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Det geomorfologiska kartbladet 25G AM
MAR NÄS ingår i en grupp av fyra sådana 
över svenska fjällområden, utgivna samti
digt. Skalan är liksom för de tidigare utgiv
na sju bladen 1 :250 000. Läget av de sam
manlagt 11 bladen - till vilka också bör 
läggas ett tidigt och delvis i annan teknik 
karterat större område i nordvästra Dalar
na - framgår av vidstående översiktskar
ta. Det kan observeras, att utgivningen nu 
omfattar hela Västerbottensdelen av fjäll
regionen. 
Karteringen har liksom tidigare baserats 
på flygbildstolkning. Fältkontroller har fö
retagits i den omfattning som ansetts nöd
vändig för en riktig identifiering och för att 
skapa bättre förutsättningar för de värde
ringar, som denna beskrivning mynnar ut i. 

I senare kartblad - så också i detta - har 
även myren återgivits. I huvudsak har in
formationen inhämtats från flygbild och 
omfattande generalisering har nödvän
diggjorts av kartskaleskäl. Liksom tidigare 
har ytor utan klara morfologiska indikatio
ner lämnats vita. En klassificering av dem 
skulle ha krävt betydande insatser av fält
arbeten och därmed starkt ökade kostna
der; med hänsyn till att det vanligen torde 
röra sig om ett relativt tunt, odifferentierat 
moräntäcke, har åtgärden ansetts försvar
lig. 

Till kartan hör en relativt utförlig beskriv
ning av terrängformerna inom kartblads-

området och en kortare skildring av deras 
utvecklingshistoria, i den mån denna kan 
rekonstrueras. Liksom i fråga om kartan är 
denna presentation koncentrerad till vad 
som ofta kallas mellanformer. De allra 
största formelementen - ytor av pene
plantyp, dalgenerationer etc. - liksom 
former av mindre storlek än några kvad
ratmeter - t. ex. mindre frostmarksformer 
- redovisas sålunda ej. Skälen är bl. a. 
kart- och reproduktionsmässiga, i fråga 
om småformerna också begränsningar i 
flygbildsmaterialets upplösningsförmåga, 
dvs. informationsinnehåll. 

Beskrivningen avslutas som redan antytts 
med en värderingsdel, som för fram till en 
sammanfattande översikt i lättillgänglig 
form. Värderingsprinciperna är desamma 
som tillämpats tidigare. Svårigheterna att 
åstadkomma invändningsfria sådana skall 
åter understrykas. Genom redovisningen 
av de individuella objekten och av gången 
av värderingen torde andra värderings
grunder kunna anläggas; väsentligt andra 
resultat torde dock vid tillämpningen 
knappast bli följden. 

För kostnaderna har svarat Statens natur
vårdsverks fjällutredning och den natur
geografiska institutionen vid Stockholms 
universitet. 

GUNNAR HOPPE 
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Geomorfologiska kartbladet 25 Ammar
näs - Beskrivning och naturvärdesbe
dömning 
Fil kand. Ann-Cathrine Ulfstedt 

Arbetet avses ge en översikt över geomor
fologin inom den del av Västerbottensfjäl
len som motsvaras av kartbladet Ammar
näs samt en så välgrundad bedömning 
som möjligt av områdets naturvärden. In
venteringen, som i huvudsak bygger på 
flygbildstolkning, redovisas dels i form av 
en karta i skalan 1 :250000, dels med hjälp 
aven tillhörande kartbladsbeskrivning. 
Denna beskrivning består av två delar; i 
den första ges en allmän bakgrund till ar
betsmetodik och kartinnehåll, i den andra 
presenteras resultatet av naturvärdering
en. De inledande avsnitten behandlar 
dessutom fjällkedjans utveckling, varvid 
det geologiska avsnittet har givits förhål
landevis litet utrymme, medan den kvartä
ra utvecklingen behandlas mera utförligt. 
De karterade formgrupperna härrör nämli
gen huvudsakligen från kvartär tid och är 
övervägande av glacialt ursprung, även om 
vissa postglaciala former också har stor 
betydelse inom undersökningsområdet. 
Kapitel III omfattar en systematisk genom
gång av formernas uppkomstsätt och ut
seende. Deras utbredning inom kartbladet, 
och om möjligt inom hela fjällkedjan, an-

ges. I vissa fall diskuteras formernas bety
delse för tolkningen av viktiga naturhisto
riska förlopp. 
I arbetets senare del följer naturvärdesbe
dömningen. Först poängsätts varje enskilt 
objekt med hänsyn till faktorerna "säll
synthet", "utformning" och "forsknings
intresse" (tabell och fig. 18). Därefter in
ordnas objekten i fyra klasser (I-IV) efter 
deras sammanlagda naturvärde (fig. 19). 
Klass I avser objekt av överregional bety
delse, klass II objekt av regional och klass 
III objekt av lokal betydelse. Objekt tillhö
rande de tre första klasserna har utförligt 
beskrivits. Inom kartbladet Ammarnäs har 
61 objekt blivit föremål för analys. Av dessa 
har två ansetts tillhöra klass I, medan sex 
inordnats i klass II och trettiofem i klass III. 
Utvärderingen av objekt har slutligen legat 
till grund för en sammanställning av värde
fulla områden (fig. 27). Vikten har då lagts 
vid partier tillhörande klasserna I och II, 
medan klass III-områden i första hand ut
gör skyddszoner kring värdefulla kärnom
råden. Speciellt högt värde har tillskrivits 
områden runt Båssjos-Gavasjaure samt i 
Ammarfjällets östra delar. 
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Geomorphological Map 25 G Ammarnäs 
- 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 corres
ponds to the Ammarnäs map sheet, and to 
make as well-founded an assessment as 
possible of the natural value of the area. 
The content of the study, which is mainly 
based on the interpretation of aereal pho
tographs, is shown on a map, in the scale 
1 :250000, 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 as
sessment are presented. The development 
of the mountain range is also discussed in 
the introductory sections, while less space 
is given to the geological section; quater
nary development is handled in more de
tail, since the group formations date main
ly from the quaternary period and are 
mostly of glacialorigin, even though certa
in postglacial formations are also of great 
importance in the research area. Chapter 
III contains a systematic description of the 
way in which the formations have come 
into being and of their appearance. Their 
extent within the map sheet and, where 
possible, in relation to the whole mountain 
range, is indicated. In certain cases, the 
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significance of formations in the interpre
tation of important stages of natural histo
ry is discussed. 

The assessment of natural value follows in 
the later part of the study. First, every indi
vidual item is awarded prints for "rarity" , 
"form", and "research interest" (fig. 18). 
The items are then classified into one of 
four classes (I-IV) according to their total 
natural value (fig. 19). 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. 61 items found on the Ammarnäs 
map sheet area have been analysed. Of 
these, two have been regarded as belong
ing to class I, six to class II, and thirtyfive to 
class III. 

Finally, the classification of items has for
med the basis of a compilation of valuable 
areas (fig. 27). 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 valu
able key area or as areas of significance 
locally. Especially high value has been 
ascribed to the areas around the lakes 
Båssjos-Gavasjaure and the easternmost 
part of the mountain Ammarfjället. 



1. 

En geomorfologisk karta bör enligt en 
gängse uppfattning - så vitt möjligt -
demonstrera samtliga terrängformer. Den 
bör ge uppgifter om geomorfologin inom 
varje punkt på kartan (dvs. vara heltäckan
de) och lämna information om formernas 
utseende, uppkomstsätt och ålder (morfo
grafi, morfogenes och morfokronologi). 
Vidare bör den illustrera uppbyggnadsma
terialets beskaffenhet (jordart, bergart), 
belysa terrängens lutningsförhållanden 
(morfometrin) och samtidigt göra ett så 
plastiskt intryck som möjligt. Viktiga 
gränslinjer bör anges - i fjällen t. ex. 
skollgränser (se kap. 11:1) och trädgränsen 
(jfr Rudberg 1976). 
Vid försök att åskådliggöra all denna 
landskapsinformation på en enda karta blir 
resultatet emellertid alltför oöverskådligt 
och svårläst - särskilt om samtliga aspek
ter dessutom skall tillmätas samma bety
delse. De flesta geomorfologiska kartor 
har därför en något specialiserad inrikt
ning, som underordnar eller helt utesluter 
viss information. 

Geomorfologiska kartor med just antydd 
målsättning har producerats under några 
decennier, men de har kommit att få en 
starkt varierande utformning. Behovet av 
en internationell normalisering har därför 
snabbt vuxit och som ett första steg i arbe
tet inom kommissionen för geomorfolo
gisk kartering har eftersträvats ett enhet
ligt symbolspråk (Demek 1972). Vidare har 
man rekommenderat att symboler i första 
hand bör illustrera enskilda former, medan 
yttäckande färg skall ange på ytan verkan
de processer. 

Vid den geomorfologiska karteringen av 
svenska fjällen har avsikten varit att i så 
stor utsträckning som möjligt följa de in
ternationella riktlinjerna. Att åstadkomma 
en slutprodukt jämförbar med exempelvis 
de centraleuropeiska har emellertid inte 
varit möjligt på grund av de annorlunda 
arbetsvillkor som råder vid kartläggnings
arbeten i norra Sverige. Syftet har varit att 
framställa en karta som framför allt skall 

kunna tjäna praktiska ändamål, i första 
hand översiktlig planering. Det har vidare 
varit nödvändigt att åstadkomma en pro
dukt förhållandevis snabbt, samtidigt som 
kostnaderna måste hållas låga. Arbetet har 
utförts i områden som till stora delar är 
okända; jordartskartor saknas i allmänhet 
och fältkontrollerna måste minimeras bl. a. 
på grund av områdenas otillgänglighet. 
Mot bakgrunden av detta måste inskränk
ningar göras i kartans informationsmängd. 

Den internationella redovisningen har an
passats till krav inom Central- och Östeu
ropa, bl. a. i avseende på kartskala och 
formgrupper. Vid planläggningen av 
Nordsverige har därför en betydande 
komplettering av symbolerna blivit nöd
vändig. Här har målsättningen varit en re
lativt småskalig karta, och Ammarnäsbla
det, liksom övriga blad i serien, utges i 
samma skala som den svenska plane
ringskartan, dvs. 1 :260000. I denna skala 
är det endast beträffande mycket stora 
objekt möjligt att låta varje symbol motsva
ra en individuell form. Symbolerna utgör 
därför i fråga om mindre objekt samman
fattande beteckningar för hela grupper av 
likartade former. Vad beträffar symboler
nas färgsättning har de internationella 
normerna följts, men yttäckande process
färger skulle inte kunna införas utan bety
dande ökning av fältinsatserna och har 
därför uteslutits. 

Kartan betonar morfografi och morfoge
nes. Morfometrin demonstreras endast 
genom höjdkurovrna (i urval hämtade från 
den topografiska kartan), och morfokrono
login framhålls inte särskilt. (Det bör dock 
understrykas att åldersfrågan i fjälland
skap ofta är av mindre intrikat natur än 
inom icke tidigare nedisade landskapsty
per.) Litologin är i kartan eftersatt och här 
hänvisas endast till det geologiska kartma
terial som redan finns*). 

*) Gavelin-Kulling: Beskrivning till berggrundskarta 
över Västerbottens län. Den sydligaste delen av Norr
bottensfjällen har aldrig blivit föremål för enhetlig geo
logisk kartläggning. De terrängavsnitt tillhörande 
kartbladet Ammarnäs som infaller norr om länsgrän
sen kan därför ur geologisk synvinkel endast belysas 
översiktligt. 
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Undersökningen bygger på tolkning av 
flygbilder fotograferade från normal höjd 
(ca 5400 m, skala ungefär 1 :30000) med 
pankromatisk film. De sålunda identifiera
de formgrupperna har överförts till den to
pografiska kartan (skala 1 :100000) som 
därefter fått utgöra underlag för den efter
följande fältkontrollen. Denna har, för
utom att tjäna som en stickprovsartad kon
troll, snarast utgjort en komplettering av 
informationen hämtad ur bilderna. 

I första hand har viktigare, svårtolkade 
objekt blivit föremål för fältstudier, men 
även andra geomorfologiskt intressanta 
och/eller välutvecklade företeelser har 
studerats. Dessutom har fältobservatio
nerna syftat till ett klargörande av isreces
sionsförloppet, av den geomorfologiska 
utvecklingen inom området samt för ana
lysen av vissa formgruppers bildningssätt. 
Dessa studier kan kanske synas oväsentli
ga för arbetets huvudsyfte men är ofta av
görande för slutsatserna i den naturvär
desbedömning som åtföljer kartan. 
En ny genomgång av flygbilderna har 
därefter gjorts med stöd av iakttagelserna i 
fält. I samband med denna har det slutgil
tiga manuskriptet i skalan 1 :100000 fär
digställts. Detta har sedan renritats och 
utgjort underlag för den tryckta kartan 
(skala 1 :250000). 

Den kartbladsbeskrivning som åtföljer 
kartan är i första hand avsedd för personer 
som sysslar med planering inom naturvår
den. Dessa kan förutsättas ha viss geove
tenskaplig skolning, men beskrivningen 
har utformats så att den även bör kunna 
läsas av lekmän. Sålunda ges i de inledan
de avsnitten en översiktlig redogörelse för 
landskapsutvecklingen och för de kartera
de formgrupperna. Denna genomgång lig-

ingsom 
Det topografiska kartbladet Ammarnäs 
omfattar östliga fjällområden i Västerbot
tens norra del samt i sydligaste Norrbotten 
(fig. 1). Terrängen inom kartbladsområdet 
är av starkt skiftande karaktär. Här finns 
typiska högfjällsområden men också låg
fjäll både i form av svagt böljande, flacka 
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Fig 1 Undersökningsområdets läge 
Location map 

ger sedan till grund för den redovisning av 
områdets geomorfologiska naturvärden 
som följer i beskrivningens senare del. 

ytor och i form av mer småbruten, varia
tionsrik terräng (fig. 2). Tämligen stora ytor 
ligger nedanför skogsgränsen. 
Det mest utpräglade högfjällsområdet fin
ner man i Ammarfjällets inre, med karga 
och blockrika men mjukt rundade former. 
Medel nivån fö r massivet är drygt 1100 



Fig 2 Höjdskiktskarta 
- Relief map 

m. Ö. h, medan toppytan ligger några 
hundra meter högre. Karaktär av högfjäll 
har också det betydligt mindre bergspar
tiet runt topparna Räker (1380 m. ö. h.) och 
Dårestjåkkå (1289 m. ö. h). Lågfjällen do
minerar emellertid kartbilden - främst 
kanske genom det vidsträckta Björkfjället 
(toppar ca 1000 m. Ö. h), men även genom 
fjällområdet i den sydvästra delen. 

Området är fattigt på sjöar men genom
korsas av flera större vattendrag. Som 
mest betydelsefull framstår naturligtvis 
Vindelälven (fig. 3), men även Diellekjåkkå 

och Övre Giertsbäcken är viktiga land
skapselement. 

Med undantag för landsvägen till Ammar
näs saknar denna del av fjällen vägar, vil
ket avsevärt minskar turistströmmen. En
dast en zon närmast Ammarnäs är mer 
allmänt utnyttjad för turism, trots att 
Kungsleden passerar genom området. De 
besökande har ofta biologiska intressen -
ett stort antal välkända fågellokaler ligger i 
Ammarnäs' närhet. Vintertid påverkas om
rådet troligen i högre grad av det rörliga 
friluftslivet än under sommaren, framför 
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Fig 3 Vindelälven vid Aitenjas 

allt på grund av omfattande scootertrafik 
med centrum i Ammarnäs. 

Lokalnamnen i detta arbete härrör från 
den nya topografiska kartan som utkom 
1974. 

Den geomorfologiska kartläggningen på
börjades 1972, men fältarbetena utfördes 
huvudsakligen åren 1973 och 1974 (i den 
omfattning som framgår av routekartan å 
fig.4). 
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- The river Vindelälven at Aitenjas 

c:J FÅGELSKYDDSOMRÅDE 

Fig 4 Routekarta; längs heldragna linjer 
har markkontroller utförts; streckade linjer 
har endast kontrollerats från flygplan. 
- Ground controIs along continous lines; 
aerial controIs along dotted lines 



1m 
Den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, 
är av förhållandevis hög ålder (fig. 5). Un
der urtidens 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 mäng
der avlagringar från omgivningarna. Se
dimentationen fortsatte under kambrosi
lurtiden (ca 600-400 milj. år sedan), då 
dessutom livlig vulkanism inträdde. 
Bergskedjeveckningen började i ordovici
um, nådde sin kulmen i silur och kan anses 
avslutad i devon. I samband med veck
ningen kom ofta äldre bergartsserier att i 
form av skollor skjutas ut över yngre lager. 
Exempel på en sådan skolla av stor regio
nal omfattning är seve-köliskollan. Med 
köligruppen menar man då vanligen berg
arter dominerade av lågmetamorfa (mind
re starkt omvandlade) skiffrar, och med 
sevegruppen skiffrar av högmetamorf na
tur. Skollstrukturen kommer på grund av 
lagrens stupning att ge upphov till branter 
stupande åt öster; senare kan branterna ha 
skärpts genom effekten av nedisningarna. 

Den geologiska fjällkedjan begränsas ös
terut aven zon kallad fjällranden. Denna 
domineras i norra Västerbotten av två skol
lor - blaikskollan och stalonskollan - vil
ka båda kännetecknas av lägre metamor
foseringsgrad och lägre ålder än skollorna 
i fjällens centrala delar. Topografin inom 
fjällranden är av blygsammare dimensio
ner än inom de centrala delarna av fjällen, 
och bergstopparna når i allmänhet inte 
upp över skogsgränsen. Likafullt är den 
östliga begränsningen mot urberget vanli
gen mycket tydlig och framträder i form av 
en välutvecklad bergavsats. 

Inom det kartlagda området dominerar se
ve-köliskollan och framför allt dess hög
metamorfa avsnitt. I Västerbottens nord
östra delar har hittills endast översiktliga 
geologiska karteringar företagits, vilket 
gör att den nuvarande geologiska kunska
pen om området är ojämn. Ännu sämre är 
förhållandena i södra Norrbotten. Med 
undantag för den beskrivning som ges i 
översikten av Sveriges berggrund (Mag-

för ca 8000 år sedan: 
: POSTGLACIAL TID 

JORDENS 
NUTID 
(KENOZOIKUM) 

JORDENS 
MEDELTID 
(MESOZOIKUM) 

JORDENS 
FORNTID 
(PALEOZOI KUM) 

Kvartär 

Tertiär 

Krita 

Jura 

Trias 

Perm 

Karbon 

Devon 

Si Lur 

Ordovicium 
Kambrium 

Prekambrium 
I 

i Västerbotten I I NEDISNINGAR - BILD-
I 

I NING AV FJÄLLKEDJANS 
JORDARTER 

för 2 mi lj. 8r FJÄLLKEDJAN HÖJS 
(berg- och daltopografin 
får sin nuvarande form) 

I 
I FJÄLLKEDJAN NED-
I BRYTS OCH UTPLANAS 

för 225 milj. år sedan: 

I 
I 

FJÄLLKEDJAN 
BI LDAS 

för 600 mi lj. år sedan 

JORDENS 
URTID _~ _______ för 3500? milj. år sedan 

Fig 5 Fjällkedjans utveckling - The development of the Scandinavian 
mountain range 
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1777.1.1 Seve - köliskoLlan ~II<'I Gavas- och Gautosjöfönstret ~ högmetamorfa bergarter 
~ Seve - köliskollan 
~ lågmetamorfa bergarter 

r:':':':':':':':':~ . o 't ~~~t~m~~~~~!~~:~ T J u l a n s spara gm I e r 

m Ammarnäs-komplexet 
t::::::1 Fjällranden 

Fig 6 Geologisk översikt (enligt Kulling 
1955 och 1962) 

nusson et al 1962) har endast kartor över 
vissa delområden utgivits. Kartan å fig. 6 är 
därför ytterst schematisk beträffande om
rådena norr om länsgränsen. 

Ett intressant avbrott i seveskollans hårda 
skiffrar finns i Ammarnäs' omgivningar. 
Här anser bl. a. Kulling (1955) att det skett 
en friläggning av bergartsserier underlag
rande seve-köliskollan. Huvuddelen av 
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11111 Kalkstråk 

- Geological map of northern Västerbot
ten (after Kulling 1955 and 1962) 

fönstret upptas av fylliter tillhörande det 
s. k. Ammarnäskomplexet. Det anses utgö
ra ett exempel på "mellersta skollberg
grunden" och därmed vara förbundet med 
stalonskollan. Gränsen mot ovanförlig
gande glimmerskiffrar framträder ofta tyd
ligt, vilket t. ex. är fallet på Ribovardos 
sluttning (SV om Ammarnäs) där ett ter
rassliknande hak markerar övergången. 
(Ytterligare en sådan framträdande berg-



artsförändring kan ses i Stora Aigerts ka
rakteristiska profil, där branten är upp
byggd avamfibolit.) 
Ammarnäskomplexet överlagrar i sin tur 
en serie sparagmitbergarter som är synliga 
längs Tjulåns stränder; de stupar brant 
och är av växlande grå och violett färg. 
Denna blottning skulle eventuellt kunna ha 
ett samband med blaikskollan, som annars 
är frilagd först åtskilliga mil österut. Också 
norr om länsgränsen finns exempel på 
blottningar av normalt underliggande skol
lor. I de s. k. Gautojaure- och Gavasföns
tren går bergartsserier som troligen tillhör 
stalonskollan i dagen. Just stalonskollan 
representerar annars fjällranden inom un
dersökningsområdet, och då i de sydostli
gaste delarna. 

Som ovan nämnts är dock seve-köliskollan 
den betydelsefullaste i området. De hög
metamorfa avsnitten dominerar, men 
många partier med lägre metamorfose
ringsgrad finns också. Karteringsområdets 
nordvästra del omfattar ett sådant lågme-

I och med kvartärtiden försämrades klima
tet och stora inlandsisar uppstod vid olika 
tidpunkter. På den europeiska kontinenten 
finns belägg för att minst 4-5 större nedis
ningar (glacialer) förekommit; de avlöstes 
av perioder med varmare klimat (s. k. in
terglacialer). Dessa inlandsisar, med cent
ra i de skandinaviska fjälltrakterna, hade 
av allt att döma motsvarigheter på de and
ra kontinenterna, t. ex. i Nordamerika. I 
Sverige har sannolikt var och en av dessa 
istider förstört spåren av den föregående, 
varför de former som nu kan iakttas till helt 
övervägande del härrör från den senaste 
istiden - WOrm- eller Weichselistiden. 
Undantag är främst de större erosionsfor
merna i det fasta berget, som bör ses som 
resultatet av upprepad glaciation. 

I sina huvuddrag har den senaste nedis
ningen troligen haft samma förlopp som 
sina föregångare, även om ismäktighet, is
tidens varaktighet och liknande faktorer 
naturligtvis har varierat. Så har glaciärni-

tamorft parti, som kännetecknas av talrika 
kalkstråk. Typiska karstformer (se kap. 
111:1) som finns t. ex. vid Ältsvattnet (kart
bladet Gräsvattnet/Umfors) har emellertid 
inte påträffats i kalkstenslagren runt Då
restjåkkå och Räker. 
Bergskedjans veckning avslutades alltså i 
devon. Därefter vidtog en lång period, då 
Skanderna endast påverkades av nedbry
tande krafter. Under tiden fram till tertiär 
hade sålunda fjällkedjan genom bl. a. vitt
ring och floderosion brutits ned till en 
flack berggrundsyta. Denna yta höjdes se
dan upp samtidigt som den bröts sönder. 
Därmed uppstod de höjdförhållanden som 
i stort sett ännu råder (jfr. fig. 5). 

I och med utgången av tertiär hade fjäll
kedjan erhållit sina morfologiska huvud
drag men därmed inte sitt slutgiltiga utse
ende. Först under kvartärtiden inträffade 
de stora nedisningarna, vilka haft funda
mental betydelse för detaljerna i land
skapsbilden och även för större drag i 
berggrundens morfologi. 

schema säkert spelat samma roll i inled
ningsskedet av varje istid; glaciations
gränsen har sänkts, och därmed ökade 
små glaciärer i storlek, samtidigt som nya 
uppstod. Många av de tomma glaciärni
schema, som i våra dagar kan iakttas 
också på förhållandevis låg höjd över ha
vet, anses härröra från detta inlednings
skede. Det finns flera hypoteser angående 
denna inledningsperiod; den kan eventu
ellt ha inneburit en mycket snabb istillväxt 
över mycket stora arealer samtidigt, men 
man har vanligtvis tänkt sig en successiv 
tillväxt av nischglaciärer till dalglaciärer, 
vilka i sin tur växte samman till isströmnät. 
Isen fortsatte att utvidgas och bredde ut 
sig över det nuvarande skogslandet. För 
18000-20000 år sedan nådde den sin 
maximala utbredning; isfronten låg då 
över norra Tyskland. Glacialperioderna 
fortgick emellertid inte utan störningar. 
Tidvis avtogs isens tillväxt eller ersattes 
t.o.m. av avsmältning, så att istäcket deci
merades. (Omfattningen av sådana "inter
stadialer" är dock fortfarande oklar.) 
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Medan Weichselisens utbredning i huvud
sak är känd, råder betydligt större osäker
het beträffande isens tjocklek och rörel
semönster. Under högglacialen låg isens 
kulmen (den s. k. isdelaren) öster om fjäll
kedjan, möjligen ända ute över Bottenha
vet. Från denna zon strömmade isen utåt i 
alla riktningar, och på grund av isens bety
dande tjocklek förmodligen utan större 
hänsyn till den underliggande markytans 
topografi. Efter hand som isen blev tunna
re skedde emellertid en förändring, och 
isens rörelser blev mer och mer beroende 
av underlaget, som ideglaciationens 
slutskede i betydande utsträckning styrde 
isströmmarna. 
Isens rörelseriktning kan studeras bl. a. i 
berggrundsmorfologin: rundhällarna, och 
särskilt de isräfflor som kan finnas på häl
larna, ger upplysningar om strömnings
riktningarna. Räfflorna återspeglar i all
mänhet endast isrörelsen i det senaste 
skedet av deglaciationen och ger därför 
främst upplysningar om isens reträtt. Ge
nom granskning av räffelbilden i ett områ
de i kombination med studier över andra 
glaciala riktningselement, t. ex. skvalrän
nor (se vidare kap. 111:2 c), kan man rekon
struera inlandsisens recession över ett ter
rängavsnitt. 
Efter hand som inlandsisen började smäl
ta, kom isdelarzonen att förskjutas tillbaka 
in mot fjällen. Uppfattningarna om hur 
långt västerut den kom att ligga i slutske
det har varierat genom årtiondena. Under 
senare tid har man ofta skilt på isrecessio
nen i högfjällen respektive lågfjällen. Hög
fjällsdeglaciationen innebär att de högsta 
massiven skulle ha utgjort s. k. lokala gla
ciationscentra, dvs. isen har reti rerat in 
mot massiven, som samtidigt aktivt har va
rit nedisade. Detta förlopp är klart påvisat 
inom Kebnekaise, Sarek och längre norrut 
(t. ex. Hamberg 1910, Enquist 1918, Hoppe 
1956, Holdar 1957). I de södra fjälltrakterna 
har man en annan typ av isreträtt främst 
föranlett av att fjällen där är så mycket lä
gre (t. ex. Lundqvist 1943, Mannerfelt 
1945). Här har de högsta partierna först 
blivit isfria, medan dalgångar och skogs
land ännu var nedisade. Detta har bl. a. 
givit förutsättningar för uppkomst av om
fattande issjöar - dvs. smältvatten från 
isen har stängts in mellan de västliga fjäll
ryggarna och den i öster liggande isen. 
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Deglaciation av detta slag är typisk åtmins
tone för fjällen upp till mellersta Jämtland. 

Fattigdomen på nischer talar för att stadiet 
av inledande montanglaciation spelat en 
underordnad roll i undersökningsområdet 
och knappast förekommit utanför Ammar
fjället. Massivet söder om Tjulträsk hyser 
många ytterst osäkra nischformer, vilket 
snarast tyder på att ett eventuellt tidigt 
glaciationscentrum där har ägt bestånd 
under mycket kort tid. Högglacialen gav 
med sin ostliga isdelarzon upphov till en 
sydostlig isström över fjällen. Under detta 
stadium nådde isen sin maximala tjocklek 
och dess rörelseriktning var samstämmig 
över stora arealer. Spåren av de tidiga isrö·· 
relserna i Västerbotten har ingående stu
derats av Rudberg (1954). 

Bilden av deglaciationen är komplicerad. I 
Ammarnästrakten, liksom i alla närliggan
de fjällområden, har de högsta partierna 
smält fram först. Mäktiga dalglaciärer har 
följt dalstråken i en rörelse mot väster. Det
ta är speciellt tydligt längs VindeläIvsda
lens norra delar, där ett koncentrerat, ak
tivt isflöde var riktat mot nordväst. Också i 
undersökningsområdets norra delar är 
bilden av isrecessionen ungefär densam
ma; men här har den i öster liggande isen 
dessutom dämt upp en issjö av betydande 
storlek i Båssjos-Gavasjaures dalgång. Is
sjöar har även existerat längs Vindelälvens 
nordligaste avsnitt och vid Tjulträsk, men 
dessa har knappast haft några större di
mensioner (jfr fig. 16). Deglaciationsför
loppet norr och väster om Ammarnäs följer 
därmed ungefär det mönster som gäller för 
fjällen västerut in mot Norge. Vid studiet av 
de östra områdena möts man emellertid av 
en annan bild. Inlandsisens avsmältning 
har då framskridit så långt att de västliga 
fjällområdena är isfria och de isrester som 
ännu återstår får inte något betydande ma
terialtillskott från ismassor i öster. Man rör 
sig alltså här i terrängavsnitt som troligen 
hyst de allra sista resterna av inlandsisen. 
Små, lokala iskroppar har isolerats strax 
öster om de egentliga fjällen och dessa 
har, åtminstone till en början, haft en viss 
aktivitet med utströmning i alla riktningar. 
Detta kan framför allt studeras i den nord
östra delen av karteringsområdet. Möjli
gen har en liknande, lokal is även funnits i 
en sektor runt Kraddsele, men belägg för 



denna är betydligt osäkrare (jfr även 
Ljungner 1949). 
Rekonstruktionen av den sista isdelaren 
har utförts av många forskare och de före
slagna isdelarlägena speglar variationen i 
dessas uppfattning. Vid karteringsarbeten 
i Västerbotten och södra Norrbotten har 
emellertid iakttagelser gjorts av såväl is
räfflor som av andra geomorfologiska for
mer vilka stöder tanken på ett förhållande
vis västligt läge för de sista isresterna. 
Denna tanke har jag även framfört beträf
fande Norra Gardfjällets recessionsbild 

och liknande avsmältningsförlopp torde 
också påträffas i södra Norrbotten. 

Inte bara händelseförloppet vid deglacia
tionen utan också den exakta tidpunkten 
för isens försvinnande från fjällen har va
rit föremål för diskussion. För en sådan 
någorlunda preciserad tidsangivelse krävs 
ett stort antal C-14-dateringar (dvs. man 
bestämmer åldern hos det äldsta organis
ka material, som deponerats efter isens 
försvinnande). Sådana dateringar har 
emellertid endast i ytterst begränsad om
fattning utförts i Västerbottenfjällen, de 

7a GUONGER. glacifluviala avlagringar 
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Fig 7 Kornstorleksanalys - Grain size distribution in till 7b and in 
glaciofluvial deposit 7a 
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som nu finns antyder att norra Västerbot
ten blev isfritt för 8000-9000 år sedan. 

I samband med Weichselistiden uppstod 
huvuddelen av de lösa jordarter som nu 
täcker landet. Den vanligaste - moränen 
- avsattes direkt av isen och utgörs i prin
cip aven blandning av alla kornstorlekar 
från ler till block (fig. 7b). En mycket stor 
del av de former, som i nästa avsnitt skall 
beskrivas mera ingående, är uppbyggda av 
morän. 

Ett sorterat material, dvs. jordarter omfat
tande främst en eller ett par olika kornstor
lekar, har vanligen avlagrats av rinnande 
vatten, genom vindverkan eller i samband 
med strandprocesser (fig. 7a). Arealmäs
sigt sett är det rinnande vattnet viktigast 
som transportmedium. Så har t. ex. det 
smältvatten som strömmade ut från isen 
orsakat en sortering av det medtransporte
rade materialet. Isälvarna hade en hög vat
tenhastighet i närheten av mynningarna, 
vilket medförde att de grövsta fraktionerna 
vanligen sedimenterade där. Efter hand 
som vattenhastigheten (och därmed tran
sportförmågan) avtog, avlagrades allt fina
re partiklar. Med glacifluviala sediment 
menar man dels det grova material (sand, 
grus, sten, block) som företrädesvis avsat
tes nära isfronten, dels de finare sedimen
ten (mo, mjäla, lera) som fördes ut av vat
tendragen till sjöar eller hav. I fjällen har 
ofta transportsträckan varit mycket kort, 
vilket medför en dålig sortering av materi
alet. Huruvida en form skall karakteriseras 
som en glacifluvial avlagring eller inte, 
måste därför icke sällan bestämmas snara
re med ledning av formens yttre utseende 
(morfologi) än med ledning av kornstorlek 
och sorteringsgrad. 

el 
Jordartsbildningen upphörde emellertid 
inte i och med att inlandsisen smälte bort. 
Älvar och vattendrag har fortsatt att avlag
ra olika typer av sediment; deltan bildas, 
sjöar slammar igen. 

Medan de recenta, fluviala processernas 
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betydelse för utformningen och utveck
lingen av landskapet knappast har minskat 
under postglacial tid har dock flera andra 
processers inverkan gradvis avtagit. Detta 
gäller t. ex. vindverkan, som var störst 
strax efter deglaciationen då den vegeta
tionsfria markytan var speciellt lätterode
rad. Stora mängder material framför allt 
från sandrika glacifluviala avlagringar har 
omlagrats i form av dynfält. Dyner före
kommer speciellt i det norrländska inlan
det men finns i undantagsfall ända uppe i 
fjällen. 

Vegetationen skyddar inte bara mot vin
dens verkningar utan också mot frostens. 
Växelvis frysning och upptining har en sor
terande effekt på moderjordarten, och en 
vegetationsfri yta påverkas i högre grad, 
eftersom nedfrysningen då går djupare. 
Frostpåverkan, både i form av jordflytning 
och strukturmark (se vidare kap. 11I:3a), har 
därför haft stor betydelse i början av post
glacial tid. I nutid är den att betrakta som 
en landskapsförändrande faktor framför 
allt i fjällen. 
Efter hand som det organiska livet ökade, 
tillkom nya element av betydelse för land
skapsutvecklingen. Förmultnade växter 
och djur kom att bli faktorer av vikt för 
jordartsbildning. De s. k. organogena jord
arna började uppstå - vanligen i form av 
torvjordar, men även gyttja och dy räknas 
hit. 
Sammansättningen och graden av tillväx
ten hos de organiska jordarterna har vari
erat, vilket hänger samman med organis
mernas klimatberoende. I postglacial tid 
har nämligen varma perioder avlösts av 
kalla, och fuktiga av torra. Alla dessa fluk
tuationer återspeglas i de organogena 
jordarna. En speciellt tydlig värmetid har 
infallit under tiden 5000- 2500 f. Kr., då 
stubbar i myrmarker tyder på att fjällen un
der denna tid varit skogklädda högt upp på 
det nuvarande kalfjället. Sommarens me
deltemperatur var då minst 1,5° högre än i 
våra dagar. - Men det ha'r också före
kommit perioder med kallare klimat än det 
nuvarande. Välkänd är den subboreala 
köldperioden som inträffade för ca 2700 år 
sedan (ca 800-300 f. Kr.) under järnålderns 
inledningsskede. 

Mindre variationer i klimatet är emellertid 
svåra att avläsa i fjällsluttningarnas torvla-
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Fig 8 Vegetationszonerna inom kartbladet 
Ammarnäs 

ger. De lokalklimatiska förhållandena ten
derar att ha den största betydelsen. (Be
träffande klimatutvecklingen i fjällen un
der postglacial tid - se t. ex. Karlem 1976.) 
I kalla klimat avtar hastigheten hos många 
processer och under en stor del av året 
råder ett stillastående. Men man kan se 
prov på snabba förlopp också i fjällen: 
skred, ras, ravinbildning och laviner är ex
empel på processer som på kort tid kan 
förändra sluttningarns utseende och som 
klart påminner oss om att landskapsut
vecklingen inte avstannade i och med isti
dens slut, utan att vi befinner oss i en miljö 
under ständig omvandling. 

- Vegetation zones in the Ammarnäs area 

Betydelsefull för den nuvarande land
skapsbilden är inte bara markytans ut
formning utan också det organiska livet -
främst vegetationen. Vid en tillämpning av 
den traditionella vegetationszoneringen 
enligt Du Rietz (1928) framgår att området 
huvudsakligen omfattas av lågalpina- och 
björkskogsregionerna (tig. 8). I de sydöstra 
delarna dominerar barrskogen medan de 
nordöstra delarna omfattar partier av mera 
arktisk prägel. Övergången från skogsland 
till högfjäll sker alltså här förhållandevis 
snabbt, och detta kan vara en anledning till 
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att området karakteriseras av såväl nordli
ga som sydliga arter. Detta gäller både flo
ran och faunan och bl. a. därför har intres
set för att hålla Vindelälven oexploaterad 
och skapa möjligheten för fortsatt utveck
ling av ett naturligt ekosystem. VindeläIv
dalen har framhållits som ett av de bästa 
områdena i landet för den ekologiska 
forskningen (jfr Ulfstrand 1963). 

Allmänt kan sägas att vegetationen är för
hållandevis fattig över stora arealer och 
den domineras av ett fåtal växtsamhällen. 
Den yppiga ängsvegetationen som är så 
påfallande längre västerut saknas till stor 
del i Ammarnästrakten utom just i Vinde
läivsdalen. Hittills är floran i undersök
ningsområdet närmare känd endast inom 
begränsade delar (se Sjörs 1969). 

Faunan anses vara ganska väl dokumente
rad, åtminstone gäller detta kännedomen 
om traktens fågelliv. Här finns några av de 
mest undersökta fågellokalerna i fjällen -
främst Marsivagge med ett stort antal 
häckande arter (ca 120), däribland många 
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olika vadare (bl. a. dubbelbeckasin, svart
snäppa, myrsnäppa, skärsnäppa) samt ex
empelvis alfågel, fjällgås, berglärka och 
nordsångare. I nära anslutning till Marsi
vagge finns Ammarnäs' deltaland som an
ses utgöra en intressant observationsplats 
under sträckningstiden. 
I undersökningsområdets norra del ligger 
Svaipa, som redan 1937 avsattes som få
gelskyddsområde. De häckande arterna 
(ca 70) är något färre än i Marsivagge och 
domineras av andfåglar (främst bergand) 
och vadare. Blåhaken är vanlig, liksom 
lappsparv och fjällgås. Bland rovfåglarna 
kan nämnas blå kärrhök och jaktfalk. 

Älgen är trots en kraftig nedgång av stam
men fortfarande talrik, björn och fjällräv är 
praktiskt taget försvunna sedan 1940-talet. 
Vindelälvsdalen med sin yppiga och vari
erande växtlighet erbjuder dock sällsynt 
attraktiva lokaler för djurlivet som därför är 
allmänt art- och individrikt längs älven 
(Johnels 1969). 



I det följande ges en mer detaljerad pre
sentation av den geomorfologiska kartan. 
Avsikten är att kort beskriva de karterade 
formgruppernas utseende och bildnings
sätt samt att underlätta för läsaren att få en 
överblick över kartan - främst då vad gäl
ler olika formers utbredning. Likaså görs 
ett försök att betrakta de karterade for
merna i ett större sammanhang än vad 
som medges inom den begränsade ytan av 
ett kartblad. Detta är av betydelse för den 
naturvärdesbedömning som följer i nästa 
avsnitt. 

Kartorna har tryckts i sex färger. Anled
ningen till detta är att man i ett flerfärgs
tryck kan öka infromationsmängden utan 
att för den skull göra avkall på läsbarheten. 
Samtidigt representerar emellertid var och 
en av de sex färgerna, enligt internationel
la rekommendationer, en typ av processer 
- dvs. med färgsättningen följer en gene~ 
tisk förklaring. Sålunda innebär t. ex. röd 
färg att den karterade formen utgör en 
"ackumulationsform uppbyggd av materi
al avsatt av inlandsisar och glaciärer". 
Ibland kan en färg ange till synes vitt skilda 
genetiska förlopp; t. ex. lila markerar 
"former bildade genom isens erosion" 
men också "periglaciala former". Gemen
sam faktor för dessa är emellertid frosten 

1. av 
Under denna rubrik skall nämnas några 
berggrundsformer som i huvudsak utfor
mats före de kvartära istiderna. Den geo
morfologiska kartan omfattar endast ett 
fåtal av det fasta bergets former, men 
Västerbotten är redan väl kartlagt vad gäl
ler berggrundsmorfologin tack vare det 
arbete som utförts av Rudberg (1954). 
Södra Norrbotten är däremot mindre väl 
känt och här kan endast hänvisas till det 
geologiska kartmaterialet som ju åtmins
tone ger uppgifter om skollgränser och 
liknande företeelser, vilka ofta kan resulte
ra i markanta inslag i terrängen. 

Förkastningslinjer, som är väl urskiljbara i 
flygbilden och dessutom tydligt markerade 
i terrängen, har ritats in på kartan. Aldern 

som ju i båda fallen varit orsak till upp
komsten, även om det i det första fallet rör 
sig om former bildade under istiden och i 
det senare om former huvudsakligen från 
vår egen tid. 

Följande tabell anger vilka färger som an
vänds i kartan samt vilka processer de re
presenterar: 

Rött moränformer bildade genom acku
mulation från inlandsisar och gla
ciärer 

Brunt sluttningarnas och flodernas ero
sionsformer 

Grönt glacifluviala och fluviala ackumula
tionsformer 

lila glaciala, nivala och periglaciala 
erosionsformer 

Blått littorala (och marina) former 
Svart biogena och antropogena former 

Vid presentationen av de karterade form
grupperna kommer inte ordningen i teck
enförklaringen att följas. I stället redovisas 
i de olika avsnitten berggrundens pregla
ciala 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 teckenförkla
ring följer processfärgerna. 

u 
på sådana bristningszoner i berggrunden 
är oftast svår att bedöma, men generellt 
sett har de ansetts vara från prekvartär tid 
(se fig. 5). Under senare år har emellertid 
betydligt yngre bildningar uppmärksam
mats. Så har en förkastning - den s. k. 
Pärveförkastningen iakttagits över en 
stor del av nordligaste Sverige (Lundqvist, 
Lagerbäck 1976 och Lagerbäck 1977). 
Denna bristningszon, som börjar några mil 
norr om Torneträsk och kan följas ända 
ner till Langas, anses vara av senglacialt 
ursprung och förorsakad av landytans 
höjning efter det att inlandsisens nedpres
sande effekt upphört. 
De topografiskt iakttagbara förkastnings
zonerna inom undersökningsområdet är 
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av oansenliga dimensioner. De har be
dömts vara av alltför obetydlig karaktär för 
att medtas på den geomorfologiska kartan, 
som ju i detta avseende endast upptar väl
utvecklade former. 

Norra Västerbotten, men också södra 
Norrbotten, genomkorsas av flera kalk
stråk. I anslutning till kalken kan karstfe
nomen förekomma, vilket föranletts av att 
kalciumkarbonaten utlösts ur berggrun
den och håligheter utbildats. I senare ut
vecklingsstadier kan den kemiska vittring
en resultera i underjordisk dränering och 
sammanstörtning av markytan. De kemis
ka processernas hastighet är avhängig av 
koldioxidhalten i vattnet, och denna ökar 
med sjunkande temperatur. Man har där
för kunnat anta att en stor del av de karst
former som finns i fjällkedjan i huvudsak är 
utbildade under kvartärtiden och därför av 
förhållandevis ringa ålder. 

Genom karteringsområdets nordvästra de
lar löper flera kalkstråk, men inga observa
tioner i flygbilderna tyder på att större 
karstformer förekommer. Endast inom en 
mycket liten yta på Buoitestjåkkås syd
sluttning - förekommer möjligen doliner 
(medelstora slutna hålformer). Denna iakt
tagelse har emellertid ännu inte kontrolle
rats i fält och är därför behäftad med stor 
osäkerhet. 
Norra Västerbotten samt områdena väster 
om riksgränsen är mycket rika på karst
former. Betydande grottsystem finns vid 
Ältsvattnen, Artfjället och på det norska 
Melkfjeldet. Karst förekommer allmänt in
om hela skandinaviska fjällkedjan, men 
oftast i blygsamma dimensioner - ett av 
de tidigast beskrivna områdena finns vid 
Torneträsk, där dock både mikrokarst och 
större utlösningsfenomen har utformats. 

av ursprung 

a) Gla€~iala erosionsformer 
Enligt de flesta forskare har det kala ber
get inom fjällkedjan blottats till följd av 
isens och isälvarnas eroderande och 
transporterande förmåga. De frilagda 
berggrundsytornas areal ökar successivt 
mot väster, vilket givit upphov till mycken 
diskussion (t. ex. Svensson 1959, Rudberg 
1967). Undersökningsområdet är i sin hel
het beläget inom fjällkedjans östra delar 
och därmed har det kala berget en förhål
landevis ringa omfattning i den svartvita 
flygbilden kan det ofta vara svårt att be
döma vad som verkligen är kalt berg, och 
därför innefattar det grå rastret på kartan 
även det frostsprängda berget samt områ
den med ett helt tunt moräntäcke. Inom 
kartbladet är det kala berget vanligast i 
terrängens högre liggande partier, och 
endast där återfinns det som större sam
manhängande ytor. 

Det kanske mest iögonfallande beviset på 
isens erosionskraft utgör glaciärnischer 
och trågdalar. Inom många delar av fjällen 
utgör dessa former det mest påtagliga 
morfologiska inslaget, men Ammarnäsom
rådet med sin tämligen flacka relief hyser 
endast ett fåtal. Nischer förekommer hu-
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vudsakligen i Ammarfjället, men outveck
lade former kan iakttas inom många högre 
liggande partier i väster. Vindelälvens dal
gång kan betraktas som ett mycket bra ex
empel på en väl utbildad trågdal (eller 
U-dal), speciellt i avsnittet norr om Am
marnäs. Likaså har Tjulträsk en mycket 
tydlig U-profil med väl markerade glacialt 
präglade kantlinjer. Med detta menas de 
brytningspunkter i dalprofilen som visar 
den övre gränsen för en effektiv glacial
erosion. Ofta har tydliga kantlinjer endast 
utvecklats på dalens ena sida. Ett exempel 
på en sådan enkelsidig kantlinje kan ses i 
sluttningen som omgärdar Ammarfjället i 
söder och öster. 
Såväl nischer som trågdalar anses här
stamma från nedisningarnas montana in
ledningsskeden (se föregående kapitel). 
En vi!lutbildad glaciärnisch är omgiven av 
tre lodräta väggar, har en överfördjupad, 
glacialslipad botten och är påfallande cir
kulär i planskärning. Den förekommer i 
olika slags berggrund och påverkas i viss 
utsträckning av exempelvis stupningsför
hålladena 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 snö
ackumulationen blir störst i skuggiga lä
gen samt på sluttningar i lä för de domine
rande vindarna. Exakt hur isen har arbetat 
vid utformningen av nischerna är omdisku
terat och detsamma gäller bildningen av 
trågdalarna. 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 flod
dalar, där berggrunden troligen varit på
verkad av vittring redan före glaciationen. 

I fjällen består de glaciala ackumulatio
nerna oftast av morän. Denna täcker berg
grunden i ett lager som inom undersök
ningsområdet sällan överstiger 3,5 meter 
(Rudberg 1954). Vanligen har inga spe
ciella former utvecklats, men med hänsyn 
till materialmängd och ytformer görs en 
indelning i tre kategorier av detta morän
täcke på den geomorfologiska kartan: 

1) Moränen ligger i ett någorlunda jämnt 
lager. Ingen speciell symbol har an
vänts för att markera detta - denna 
terräng typ utgör huvuddelen av de vita 
ytorna på kartan. 

2) Moränen förekommer i form av ett 
småkuperat täcke, där den relativa 
höjdskillnaden vanligen understiger 5 
meter. 

3) Kuperad moränterräng med nivåskill-
nader större än 5 meter. 

De terrängtyper som kan hänföras till de 
två sistnämnda grupperna har ofta givits 
beteckningen dödismorän. Man avser 
därmed att de oregelbundet kuperade 
landskapen har smält fram ur en inaktiv is, 
som helt saknat rörelser vilka kunnat på
verka materialet. - Kullig morän kan på
träffas inom hela kartbladsområdet, men 
på större sammanhängande ytor före
kommer den framför allt i de östra och 
sydöstra delarna, där morändjupet är stör
re. De kulliga formerna övergår inte sällan i 
andra, riktningsorienterade bildningar, 

Fig 9 Rogenmorän vid Bissa- och Bärte
jaure 

- Moraine of Rogen type at the lakes 
Bissa- and Bärtejaure 

som t. ex. Rogenmorän eller drumlins. Ro
genmorän förekommer i dalgångar inom 
undersökningsområdet. Bäst utvecklad är 
den i skogslandet runt Bärte- och Bissa
jaure (fig. 9) men tydliga ryggar kan också 
iakttas vid Övre Giertsbäcken och söder 
om Krappesvare. På kalfjället kan nämnas 
de förekomster av Rogenmorän som finns 
vid Tjålmejaure och i dalen väster om 
Aivakjaure. 
Rogenmoränen är m. a. o. rikt represente
rad inom området, vilket är normalt för de 
östliga delarna av fjällkedjan. Ingen av de 
ovan nämnda lokalerna kan emellertid an
ses vara jämförbar med de områden som 
beskrivits från norra Jämtland (Lundqvist 
1969) eller med typområdet t. ex. i västra 
Härjedalen. Undantagsvis påträffas dock 
även långt inne i fjällen mönstergillt utfor
mad Rogenmorän - ett exempel är före
komsterna i Tärnasjöns södra och norra 
del (se vidare Hoppe 1968, Ulfstedt 1976). 
Gemensamt för alla Rogenmoränområden 
är de oregelbundna ryggarna, av vilka det 
stora flertalet är orienterade mer eller 
mindre vinkelrätt mot den sista isrörelse
riktningen, och som är lokaliserade i första 
hand till dalgångar eller andra sänkor i ter
rängen (Hoppe 1952). Granskar man ryg
garna mer i detalj ser man att mycket stora 
olikheter råder mellan skilda lokaler t. ex. 
vad gäller blockhalt, ryggarnas längd- och 
breddförhållande eller inbördes avstånd, 
relativa höjd osv. Dessa stora variationer 
har i viss mån försvårat tolkningen av ge
nesen. Efter att vid seklets början ha be
skrivits som en typ av ändmoränbildningar 
(se vidare nedan) från ett sent skede i de
glaciationen, ändrades uppfattningen se
nare till en tolkning närmast som "dödis-
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Fig 10 Veikimorän i Ammarnäsområdets 
östligaste del 

morän", där man föreställde sig tämligen 
inaktiva isrester som fyllts av morän i de 
omfattande spricksystemen. Rogenmorä
nen skulle alltså återspegla detta sprick
mönster. Under senare år har emellertid 
åtskillig kunskap om formen tillkommit, 
vilken tyder på en uppkomst under isen 
(subglacialt) som med största sannolikhet 
har befunnit sig i rörelse. (Hoppe 1952, 
Lu ndqvist 1969). Bland annat skulle den 
drumlinisering som på vissa platser kan 
iakttas ovanpå Rogenmoränryggarna vara 
ett belägg för den senare uppfattningen. 

Drumlins uppbyggs normalt av morän och 
utgörs av regelbundna strömlinjeformade 
ryggar, vilka återspeglar isens rörelserikt
ning. Det sker en kontinuerlig övergång 
från dessa välutvecklade former mot mera 
irreguliära moränryggar. De mera oregel
bundna spåren av isens rörelse brukar be
tecknas drumlinisering och är synliga 
framför allt i flygbild. Endast undantagsvis 
uppträder drumlins i enstaka exemplar -
normalt förekommer de i svärmar med de 
bäst utvecklade formerna i de centrala de
larna. Fälten omges ofta av drumliniserade 
ytor, men drumliniseringen kan uppträda 
utan anknytning till de mera markanta 
formerna. Detta är fallet inom kartblads
området, där egentliga drumlinsformer 
helt saknas, men där flera ytor visar prov 
på drumlinisering. Bästa exemplet. utgör 
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- So cal/ed Veiki moraine in the eastern 
part of the Ammarnäs area 

ett litet terrängavsnitt mellan sjöarna Bås
sjosjaure och Västra Tjålmejaure (se även 
detaljkartan fig. 28). Det exakta förloppet 
vid bildningen av drumlins är ännu oklart. 
Att en rörlig is är ansvarig för genesen är 
man enig om, men uppfattningarna om hur 
isen sedan har arbetat varierar. Enligt någ
ras mening skulle isen genom en förnyad 
framstöt, framför allt genom erosion, ha 
omvandlat sina tidigare avlagringar, me
dan andra författare ansett att drumlins 
bildats vid direkt ackumulation av morän 
från den aktiva isen. Numera anser man sig 
förfoga över iakttagelser som tyder på att 
bildningen av drumlins har skett förhål
landevis nära isfronten och i ett sent skede 
av nedisningen (Smalley, Unwin 1968). 
Bland annat skulle drumlinsriktningen, 
som återspeglar en sen rörelse tyda på det
ta. (Asikter som framförts av bl. a. Hoppe 
1951 ). 

I undersökningsområdets ostligaste del 
finns en liten yta täckt av s. k. Veikimorän. 
Den består av små, oregelbundna platåer 
med högre kantryggar (stereogram fig. 10), 
och har beskrivits från Norrbottens inland 
(Hoppe 1952, 1957). Det måste anses säll
synt att finna Veikimorän ända inne i fjäl
len, men formen är heller inte speciellt väl
utvecklad, och har framför allt en liten ut
bredning. 
Veikimorän anses enligt Hoppe vara bildad 



Fig 11 B/ockhav i Ammarfjäl/et 

subglacialt. Kantryggarna skulle ha orsa
kats aven uppressning av vattenrik morän 
i sprickor och andra håligheter i isen. 

Ställvis inom kartbladet förekommer rik
och storblockiga områden. Det kan vara 
fråga om rikblockiga moräner där block
halten framträder ovanligt tydligt, t. ex. på 
grund av frostverkan (uppfrysning av 
blocken) eller som ett resultat av urspol
ning i samband med deglaciationen. Kart
symbolen kan emellertid även inkludera de 
blockområden där vittring in situ har orsa
kat höga blockhalter. Detta gäller framför 
allt inom Ammarfjällets högfjällsplatå som 
utgör ett exempel på s. k. blockhav (fig. 
11). I övrigt förekommer blockrika områ
den oftast i terrängens högsta partier -
t. ex. kring Räker. Vid tolkning i svart-vita 
flygbilder föreligger emellertid stora svå
righeter att göra säkra bedömningar av 
blockmarkens utbredning, vilken därför 
troligen har ett större omfång än vad som 
framgår av kartan. 

Frosthävningen i förening med en högt 
liggande grundvattenyta, ger framför allt i 
skogslandet upphov till blocksänkor. 
Dessa förekommer i undersökningsområ
dets östra delar, men eftersom distinktio
nen av dem mot övriga blockrika partier 
har varit mycket osäker - i första hand i de 
centrala och västra delarna - har ingen 

- Bou/der field on Mt Ammarfjäl/et 

åtskillnad gjorts mellan dessa och annan 
blockmark vid den geomorfologiska karte
ringen. 

Inom Ammarnäsområdet förekommer inga 
recenta glaciärer. Aktiv nybildning av änd m 

och sidomoräner kan därför inte iakttas 
här. Inom vissa delar av fjällen förekommer 
emellertid ändmoräner av betydligt äldre 
ursprung - troligen från deglaciationens 
slutskede. Sådana moräner kan iakttas 
t. ex. i Norra Storfjället, men några ändmo
ränliknande ryggar finns också inom det 
aktuella undersökningsområdet, exempel
vis framför den otydliga nischen söder om 
Skörufjaure. 

En viss likhet med änd- och sidomoräner 
har de ryggformade moränackumulatiom 

ner som finns på ett flertal ställen inom 
Ammarnäsområdet. Här är det emellertid 
inte fråga om former bildade i anslutning 
till nischglaciärer, utan ryggarna har ett 
mer komplext uppkomstsätt. Materialet, 
som ansamlats i sidolägen i dalgångarna, 
har troligen sitt ursprung dels i den ovan
förliggande fjällsluttningen, dels i en is
tunga i dalens botten. Flera olika faktorer 
har sedan samverkat och givit ryggen dess 
slutgiltiga utseende. (Det är min avsikt att 
mera utförligt behandla dessa ryggar i en 
särskild skrift.) Inom kartbladet Gräsvatt
net/Umfors finns mera oordnade morän-
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12 Laddevardo (jmt tig 21) 
- Laddevardo (see tig 21) 

former längs Tärnaåns västsluttning, vilkas 
bildningssätt torde ha varit snarlikt (se till
hörande kartbladsbeskrivning). Form
gruppen är emellertid av allt att döma täm
ligen sällsynt inom fjällkedjan - den i sär
klass största koncentrationen finns runt 
Ammarnäs. De mäktigaste och bäst ut
vecklade ryggarna finns vid Stubebakte 
och Laddevardo (fig. 12), men mycket 
markanta former kan också ses på Guong
ers, Lill-Aigerts och Aitenjas östra slutt
ningar. 

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 den
na vattenerosion är vanliga inom Skander
na. Man brukar klassificera smältvatten
strömmarna efter deras läge i förhållande 
till isen. Sålunda talar man om laterala, 
sublaterala samt subglaciala rännor (Man
nerfelt 1946). 
Med laterala rännor menar man de vatten
strömmar som följt isens överyta i kontakt
zonen mellan is och bergvägg (fig. 13). De 
återspeglar alltså i stort isytans lutning och 
har därför betydelse för rekonstruktionen 
av isens tillbakaryckning. Dessa laterala 
rännor är emellertid tämligen sällsynta -
numera anses de sublaterala vara betydligt 
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vanligare. Smältvattnet har då runnit un
der isen i en sträckning påminnande om 
de laterala rännornas - de kan alltså till 
sitt utseende likna lateralrännor, men läm
nar inga säkra upplysningar om isens lut
ningsförhållanden. De subglaciala rännor
na slutligen är bildade helt under isen och 
är troligen typiska för stagnerande isar. 
Spåren av glacifluvial erosion inom under
sökningsområdet är framför allt lokalise
rade till terrängavsnittet mellan Diellekjåk
kå och Övre Giertsbäcken (se fig. 26). På 
sluttningarna väster och norr om Tjuolma
tjåkkå och Stuor-Puollemvardo finns ett 
mycket stort antal rännor, vilka oftast har 
ett obeständigt och vindlande lopp. De är 
vanligen av tämligen obetydliga dimensio
ner och är huvudsakligen av sublateral typ, 
men inom flera stråk är de kanske snarast 
att betrakta som subglaciala. Detta gäller i 
första hand systemen ned mot Övre 
Giertsbäcken och de ofta mäktiga rännor
na i de lägsta partierna av Diellekjåkkås 
dalgång. 
Komplexet är genom läge och dränerings
förhållanden av utomordentlig betydelse 
för tolkningen av isrecessionen inom kart
bladsområdets östra delar (se sid. 14). 
De ovan nämnda erosionsrännorna upp
träder i våra dagar huvudsakligen som 
torrdalar. Ofta kan emellertid vanliga vat
tenförande strömfåror vara mycket djupt 
nedsku rna. I sådana fall är det svårt att 
bedöma under vilken tid bäckfåran skall 
anses vara bildad, även om den troligen till 
största delen måste betraktas som glacial 
(då ju vattenerosionen under isavsmält
ningen p. g. a. de stora vattenmängderna 
hade avsevärt större betydelse än i nuti
den). Också denna typ av rännor har mar
kerats på kartan, och om det har utformats 
skarpa erosionskanter längs bäcken har 
dessa särskilt poängterats (fig. 14). 

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, varvid de glacifluviala 



bildningarna indelades i proglaciala for
mer och iskontaktformer (Chamberlin 
1894); denna indelning kommer här att föl
jas. 

Den mest bekanta avlagringen tillhörande 
denna kategori utgör rullstensåsarna. De 

14 Tydliga erosionskanter vid Buoites
jåkkå (söder om Oiellekjåkkå) 

- Glaciofluvial channe/s south of Mt Aiten
jas 

uppbyggs av ett vanligen välsorterat mate
rial (företrädesvis av sand och grus) och 
har inom fjällkedjan oftast ganska blyg
samma dimensioner. Man anser numera 
att ett subglacialt eller englacialt bild
ningssätt (dvs. under eller inne i isen) är 
det normala. Dessa slutsatser grundar sig 
bl. a. på studier av recent åsbildning i an-

- Oistinct erosion scarps at Buoitesjåkkå 
(south of Oiellekjåkkå) 
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Fig 15 Ammarnäs 

slutning till nutida glaciärer. Asarnas vari
erande utseende anses bero på att flera 
processer varit verksamma. Den slutgiltiga 
utformningen är dessutom avhängig av 
olika faktorer som t. ex. materialmängd, 
läge i isen o. s. v. (se vidare t. ex. Kujansuu 
1968). 
Det finns endast ett litet antal rullstensåsar 
inom området. Deras riktning återspeglar 
de lokala isrörelserna vid deglaciationen, 
och de löper därför vanligen parallellt med 
dalgångarna. De är uteslutande former av 
blygsamma dimensioner, och det oftast 
korttransporterade materialet gör, att de
ras inre uppbyggnad inte har samma grad 
av sortering som utmärker t. ex. mellan
svenska rullstensåsar. 
En mycket speciell form, som väl bör näm
nas i detta sammanhang, utgör de isolera
de åskullarna som finns i Ammarnäs by 
(fig. 16). Bildningssättet för liknande kullar 
har beskrivits av J. Lundqvist (1969), som 
tänker sig en vattenström som störtar ned i 
isen och avsätter medtransporterat mate
rial i detta slukhål. Att "potatisbacken" 
och de tre andra kullarna i Ammarnäs bil
dats på ett liknande sätt förefaller troligt. 
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Materialet, som visar en obetydlig sorte
ringsgrad, är här avsatt efter endast en 
mycket kort transport i vatten. Kullarna har 
beskrivits som moränkullar, men ytform 
och läge i terrängen tyder på vattentrans
port. 

Ett illa sorterat material bygger också upp 
flertalet slukåsar men man kan även se 
exempel på mycket god sortering i denna 
formgrupp. Ryggarnas utseende är emel
lertid oberoende av materialets beskaffen
het: de utgörs oftast av några meter höga 
åsar, som har obetydlig längd och ett 
slingrande förlopp nedför fjällsluttningen. 
Uppkomsten har satts i samband med upp
trädandet av slukrännor (Mannerfelt 1946); 
det vatten som runnit längs iskanten har 
sökt sig ned under isen och i samband 
därmed har vattenhastigheten avtagit med 
en sedimentation som följd. Andra upp
komstsätt torde emellertid ha förekommit. 

I fjällen förekommer slukåsar tämligen 
allmänt, men inom undersökningsområdet 
saknas större, sammanhängande kom
plex. Enstaka åsryggar uppträder dock 
ofta, främst inom kalfjällsområdet. 



Om smältvattnet från en istunga av någon 
anledning rör sig med icke alltför hög has
tighet, kan en sedimentation uppstå i di
rekt anslutning till isen. Enligt engelskt 
språkbruk brukar ofta sådana bildningar 
kallas kames, varvid man principiellt skil
jer mellan två typer, nämligen former bil
dade vid isfronten (egentliga kames) och 
former bildade lateralt längs iskanten (ka
meterrasser). Eftersom termen kames 
emellertid har olika innebörd hos olika för
fattare har den undvikits här och i stället 
ersatts med beteckningen kuperade gla
cifluviala ackumulationer respektive gla-
cifluvial terrass. Den senare gruppen in
nefattar dock även former som sekundärt 
kan ha fått sitt nuvarande utseende och 
bör alltså inte betraktas som genetiskt en
hetlig. 

Alla dessa typer av glacifluviala former fö
rekommer tämligen rikligt inom området. 
Främst skall kanske nämnas de komplice
rat uppbyggda ackumulationerna söder 
om Giertos (se objekt nr 48) men i anslut
ning till flera av bergsmassiven har av
smältningsförhållandena varit sådana att 
de befordrat bildandet av terrassliknande 
former. 

De proglaciala formerna är uppbyggda av 
det material som transporterats med isäl
varna och som oftast avsatts fritt utanför 
isen. Hit räknar man t. ex. sandurfält, del
tan och svämkäglor, dvs. former som se
dimenterat såväl på land som i vatten. 
En sandur är uppbyggd av ett tämligen 
dåligt sorterat material där de grövsta frak
tionerna återfinns i delarna närmast isfron
ten. För att en fullt utvecklad sandur skall 
bildas, krävs att isfronten ligger i ett flackt 
område, där smältvattenströmmarna fritt 
kan sprida ut sig och ständigt växla sitt 
lopp. I de svenska fjällen är dessa krav 
sällan uppfyllda, varför en s. k. dalsandur 
(eller valley train) är betydligt vanligare. I 
detta fall förhindras den fria depositionen 
av dalsidorna och sandurn blir långsträckt. 
Inom undersökningsområdet saknas väl
utvecklade former av ovannämnda slag. 
Möjligen utgör en del av avlagringarna sö
der om Sjnuttje en sekundärt eroderad 
dalsandur och detsamma gäller den sydli
gaste delen av ackumulationerna vid 
Giertos. 

~ Osökert is
~ sjöstadiurn 

strandlinje enl. 
georn orfologiska 
kartan 

Fig 16 Issjöar (efter Gavelin 1910 och iakt
tagelser i flygbild) 
- Icedammed lakes (after Gavelin 1910 
and observations in aerial photos) 

Liksom sandurfält avsätts även svämkäg
lor (eller alluvialkoner) supraakvatiskt (dvs. 
på land). Där en starkt sluttande bidal 
mynnar i en planare huvuddal avtar plöts
ligt den transporterande förmågan hos vat
tendraget med en sedimentation som följd. 
Bildningarna blir solfjäderformade och har 
en starkare sluttning än sandurn. De kan 
givetvis vara under uppbyggnad även i nu
tid, men troligt är att de till största delen 
utgör istida bildningar, eftersom materiaI
tillgången då var oerhört mycket större. En 
terräng med stora relativa nivåskillnader 
befrämjar naturligtvis utvecklingen av 
svämkäglor, som därför förekommer all-
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mänt men sällan är av någon stor dimen
sion, Välutbildade exemplar kan emellertid 
iakttas t. ex. i Ammarfjällets norra del och 
runt Tjulträsk. 
Av speciellt intresse är de deltan och is
sjöstrandlinjer som härstammar från tiden 
för deglaciationen. På grund av isens 
dämmande effekt uppstod då ofta sjöar in
om nu torrlagda områden. (Detta har när
mare beskrivits i kap. II.) Fossila deltan kan 
då ge upplysningar om den forna sjöytans 
nivå, medan issjösediment och strandlinjer 
bidrar med information om issjöns utbred
ning och varaktighet. Ibland kan i ett delta 
uppträda flera olika deltaplan, som i gynn
samma fall åtföljs av flera under varandra 
liggande strandlinjer. Dessa formelement 
visar issjöns successiva nivåförändringar. 

Enligt äldre uppfattning täckte omfattande 
issjösystem stora delar av fjällen vid 
isavsmältningen. Fig. 16 visar de issjösys
tem som enligt Gavelins mening (1910) 
skulle ha existerat i Ammarnästrakten. Fi-

Under denna rubrik skall de former be
handlas som har sitt ursprung i tiden efter 
deglaciationen. Inledningsvis har nämnts 
att denna tid i första hand dominerats av 
sluttningsprocesser, fluviala processer 
samt av olika fenomen förknippade med 
låga temperaturer. Resultatet av frostver
kan brukar omtalas som periglaciala for
mer; därmed menas oftast frostmarksföre
teelser som antingen uppstår perifert till 
en is (i det tundraklimat som där råder), 
eller inom andra områden med låga medel
temperaturer. 

Här skall vidare nämnas former uppbygg
da av organiskt material samt större in
grepp i terrängen orsakade av mänsklig 
aktivitet. 

De olika sluttningsprocesserna resulterar i 
erosions- och ackumulationsformer. Till 
de vanligaste ackumulationsfenomenen i 
fjällen hör taluskonerna, vilka uppbyggs 
av ett blockrikt material som framför allt 
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guren visar dessutom de strandlinjer som 
är synliga i flygbild och som medtagits vid 
den geomorfologiska karteringen. Det rå
der ofta god överensstämmelse mellan 
dessa nivåer och de av Gavelin skisserade 
sjöarna. Enligt den nutida uppfattningen 
om isavsmältningsförloppet var det dock 
endast sällan fråga om så stora, öppna is
sjöar som man föreställde sig vid seklets 
början, utan i stället smala, fria vattenytor 
instängda mellan dalsidan och en istunga i 
dalens botten (t. ex. G. Lundqvist 1943, 
Hoppe 1968). Detta har med säkerhet varit 
fallet även i Ammarnästrakten; en mera 
omfattande issjö kan möjligen ha kommit 
ifråga längst i norr runt Båssjos- och Tjål
mejaure. Trots att strandlinjerna runt detta 
system är exceptionellt välutvecklade, har 
de inte uppmärksammats av Gavelin, men 
de finns omnämnda i ett arbete av Ljung
ner (1949) dock utan att ha blivit föremål 
för någon närmare behandling. (Se fig. 28). 

genom frostsprängning har lösgjorts från 
den ovanförliggande bergväggen. Terräng 
med brant relief krävs för utformning av 
talusbildningar, vilket betyder att formerna 
huvudsakligen finns inom Ammarfjället 
och Dårestjåkkå - Räkermassivet, medan 
de i stort sett saknas inom övriga delar av 
karteringsområdet. 

Något vanligare i denna trakt är rasrän
norna, som i första hand kan studeras 
längs de branta delarna av Vindelälvens 
dalgång. Där har nämligen det material 
som lösgjorts från bergväggen rört sig ned 
längs bestämda stråk, så att särskilda 
transportvägar har utformats. Speciellt vä
lutvecklade blir rasrännorna i de områden 
där en snabb borttransport av vittringsma
terialet är möjlig. 

lavinblocktungor utgör erosions- och 
ackumulationsfenomen som uppstår i an
slutning till snömassor i snabb rörelse. En 
lång, rak lavinbana leder ned till en avlång, 
konkav ackumulation i dalens botten. La
vinblocktungor är resultatet av upprepad 
lavinverksamhet och finns huvudsakligen 
inom högfjällsområden med hög neder
börd och snabb avsmältning. De är sällsyn-



ta inom området, och förekommer egentli
gen endast vid Sulåive (väster om Stube
bakte) på Ammarfjällets sydsluttning. 

Instabila förhållanden i det lösa jordtäcket 
på en fjällsluttning kan ge upphov till ravi
ner. Dessa är i sin helhet utbildade i lösma
terial, och uppträder företrädesvis då jord
täcket består av mo och mjäla. Ravinens 
väggar stupar brant ned mot botten (ofta i 
rasvinkel - dvs. 36°), där efemära vatten
flöden sörjer för borttransporten av mate
rialet. I fjällen kan ravinformer uppträda 
även i grövre fraktioner, troligen beroende 
på den effektivare vattenerosionen. 

Den kanske betydelsefullaste sluttnings
formen i fjällen är jordflytning eller soli
fluktion. I områden med djupgående tjäle 
tinar det översta lagret upp först, varvid det 
övermättas med vatten. Detta lager kom
mer sedan att kunna glida fram på det än
nu hårdfrusna underlaget. Som solifluk
tion räknas ibland även en helt annan pro
cess, nämligen den frosthävning av ensta
ka större partiklar som uppstår vid alterne
rande frysning och upptining. På grund av 
gravitationskraften kommer även här re
sultatet att bli en långsam rörelse nedför 
sluttningen. Den föregående processen är 
emellertid normalt den betydelsefullaste -
den kan dock resultera i former med olika 
utseende beroende på växttäcke och ma
terialets beskaffenhet. G. Lundqvist (1944) 
har gjort följande sammanställning grun
dad på Beskows arbeten (1930): 

Blockrik Blockfattig 
mark mark 

Rik vege- Flytvalkar 

tation med Flytvalkar 
blockfront 

Ingen eller 
Sten-obetydlig Vågig flytjord 

vegetation strömmar 

Eftersom huvuddelen av undersöknings
området är vegetationstäckt, kommer de 
två typerna av flytjordsvalkar att vara van
ligast. En solifluktionsvalk utbildas bäst i 
finkornig jordart; den är ofta några meter 
bred och kan bli ett par meter hög vid fron
ten. Välutvecklade former uppträder rikli
gast på nivåer mellan 800 och 1000 meter 

och är företrädesvis lokaliserade till nord
och västsluttningar där snösmältningen 
och upptorkningen går långsammare, vil
ket ju stimulerar deras utveckling. 

Jordflytning är vanlig inom hela den västra 
delen av området, men speciellt tydlig i 
Björkfjällets norra del och runt Dårestjåk
kå-Räker. 

Tidigare har tjälens betydelse för denna 
typ av massrörelser nämnts. Med anled
ning av detta kan även solifluktion betrak
tas som en formgrupp tillhörande frostfe
nomenen. 

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

Blockrik Blockfattig 
mark mark 

Rik vege- Stengropar Jordtuvor 
tation 

Ingen eller 
obetydlig Stenringar Jordrutor 
vegetation 

Markens lutningsförhållanden är av fun
damental betydelse för strukturmarkens 
utseende. Därför finns flera övergångsty
per mellan de här presenterade formerna 
och dem som medtagits vid redogörelsen 
av frostberoende sluttningsprocesser. 

Vanligen är samtliga dessa former, om 
man betraktar varje enhet fristående, av så 
små dimensioner att de inte kan uppfattas i 
en flygbild. När större sammanhängande 
ytor täcks av strukturmark, kan emellertid 
ett karakteristiskt mönster under gynn
samma förhållanden uppfattas i flygbilden. 
Detta medför dock att endast ett beg ränsat 
antal av de existerande lokalerna har kart
lagts. - Likaså är en närmare klassifice
ring i flygbilden inte möjlig, vilket innebär 
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Fig 17 Stengropar på Björkfjället 
- Stone pits on Mt Björkfjället 

att endast strukturmark i plan respektive 
sluttande terräng åtskiljts på kartan. 

Flera typer av strukturmark är vanliga inom 
hela området. Som har framgått tidigare 
förändras frostmarkens utseende med ma
terial och vegetation, och därmed följer 
vissa regionala variationer i strukturmar
kens utformning. Inom de vegetationsfat
tiga höjdområdena på Ammarfjället är 
blockrikedomen stor, varför stenringar 
(och stenströmmar) dominerar, om inte 
markytan täcks av rena blockfält utan syn
lig sortering. Inom det betydligt blockfatti
gare höjdpartiet kring Dårestjåkkå-Räker 
och den strax söder därom belägna hög
platån, förekommer allmänt flytjord och 
jordrutor men också stenringar. På det ve
getationsklädda Björkfjället är struktur
marken ofta mycket tydligt utvecklad fram
f~r allt i form av tuvmark och steng ropar 
(flg. 17). Här ligger kartområdets största 
sammanhängande ytor med frostmarksfe
nomen. 
Blocksänkor förekommer i första hand i 
undersökningsområdets östra delar. De 
har omnämnts tidigare. 

Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av 
detta försvåras en normal förmultning av 
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växterna med torvbildning som följd. Torv
lagrets tjocklek varierar, men det är ofta 
tillräckligt mäktigt för att myrmark skall 
kunna utbildas (vanligen i form av kärr 
med tämligen rik vegetation). I fjällen på
träffas sällan större sammanhängande my
rar, men den sammanlagda myrytan har 
här trots detta en betydande omfattning. 
På den geomorfologiska kartan har myren 
återgivits i starkt generaliserad form. Rikt
linjen har varit att påpeka myrförekomst, 
där den är av avsevärd betydelse för land
skapskaraktären, utan att återge dess fak
tiska utbredning i detalj. Tolkningen i flyg
bild har huvudsakligen utgjort underlag 
för framställningen, men i vissa fall har 
kompletteringar gjorts med ledning av to
pografiska kartan. 

Myrmarken är tämligen rikligt förekom
mande inom hela kartbladsområdet, men 
är vanligast i partierna under trädgränsen, 
framför allt i områdets östra delar. 

Såväl ackumulations- som erosionsfor
merna kan hänföras till denna rubrik. Flera 
av dem har redan behandlats i avsnittet om 
former av glacialt ursprung - det förelig
ger alltså ofta svårigheter vid dateringen, 
eftersom en kontinuerlig utveckling av 
formen från istidens slut fram till våra da
gar inte är ovanlig. 

Till recenta ackumulationsformer kan fram
för allt räknas deltan. På kartan särskiljs 
de små deltan som finns vid många mindre 
bäckutfiöden från de stora deltaytor som 
har byggts upp till nivåer av betydande 
omfattning också ovanför vattenytan. Inom 
Ammarnäsbladets område finns några 
goda exempel på den större typen, fram
för allt genom Vindelälvens och Tjulåns 
gemensamma delta i Gautsträsk (fig. 15). 
Ett mindre delta med välutbildade strand
former ligger vid Båssjosjaure. I övrigt kan 
nämnas avlagringarna i Tjulträskets väst
I.i.gaste del och vid Vindelälvens utlopp vid 
Ovre Sandsele. 

Vid presentationen av stora deltaytor på 
den geomorfologiska kartan har den sub
akvatiska fronten markerats med en grön 
linje. Avsikten har varit att ge en så god 



bild som möjligt av deltats omfattning -
detta är också ideen bakom det skalenliga 
återgivandet av strömfåror och lagunsjöar. 

Glacifluviala avlagringar finns ofta i an
slutning till recenta vattenflöden med flu
viala avlagringar från postglacial tid. Ge
nes och ålder hos alla dessa avlagringar 
kan vara svåra att bedöma, inte minst på 
grund av den sekundära omvandling av 
sedimenten som troligen är vanlig. Alla 
dessa avlagringar av olika ålder har därför 
sammanfattats under den gemensamma 
beteckningen annan glacifluvial/fluvial 
avlagring och innefattar då även t. ex. 
igenfyllda sjöar o.d. Mera betydande acku
mulationer av detta slag finns i Tjulåns 
dalgång samt längs Vindelälven mellan 
Gautsträsk och Övre Sandsele. 
Meandrande flodiopp förutsätter såväl 
ackumulation som erosion; i meanderbå
gens 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 mean
derslingor som övergivits och nu kvarstår 
som små halvmånformade sjöar. Många 
kortare meandersträckor har återgivits på 
Ammarnäsbladet; de bäst utformade me
andrarna med anslutande korvsjöar hittar 
man i Karsbäcken i Marsivagge. 

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

deras nednötande förmåga, medan sedi
mentation sker i skyddade partier. Acku
mulationsformer av olika slag innefattas 
under beteckningen recenta strandfor
mer; sådana kan studeras t. ex. vid Bås
sjosjaure (se även fig. 28) eller längs Tjul
träskets stränder. 

Människan har genom tiderna haft obetyd
liga möjligheter att påverka fjällens natur. 
Under senare delen av 1900-talet har emel
lertid förändringar skett, som radikalt kan 
omvandla fjäll naturen. Hela fjällområdet är 
nu tillgängligt för snöscooters och band
vagnar, och slitaget längs vissa leder är 
betydande. Geomorfologiska företeelser 
förstörs väl sällan helt, men skadegörelsen 
på flora och fauna är ofta betydande. 

Ammarnäsområdet är hittills obetydligt 
exploaterat - inga större vägar, och fram
för allt inga genomfartsvägar, finns. Vat
tenkraften är outnyttjad och större turist
anläggningar saknas. Trots detta har vin
ter~ra!iken runt Ammarnäs lämnat tydliga 
spar I mera känsliga växtsamhällen, och 
många undersökningar visar kraftiga ned
gångar i olika djurstammar. Dessa tenden
ser kommer sannolikt att förvärras när 
man fullföljer planerna på en väg mellan 
Ammarnäs och Tärnaby. 
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1m 
Ändamålet med denna utvärdering är att 
åstadkomma ett lämpligt underlag för den 
pågående planläggningen inom våra fjäll
områden. Eftersom stora delar av fjällen 
fortfarande är bristfälligt undersökta, sak
nas tills vidare den överblick som är nöd
vändig för en rättvisande bedömning av ett 
områdes naturvärden. Det är därför av av
görande betydelse att vid denna tidiga tid
punkt tillämpa metoder som senare -
utan omfattande arbetsinsatser - medger 
en revidering av värderingen. 

Det förslag till värderingsnormer som ut
arbetades 1974 (Ulfstedt, Melander) är ett 
försök att så långt möjligt uppnå en öppen 
och objektiv redovisning. Även om meto
diken 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 förbätt
ringar i systemet blir aktuella. Tills vidare 
följs emellertid i huvudsak de riktlinjer som 
presenteras 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 enskilda värde
ringsgrunderna är: sällsynthet, utform
ning och forskningsintresse. (Presenta
tion av objekten faktorsvis). 

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

Värderingen bygger på en redovisning av 
flera inbördes oberoende steg. Varje kart
lagt 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 natur
ligt sammanhängande grupp av formele
ment - t. ex. strandlinje eller Rogenmorän-
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område.) Med ledning av tidigare geove
tenskapliga inventeringar och egna över
väganden har faktorerna (värderingsgrun
derna) "sällsynthet" J "utformning" och 
"forskningsintresse" bedömts vara grund
läggande. Poängen för dessa faktorer har 
fördelats sålunda: 

1. Sällsynthet 

unik 
mycket ovanlig 
ovanlig 
vanlig 

2. Utformning 

(9) poäng 
(4) " 
(1) " 
O " 

ytterst välutbildad 3 " 
välutbildad 2 " 
någorlunda typisk 1 " 
otydlig O " 

3. Forskningsintresse 
a) ytterst intressant 2 " 

intressant 1 " 
ointressant O " 

b) betydande tidigare 
forskningsinsatser 2 " 

tidigare forsknings-
insatser 1 " 
inga tidigare forsknings-
insatser O " 

Begreppen har definierats och indelats en
ligt följande principer: 
S~BII~lunj~h~,t· här bör så vitt möjligt beaktas 
jämförbara objekts förekomst och sprid
ning inom hela 1fRaiIUlU~cnan" 
Unik: Två till tre exemplar finns inom hela 
fjällkedjan. 
Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar 
finns inom ett större område (ca 4 kartblad 
- dvs. ca 10 000 km 2). 

Ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns 
inom ett mindre område (ca 1 kartblad -
dvs. ca 2500 km 2). 

Vanlig: Formen vanligt förekommande in
om stora delar av fjällkedjan. (Objekt som 
allmänt förekommer inom ett mindre om
råde, men som i övrigt är mycket sällsynta, 
räknas dock som "ovanliga".) 



Utformning: endast den yttre morfologin 
har bedömts. 
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbil
dad, väl bibehållen och av förhållandevis 
stor dimension. . 
Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehål
len. 
Någorlunda typisk: Formen otvetydig, men 
kan ha utsatts för viss sekundär påverkan. 
Otydlig: Formen illa utvecklad och/eller 
utsatt för betydande sekundär påverkan. 
Forskningsintresse avser objektens bety
delse för beskrivningen av t. ex. aktiva 
processer, landskaps- eller klimatutveck
lingen. 

a) Ytterst intressant: Objektet är avgörande 
för tolkningen av formgruppens genes, 
huvuddragen ilandskapsutvecklingen 
e. dyl. (typlokaler). 
Intressant: Objektet bedöms ha betydelse 
för studier av genesen och detaljer i lands
kapsutvecklingen. 
Ointressant: Objektet bedöms ha obetyd
ligt intresse för den vetenskapliga analy
sen. 

b) Betydande tidigare forskningsinsatser: 
Objektet har utförligt studerats och beskri
vits - "klassiska lokaler". 
Tidigare forskningsinsatser: Objektet har 
varit föremål för studium och analys. 
Inga tidigare forskningsinsatser: Objektet 
har på sin höjd omnämnts eller aldrig varit 
föremål för studier. 

Vid poängsättningen har osäkerhet ut
tryckts genom angivande av ett intervall 
(t. ex. "utformning": 1-2 poäng). Speciellt 
när det gäller sällsynthet gör den bristfälli
ga kunskapen om fjällområdena att en sä
ker bedömning av objekten enligt ovan
stående 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 överskrider 10. Detta 
innebär samtidigt att objekt som endast 
utmärker sig genom att vara unika, auto
matiskt uppnår ett slagkraftigt poängtal, 
vilket har motiverat den exponentiella ska
lan för faktorn. Normalt tilldelas ett stort 
antal objekt poängsumman "O". Dessa re
dovisas aldrig vid naturvärdesbedömning
en. 

Denna bedömning har tillkommit för att 
framhäva objekt som kanske tilldelas en 
låg summapoäng men som kan ha åtmins
tone en framträdande och väsentlig egen
skap. Redovisningen avser alltså objekt 
som är "unika", "mycket ovanliga", "yt
terst välutbildade", "ytterst intressanta" 
och/eller "varit föremål för betydande tidi
gare forskningsinsatser". 

Momentet, som ju inte innebär någon vida
re bearbetning av steget a), presenteras 
endast i tabellform. 

Vid klassificeringen indelas objekten i fyra 
klasser efter totalpoäng. Klasserna omfat
tar följande poängsummor: 

Klass I 7-16 poäng 
Klass II 5-6" 
Klass III 2-4 
Klass IV 0-1 

Klassindelningen, som är utarbetad på 
empiriska grunder, kan förefalla skev. 
Objekt kan emellertid ytterst sällan tillde
las höga poäng enligt de principer som 
tillämpas vid poängfördelningen. Denna 
indelning torde återspegla de verkliga för
hållandena, där flertalet objekt kommer att 
framstå som tämligen ointressanta. De in
ordnas i de två lägsta klasserna. 

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

Klass I: Objekt som genom sin sällsynt
het, utformning och/eller forsk
ningsintresse framstår som yt
terst skyddsvärda vid beaktande 
av geomorfologin inom hela 
fjällkedjan. (Objekt av över-re
gional betydelse). 

Klass II: Objekt som genom sällsynthet, 
utformning och/eller forsknings
intresse framstår som skydds-
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värda vid beaktande av geomor
fologin inom en region. Med re
gion avses då en yta av minst 
10000 km 2 . (Objekt av regional 
betydelse). 

Klass III: Objekt som genom sällsynthet, 
utformning och/eller forsknings
intresse framstår som skydds
värda vid beaktande av geomor
fologin inom ett kartblad - dvs 
inom en yta av ca 2500 km 2 . 

(Objekt av lokal betydelse). 

På grund av den osäkerhet som i vissa fall 
råder vid poängsättningen av objekt (se 

~ 
~40' 

Fig 18 Poängsatta objekt 
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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 tilläm
pats: 

(i) Medelpoäng har uträknats och fått av
göra inordningen i klass. 

(ii) I de fall medel poängen ligger mitt emel
lan två klasser har objektet inordnats i 
närmast underliggande klass. 

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

10 km 
I 

- Landforms to which points have been 
assigned 



I den tabell (sid. 51) som ingår i naturvär
desbedömningen uppges samtliga objekt 
tillhörande klasserna I-III samt några av 
objekten i klass IV. För varje objekt anges 
summapoäng samt fördelningen av po
ängen mellan de olika faktorerna. Vidare 
redovisas i en särskild kolumn momentet 
b) -- dvs. de värdefullaste objekten inom 
varje faktor. Slutligen lämnar tabellen be
sked om klassindelningen. 
Några av uppgifterna i tabellen lämnas 
även i form av kartor. Sålunda anges på 
den första kartan (fig. 18) läge för och 
utbredning av de i tabellen upptagna 
objekten, medan den andra (fig. 19) avser 
att ge en översikt av objektens fördelning 
inom de tre första klasserna. 
Den textdel som åtföljer klassificeringen 
avser att lämna utförliga beskrivningar av 

Samtliga objekt inom det geomorfologiska 
kartbladet har värderats enligt de riktlinjer 
som angivits i föregående avsnitt. Resulta
tet har redovisats i fig. 18, som omfattar 61 
objekt som tillskrivits minst ett poäng. Det 
bör understrykas att bedömningen endast 
gäller objekt som medtagits på den geo
morfologiska kartan. Två av de 61 objek
ten har placerats i klass I, sex i klass II och 
trettiofem i klass III. De siffror som ligger 
till grund för inordningen i klasser bör inte 
betraktas som numeriska värden. Vid po
ängsättningen ställs objekten endast i rela
tion till likartade objekt, vilket gör att po
ängsummorna för objekt av olika slag inte 
är kommensurabla. En inbördes gradering 
inom klasserna med ledning av summa
poängen är alltså inte avsedd. 
Poängfördelning och klassindelning fram
går av tabellen på sidan 51. De klassifice
rade objekten skall i det följande närmare 
presenteras. Deras läge anges i fig. 19. 

19. Moränrygg av komplext ursprung vid 
Stubebakte (I) 9 P fig. 20 

Moränryggen ligger på Stubebaktes ostsi
da men har en fortsättning även söder om 

de viktigaste objekten och därmed att även 
ge en motivering till givna poängtal. 

Eftersom värderingen bygger på objektens 
egenvärde, kommer en inte betydelselös 
faktor att utelämnas - nämligen det en
skilda objektets samband med omgivning
en. Inom vissa områden finns anhopningar 
av objekt där enstaka objekt kan ha tillskri
vits en låg summapoäng, men där sam
bandet och närheten mellan objekten gör 
lokalen intressant. Sådana områden har 
ofta sin betydelse framför allt i pedago
giskt hänseende, men kan även rent veten
skapligt komma att utgöra nyckellokaler. 
Det är därför av vikt att inte utelämna så
dana områden och naturvärderingen av
slutas med en kort presentation av dem i 
text och kartor (fig. 27). 

Ammarfjället. Det utgör kanske det bästa 
exemplet inom denna formgrupp med sin 
pregnanta ryggform och betydande di
mension (fig. 20). Höjden är omkring 15 
meter på utsidan som har en lutning unge
fär motsvarande rasvinkeln, medan den 
betydligt flackare insidan i allmänhet har 
en höjd av ett par meter. Ryggen ligger 
långa sträckor på ca 720 meters nivå men 
höjer sig i norr några tiotal meter och i 
söder upp till ungefär 900 meter. I den söd
ra delen är ryggen mäktigast men den är 
ofta avbruten, sträckvis dubbel och gör 
närmast intryck av att bestå aven serie tätt 
liggande småryggar. Materialet växlar mel
lan sandig och moig morän med inslag av 
sorterat material och ofta med relativt hög 
blockhalt. Spår av vattenerosion finns i 
ryggens norra del, där en serie korta rän
nor löper mer eller mindre vinkelrätt ut mot 
dalen. Ryggen har endast i söder anslut
ning till en nischform, men också bild
ningens utseende i övrigt talar mot en ge
nes jämförbar med ändmoränernas. Ett 
mera komplext bildningsförlopp är nöd
vändigt för att förklara formens läge och 
morfologi. (Se vidare kap. III.) - De höga 
poängtal som genomgående har givits 
denna och likartade former inom Ammar-
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Fig 19 Klassificerade objekt 

näsområdet, har flera skäl. Ryggarna 
uppmärksammades för första gången un
der fältarbetet 1972, då inledande arbeten 
över deras genes utfördes. Senare har 
framkommit att analoga, välutvecklade 
bildningar är sällsynta inom fjällkedjan -
en parallell finns troligen t. ex. vid Naker
vare (kartbladet Rensjön) och på några 
andra platser i de nordligaste fjällen. En 
sådan koncentration av formen som runt 
Ammarnäs saknar dock motsvarighet. 

Bildningssättet måste fortfarande betrak
tas som oklart, och först när denna och 
andra frågor förknippade med ryggarna 
har klarlagts, kan man slutgiltigt ta ställ
ning till formens skyddsvärde. 
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24. Moränrygg av komplext ursprung vid 
laddevardo (I) 9 P fig. 12 och 21 

Moränryggen vid Laddevardo är mycket 
distinkt och väl markerad tack vare den 
serie av småsjöar som den dämmer upp 
(fig. 21). I likhet med förhållandena vid 
Stubebakte svänger ryggen upp mot 
bergssidan i sin södra del. I den norra lig
ger den på samma nivå men minskar suc
cessivt i omfång. Den har ett läge tämligen 
centralt i dalens botten och omges av såväl 
erosions- som ackumulationsformer. Spå
ren av glacifluvial erosion är tydliga på 
ryggens utsida och kan ses utefter hela 
dess längd. I dalens södra del övergår rän
norna från att tidigare ha sin västra be-



STUBEBAKTE 

rygg formad ac kumulat ion 
c:::::> (vanl ig en morän ) 

O moränac kumulot ioner 

~ ränna 

1000 2000 m 
I ! ! I ! ! 

Ekvi di stons 20 m 

Fig 20 Stubebakte 

gränsning direkt mot ryggen till ett enda 
väl markerat och dubbelsidigt dräne
ringsstråk (se vidare obj. 33). Rännor med 
en lutning mot söder kan också iakttas på 
fjällsluttningen innanför ryggen . Den gla
cifluviala aktiviteten har starkt påverkat de 
moränackumulationer som-o finns i dalen. 

Endast inom ett litet område i söder kan 
man med säkerhet fastställa avsaknad av 
sekundär vattenpåverkan. Här har morfo
login en typisk "dödis"-karaktär med en 
starkt bruten, kaotisk topografi. 
Området begränsas såväl i norr som i väs
ter av glacifluviala erosionsstråk. Ladde-
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Fig 21 Laddevardo 

vardos dalgång är alltså intressant inte en
dast på grund av den komplexa moränryg
gen utan också med anledning- av den 
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~~ 

ränna 

gLacifluviaL erosionskant 

nyckelställning dalen har för tolkn ingen av 
inlandsisens recession inom ett större om
råde. (Se vidare kap. 1I:2a). 
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Ekvidistans 20 m 

UONGER 6' ryggformad eller terrassLiknande moränackumulation 

O ackumulationer huvudsakligen av morän 

Fig 22 Guonger 

22. Moränrygg av komplext ursprung vid 
Guonger (II) 3-7 P fig. 22 
Ytterligare en form av samma typ som 
klass l-objekten ovan. Den något lägre 
slutpoängen betingas här av ryggens 
mindre typiska utformning - i de ovan 
nämnda exemplen utmärks ryggarna av väl 
markerade krön, medan formen vid Gu
onger snarare har karaktär aven terrass. 
Inom vissa partier har dubbla terrassplan 
utvecklats. Höjden ned mot dalen översti
ger aldrig 10 meter och är oftast lägre. 
Materialet i bildningens alla delar utgörs 
aven sandig- moig morän. Ackumulatio-

ner på ryggarnas insidor förekommer vid 
de flesta lokaler och normalt i form av låga 
moränkullar, men vid Guonger är de i norr 
till största delen uppbyggda av ett sorterat 
material. De är starkt störda av recent 
bäckerosion men har kvar karaktären av 
en deltaliknande bildning. 

(Se i övrigt beskrivningen av klass I-objek
ten, samt genesdiskussionen i kapitel III). 

23. Moränrygg av komplext ursprung vid 
Aitenjas (II) 4-7 P fig. 23 och 24 
Med samma motivering som för objekt 
nummer 19 kan denna rygg betraktas som 
ett l-klass objekt. Bildningen här har emel-
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! 

500 1000 m 

lFig 23 Aitenjas 

lertid inte samma betydande dimensioner. 
Den är inte lokaliserad uteslutande öster 
om en brant, utan återfinns runt större de
len aven bergstopp. (Se fig. 23). Likafullt 
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har den sin distinkaste form på öst- och 
sydsidan, medan västsidan huvudsakligen 
består av kortare, fristående ryggar, vilka 
dock ligger på ungefär samma nivå (fig. 



Fig 24 Aitenjas' västra sluttning 

24) Materialets beskaffenhet varierar 
också med olika lägen: i öster dominerar 
det rena moränmaterialet, medan ett 
mycket välsorterat glacifluvialt material 
bygger upp ryggens södra parti. I denna 
del finns vidare - såväl innanför som utan
för ryggen - en serie israndrännor som 
anger dränering västerut (fig. 13). Dessa 
har dock knappast något nära genetiskt 
samband med ryggen. (Se vidare obj. 32). 

30. Rännsystem söder om Diellekjåkkå 
(II) 5 p. fig. 25 

Området präglat av glacifluviala erosions
former begränsas av Diellekjåkkå i norr 
och Stockbäcken i söder (fig. 25). Rännor
na, som sällan är av någon stor dimension, 
har beskrivits i kapitel III, medan deras be
tydelse för tolkningen av isrecessionen har 
nämnts i kapitel II. Dräneringen har skett 
dels åt öster, dels åt söder, och indikerar 
därmed en relativt sen avsmältning av om
rådets nordöstra parti. Avsmältningsför
loppet i detta terrängavsnitt har ett nära 
samband med utvecklingen runt Bås
sjos-Gavasjaures sjösystem, och för en 
fullständig rekonstruktion måste mer 
övergripande analyser göras. Eftersom 
dessa inte hör hemma i detta sammanhang 
skall de inte behandlas närmare här. 

- The western slope of Mt Aitenjas 

42. Isolerade åskullar i Ammarnäs (II) 6 P 
fig.15 

Som tidigare nämnts kan isolerade åskul
lar inte betraktas som unika. Liknande 
former har beskrivits från t. ex. norra Jämt
land, där de uppbyggs av ett grovt material 
och har en höjd av ett tiotal meter (J. 
Lundqvist 1969). Det torde alltså vara fråga 
om analoga bildningar, men kullarna i 
Ammarnäs är dessutom intressanta på 
grund av deras kulturhistoriska intresse. 
Uppodlingen av den s. k. Potatisbacken 
utgör ett ovanligt exempel på jordbruk 
högt ovan odlingsgränsen. (Se stereo
grammet, fig. 15). 

52. Fossilt delta och issjöstrandlinjer sö
der om Båssjosjaure (II) 5 P fig. 26 
På Vuoptarites västra sluttning har mycket 
tydliga issjöstrandlinjer utvecklats. I an
slutning till dem finns dessutom en liten, 
välbevarad deltayta (fig. 26). Flera korta 
terrassplan ligger på ungefär samma nivå, 
men det är osäkert om dessa skall betrak
tas som fossila strandlinjer eller som late
rala, glacifluviala ackumulationer. På sjö
systemets nordsida finns strandlinjer av 
utomordentlig pregnans, och det är vid be
traktandet av hela komplexet av fossila 
strandbildningar som inordningen i klass II 
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26 Issjöstrandlinje och issjödelta söder 
om Båssjosjaure 

har skett. En sammanfattande bild av form
innehållet längs dalgången Båssjosjau
re-Gavasjaure ges i detaljkartan fig. 28. 

53. Recent delta i Gautsträsk (II) 5 P fig. 15 
Vindelälvens och Tjulåns gemensamma 
deltaavlagringar i Gautsträsk ligger i direkt 
anslutning till Ammarnäs och har därför 
också utnyttjats för slåtter. Deltat karakte
riseras av stora, öppna laguner och betrak
tas som en intressant ornitologisk lokal. 

1. Vindelälvens U-dal mellan Mankefor
sen och Aitenjas (II) 2-4 P 
Tydligt markerade kantlinjer orsakade av 
glacial dalerosion kan iakttas längs hela 
nordsidan av Vindelälven. Mest markerad 
är kantlinjen vid genombrottsdalen mellan 
Mankeforsen och Vitnjultjåkkå, där den av 
Rudberg (1954) angivits som ett exempel 
på "extrem yttersväng-tillskärpning". Vi
dare finns talrika exempel på kapade dal
sporrar längs älven. 

2. Tjulträskets U-dal (III) 3-4 P 

Framför allt dalens sydsida utgör exempel 
på välutvecklad glacial erosionsform. Den 
har ingående beskrivits av Rudberg (1954), 

- Shoreline of icedammed lake and fossil 
delta south of lake Båssjosjaure 

som särskilt nämner Vuometjåkkes dal
sporre som ett utmärkt exempel på flygg 
dvs. en mycket brant sluttning utformad av 
inlandsisen (se Rudberg 1954 s. 140). Bida
larna till Tjulträsk betecknas av Rudberg 
som i huvudsak preglacialt utformade, vil
ket för övrigt också gäller hela Tjulträskda
len (sidorna 303 tf). 

3. Skebleskalets U-dal (III) 1-3 P 
Dalen är endast kilometerlång men har en 
mycket välformad och karakteristisk profil. 

4. Glaciärnisch vid Buorguketjåkke (III) 
1-3p 

Ammarnästrakten är fattig på nischformer. 
Detta utgör en av de få säkra nischerna 
inom kartbladsområdet, men den kan 
knappast betraktas som något formfullän
dat exemplar. 

5. Solifluktion och strukturmark på Am
marfjället (III) 2-3 P 

På Ammarfjällets sluttningar, framför allt i 
norr och väster, har det utvecklats solifluk
tionslober av ansenlig storlek och omfatt
ning. Massivets inre ytor visar prov på de 
typer av strukturmark som utformas när 
marken är vegetationsfattig och blockrik 
(se kapitel III, betro blockhaven) Jmf. obj. 
26. 
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6. Solifluktion och strukturmark vid Räkel' 
(III) 2-3 P 
Välutvecklad solifluktion runt Räker samt 
på sluttningarna ned mot Diellekjåkkås 
källflöden. Högplatån söder om Räker, 
som är blockfattig och har ett obetydligt 
växttäcke, hyser olika former av struktur
mark (se även kapitel III). 

7. Strukturmark på Björkfjället (III) 2-3 P 
fig.17 
Som nämnts i kapitel III, hittar man här de 
största, sammanhängande ytorna med 
strukturmark. Eftersom Björkfjället har en 
ganska ringa höjd, är växttäcket samman
hängande och har ofta satt sin prägel på 
frostmarken. 

8. Kuperad moränterräng söder om Krap
pesvare (III) 3 P 
Dalgången söder om Krappesvare präglas 
av ett förhållandevis tjockt moränlager, 
som huvudsakligen uppträder i form av 
oregelbundna kullar men som i vissa delar 
också har karaktär av Rogenmorän. Om
rådet ligger under trädgränsen och är till 
stora delar täckt av myrmark - två faktorer 
som gör detta annars intressanta område 
mindre attraktivt. 

13. Rogenmorän runt Bissajaure, Bärte
jaure och Suttsjaure (III) 2-3 P fig. 9 

I den öppna dalen söder om Björkfjället 
har moränen dels formen av ett kulligt mo
räntäcke, dels formen av Rogenmorän. 
Den senare är särskilt välutvecklad runt 
sjöarna Bissa- och Bärtejaure samt vid 
Suttsjaure (se fig. 9). De utgör de största 
Rogenmoräntäckta ytorna inom under
sökningsområdet. 

16. Rogenmorän i Tjålmejaure (III) 1-3 P 
fig.28 
Ett litet Rogenmorän-område där ryggarna 
till stor del ligger omgivna av vatten. Trots 
den blygsamma arealen är formerna rela
tivt distinkta. Tillsammans med bl. a. ne
danstående objekt, bidrar det till det stora 
värde som tillskrivits Båssjos-Gavassyste
met. (Se vidare nästa avsnitt samt fig. 28). 

17. Drumiinisering mellan Tjålmejaure 
och Båssjosjaure (III) 2 P fig. 28 
Detta utgör det enda goda exemplet på 
drumlinisering inom kartbladsområdet. 
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Ytan är liten, men utformningen påfallande 
och tydlig. 

18. Moränrygg av komplext ursprung vid 
Sjnjuttje (III) 3 P 
Ytterligare exempel inom den formgrupp 
som utförligt beskrivits i samband med fle
ra klass 1- och II-objekt. Moränryggen har 
även här sin tydligaste utformning öster 
om en bergvägg men kan inte sägas ha 
någon anslutning till en nischform, utan 
den omgärdar en fjällrygg på konstant ni
vå. I den östra delen är relativa höjden ned 
mot dalen ca 10 meter, medan den endast 
uppgår till ett par meter i söder. Några 
närmare analyser av formen har inte ut
förts. 

20. Moränrygg av komplext ursprung vid 
Stor-Aigert (III) 2 P 
Det är osäkert om denna form skall hänfö
ras till de "komplexa moränryggarna". 
Sambandet mellan ryggform och utanför 
liggande, diffusa glacifluviala avlagringar 
är här oklart, och möjligen borde allt be
traktas som en enhetlig bildning närmast 
av kameterrasstyp. 

21. Moränrygg av komplext ursprung vid 
Lill-Aigert (III) 3--4 p 

Det kanske bästa exemplet från denna 
formgrupp bland klass III-objekten. Ryg
gen är av ganska liten dimension, men dis
tinkt utformad och med en typisk placering 
i terrängen. Materialet utgörs aven moig
mjälig morän, och ryggen, som svänger 
upp mot bergssluttningen både i sin norra 
och södra del, når maximalt en höjd av 15 
meter på sin yttre sida. Såväl ackumula
tions- som erosionsformer saknas i an
slutning till ryggen som också därigenom 
mer har karaktären av ändmorän än vad 
som är vanligt inom denna formgrupp 

25. Moränrygg av komplext ursprung sö
der om Gavstjåkkå (III) 3 P 

I likhet med objekt nr 20 är denna form 
svår att klassificera tveklöst. Ryggen har 
nämligen åskaraktär i sin västra del men 
övergår i öster till en klar ryggform av den 
typ som finns t. ex. vid Stubebakte. I denna 
del uppgår dess längd till ca 1 km och den 
dämmer där upp en liten sjö. Moränen är 
blockig men med en hög halt av finmateri-



al. Samma material återfinns i de västra, 
mera åsliknande delarna. 

26. Rik- och storblockiga områden i Am
marfjället (III) 2-3 P fig. 11 

Större sammanhängande blockrika områ
den är tämligen ovanliga inom kartbladet. 
"Blockhaven" i Ammarfjällets inre är emel
lertid sedan länge kända. Olika frostfeno
men i denna terrängtyp är här dessutom 
välutvecklade. (Se obj. nr 5). 

27. Rik- och storblockiga områden vid 
Gavastjåkkå (III) 2 P 

Den rikblockighet, som framträder mycket 
tydligt i flygbilden, har troligen till stor del 
sin orsak i berggrundens beskaffenhet. 
Gavastjåkkå utgör större delen av ett 
berggrundsfönster, där den s. k. mellersta 
skollberggrunden har blottats. Den består i 
denna del av sura urbergseruptiv (främst 
graniter och syeniter). Se vidare Kulling 
1962. 

32. Rännor vid Aitenjas (III) 2 P fig. 13 och 
23 

En serie mycket tydliga rännor har utveck
lats på Aitenjas' södra sluttning. De är bå
de enkel- och dubbelsidiga och indikerar 
en dränering åt väster. Även på bergets 
nordsida finns spår av glacifluvial aktivitet. 
(Se vidare obj. 23 samt fig. 13 och 23.) 

33. Ränna vid laddevardo (III) 4 P fig. 12 
och 21 

Rännans läge har redan beskrivits i sam
band med objekt 24. Den följs av flera jäm
förbara rännor cirka 1 mil nedåt längs da
len och antyder att stora smältvatten
mängder vid tiden för deglaciationen sökt 
sig denna väg. Händelseförloppet torde 
kunna ställas i relation till en av tappning
arna av den issjö som funnits i sänkan vid 
Båssjos-Gavasjaure. (Se kapitel II.) 

34. Tydliga erosionskanter vid Buoites
jåkkå (III) 2 P fig. 14 

Ett exempel bland många på ett vattendrag 
som skurit sig djupt ned i berggrunden. 
Den bäckdal som utformats är av sådan 
dimension att den eventuellt kan anses 
vara äldre än från deglaciations- och post
glacial tid. 

36. Tydliga erosionskanter vid Gårsojuk
ke (III) 2-3 P 
Se objekt 2 och 34. 

38. Meandrande flod lopp och korvsjöar i 
Marsivagge (III) 2 P 
Det bästa exemplet i området på en mean
dersträcka med tillhörande former. 

40. Rullstensås söder om Fällabåune (III) 
2-3 P 
Hela området är fattigt på välutvecklade 
åsstråk, och detta utgör den mest repre
sentativa formen, trots att den är av förhål
landevis liten dimension. Asen har dock en 
betydande längd och kan följas i hela den 
öppna högfjällsdalen. Den är således ock
så återgiven på kartbladet Gräsvattnet/ 
Umfors. 

43. Askomplex öster om V. Nerebäive (III) 
2p 

Ett kaotiskt komplex med växlande ero
sions- och ackumulationsformer. De sena
re uppbyggs av ett korttransporterat, gla
cifluvialt material med hög blockhalt. 

44. Slukåsar på Dårestjåkkå (III) 2 P 
Ett av få goda exempel på slukåsar inom 
undersökningsområdet. De utgör en liten 
serie välformade ryggar på Dårestjåkkås 
västra sluttning. 

48. Kuperade glacifluviala avlagringar, 
åsnät och terrasser söder om Giertos (III) 
3 P fig. 28 
Anhopningar av glacifluvialt material med 
växlande sorteringsgrad finns i hela den 
NV - SO gående dalen söder om Giertos. 
De når sin största mäktighet i dalens 
trängsta del öster om Dårestjåkkå och har 
närmast formen av ett åskullslandskap 
med stora relativa höjdskillnader. I dalens 
södra del blir reliefen flackare och avlag
ringarna är snarast att betrakta som delar 
aven sanduryta med svag sluttning mot 
söder. Den är dock i hög grad påverkad av 
sekundär vattenerosian och svår att re
konstruera. Vidare förekommer svagt slut
tande terrasser på fjällsluttningen i områ
dets norra del. Dessa har nämnts i sam
band med objekt 52. 

En stor del av objektet finns återgivet på 
detaljkartan fig. 28. 
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50. Glacifluviala ackumulationer i Tjulåns 
västra del (III) 3 P 

Dessa består huvudsakligast av strömskik
tat material i dalgångens lägsta partier i 
väster. På sluttningen upp mot Gaisatj har 
ett par breda terrassplan bildats, vilka slut
tar svagt mot väster. En kort åssträcka 
finns också i ett sidoläge av dalen. 

51. Glacifluviala ackumulationer vid 
Kraddsele (III) 2 P 

Glacifluvialt material av samma typ som 
vid obj. 50. Även här har terrasser utbildats 
på dalsidan, men dessa har mindre dimen
sioner än vid Tjulån. 

Ravinbildning finns i anslutning till sedi
menten. 

54. Recent delta i Båssjosjaure (III) 2 P 
fig. 26 och 28 

Ett mindre delta i sjöns södra del. Värdet 
höjs av de'recenta strandformer som finns 
i anslutning till bildningen. 

55. Recent delta i Tjulträsk (III) 2 P 

Långsträckt, smal deltabildning i Tjulträs
kets västligaste del. Intressant biotop med 
stor artrikedom. 

57. Svämkäglor vid Tjulträsk (III) 2 P 

Några exempel på tämligen välformade al
luvialkoner vid Gårsejukkes och Raurejuk-

Vid naturvärdesbedömningen har objek
ten behandlats tämligen oberoende av si
na relationer till andra geovetenskapliga 
objekt (se kap. IV:1a). Ofta råder emellertid 
ett nära samband mellan olika former och 
just detta kan vara av särskilt i ntresse. De 
enskilda objekten kan vara förhållandevis 
oansenliga, men sedda i sitt sammanhang 
kan de få utomordentlig betydelse t. ex. för 
tolkningen av ett händelseförlopp. Ofta har 
dessutom lokaler med anhopningar av 
många formgrupper ett stort pedagogiskt 
värde. 
I detta avsnitt är alltså avsikten att framhä
va hela områden av geovetenskapligt in
tresse. Klassificeringen av dylika områden 
får nödvändigtvis en starkare subjektiv 

46 

kes anslutningar till Tjulträskets dalgång. 
Recenta strandformer vid konernas be
gränsning mot sjön. 

58. Issjöstrandlinjer runt Tjulträsk (III) 3 P 
fig.16 

En tydlig strandlinje finns utbildad som en 
erosionsform på Gaisatjs sluttning, unge
fär i nivå med trädgränsen. Dessutom kan 
flera korta, tämligen otydliga strandformer 
ses längs Tjulträskets stränder. Betr. tolk
ningen av dessa se kapitel III. 

59. Issjöstrandlinjer längs Vindelälven 
norr om Ammarnäs (III) 2 P fig. 16 

Den längsta strandlinjen kan ses på Ru
opsgaises NO sluttning, men flera korta 
strandplan finns längs hela älvsträckan. Se 
vidare kapitel III. 

60. Recenta strandformer runt Båssjos· 
jaure (III) 2 P fig. 26 och 28 

Välutvecklade lakustrina former i anslut
ning till de många deltan som finns i sjön. 
(Se obj. 54.) 

61. Raviner vid Vindelälven (III) 2 P 

Tämligen obetydliga ravinbildningar i 
Kraddseles norra del. De utgör dock de 
enda av sitt slag i Ammarnästrakten. Se 
även obj. 51. 

om 

prägel än övriga delar av naturvärdering
en; grundläggande är naturligtvis de en
skilda objektens värde (enl. tidigare av
snitt), men dessutom har hänsyn tagits till 
"mångsidighet", "pedagogiskt värde", 
"orördhet", "betydelse för den sociala na
turvården" - faktorer som har tillskrivits 
betydelse vid naturvärdesbedömningar 
(t. ex. Rudberg, Sundborg 1975). Område
na har indelats i fyra klasser, där endast 
klasserna I-III särskilt redovisats (fig. 27). 
Avsikten är att under beteckningen "klass 
1- och II-områden" ange terrängavsnitt där 
stora geomorfologiska värden finns sam
lade, medan klass III-områden dels kan ut
göra skyddszoner kring partier av högre 
dignitet, dels representera områden av 
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Fig 27 Geomorfologiskt värdefulla områ
den 

"lokalt" intresse och ofta då sådana som i 
pedagogiskt hänseende kan vara av sär
skilt värde. 
Klassindelningen är förenad med många 
svårigheter som inte bara gäller bedöm
ningen av områdenas klasstillhörighet ut
an även ormådesavgränsningen. Särskilt 
svår är avgränsningen av klass III-områ
den. 
Huvuddelen av de värdefulla områdena 
I igger i de norra och västra delarna, dvs. 
framför allt inom kalfjällsområdena. Med 
undantag av klass l-området längst i norr 
utmärks hela regionen aven viss fattigdom 
på agglomerationer av värdefulla objekt. 

10 km 
I 

1::::;::;::::::1 Klass JIT- omr&den • Övriga objekt 

- Geomorphologically valuable areas 

Detta gör att övriga klass 1-, men även 
klass II-områden, får karaktären av mer el
ler mindre solitära former omgivna aven 
skyddszon. 

Presentationen i fig. 27 gör inte anspråk på 
att vara fullständig beträffande urvalet av 
terrängpartier av lägre dignitet. Vidare är 
inordningen i högre klasser inte alltid 
självklar. - I det följande skall därför läm
nas en kort beskrivning av de avgränsade 
klass I-III-områdena och därvid är avsik
ten att närmare motivera gjorda ställnings
taganden. Eftersom en analys av de en
skilda objekten redan gjorts, kommer pre
sentationen här att vara summarisk. 
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I-
Speciellt bör framhållas de geovetenskap
liga värden som finns samlade vid Bås
sjos-Gavasjaure och Laddevardo. Kärn
områdena ligger i sjösystemets västra och 
norra del samt i de centrala delarna av 
Laddevardos dalgång. Kartan som visas i 
fig. 28 omfattar hela den naturligt sam
manhängande öst-västliga dalen trots att 
den delvis tillhör landområden som kart
lagts på bladet Nasafjäll/Pieljekaise. Ytter
ligare en detaljkarta över områdets södra 
del finns i fig. 21. 

Detta klass l-område uppvisar en sällsynt 
formrikedom inom en förhållandevis liten 
yta. Moränackumulationer som Rogenmo
rän (obj. 16), kullig morän (obj. 9) och 
drumlinisering (obj. 17) finns represente
rade, men också många glacifluviala for
mer. Dessa är dock ofta av den nåaot svår
definierade karaktär som fra~går av 
objekt 48. Undantag finns emellertid t. ex. i 
den välutbildade rullstensåsen i sjöarnas 
nordvästra del. Av stort intresse är de mar
kanta issjöstrandlinjer som omger sjöarna 
(t. ex. obj. 52). Det milslånga strandplan 
som följer sjöarnas norra del torde vara ett 
av de längsta som finns i Lappland. Dräne
ringen av den sjö, som dämts upp av is i 
öster, har till en början skett västerut men i 
ett senare skede av isreträtten åt söder via 
Diellekjåkkås dalgång. BI. a. obj. 33 är re
sultatet av denna tappning. I södra delen 
av klass l-området ligger också ett av Am
marnästraktens värdefullaste objekt, näm
ligen den komplexa moränryggen vid Lad
devardo (obj. 24). 

Inom området, och främst vid Båssjosjau
re, finns också exempel på välutvecklade 
recenta former, t. ex. deltan och strand
bildningar under uppbyggnad (obj. 54 och 
60). Vidare är hela området rikt på olika 
typer av jordflytning och strukturmark. 

Hela klass l-området ligger inom Svaipa 
fågelskyddsområde, vilket ju anger att det 
dessutom har stora biologiska värden. 
Kungsleden går igenom områdets ostli
gaste del och passerar objekten 6, 33, 24 
och 9. Den är mycket lättframkomlig i sin 
sträckning mellan Adolfström och Am
marnäs. 

De övriga två områden som bedömts ha 
högsta skyddsintresse domineras vardera 
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av ett enda objekt. Den komplexa morän
ryggen vid Stubebakte utgör således kär
nan i det klass l-område som dessutom 
innehåller en vackert meandrande flod
sträcka (obj. 38) med utmärkta fågel lokaler 
och ett bra exempel på ett kulligt morän
täcke (obj. 10). Kringliggande ytor omfattar 
ett realtivt stort antal välutvecklade former 
av olika slag (klass III), men är också in
tressanta genom den skarpa övergången 
från lågfjäll till högfjäll. Klass l-området 
ligger just i denna övergångszon. 

Klass l-området vid Aitenjas omfattar ett 
ovanligt intressant parti av den geomorfo
logiskt värdefullaste delen av Vindelälvens 
dalgång inom det karterade området. Sö
der om den komplexa moränryggen, (obj. 
23) som är kärnan i detta område, finns de 
glacifluviala ackumulations- och erosions
former som beskrivits i samband med obj. 
32. 

Tre områden har ansetts tillhöra klass II. 
Det nordligaste av dem utgör en fortsätt
ning på första-klass området vid Bås
sjos-Gavasjaure och omfattar de centrala 
delarna av rännsystemet vid Diellekjåkkå 
(obj. 30). Det omges av ett klass III-område, 
vilket innefattar bl. a. rännkomplexets peri
fera delar men som framför allt har avsatts 
för att betona hela älvstråket som en natur
ligt sammanhängande enhet. 

Ammarnäs har också inordnats i klass II. 
Det recenta deltat (obj. 53) och de isolera
de åskullarna (obj. 42) har bedömts vara av 
stort värde. Något samband finns inte mel
lan dem. En starkare samhörighet mellan 
objekten råder emellertid på fjällsluttning
en mellan Guonger och Vuomektjåkke. 
Inom en smal zon finns här flera sinsemel
lan likartade objekt samlade: dels de kom
plexa moränryggarna vid Guonger (obj. 
22), Lill-Aigert (bj. 21) och Stor-Aigert (bj. 
20), dels de glacifluviala ackumulationerna 
(obj. 46) som finns på samma nivå. Hur 
stort samband som råder mellan dessa 
objekt är ännu oklart. I området inkluderas 
också den brant nedskurna bäcken vid 
Vuomektjåkke. 

Som redan nämnts har klass III-områdena 
ofta karaktären av skyddszoner. Detta gäl
ler t. ex. huvuddelen av Diellekjåkkås dal-
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gång som är tämligen formfattig men som 
har avsatts för att poängtera dalens enhet
lighet och knyta samman de värdefulla 
partierna. Några former av intresse finns 
emellertid inom ytan: i de östligaste delar
na ges exempel på moränformer som tro
ligen är jämförbara med Veikimoränen i 
Norrbottens inland. Stereogrammet fig. 10 
visar kullarna på Stor-Ainos sluttning. Vi
dare finns längs dalen exempel på recent 
bäckerosion (obj. 34), glacifluviala rännor 
(se klass II-områdena) samt på välutveck
lade jordflytnings-fenomen i hela området. 

Även vid avgränsningen av området över 
Ammarfjället och Tjulträsk var syftet att 
sammanföra enhetliga terrängavsnitt. 
Ammarfjället utmärks egentligen av form
brist men det får sitt värde genom den säll
synt stora utbredningen av blockfält och 
strukturmark, som ger hela massivet en 
mycket speciell prägel. 

Tjulåns dalgång och Tjulträsk har främst 
pedagogiskt värde. Området är lättillgäng
ligt och ger exempel på skulpturformer i 

Som framgår av denna undersökning in
nehåller fjällen runt Ammarnäs många 
geomorfologiskt intressanta partier, men 
den monotoni som präglar en stor del av 
landskapsbilden står också att finna i 
objekten. Sålunda utgörs huvuddelen av 
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det fasta berget samt på recenta, aktiva 
processer. 
De delar av Vindelälvens dalgång som har 
markerats som ett klass III-område utgör 
en fortsättning på mycket innehållsrika av
snitt längre västerut. 
Även här har alltså området avsatts före
trädesvis för att ge en samlad bild av äl
vens källflöden. 
Moränlandskapet runt 
är det enda fristående klass III-området. 
Det har i första hand ett pedagogiskt värde 
genom att visa goda exempel på typisk 
norrländsk topografi med kullig morän 
och Rogenmorän, samtidigt som det är lätt 
att nå från Ammarnäs. 
Helt utanför områdesklassificeringen skall 
nämnas den betydelse Krappesvare har 
haft för den vetensakpliga diskussionen. 
De räffelobservationer som utfördes där av 
Ljungner (1949) har legat till grund för re
konstruktioner av händelseförloppet vid 
den senaste nedisningen. De av Ljungner 
frampreparerade hällarna är lätta att åter
finna över hela Krappesvare. 

de mest skyddsvärda lokalerna av likartade 
bildningar. Dessa faktorer gör att området 
ur geomorfologisk synvinkel inte kan mäta 
sig med terrängavsnitten längre västerut. 
Bristen på vägar gör att största delen av 
området är otillgängligt. 
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1 Vindelälvens U-dal mellan Mankeforsen och Aitenjas 0-1 2-3 2-4 iii 
2 Tjulträskets U-dal Q-i 2 1 3-4 III 
3 Skebleskalets U-dal 0-1 1-2 1-3 III 
4 Glaciärnischen vid Buorguketjåkke 0-1 1-2 1-3 III 
5 Solifluktion o. strukturmark i Ammarfjället 2-3 2-3 X III 
6 Solifluktion o. strukturmark runt Räker 2-3 2-3 X III 
7 Strukturmark på Björkfjället 2-3 2-3 X III 
8 Kuperad moränterräng S om Krappesvare 1 2 3 m 
9 Kuperad moränterräng norr om Laddevardo 1 1 IV 

10 Kuperad moränterräng S om Ammarfjället 1 1 IV 
11 Kuperad moränterräng mellan Bärtejaure och Suttsjaure 0-1 1 1-2 IV 
12 Rogenmorän vid Aivakjaure 0-1 1 1-2 IV 
13 Rogenmorän runt Bissajaure o Bärtejaure samt vid 

Suttsjaure 0-1 2 2-3 iii 
14 Rogenmorän längs Övre Giertsbäcken 0-1 Q-i 0-2 IV 
15 Rogenmorän S om Krappesvare Q-i 1 1-2 IV 
16 Rogenmorän i Tjålmejaure 0-1 1-2 1-3 iii 
17 Drumlinisering mellan Tjålmejaure och Båssjosjaure 1 1 2 iii 
18 Morä,lform av komplext ursprung vid Sjnjuttje 1 1 1 3 Iii 
19 Moränform av komplext ursprung vid Stubebakte 4 3 2 9 X X X I 

~ 
20 Moränform av komplext ursprung vid Stor-Aigert 1 1 2 III 
21 Moränform av komplext ursprung vid Lill-Aigert 1 1-2 1 3-4 III 
22 Moränform av komplext ursprung vid Guonger 1-4 1-2 1 3-7 X Ii 



~ 23 Moränform av komplext ursprung vid Aitenjas 1-4 2 1 4-7 X II i 

24 Moränform av komplext ursprung vid Laddevardo 4 3 2 9 X X X I 
25 Moränform av komplext ursprung vid Gavastjåkkå 1 1 1 3 III 
26 Rik- och storblockiga områden i Ammarfjället 2 0-1 2-3 III 
27 Rik- och storblockiga områden runt Gavastjåkkå 2 2 III 
28 Rik- och storblockiga områden på Krappesvare 1 1 IV 
29 Karst vid Buoitestjåkkå 1 O 1 IV 
30 Rännor S om Dellikälven 1 2 2 5 II 
31 Rännor Ö om Tjamuk 1 0-1 1-2 IV 
32 Rännor vid Aitenjas 1 1 2 III 
33 Rännor vid Laddevardo 1 2 1 4 III 
34 Tydliga erosions kanter vid Buoitesjåkkå 2 2 III 
35 Tydliga erosionskanter vid Tjulån 1-2 1-2 IV 
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38 Meandrande flod lopp m. korvsjöar i Marsivagge 2 2 III 
39 Meandrande flodiopp S om Fällabåune 1 1 IV 
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41 Rullstensås i Vindelälvsdalen 1 1 IV 
42 Isolerade åskullar i Ammarnäs 4 2 6 X II 
43 Äskomplex öster om V Nerebäive 1 1 : 2 III 
44 Slukåsar på Dårestjåkkå 2 2 III 
45 Slukåsar på Björkfjällets sydsluttning 1 0-1 1-2 IV 
46 Slukåsar på Lill- och Stor-Aigert 1 1 IV 
47 Kuperade glacifluviala avlagringar S om Båssjosjaure 1 1 IV 

48 Kuperade glacifluviala avlagringar, åsnät och terrasser 
S om Giertos 2 1 3 III 

49 Kuperade glacifluviala avlagringar och terrasser 
på Krappesvare 1 1 IV 

50 Glacifluviala terrasser och annan glacifluvial avlagring 
längs V delen av Tjulån 1 2 3 III 
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51 Glacifluviala terrasser vid Kraddsele 1 1 2 III 
52 Delta, fossilt, och issjöstrandlinjer S om Båssjosjaure 1 3 1 5 X II 
53 Delta, recent i Gautsträsk 1 3 1 5 X II 
54 Delta, recent i Båssjosjaure 1 1 2 III 
55 Delta, recent i Tjulträsk 1 1 2 III 
56 Delta, recent vid Sandsele 1 O 1 IV 
57 Svämkäglor runt Tjulträsk 2 2 III 
58 Issjöstrandlinjer runt Tjulträsk 1 1 1 3 III 
59 Issjöstrandlinjer längs Vindelälven N om Ammarnäs 1 1 2 III 
60 Recenta strandformer runt Båssjosjaure 2 2 III 
61 Raviner vid Vindelälven 1 1 2 III 
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Kalt berg Bedrock outcrops 

__ Glacialt praglad resp. g lacialt svagt prag lad kantlinje 
_ - - Glacially eroded trough edge, w ell developed and poorly developed 

J - .... , Glacialnisch. tyd lig resp . otyd lig 
-' Cirque, w ell developed and poorly developed 

Solifluktionsva lkar Solifluction lobes 

St rukturmark i p lan resp. lutande terrang 
Patterned ground on flat terrain and on slopes 

Smiikuperad moranterrang (j regel niviiskillnader < 5 m) 
Hummocky moraine (normally with relative heights < 5 m ) 

Kupe rad moranterrang (i regel niviiskillnader > 5 m) 
('\ Hummocky moraine (normally w ith relative heights > 5 m) 

----
. --.--

Rogenmoran Moraine of Rogen type 

Svag drumlin isering Weak "drurnlinisation" in drift 

Moranrygg av komplext ursprung i anslutn ing t ill bergssida 
Moraineridge of complex origin 

Rik- och storblockiga omriiden Blockfields and other blocky areas 

o 0 Karst (slukhiil .. doliner o.d .) Karst landforms (sink holes, dolines) 
o 

Rannor av glacifluvialt/fluvialt ursprung (vanligen torrdalar) resp . 
// -::;/ diffusa glacifluviala erosionsspiir Glaciofluvial/ fluvial channels 
./ - (normally dry) and traces of glaciofluvial erosion 

.. -... 
,,:::, 

n n 
n 

Storre glacifluvial/fluvial ranna . ofta inskuren i fast berg ' 
Large glaciofluv(al/ fluvial erosion scarps 

Tydliga glacifluviala/ f luviala erosionskanter 
Distinct glaciofluvial/fluvial erosion scarps 

Meandrande flodlopp med avskuren meander (korvsjo) 
Meandering river w ith abandoned meander loop (oxbow lake) 

Rullstensiis Esker 

Slukiisar och liknande Subglacially engorged esker and similar features 

Kuperade glacif luviala ackumulationer 
Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations 

Glacifluvial t errass Glaciofluvial terrace 

Fossiltdelt a Fossil delta 

Recent storre delta Recent large delta 

Recent mindre delta Recent small delta 

~ Svamkagla Alluvial fan 

Annan glacifluvial' avlagring Other glaciofluvial / flu vial accumulation 

Tydlig resp. otydlig issjostrandlinje 
Shoreline of icedammed lake and poorly defined shoreline of icedammed lake 

Recenta strandformer Recent minor shoreline features 

Myr Swamp 

Rasrannor Rockfall chutes 

~ Talus Talus 

Raviner Gullies or channels in deposits 

Lavinblocktunga A valanche boulder tongue 

Grus- och jordtag Gravel-pit 




