har stor betydelse för omvandlingen av land
skapet. Sluttningarna påverkas av jordflytning och strukturmark i olika 
utformning kan studeras inom hela undersökningsområdet. 

Vid sidan av den frostvittring som tydligt framträder i de flesta högre 
fjällmassiv, har i norra Västerbottensfjällen också den kemiska vitt
ringen avsevärd betydelse inom kalkstråken. Här finns de typiska vitt
ringsfenomenen (karst) ofta väl utbildade. Karstmorfologin är givetvis 
inte helt utformad i postglacial tid, men de aktiva processerna fort
skrider alltjämt. 

Fjällsluttningarna påverkas inte endast av de långsamma processer som 
vanligen sammanhänger med frostaktiviteten. Betydligt snabbare förlopp 
kan ofta studeras; aktiv ravinbildning, skred, ras osv är vanliga före
teelser, som klart påminner om att landskapsutvecklingen inte avstannade 
i och med istidens slut, utan att man fortfarande har att göra med en 

miljö under ständig omvandling. 

d) Vegetation och djurliv 

Betydelsefull för den nuvarande landskapsbilden är ju inte endast geo
login och geomorfologin utan också det organiska liv som finns i ett 
område - främst vegetationen. Vid en tillämpning av den traditionella 
vegetationszoneringen enligt Du Rietz (1928) framgår att området till 
stor del upptas av skogs- och lågfjällsområden (fig 6). Barrskog finns 

allmänt i de östra delarna och fortsätter flerstädes långt in i de djupa 
fjälldalarna. Många nordliga och sydliga arters utbredningsområden möts 

här. 
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l!fi?/i:/J Mellanalpin region 

Fig 6 Vegetationszonerna inom kartbladet JoesjöjTärna. 
Vegetation zones in the JoesjöjTärna area. 

De östra lågfjällen får anses vara tämligen triviala ur botanisk syn
vinkel. Undantag finns dock, t ex tack vare den isolerade förekomsten 
av guckusko (Cypripedium calceolus) på Björkfjällets skogbevuxna slutt
ning, eller niprörets (Calamagrostis obtusata) allmänna förekomst inom 
de fuktiga barrskogspartierna. Av speciellt intresse är också den syd
ligaste förekomsten av fjällhuvudstarr (Carex arctogena), vilken på

träffats på Ryivegaise. (Se vidare Rune 1963.) 

Södra Storfjället hyser inom sina kalkstråk en rikare flora än lågfjällen 

i öster; härtill kommer några mycket speciella arter som är bundna till 
peridotiterna i massivets NV del. 

I de skogklädda dalgångarna kan örtvegetationen ofta vara mycket yppig, 

och flera avarterna har här trängt in från norsk sida (t ex vårlök och 

vitsippa). 



- 24 -

III. KARTANS INNEHALL 

I det följande ges en mer detaljerad presentation av den geomorfologi ska 
kartan. Avsikten är att kort beskriva de karterade formgruppernas ut
seende och bildningssätt samt att underlätta för läsaren att få en över
blick över kartan - främst då vad gäller olika formers utbredning. Lika
så görs ett försök att betrakta de karterade formerna i ett större samman
hang än vad som medges inom den begränsade ytan av ett kartblad. Detta 
är av betydelse för den naturvärdesbedömning som följer i nästa avsnitt. 

Kartornas symboler har tryckts i sex färger. Anledningen till detta är 
att man i ett flerfärgstryck kan öka informationsmängden utan att för 
den skull göra avkall på läsbarheten. Samtidigt representerar emellertid 
var och en av de sex färgerna en typ av processer - dvs med färgsätt
ningen följer en genetisk förklaring. Sålunda innebär t ex röd färg att 
den karterade formen utgör en "ackumulationsform uppbyggd av material 
avsatt av inlandsisar och g~aciärer". Ibland kan en färg ange till synes 
vitt skilda genetiska förlopp; t ex lila markerar "former bildade genom 
isens erosion" men också "periglaciala former". Gemensam faktor för dessa 
är emellertid frosten som ju i båda fallen varit orsak till uppkomsten, 
även om det i det första fallet rör sig om former bildade under istiden 
och i det senare om former från vår egen tid. 

Följande tabell anger vilka färger som används kartan samt vilka pro
cesser de representerar: 

Rött moränformer bildade genom ackumulation från inlandsisar 

och glaciärer 
Brunt -
Grönt -
Lila 

Blått -
Svart -

sluttningarnas och flodernas erosionsformer 
glacifluviala och fluviala ackumulationsformer 
glaciala, nivala och periglaciala erosionsformer 

littorala (och marina) former 
biogena och antropogena former 

Vid presentationen av de karterade formgrupperna kommer inte ordningen 

i teckenförklaringen att följas. I stället redovisas i de olika avsnitten 
berggrundens preglaciala och glaciala former samt glaciala, postglaciala, 
biogena och antropogena former. Detta innebär alltså att textdelen i 

stort sett är uppställd i morfo-kronologisk ordning, medan kartbladets 
teckenförklaring följer processfärgerna. 
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l. BERGGRUNDSFORMER AV ICKE GLACIALT URSPRUNG 

Under denna rubrik skall nämnas de berggrundsformer som i huvudsak ut
formats i prekvartär tid. Endast få av dessa former har redovisats på 
kartan, även därför att Västerbotten redan är väl kartlagt vad gäller 
berggrundsmorfologin tack vare det arbete som här utförts av Rudberg 
(1954). I övrigt lämnar berggrunds kartorna uppgifter om skollgränser 
och liknande former, vilka ofta kan resultera i markanta inslag i ter
rängen. Studiet av den geomorfologiska kartan bör alltså kompletteras 
med geologiska kartor om en fullvärdig, sammanfattande bild behövs. 

Förkastningslinjer har inlagts på den geomorfologi ska kartan när de är 
mycket väl urskiljbara i flygbilderna och även i terrängen lämnar tyd
liga spår. De morfologiskt framträdande förkastningar som finns inom 
kartbladet Joesjö/Tärna är dock av förhållandevis obetydliga dimen
sioner och kan alls inte jämföras med dem längre norrut (t ex på kart

bladet Kiruna). 

Norra Västerbotten genomkorsas av flera kalkstråk. I anslutning till 

dessa kan karstfenomen förekomma. Detta innebär en landformstyp som 
uppstått genom utlösning av kalciumkarbonat ur berggrunden, vilket 
resulterat; underjordisk dränering och sammanstörtning av markytan. 
Karstlandskapet, som i nordligaste Västerbotten ställvis kan vara 
mycket välutbildat, saknar inom detta undersökningsområde större be
tydelse. Smärre former förekommer emellertid i anslutning till kalk
stråken i Södra Storfjället, där även den enda grottan av någon nämn
värd dimension är belägen. Den utgörs av ett ca 70 m långt under
jordiskt lopp hos Tjårrojukke i massivets nordligaste del. 

2. FORMER AV GLACIALT URSPRUNG 

a) Glaciala erosionsformer 

Enligt de flesta forskare har det kala berget inom fjällkedjan blottats 

till följd av isens eroderande och transporterande förmåga. I den svart
vita flygbilden kan det ofta vara svårt att bedöma vad som verkligen är 
kalt berg, och därför innefattar det grå rastret på kartan även det 

frostsprängda berget samt områden med ett helt tunt moräntäcke. Inom 

kartbladet är det kala berget vanligast i terrängens högre liggande 
partier, men den sammanlagda ytan kalt berg är liten. På den norska 
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sidan gränsen finns dock större områden med frilagd berggrund, och ut
löpare av dessa kan iakttas bl a i Södra Storfjällets västligaste delar. 

Inom vissa delar av Västerbotten återfinns en terräng som är starkt på
verkad av glacialerosion. Detta är fallet t ex i Norra Storfjället och 
Marsfjället. Undersökningsområdet, med sin förhållandevis flacka relief, 
innefattar endast ett litet antal nischer och trågdalar. Dessa former 
anses härstamma från nedisningarnas montana inledningsskeden (se före
gående kapitel). En välutbildad glaciärnisch är omgiven av tre lodräta 
väggar, har en överfördjupad, glacialslipad botten och är påfallande 
cirkulär planskärning. Den förekommer i olika slags berggrund och 
påverkas i viss utsträckning av exempelvis stupningsförhållandena hos 
denna. Den har troligen uppstått i obetydliga svackor eller rännor. 
där till en början permanenta snölegor kunnat bildas. Huvuddelen av 
nischerna i svenska fjällen är orienterade mot norr och öster, vilket 
sammanhänger med att snöackumulationen blir störst i skuggiga lägen 
samt på sluttningar i lä för de dominerande vindarna. Exakt hur isen 
har arbetat vid utformningen av nischerna är omdiskuterat och detsamma 

gäller bildningen av trågdalarna (eller U-dalarna som de även kallas). 
För att uppnå en betydande erosiv effekt bör en is ha överskridit en 
viss minimitjocklek, samtidigt som den bör ha ett enhetligt och snabbt 

flöde. Dessa krav uppfylls hos de dalglaciärer som rört sig mot lägre 
liggande terräng. Isen har ju då ryckt fram längs tidigare existerande 

floddalar, där berggrunden troligen varit påverkad av vittring redan 
före glaciationen. Huruvida erosionen har varit störst i dalens botten 
eller längs sidorna måste ännu anses obesvarat - hur som helst har 
resultatet blivit den karakteristiska U-profilen, vilken i en ofta 
markerad brytningspunkt övergår i en högre liggande konvex profil. 

Dessa brytningspunkter, som alltså visar den övre gränsen för en effek
tiv glacialerosion, har i kartbladsbeskrivningen kallats för glacialt 
präglade kantlinjer. Ofta har isens erosionsförmåga varit begränsad, 
så tillvida att tydliga kantlinjer inte har utvecklats på dalens båda 
sidor. Denna typ av U-dalar förekommer inom kartans område. Som exempel 

kan nämnas Björkvattnets och Göuta-Ajaures dalgångar samt U-dalen mellan 
Ryfjället och Stor-Stalofjället. Mera symmetriskt utskulpterade tråg

dalar finns vid Skalmodal och Skalvattnet. 
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b) Moränformer 

De glaciala ackumulationsformerna består oftast av morän, som över större 

delen av kartbladet täcker terrängen i ett tunt lager. Jorddjupet i Väster
bottens fjälltrakter ligger vanligen mellan 1,5 och 3,5 meter (Rudberg 

1954) och för det mesta har inga speciella former bildats. I princip visar 
den geomorfologiska kartan tre typer av ett sådant odifferentierat morän
täcke. 

l) Moränen ligger i ett någorlunda jämnt lager. Ingen speciell symbol 

har använts för att markera detta - denna terrängtyp utgör huvud
delen av de vita ytorna på kartan. 

2) Moränen förekommer i form av ett småkuperat täcke där den relativa 

höjdskillnaden vanligen understiger 5 meter. 

3) Kuperad moränterräng med nivåskillnader större än 5 meter. 

De terrängtyper som kan hänföras till 2) och 3) har ofta givits beteck

ningen dödismorän, eftersom inga spår av isrörelse kan skönjas i de ofta 
synnerligen kaotiska landskapen. Formgrupperna förekommer över hela 

kartbladsområdet men täcker större sammanhängande arealer framför allt 

i den södra delen. Morändjupet är dock sällan betydande, varför de små

kuperade moränformerna helt överväger. Den kulliga moränterrängen över
går ofta i andra former såsom drumlins och rogenmorän. 

Rogenmorän består av oregelbundna ryggar, orienterade mer eller mindre 

vinkelrätt mot den sista isrörelseriktningen. Formen har inte påträffats 

inom detta undersökningsområde men förekommer såväl inom kartbladen 

GräsvattnetjUmfors som inom SipmekejFatmomakke. (För närmare förklaring 

av rogenmoränen kan hänvisas till dessa kartbladsbeskrivningar.) Också 
drumlins saknas inom området. Endast mer irreguljära former - en s k 

drumlinisering - uppträder sparsamt. Drumlins liksom drumlinisering, 

är resultatet aven rörlig is, vilken påverkat morän täcket så att mer 

eller mindre strömlinjeformade ryggar, orienterade i isens rörelse

riktning, har uppstått. Drumliniseringen förekommer ofta i de perifera 

delarna av ett drumlinsfält men uppträder även som isolerad företeelse 

utan anknytning till mera markanta former. 

Ställvis över kartbladet förekommer rik- och storblockiga områden. Det 

kan vara fråga om rikblockiga moräner där blockhalten framträder extra 
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tydligt, t ex på grund av frostverkan (uppfrysning av blocken) eller 
som ett resultat av urspolning i samband med deglaciationen, vilket är 
fallet exempelvis inom Norra Gardfjället. Kartsymbolen inkluderar 
emellertid även de blockområden där vittring in situ har orsakat höga 
blockhalter. Exempel på detta finns inom Södra Storfjällets centrala 
delar. 

På Farroktjakkes ostsluttning finns en moränrygg som har en viss lik

het med en ändmorän (fig 7). Den har emellertid inte klassificerats 
som sådan, utan hänförs i stället till samma kategori som ryggarna 
i Ammarnästrakten, dvs till former av ett mera komplext ursprung. 
I samband med karteringsarbetet har denna formgrupp, som hittills 
torde ha varit okänd, blivit föremål för mera ingående studier, vars 
resultat kommer att redovisas i annat sammanhang. Här skall endast 
tilläggas att dessa ryggar av Ammarnästyp förefaller vara tämligen 
sällsynta i de svenska fjällen. De första mycket välutbildade ryggarna 
hittades inom kartbladet Ammarnäs, men enstaka liknande former har 
senare iakttagits framför allt i fjällkedjans nordligaste delar. En 
likartad rygg har även omnämnts i beskrivningen till kartbladet Gräs
vattnetjUmfors (från området väster om Tärnaån). 

c) Glacifluviala erosionsformer 

När isen smälte uppkom stora mängder smältvatten som sökte sig ut från 
isen på olika sätt. Så länge vattnet befann sig i snabb rörelse kom 
det närmast att verka eroderande på sitt underlag. Spår av denna vatten
erosion är vanliga inom Skanderna (dvs den Skandinaviska fjällkedjan). 
Man brukar klassificera smältvattenströmmarna efter deras läge i för
hållande till isen. Så talar man om laterala, sublaterala samt sub

glaciala rännor (Mannerfelt 1945). 

Med laterala rännor (även kallade israndrännor) menar man de vatten
strömmar som följt isens överyta i kontaktzonen mellan is och bergvägg. 
De återspeglar alltså i stort isytans lutning och har därför betydelse 

för tolkningen av isrecessionen. Dessa laterala rännor är emellertid 
tämligen sällsynta - numera anses de sublaterala vara betydligt van
ligare. Smältvattnet har då runnit under isytan i en sträckning på

minnande om de laterala rännornas - de kan alltså till sitt utseende 
likna lateralrännor, men lämnar inga säkra upplysningar om isens lut-
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Fig 7 Moränryggen öster om Farroktjakke. Se även fig 12. 
The moraine ridge east of Farroktjakke. 

ningsförhållanden. De subglaciala rännorna slutligen är bildade helt 
under isen och är troligen typiska för stagnerande isar. 

Glacifluviala rännor finns endast i begränsad omfattning inom kartblads
området. Det enda välutbildade komplexet utgör israndrännorna och sluk
rännorna vid Tärnaån (fig 8). Huvuddelen av detta rännsystem faller 

emellertid inom kartbladet Gräsvattnet;Umfors. Inom Norra Gardfjället 
finns rännor indikerande en isrörelse mot öster; därigenom får systemet 
- trots att det är illa utvecklat - speciellt intresse för tolkningen 

av isrecessionen inom undersökningsområdets östligaste del (se vidare 
kap II samt sid 59 ). I övrigt finns ett fåtal tämligen obetydliga 

rännkomplex t ex på Atoklintens och Väretjes NV-sluttningar. 

De ovan nämnda erosionsrännorna uppträder i våra dagar huvudsakligen 
som torrdalar. Ofta kan emellertid vanliga vattenförande strömfåror 

vara mycket djupt nerskurna. I sådana fall är det svårt att bedöma 
under vilken tid bäckfåran skall anses vara bildad, även om den tro
ligen till största delen måste betraktas som glacial, då ju vatten
erosionen under isavsmältningen på grund av de stora vattenmängderna 
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Fig 8 Glacifluviala rännor väster om Tärnaån. 
Glaciofluvial drainage channels west of Tärnaån. 

hade betydligt större betydelse än i nutiden. Också denna typ av rännor 
har markerats på kartan, och om det har utformats skarpa erosionskanter 
längs bäcken har dessa särskilt poängterats. 

d) Glacifluviala ackumulationsformer 

Detta är en formrik grupp, där det råder en viss brist på entydig och 

uttömmande klassifikation och där den ena formen kan övergå i den andra 
utan tydlig gräns. Vid slutet av förra seklet gjordes ett försök till 
systematisering, där de glacifluviala bildningarna indelades i pro

glaciala former och iskontaktformer (Chamberlin 1894); denna indelning 
kommer att följas här. 

Iskontaktformer 

Den mest bekanta avlagringen tillhörande denna kategori utgör rullstens

åsarna. De uppbyggs av ett vanligen välsorterat material (företrädesvis 
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av sand och grus) och har inom fjällkedjan för det mesta ganska blyg
samma dimensioner. Enligt den i Sverige kanske mest kända uppfattningen 

skulle åsar bildas utanför isen: materialet förs med smältvattenström
marna och sedimenterar när vattenhastigheten avtar vid isälvstunnelns 
mynning. Dessa tankegångar gäller i första hand åsbildning i subakvatisk 
miljö (dvs under vatten) - för fjällterräng har sub- eller englaciala 
bildningssätt (dvs under eller inne i isen) redan tidigt ansetts vara 
det normala. (Numera betraktas detta av flertalet forskare som troligt 
beträffande all åsbildning.) 

Några längre åssträckor finns inte inom kartbladsområdet, möjligen med 
undantag av det uppslittrade åskomplex som ligger väster om Tärnaån. 
I övrigt kan nämnas några mindre åsar, t ex SV och SO om övre Jovattnet 
eller NV om Virisen. 

I fjällen förekommer emellertid även en annan typ av åsar tämligen all
mänt, nämligen de s k slukåsarna. Termen, som har präglats av Mannerfelt 
(1945), avser oftast system av ett par meter höga gruskullar som med 
ett slingrande förlopp söker sig nedför fjällsluttningarna. Deras upp

komstsätt kan förknippas med slukrännor: det vatten som runnit längs 
iskanten har sökt sig ned under isen; i samband därmed har vattenhastig
heten avtagit och en sedimentation av medfört material har blivit möjlig. 
Andra uppkomstsätt är emellertid också möjliga. 

De slukåsar som påträffas i Västerbottensfjällen är vanligen uppbyggda 

av ett dåligt sorterat material, och inom undersökningsområdet saknas 
större, sammanhängande komplex. Enstaka åsryggar förekommer dock all
mänt, främst kanske inom Norra Gardfjället och Ryfjället-Stalofjället. 

Om smältvattnet från en istunga av någon anledning rör sig med icke 
alltför hög hastighet, kan en sedimentation i direkt anslutning till 
isen uppstå. Sådana bildningar brukar ofta enligt engelskt språkbruk 
kallas kames, varvid man principiellt skiljer på två typer, nämligen 

former bildade vid isfronten (egentliga kames) och former bildade late
ralt längs iskanten (kamesterrasser). Eftersom termen kames emellertid 
har olika innebörd hos olika författare har den undvikits här och 
i stället ersatts med beteckningen glacifluvial terrass respektive 

kuperade glacifluviala ackumulationer. Den senare gruppen innefattar 
dock även former som sekundärt kan ha fått sitt nuvarande utseende och 
bör alltså inte betraktas som en genetiskt enhetlig grupp. 
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Kuperade glacifluviala avlagringar är inom karteringsområdet främst 
lokaliserade till de östligaste delarnas mera höglänta partier, där 

isavsmältningsförhållandena befordrat bildandet av sådana former. 

Proglaciala former 

De proglaciala formerna är uppbyggda av det material som transporterats 
med isälvarna och som avsatts fritt utanför isen. Hit räknar man t ex 
sandurfält, deltan och svämkäglor, dvs former som sedimenterat såväl på 
land som i vatten. 

En relativt stor sanduryta har bildats där Tärnaåns dalgång vidgas i 
sin sydligaste del. Sådana sandurfält uppbyggs av ett tämligen dåligt 
sorterat material, där de grövsta fraktionerna återfinns i delarna när
mast isfronten. För att en fullt utvecklad sandur skall bildas krävs 
att isfronten ligger i ett flackt område, där smältvattenströmmarna 
fritt kan sprida ut sig och ständigt växla sitt lopp. I de svenska 
fjällen är dessa krav sällan uppfyllda, varför en s k dalsandur (eller 
valley train) är betydligt vanligare. I detta fall förhindras den fria 

depositionen av dalsidorna och sandurn blir långsträckt. Exempel på 
detta finns också i Tärnaådalen (norr om sandurfältet). 

Fig 9 Tärnaåns sanduryta. 

The sandurplain at Tärnaån. 
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Liksom sandurfält avsätts även svämkäglor (eller alluvialkoner) supra
akvatiskt (dvs på land). Där en starkt sluttande bida1 mynnar i en 
planare huvuddal avtar plötsligt den transporterande förmågan hos vatten
draget med en sedimentation som följd. Dessa solfjäldersformade bild
ningar (som sluttar mer än sandurn) kan givetvis vara under uppbyggnad 
även i nutid, men troligt är att de till största delen utgör istida bi1d

ningar~ eftersom materialtillgången då var oerhört mycket större. En 
terräng med stora relativa nivåskillnader befrämjar naturligtvis utveck
lingen av svämkäg10r och undersökningsområdet med sin tämligen flacka 
relief hyser varken många eller särskilt välutbildade alluvialkoner. 

Av speciellt intresse är de strandlinjer som härstammar från tiden för 
deglaciationen. På grund av isens dämmande effekt uppstod då ofta sjöar 
inom nu torrlagda områden (se kap II). Strandlinjerna från dessa (lik

som för övrigt deltabildningar och issjösediment) ger upplysningar om 
den forna sjöytenivån samt bidrar med information om sjöns utbredning 
och varaktighet. 

Enligt äldre uppfattningar täckte omfattande issjöar stora delar av 
fjällen vid isavsmä1tningen. Så skulle t ex ett sjösystem av ca 10 mils 
längd ha följt hela Umeä1vsda1gången (Gave1in 1910). Denna ("Göuta

issjön") stod dessutom i förbindelse med sjöar i Jovattens-" Juksjaures
och Tängvattensda1arna (den sistnämnda finns inom kartbladet Gräsvattnetj 
Umfors) . 

Laxfjället och Göutavardo skulle ha utgjort öar i issjön. Säkra strand
linjer vittnande om denna issjö har inom kartbladsområdet endast på

träffats runt Stor-Laisan samt i Umeälvsdalen norr därom. Issjösediment 
saknas nästan helt. Allmänt kan sägas att enligt modernare tolkningar 
av fjällens issjöar har vanligen endast smala, öppna vattenytor existe
rat. Dessa har varit instängda mellan dalsidan och en istunga i dalens 

botten. Beträffande "Göutaissjön" kan därför sägas att lokala vatten
samlingar förekommit åtminstone i den norra delen av undersöknings
området, men att sjöns storlek och utbredning måste anses överdriven. 

Detsamma gäller den issjö som skulle ha omfattat Arevattnet-Abe1vattnet
Björkvattnet. 
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3. POSTGLACIALA FORMER 

Inledningsvis har nämnts att de postglaciala processerna i första hand 
utgörs av sluttnings- och fluviala processer samt av olika fenomen 
förknippade med frostverkan. Resultatet av de senare brukar omtalas som 
periglaciala former; därmed menas oftast frostmarksföreteelser, som 
antingen uppstår perifert till en is (genom det tundraklimat som där 
råder) eller inom andra klimatområden där medeltemperaturen ligger under 
OOC. Betydelsefull inom dylika områden är naturligtvis snön, som kan 

förorsaka såväl erosion som deposition. Nivationsnischer är resultatet 
av erosionen i anslutning till en snölega. Liksom när det gäller de 
flesta periglaciala former är det temperaturväxlingarna runt OOC som är 

avgörande, även om t ex snötäckets tjocklek och den underliggande markens 

beskaffenhet spelar en stor roll. Under gynnsamma förhållanden kan hål
former påminnande om små glaciärnischer uppstå; det är ofta ur dylika 
som nischglaciärer utvecklas. 

Nivationsnischer uppträder främst i högt liggande terräng och finns där
för företrädesvis i massiven norr om undersökningsområdet. Enstaka, täm

ligen dåligt utbildade former finns dock, t ex i Södra Storfjället. 

a) Former bildade genom sluttningsprocesser 

De olika sluttningsprocesserna resulterar i erosions- och ackumulations

former. Till de vanligaste ackumulationsfenomenen i fjällen hör talus
konerna, vilka uppbyggs av ett blockrikt material som framför al"lt genom 

frostsprängning har lösgjorts från den ovanförliggande bergväggen. Ter
räng med brant relief krävs för utformning av talusbildningar, vilket 
betyder att karteringsområdet är fattigt på dessa sluttningsformer. Något 
vanligare i denna trakt är ras rännorna (eng rockfall chutes), vilka ut
gör speciella transportvägar för material som lösgörs från en bergvägg 

och som alltid rör sig nedåt längs detta bestämda stråk. Från den oftast 

tämligen branta sluttningen måste vittringsprodukterna snabbt kunna 
föras bort för att välformade ras rännor skall utvecklas. 

Skred kan betraktas både som erosions- och ackumulationsformer. De 
karakteriseras av snabba, katastrofartade förlopp, ofta med betydande 

materialtransport. Skred orsakas av instabilitet hos jordtäcket och 
en jämviktsreaktion kan utlösas i samband med riklig nederbörd e d. 
Skredmassorna utövar betydande erosion på underlaget vid transporten 
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nedför sluttningen. Där rörelsen avstannar ackumuleras materialet i form 

aven skredlob. Branta fjälldalar med förhållandevis tjock löst jordlager 

bör utsättas för stor skredaktivitet. Troligen är skred där ganska van

liga företeelser även om de endast sällan omnämns i litteraturen. En täm

ligen detaljerad beskrivning finns emellertid av skreden på Ajaures väst
sida, vilka fortfarande tydligt kan urskiljas trots att de inträffade 
för snart trettio år sedan (se Rudberg 1950). 

Liksom skred tillkommer raviner på grund av instabila förhållanden hos 
det lösa jordtäcket. De uppträder på branta sluttningar i ett löst jord

täcke som normalt består av mo och mjäla. Ravinens väggar stupar brant 

ned mot bottnen, där efemära vattenflöden sörjer för borttransporten 
av materialet. I fjällen kan ravinformer uppträda även i grövre frak

tioner, troligen beroende på den effektivare vattenerosionen. 

Den kanske betydelsefullaste sluttningsformen i fjällen är en typ av 
jordflyttning som kallas solifluktion. I områden med djupgående tjäle 

tinar det översta lagret upp först, varvid det övermättas med vatten. 

Detta lager kommer sedan att kunna glida fram för det ännu hårdfrusna 

underlaget. Till solifluktionen räknas ibland även en helt annan pro

cess, nämligen den frosthävning av enstaka större partiklar som uppstår 

vid alternerande frysning och upptining. På grund av gravitationskraften 

kommer även här resultatet att bli en långsam rörelse nedför sluttningen. 

Den föregående processen är emellertid den betydelsefullaste i Väster

bottensfjällen - den kan dock uppvisa olika utseende beroende på växt

täcke och materialets beskaffenhet. G. Lundqvist (1944) har gjort 

följande sammanställning grundad på Beskows arbeten (1930): 

Blockrik mark Blockfattig mark 

Rik vegetation Flytvalkar med Flytvalkar 
blockfront 

Ingen eller obetydlig Stenströmmar Vågig flytjord 
vegetation 

Eftersom huvuddelen av undersökningsområdet är vegetationstäckt, kommer 
de två typerna av flytjordsvalkar att vara vanligast. En solifluktions

valk utbildas bäst i en finkornig jordart; den är ofta några meter bred 
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och kan bli ett par meter hög. Välutvecklade former uppträder rikligast 

på nivåer mellan 800 och 1000 meter och är företrädesvis lokaliserade 
till nord- och västsluttningar, där snösmältningen och upptorkningen 

går långsammare, vilket ju stimulerar deras utveckling. Detta förefaller 

viktigare för utformningen av solifluktionen än t ex berggrundens be

skaffenhet. 

Jordflytning är vanlig inom hela karteringsområdet men speciellt tydlig 

t ex i centrala delen av Södra Storfjället, norra delen av Arefjället, 

Västra Vardofjället och Ryfjället. 

Inledningsvis nämndes tjälens betydelse för denna typ av massrörelser. 

Med anledning av dettct kan även solifluktion betraktas som en formgrupp 

tillhörande frostfenomenen, varför den vid kartframställningen ritats 

med lila färg. 

b) Strukturmark 

Strukturmark utvecklas på grund av frosten och kan uppträda både som 

ett fossilt och recent fenomen. Genesen är till stor del oklar, varför 

de klassificeringar som oftast tillämpas har baserats på utseendet. 

I Sverige används traditionellt Beskows och Lundqvists tidigare nämnda 
indelning, där hänsyn dessutom tagits till blockhalt och vegetation: 

Blockrik mark Blockfattig mark 

Rik vegetation Sten gropar Jordtuvor 

Ingen eller obetydlig Stenringar Jordrutor 
vegetation 

Markens lutningsförhållanden är av fundamental betydelse för struktur

markens utseende. Därför finns flera övergångstyper mellan de här pre

senterade formerna och dem som medtagits vid redogörelsen av frost

beroende sluttningsprocesser. 

Strukturmarksformerna i Sverige är ofta av förhållandevis ringa storlek 

- normalt har enheterna i en polygonmark maximalt en diameter av ett 
par meter - och enskilda fenomen kan därför endast undantagsvis urskiljas 

; en flygbild i skalan 1:30 000. Emellertid kan stora sammanhängande 
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ytor täckta av strukturmark under gynnsamma förhållanden uppfattas i 
bilden som ett karakteristiskt mönster. Endast ett begränsat antal av 
de existerande lokalerna blir dock kartlagda, när inventeringen grundar 
sig på flygbildstolkning. Likaså är en närmare klassificering inte möj
lig, varför endast strukturmark i plan- resp lutande terräng har åt
skilts på kartan. Presentationen av strukturmarken (såväl i text- som 
kartform) är således ytterst summarisk i detta arbete. För en närmare 
redovisning av systematik och förekomst inom landet hänvisas till 
J. Lundqvists arbete (1962). 

Några större koncentrationer av välutvecklad strukturmark finns inte 
inom området, även om fenomenet är allmänt förekommande i partierna 
ovanför skogsgränsen. 

c) Biogena former 

Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av detta försvåras en normal 

förmultning av växterna med torvbildning som följd. Torvlagrets tjock
lek varierar, men det är ofta tillräckligt mäktigt för att myrmark skall 
kunna utbildas (vanligen i form av kärr med tämligen rik vegetation). 
I fjällen påträffas sällan större sammanhängande myrar, men i Väster
botten har den sammanlagda myrytan trots detta en betydande omfattning. 
På den geomorfologi ska kartan har myren återgivits i starkt generaliserad 
form. Riktlinjen har varit att påpeka myrförekomst, där den är av avse
värd betydelse för landskapskaraktären, utan att återge dess faktiska 
utbredning i detalj. Den nya topografiska kartan har utgjort underlag 
för framställningen, vilken sedan har kompletterats genom iakttagelser 
i flygbilderna. 

Myrmarken spelar en ganska stor roll inom kartbladet JoesjöjTärna, spe
ciellt i de centrala och södra delarna av området. De största samman
hängande arealerna påträffas runt Virisen. 

d) Former bildade genom fluviala och lakustrina processer 

Såväl ackumulations- som erosionsformerna kan hänföras till denna rubrik 

Flera av dem har redan behandlats i avsnittet om former av glacialt ur

sprung - det föreligger alltså ofta svårigheter vid dateringen, eftersom 
en kontinuerlig utveckling av formen från istid fram till våra dagar 
inte är ovanlig. 
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Till recenta ackumulationsformer kan framför allt räknas deltan. På 

kartan särskiljs de små deltan som finns vid många mindre bäckutflöden 
från de stora deltaytor som har byggts upp ovanför vattenytan. Flera 

exempel på de senare, mäktiga formerna finns inom kartans område. Främst 

kan nämnas Umeälvens delta i Laisan, men även deltabildningarna i norra 

Göuta och Nedre Jovattnet är av intresse. - För att ge en uppfattning 

om deltats storlek har ofta den subakvatiska fronten markerats med en 

grön linje, likaså har strömfåror och lagunsjöar återgivits i stort 

sett skalenligt. 

Glacifluviala och fluviala avlagringar finns inte sällan i anslutning 

till recenta vattenflöden, där de kan ha utsatts för sekundär omvand
ling. Genesen kan därför inte alltid helt klarläggas. Likaså förekommer 

avlagring av sediment utan att speciella former uppstår - t ex i form 

av igenfyllda sjöar, ackumulation i anslutning till bäckar osv. Alla 

dessa har sammanfattats under tecknet för annan glacifluvial/fluvial 

avlagring. De mäktigaste formerna av detta slag inom undersöknings
området finns i Jovattnets-, Umeälvens- och Tärnaåns dalgångar. Meandran

de flodlopp förutsätter såväl ackumulation som erosion; i meanderbågens 

utsida eroderar vattenströmmen, medan en avlagring av material sker på 

bågens insida. Flodloppets utseende är alltså under ständig omvandling. 

Typiskt för ett välutvecklat meandersystem är också korvsjöarna, dvs 
tidigare meanderslingor som övergivits och nu kvarstår som små halvmån

formade sjöar. Exempel på detta finns t ex norr om Juksjaure och öster 

om Krutvattnet. 

Sjöarnas stränder påverkas av vågor och strömmar. I exponerade lägen över

väger deras nednötande förmåga, medan sedimentation sker i skyddade par

tier. Ackumulationsformer av olika slag innefattas under beteckningen 

recenta strandformer, vilka kan studeras t ex vid Juksjaure och Skalvattnet. 

e) Mänsklig påverkan 

Fram till våra dagar har människan haft små möjligheter att påverka 

fjällens natur. Under senare delen av 1900-talet har emellertid för
ändringar skett, som radikalt kan omvandla fjällnaturen. Hela fjäll

området är nu tillgängligt för snöscooters och bandvagnar, och slitaget 

längs vissa vandringsleder är betydande. Geomorfologiska företeelser 

förstörs väl sällan helt, men skadegörelsen på flora och fauna är ofta 
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desto större. Speciellt gäller detta naturligtvis områdena kring de 
populäraste turiststråken. 

Geomorfologiska formelement skadas i första hand av vattenkrafts- och 
vägbyggande. Med sjödämningar följer ökad stranderosion, samtidigt som 
vissa former helt ställs under vatten. Skadegörelse av detta slag kan 
iakttas längs större delen av Umeälvens vattensystem söder om Laisan. 
Särskilt tydligt framträder det i Lill-Björkvattnet-Gardiken, där 
vattennivån kan variera med upp till 20 meter, och i Abelvattnets vatten
magasin med 15 meters nivåförändringar. 



- 40 -

IV. NATURVÄRDESBEDöMNING 

l. PRINCIPERNA FöR NATURVÄRDERINGEN 

Ändamålet med denna utvärdering är att åstadkomma ett lämpligt under
lag för den pågående planläggningen inom våra fjällområden. Eftersom 
stora delar av fjällen fortfarande är bristfälligt undersökta, saknas 

tills vidare den överblick som är nödvändig för en rättvisande bedöm
ning av ett områdes naturvärden. Det är därför av avgörande betydelse 
att vid denna tidiga tidpunkt tillämpa metoder som senare - utan om
fattande arbetsinsatser - medger en revidering av värderingen. 

Det förslag till värderingsnormer som utarbetades 1974 (Ulfstedt, 
Melander) är ett försök att så långt mÖjligt uppnå en öppen och objek
tiv redovisning. Även om metodiken i detta förslag har svagheter, 
torde den likväl kunna uppvisa flera betydande praktiska fördelar. När 
principerna under någon tid tillämpats och prövats bör man kunna anta 
att förändringar och förbättringar i systemet blir aktuella. Tills
vidare följs emellertid i huvudsak de riktlinjer som presenterats i 
det angivna arbetet från 1974. Uppläggningen av naturvärderingen blir 
då följande: 

a) Poängberäkning för varje enskilt objekt. 

b) Bedömning av objekt enligt enskilda värderingsgrunder. De en
skilda värderingsgrunderna är: sällsynthet, utformning och 
forskningsintresse. (Presentation av objekten faktorsvis.) 

c) Klassificering av objekten i fyra klasser (I-IV) med hänsyn 
till respektive objekts sammanlagda naturvärde (poäng). 

a) Poängberäkning för varje enskilt objekt 

Värderingen bygger på en redovisning av flera inbördes oberoende steg. 
Varje kartlagt objekt har därvid värderats, vilket i största möjliga 
mån har skett utan att ställa objekten i relation till deras omgivning. 
(Med objekt avses här enstaka eller naturligt sammanhängande grupp av 
formelement - t ex strandlinje eller rogenmoränområde.) Med ledning 

av tidigare geovetenskapliga inventeringar och egna överväganden har 
faktorerna (värderingsgrunderna) II sällsynthet ll

, lI utformning ll och IIforsk

ningsintresse ll bedömts vara grundläggande. Poängen för dessa faktorer 
har fördelats sålunda: 



1. Säll s.ynthet 

2. Utformning 

3. Forskningsintresse 
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unik 
mycket ovanlig 
ovanlig 
vanlig 

ytterst välutbildad 
välutbildad 
någorlunda typisk 
otydlig 

a) ytterst intressant 
intressant 
ointressant 

b) betydande tidigare 
forskningsinsatser 
tidigare forsknings
insatser 
inga tidigare 
forskningsinsatser 

Begreppen har definierats och indelats enligt följande 

32 (9) poäng 
22 (4) II 

12 ( l ) " 
O " 

3 " 

2 " 

l " 
O " 

2 " 

l " 
O " 

2 " 

l " 

O " 

principer: 

Sällsynthet: här bör så vitt möjligt beaktas jämförbara objekts före
komst och spridning inom hela fjällkedjan. 

Unik: Två till tre exemplar finns inom hela fjällkedjan. 

Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett större 

område (ca l kartblad - dvs ca 2 500 km2). 

Vanlig: Formen vanligt förekommande inom stora delar av fjällkedjan. 

(Objekt som allmänt förekommer inom ett mindre område, men som i 
övrigt är mycket sällsynta, räknas dock som "ovanliga".) 

Utformning: endast den yttre morfologin har bedömts. 

Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad, väl bibehållen och 

av förhållandevis stor dimension. 

Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehållen. 

Någorlunda typisk: Formen otvetydig men kan ha utsatts för viss 

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

Forskningsintresse avser objektens betydelse för beskrivningen av t ex 

aktiva processer, landskaps- eller klimatutvecklingen. 

a) Ytterst intressant: Objektet är avgörande för tolkningen av 

formgruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen e dyl 

(typ loka 1 er) . 

Intressant: Objektet bedöms ha betydelse för studier av genesen 

och detaljer ilandskapsutvecklingen. 

Ointressant: Objektet bedöms ha obetydligt intresse för den 
vetenskapliga analysen. 

b) Betydande tidigare forskningsinsatser: Objektet har utförligt 
studerats och beskrivits - IIklassiska lokaler ll

• 

Tidigare forskningsinsatser: Objektet har varit föremål för 
studium och analys. 

Inga tidigare forskningsinsatser: Objektet har på sin höjd om

nämnts eller aldrig varit föremål för studier. 

Vid poängsättningen har osäkerhet uttryckts genom angivande av ett 

intervall (t ex lI utformning": 1-2 poäng). Speciellt när det gäller 

sällsynthet gör den bristfälliga kunskapen om fjällområdena att en 

säker bedömning av objekten enligt ovanstående för närvarande kan vara 

svår att uppnå. 

Maximalt kan ett objekt tilldelas 16 poäng, men poängen för unika objekt 

används givetvis sällan och i realiteten kommer de värdefullaste objekten 

knappast att få en poängsumma som överskri der 1'0. Detta i nnebär sam

tidigt att objekt som endast utmärker sig genom att vara unika, automa

tiskt uppnår ett slagkraftigt poängtal, vilket har motiverat den expo

nentiella skalan för faktorn. 

Normalt ti lldelas ett stort antal objekt poängsumman "0 11
• Dessa redo

visas aldrig vid naturvärdesbedömningen. 
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b) Bedömning enligt enskilda värderingsgrunder 
(presentation av objekten faktorsvis) 

Denna bedömning har tillkommit för att framhäva objekt som kanske till
delas en låg summapoäng men som kan ha åtminstone en framträdande och 
väsentlig egenskap, Redovisningen avser alltså objekt som är lI un ika ll

, 

IImyc ket ovan l i ga II, Ilytters t väl utbil dade II, lIyt ters t i ntres santa II och/ 

e 11 er II var i t föremå l för betydande ti di gare forskni ngs i nsatser" ," 
Momentet, som ju inte innebär någon vidare bearbetning av steget a), 
presenteras endast i tabellform, 

c) Klassificering 

Vid klassificeringen indelas objekten i fyra klasser efter totalpoäng, 
Klasserna omfattar följande poängsummor: 

Klass 7-16 poäng 

Klass II 5-6 
Kl ass I II 2-4 II 

Klass IV O-l 

Klassindelningen, som är utarbetad på empiriska grunder, kan förefalla 

skev. Objekt kan emellertid ytterst sällan tilldelas höga poäng enligt 

de principer som tillämpas vid poängfördelningen. Denna indelning torde 
återspegla de verkliga förhållandena, där flertalet objekt kommer att 
framstå som tämligen ointressanta. De inordnas i de två lägsta klasserna. 

Objekt tillhörande klasserna I-III kan sägas representera objekt av 
respektive riks-, läns- och lokalintresse. Denna terminologi är dock 
inom fjällkedjan icke helt lämplig och klasserna definieras därför 

enligt följande: 

Klass I: Objekt som genom sin sällsynthet, utformning och/eller 
forskningsintresse framstår som ytterst skyddsvärda vid 
beaktande av geomorfologin inom hela fjällkedjan. 
(Objekt av överregional betydelse.) 

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

Klass III: Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forsk
ningsintresse framstår som skyddsvärda vid beaktande av 
geomorfologin inom ett kartblad - dvs inom en yta av ca 
2 500 km2, (Objekt av lokal betydelse.) 
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På grund av den osäkerhet som i vissa fall råder vid poängsättningen av 
objekt (se under a) inträffar det att klasstillhörigheten inte alltid 
är självklar. (T ex 4-5 poäng för ett objekt medför läge mellan klass II 
och III.) I dessa fall har följande regler tillämpats: 

(i) Medelpoäng har uträknats och fått avgöra inordningen klass. 

(ii) I de fall medelpoängen ligger mellan två klasser 
har objektet inordnats i närmast underliggande klass. 

d) Värderingsredovisning 

Redovisningen av kartbladets naturvärden görs med hjälp av tabell, kartor 
och förklarande text. 

I den tabell som ingår i naturvärdesbedömningen uppges samtliga objekt 
tillhörande klasserna I-III samt därtill några av objekten i klass IV. 
För varje objekt anges summapoäng samt fördelningen av poängen mellan 

de olika faktorerna. Vidare redovisas i en särskild kolumn momentet b) 
- dvs de värdefullaste objekten inom varje faktor. Slutligen lämnar 
tabellen besked om klassindelningen. 

Några av uppgifterna i tabellen lämnas även i form av kartor. Sålunda an
ges på den första kartan läge för och utbredning av de i tabellen upp
tagna objekten, medan den andra avser att ge en översikt av objektens för
delning inom de tre första klasserna. 

Den textdel som åtföljer klassificeringen avser att lämna utförliga be
skrivningar av de viktigaste objekten och därmed att även ge en motive

ring till givna poängtal. 

Eftersom värderingen bygger på objektens egenvärde, kommer en inte be
tydelselös faktor att utelämnas - nämligen det enskilda objektets samband 
med omgivningen. Inom vissa områden finns anhopningar av objekt där en
staka objekt kan ha tillskrivits en låg summapoäng, men där sambandet och 

närheten mellan objekten gör lokalen intressant. Sådana områden har ofta 
sin betydelse framför allt i pedagogiskt hänseende, men kan även rent 
vetenskapligt komma att utgöra nyckellokaler. Det är därför av vikt att 

inte utelämna sådana områden och naturvärderingen avslutas med en kort 
presentation av dem i text och kartor. 



6J~ 
~ 

~ 

10 km 
I 

Fig 10 Poängsatta objekt. 

€j 

~ 

~ 

Landforms to which points have been assigned. 

.+::> 
U1 



ID lit 

ID 

• 

• 

(j) Klass I • Klass]I. lit Klass IIT 

Fig 11 Klassificerade objekt. Classified landforms. 

10 km 
I 

• 

• 
., 

., 

! 

., 

-+=:> 
O) 



- 47 -

2. RESULTATET AV NATURVÄRDERINGEN INOM REGIONEN JOESJöjTÄRNA 

I enlighet med de riktlinjer som presenterats i föregående avsnitt har 

samtliga objekt inom kartbladet värderats. Resultatet redovisas i fig 10, 

som omfattar de 45 objekt som erhållit någon poäng. Det bör understrykas 

att bedömningen endast gäller sådana objekt som medtagits på den geo

morfologiska kartan. Undersökningsområdet är fattigt på intressanta 

former; sålunda inordnas endast två av de 45 objekten i klass I, tre i 

klass II och sjutton i klass III. Poängfördelning och klassindelning 
framgår av tabell 2 (sid 60 ). De klassificerade objekten skall i det 

följande närmare presenteras. Deras läge anges i fig 11. 

a) Klass I-objekt 

19 Rännorna vid Tärnaån (I-II) 6-10 P , fig 8 

Huvuddelen av rännkomplexet faller inom kartbladet GräsvattnetjUmfors 

och har därför beskrivits tämligen ingående i samband med detta. Syd

ligaste delen av systemet, bestående av såväl israndrännor som sluk

rännor, sträcker sig ned i södra delen av Tärnaåns dalgång, där det 

ansluter till den stora sandurytan (objekt 40). Rännorna visar hur en 

istunga från norr successivt dragit sig tillbaka mot Tärnasjön och hur 

smältvattnet från denna is skurit sig ned i de fina sedimenten i dalens 

botten (Ehn 1953, Nilsson-Kers 1961, Hoppe 1968). Redan tidigt uppmärk

sammades rännkomplexet (Gavelin 1910) men tolkades då som ett bevis 
för existensen aven avtappningszon av nunatakkissjöar i norr. 

Som ovan nämnts fylls dalen av mäktiga sediment. De varierar från varvig 

mjäla i de lägsta delarna av terrängen till sand, grus och t o m block 

i sandurytorna. Dessa ytor har i dalens norra och mellersta delar formen 

aven dalsandur, men inom undersökn.ingsområdet breder avlagringarna ut 

sig ti 11 ett "äkta" sandurfält. På den västra dalsidan strax norr om 

detta fält förekommer kulliga glacifluviala avlagringar, vilka troligen 

sekundärt utformats av smältvatten; här finns dessutom flera korta ås

sträckor (se vidare objekt 27). 

40 Sandur vid Tärnaån (I) 8 p, fig 9 

Ett välutbildat sandurfält som svagt sluttar mot söder och därmed styrker 

uppfattningen om en istunga som dragit sig tillbaka norrut mot Tärnasjön. 
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Enligt Hoppe (1968) har avsättningen av sediment föregåtts aven erosiv 
fas under vilken de erosionsbranter uppstod som flerstädes omger sandur
fältet. Avlagringarnas mäktigheter är troligen ganska obetydliga - de 
har på en punkt uppmätts till ca 7 m (op.cit.). 

Sandurytan ligger i anslutning till en hel rad andra former, vilka alla 
vittnar om en betydande glacifluvial verksamhet (se objekt 19 och 27). 
Den höga total poängen för detta objekt motiveras dels av sandurns Y t
storlek och utformning m.h.t. den förhållandevis stora bristen på tyd
liga sandurfält i Västerbottensfjällen, dels av sandurns betydelse 
relation till övriga former av högt skyddsvärde i dalgången. 

b) Klass II-objekt 

15 Moränryggen öster om Farroktjakke (II) 4-7 p, fig 7 och 12 

Moränryggen ligger på Farroktjakkes ostsida. Den har i sin nordliga del 

ett terrassliknande utseende men övergår i söder i en typisk ryggform. 

I denna del svänger den bågformat ut från bergssidan. Blockhalten avtar 
åt söder, medan mängden finmaterial ökar. I dalens nordligaste del finns 
glacifluviala avlagringar närmast av kameskaraktär - dessa, förenade 
med moränryggens nordligaste parti, indikerar glacifluviala iskontakt
former, medan ryggens sydl i ga de l närmas t tal ar för en ändmoränbil dni ng. 

Någon egentlig glaciärnisch finns emellertid inte på Farroktjakkes slutt
ning. Diskussion av denna formgrupps bildningssätt kan endast komma 
i fråga i samband med presentation av ett större material. Tills vidare 
hänvisas därför endast till kapitel III, sid 28 samt till fig 7 och 12. 

34 Recent delta i Laisan (II) 5 p, fig 13 

I den av Rudberg-Sundborg (1975) utförda inventeringen över norra Norr
lands vattendrag har Umeälvens delta i Laisan tillskrivits ett högt 
skyddsvärde. Det har där beskrivits som ett ungt delta med ~na smala 
leveer, öppna kanaler och laguner. Deltat är av speciellt intresse tack 
vare närheten till det mogna deltat vid Hemavan (några kilometer norrut), 
vilket alltså möjliggör jämförelser mellan de aktiva processerna hos 

bildningar av olika ålder. 
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Fig 12 Moränryggen öster om Farroktjakke. 
Bilden tagen från ryggens norra 
del mot söder. I fonden ses den 
västligaste delen av Norra Gard
fjället med sjön Farroken. 
Jmf även fig 7. 

The moraine ridge east of 
Farroktj akke. 

N 

1 

I bergvägg I' moränrygg 

{ talus '-lo. ränna 

ca l km 



- 50 -

Fig 13 Umeälvens delta i Stor-Laisan. 
The Umeälven delta in Stor-Laisan. 

45 Skred vid Ajaure (II) 4-7 p, fig 14 

Skreden har beskrivits av Rudberg (1950). De inträffade 1947 men är fort
farande mycket tydligt urskiljbara, t ex från vägen på andra sidan sjön. 
Häftig nederbörd utlöste skreden som har haft sin största erosiva verkan 
i fjällsluttningens nedre del, medan den kilometerbreda, tämligen flacka 
ytan närmast sjön har utgjort en ackumulationszon. Även om skred är van
liga företeelser i fjällterräng, torde former av denna omfattning vara 
mycket sällsynta. 

c) Klass III-objekt 

4 Skalmodals U-dal (III) 2-3 P 

Inom fjällens lågmetamorfa delar är en välformad glacialskulptur tämligen 

sällsynt. Skalmodals U-dal, liksom de norr därom belägna dalgångarna 
Skalvattnet och Arevattnet, utgör emellertid exempel på trågdalar i denna 
typ av berggrund (Rudberg 1954). 
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Fig 14 Skreden vid Ajaure. 
Landslides at Ajaure. 

5 Skalvattnets U-dal (III-IV) 1-3 P 

Se ovan objekt nr 4. 

6 Matsdalens U-dal (III-IV) 1-2 P 

Av Rudberg (1954) karakteriserad som en ofullkomlig trågdal. Den glacial
slipade kantlinjen på dalens norra sida är dock framträdande. 

7 Glaciärnisch vid Giemse (III) 2-3 P 

På Giemses östsluttning finns en av områdets få nischer. Den utgör en 
knappt kilometerbred halvcirkelformad bildning med flack botten. 

8 Solifluktionsvalkar på Ryfjällets norra sluttning (III-IV) 1-2 P 

Välutvecklad flytjord på Ryfjällets nordsluttning. 

9 Solifluktionsvalkar i centrala delen av Södra Storfjället (III) 2 P 

Här, liksom i Virisfjället, återfinns den bäst utformade solifluktionen 
inom karteringsområdet. Den är speciellt tydlig på nivåer omkring 900 m 
och är i första hand lokaliserad till nordsluttningarna. Bergartens be-
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skaffenhet förefaller i vissa fall ha betydelse för spridningen - så 
saknas t ex till stor del solifluktion på Måstotjakke som är uppbyggt 
av vulkaniska bergarter. 

10 Solifluktionsvalkar på norra delen av Virisfjället (III) 2 P 

Tämligen smalt stråk av välutvecklad solifluktion på Virisfjällets nord
sluttning (se även objekt 9). På högre nivåer även exempel på struktur
mark i sluttande terräng. 

11 Solifluktionsvalkar på norra Arefjället (III-IV) 1-2 P 

12 Solifluktionsvalkar på norra delen av Västra Vardofjället 

(III-IV) 1-2 P 

Den nordligaste utlöparen av ett större område rikt på solifluktion. 
Objektet har omnämnts och klassificerats som ett klass IV-objekt även 
i beskrivningen till kartbladet SipmekejFatmomakke (Soyez 1975). 

13 Odifferentierad kuperad moränterräng söder om Virisen (III) 2 P 

En tämligen stor yta söder om Virisen upptas av ett odifferentierat morän

täcke med relativa nivåskillnader omkring 5 meter. Moränkullarna åtskiljs 
till stor del av mellanliggande myrmark. I områdets södra del kan skönjas 

en viss påverkan av isrörelsen i form aven svag drumlinisering, vilken 
fortsätter även inom ett sydligare kartblad. 

16 Rik- och storblockiga områden i Norra Gardfjället (III) 2 P 

Blockrikedomen i Norra Gardfjället torde ha flera orsaker: den är dels 
betingad av bergartens beskaffenhet, dels också av den vattenerosion 

och frispolning av blocken som skett inom vissa stråk. 

17 Rik- och storblockiga områden vid Mårtotjakke (III-IV) 1-2 P 

Blockmarken är här orsakad av vittringsprodukter från de vulkaniska berg
arter som bygger upp fjället. Jämför objekt 9. 
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18 Fossila rännor på Norra Gardfjället (III) 2 P 

Korta och tämligen diffusa rännsystem, vilka tyder på en dränering mot 
öster. Rännorna kan vara subglaciala och antyda en vattenrörelse in 
under isen (vilket kan vara möjligt i denna terräng), men hypotesen om 
en "isdelarzon" över Norra Gardfjället kan inte uteslutas. Se vidare 
kap II sid 20 ff. 

20 Konsekvent ränna med vattenfall S om Nedre Jovattnet (III) 2 P 

Ett exempel på djupt nederoderade vattendrag. 

21 Konsekvent ränna mellan Vapstsjöarna (III-IV) 1-2 P 

22 Konsekvent ränna med tydlig erosionskant söder om övre Jovattnet 
(III) 2-3 P 

Djupt nedskuren ränna från Autjejaure mot övre Jovattnet. På sluttning
arna ned mot huvudfåran finns flera korta, djupa och meandrande torr
dalar. Dräneringsstråket bör alltså ha haft stor betydelse under de
glaciationen, vilket även antyds av de glacifluviala avlagringarna nedan
för rännans mynning. 

23 Konsekvent ränna med tydlig erosionskant väster om Matsdalen 

(III) 2 P 

Rännan skär igenom mäktiga lösa avlagringar men är också nederoderad 
i det underliggande fasta berget. 

24 Meandrande flodlopp norr om Juksjaure (III) 2 P 

En ca 2 km lång, vackert utbildad meandersträcka längs bäcken dalgången 
norr om Juksjaure. 

25 Meandrande flodlopp i Jovattensdalen (III-IV) 1-2 P 

Längs några avsnitt av bäcken mellan övre och Nedre ,Jovattnet har meander
sträckor utformats. 
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27 Rullstensåsar öster om Stor-Laisan (III) 3-5 P 

Flera kortare åssträckor kända sedan seklets början (Gavelin 1910). 
Asarna ligger på Gurkens östsida men sprids ut strålformat söder där
om i ett mönster som möjligen återspeglar ett spricksystem hos den 
bortsmältande inlandsisen (Hoppe 1968). 

28 Rullstensås norr om Atoklinten (III) 3 P 

Nordväst om Atoklinten finns en svit åsar som påminner om dem öster om 
Stor-Laisan. Möjligen är det också fråga om analoga bildningssätt (se 
objekt 27). I övre Jovattnets östra del ligger ytterligare en ca 3 km 
lång rullstensås, vilken kan sägas utgöra en fortsättning av sviten. 

29 Rullstensås sydväst om Virisfjället (III-IV) 1-2 p 

En låg, men för detta undersökningsområde lång, åssträcka dalgången 
sydväst om Virisfjället. 

31 Kuperade glacifluviala ackumulationer Norra Gardfjället 

(III-IV) 1-2 P 

över hela massivet förekommer enstaka glacifluviala ackumulationsformer. 
Dessa ligger i första hand på sluttningarna men utgör inga terrass
bildningar. Troligen har den glacifluviala verksamheten omgestaltat av
lagringarna. 

32 Kuperade glacifluviala ackumulationer på Björkfjället 

(III-IV) 1-2 P 

Strax norr om Stor-Björkvattnet skär en bred ränna i ost-västlig rikt
ning igenom Björkfjällets toppartier. Väster om rännan finns mäktiga 
glacifluviala avlagringar. Dessa saknar karakteristisk morfologi, vilket 
troligen har sin förklaring i sekundär vattenpåverkan. Deras läge an
tyder emellertid en avlagring mot en is nere i Björkvattensdalen. 

35 Recent delta i norra Göuta (III) 2 P 

Vid Umeälvens mynning i nordligaste Göuta finns en ung deltabildning 
bestående av långa, smala leveer som sträcker sig ett par kilometer 
ut i sjön. Deltats fortsatta utveckling kommer troligen att påverkas 
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negativt av kraftutbyggnaden som i denna del av sjön medför fluktuationer 
av vattennivån med upp till tre meter. 

37 Recent delta i Nedre Jovattnet (III-IV) 1-2 P 

Jovattennivån har bildat ett par kilometer långt delta vid sitt utlopp 
i Nedre Jovattnet. 

41 Glacifluviala ackumulationer Umeälvsdalen norr om Stor-Laisan 
(III) 3-4 P 

Dessa består av delta- och terrassliknande avlagringar, dels av ström
skiktat material och dels av varviga finsediment längre norrut i dalen. 
Strömskiktningarna antyder vattenflöden mot norr. 

42 Glacifluviala och fluviala ackumulationer i Jovattendalen 

(III) 2 P 

AVlagringarna har långt ifrån samma omfattning som i Umeälvsdalen - de 
postglaciala sedimenten förefaller här dominera över de glaciala. 

43 Issjöstrandlinjer runt Stor-Laisan (III) 2-4 P 

Flera strandlinjer kan skönjas längs Laisans stränder på nivåer omkring 
550 m. Tydligast framträder erosionsstrandlinjer på Laxfjällets nord
västra sluttning. Gavelin (1910) beskriver en i det närmaste oavbruten 
linje längs sjöns hela norra del - denna är något svår att urskilja 
i flygbild och har därför endast i vissa partier återgivits på kartan. 

44 Raviner i Matsdalen (III-IV) 1-2 P 

Ravinliknande bildningar finns i anslutning till den djupt nederoderade 
bäckfåran (objekt 23). 

3. öVERSIKT öVER Y.ÄRDEFULLA OMRADEN 

Kartbladsområdet är fattigt på geomorfologiskt intressanta objekt. Som 
framgår av kartan (fig 15) uppträder emellertid objekten ofta i anhop
ningar, vilket gör det möjligt att särskilja skyddsvärda områden från 
sådana av mindre värde. Sålunda har under beteckningen 11klass 1- och 11-

områden" inordnats terrängavsnitt, där stora geomorfologi ska värden 
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finns samlade, medan klass III-områden dels kan utgöra skyddszoner kring 
partier av högre dignitet, dels representera områden av "lokalt" intresse 
och ofta då sådana som i pedagogiskt hänseende kan vara av särskilt värde. 

Inom undersökningsområdet dominerar alltså områden av mindre skydds
intresse; de värdefullaste delarna ligger i karteringsområdets norra 
del och har sin fortsättning inom ytor återgivna på kartbladet Gräsvattneti 

Umfors. 

Klassindelningen är förenad med många svårigheter - framför allt i fråga 
om områdenas avgränsning, som delvis kan förefalla godtycklig. Detta 
gäller speciellt för klass III-områden. 

Presentationen i fig 15 gör inte anspråk på att vara fullständig be
träffande urvalet av terrängpartier av lägre dignitet. Vidare är inord
ningen i högre klasser inte alltid självklar. - I det följande skall 
därför lämnas en kort beskrivning av de avgränsade klass I-III-områdena 
och därvid är avsikten att närmare motivera gjorda ställningstaganden. 
Eftersom en analys av de i områdena ingående komponenterna redan gjorts 
i samband med klassificeringen av objekt, kommer presentationen här dock 
att vara summarisk. 

a) Klass I- och II-områden 

Inom undersökningsområdet har endast Tärnaåns dalgång ansetts tillhöra 
högsta skyddsklass. Dalen, som är ytterst innehållsrik även i sin norra 
del mot Tärnasjön, finns huvudsakligen återgiven på kartbladet Gräsvattneti 
Umfors och har också där betraktats som ett klass I-område. I första hand 
är Tärnaådalen av intresse på grund av spåren av glacifluvial verksamhet 
och den betydelse dessa spår haft för tolkningen av isrecessionen i 
regionen. Sydligaste delen av ett märkligt rännkomplex (nr 19) finns in-
om kartbladsområdet och därtill kommer det välutvecklade sandurfä1tet 

(nr 40), sviten av rullstensåsar öster om Gurken (nr 27) samt kuperade 
glacifluviala avlagringar norr därom (nr 30). 

Området väster om Biel10jaure utgör en del av Tärnasjöområdet och av det 
rogenmoränlandskap som ligger i sjöns södra del. Moränterrängen fort

sätter längs hela Ankajukkedalen, där det dock huvudsakligen är utformat 
som ett odifferentierat moräntäcke, vilket inom undersökningsområdet 

visar spår av drumlinisering (nr 14). 
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Umeälvsdalen norr om Laisan. De formrikaste partierna finns inom dalens 
nordliga delar med tydlig U-dalsskulptur och olika glacifluviala acku
mulationsformer (kartbladet GräsvattnetjUmfors). Den centrala och södra 
delen framstår som särskilt intressant på grund av de betydande delta
bildningarna - dels det mogna deltat vid Hemavan, dels det unga deltat 
i Laisan (nr 34). Här finns också tydligt utformade strandlinjer (nr 43). 

Skreden vid Ajaure har beskrivits i föregående avsnitt - sid 50 (nr 46). 
Eftersom hela dalsidan kan betraktas som en typlokal för detta slag av 
processer, har ett något större område än det som omfattas av skred
ärren utmärkts som intressant. 

b) Klass III-områden 

Klass III-områden utgör ofta skyddszoner kring geomorfologiskt värde
fullare partier. Detta är fallet i den nordligaste delen av undersök
ningsområdet, där Norra Storfjällets sydligaste del samt terräng
avsnittet öster om Tärnaån markerats som ett klass III-område i syfte 
att framhålla enhetligheten och ge området dess naturliga avgränsning. 
Liknande ställningstaganden har avgjort begränsningarna av det klass 
III-område som omger skreden vid Ajaure (se ovan). 

Helt andra avsikter ligger bakom urvalet av övriga klass III-områden. 
Två av dem, nämligen Jovattnets dalgång och terrängen runt Skalmodal , 

har i första hand pedagogisk användbarhet. 

De bästa exemplen på glacialskulptur inom undersökningsområdet finns 
i omgivningarna runt Skalmodal , där tydliga trågdalar (nr 4 och 5) och 

nischer (nr 7) utformats. 

Jovattnets dalgång innehåller många objekt av olika typ och ålder, sam
tidigt som den är lätt att nå tack vare vägförbindelsen. Objekten är 
sällan av högsta klass men lämpar sig väl för demonstration. Berggrunds

formerna runt Atoklinten (se fig 5 samt sid 17 ) är mycket iögonfallande. 
Av glacialt ursprung är rullstensåsarna (nr 28), den glacifluviala ter
rassen (nr 33), den mycket djupa rännan (närmast av korsutyp) söder om 
övre Jovattnet (nr 22) samt de glacifluviala avlagringarna längs dalens 

botten (nr 42). Nutida fluvial verksamhet kan studeras i det meandrande 
flodloppet hos Joesjöån (nr 25) men också i korvsjöar (nr 26) och recenta 

deltabildningar (nr 36 och 37). 
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Norra Gardfjället har också avsatts som ett klass III-område, men vid 
bedömningen av massivet har vissa vetenskapliga kvaliteter varit av
görande vid sidan av pedagogiska. Ur vetenskaplig synvinkel är området 
intressant genom sin betydelse för tolkningen av isrecessionen (se 
vidare sid 20 samt objekt nr 16, 18 och 31), samt genom förekomsten av 
de moränformer som finns runt Farroktjakke (nr 15). I Matsdalens tråg
dal (nr 6) finns exempel på fluvial erosion (nr 23) samt ravinbildning 
i de glacifluviala sedimenten (nr 44). 

SLUTORD 

Denna undersökning visar att Västerbottens centrala fjälltrakter inne
håller ett förhållandevis litet antal geomorfologiskt värdefulla objekt. 
Av tidigare inventeringar har framgått att länets områden i norr och 
söder har ett avsevärt större intresse. Som ett av karteringens vik
tigaste resultat framstår i detta fall konstaterandet av områdets rela
tiva morfologiska fattigdom. 
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GEOMORFOLOGISKA KARTBLADEN 
GEOMORPHOLOGICAL MAPS 
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Moraineridge of complex origin 

Rik- och storblockiga omniden Blockfields and other blocky areas 

Rannor av glacifluvialtifluvialt ursprung (vanligen torrda lar) resp . 
d iffusa glaciflu viala erosionsspar Glacioffu vial/ ffu vial channels 
(normally dry) and traces of glacioffuvial erosion 

Stbrre glacifluvial/fluvial ranna. ofta insku ren i fast berg 
Large glacioffu vial/flu vial channel in bedrock 

Tydliga glacifluviala/fluviala erosionskanter 
Distinct gracioffuvial/ ffuvial erosion scarps 

Meandrande flodlopp med avskuren meander (korvsjb) 
Meandering river with abandoned meander loop (oxbow lake) 

Rullstensas Esker 

Slukasar och liknande Subglacially engorged esker and similar features 

Kuperade glacifluviala ackumulationer 
Kames and other hummocky glacioffuvial accumulations 

G lacifluvia I terrass Glacioffuvial terrace 

Recent delta. stbrre Large recent delta 

Recent delta . mindre Small recent delta 

Svamkagla Alluviaffan 

Sandur Sandur p la in 

Annan glacifluvial/fluvial avlagring Otherglacioffuvial/ ffuvial accumulation 

Tydlig resp. otydlig issjbstrandlinje 
Shoreline of icedammed lake and poorfy defined shoreline of ice dammed lake 

Recenta strandformer Recent minor shorfine features 

Myr Swamp 

Rasran nor Rockfall chutes 

Talus Talus 

Skred Landslide 

Ravin Gully or channel in deposits 

Fbrkastning Fault line 

G rus- och jordtag Gravel-pit 

Damm Dam 




