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De geomorfologiska kartbladen 26F NA
SAFJÄLL och 26G PIELJEKAISE ingår i en 
grupp av fyra sådana över svenska fjällom
råden, utgivna samtidigt. Skalan är liksom 
för de tidigare utgivna sju bladen 
1 :250 000. Läget av de sammanlagt 11 bla
den - till vilka också bör läggas ett tidigt 
och delvis i annan teknik karterat större 
område i nordvästra Dalarna - framgår av 
vidstående översiktskarta. Det kan obser
veras, att utgivningen nu omfattar hela 
Västerbottensdelen av fjällregionen. 

Karteringen har liksom tidigare baserats 
på flygbildstolkning, varvid i stigande om
fattning s k IR-färgfilm - med i vissa hän
seenden rikare informationsinnehåll 
kunnat användas. Fältkontroller har före
tagits 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 som har nöd
vändiggjorts av kartskaleskäl. Liksom tidi
gare har ytor utan klara morfologiska indi
kationer lämnats vita. En klassificering av 
dem skulle ha krävt betydande insatser av 
fältarbeten och därmed starkt ökade kost
nader; med hänsyn till att det vanligen tor
de röra sig om ett relativt tunt, odifferen
tierat moräntäcke, har åtgärden ansetts 
försvarlig. 

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, ifråga om små
formerna också begränsningar i flygbilds
materialets upplösningsförmåga, dvs in
formationsinnehåll. 

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 
åstadkornma 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 knap
past 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 kartbladen 26F Nasafjäll 
och 26G Pieljekaise - Beskrivning och na
turvärdesbedömning. 
Fil kand Ann-Cathrine Ulfstedt. 

Arbetet avses ge en översikt över geomor
fologin inom den del av fjällen som mot
svaras av kartbladen Nasafjäll/Pieljekaise 
samt en så välgrundad bedömning som 
möjligt av områdets naturvärden. Invente
ringen, som i huvudsak bygger på flyg
bildstolkning i infraröda färgbilder, redovi
sas dels i form aven karta i skalan 
1 :260 000, dels med hjälp aven tillhörande 
kartbladsbeskrivning. Denna beskrivning 
består av två delar; i den första ges en 
allmän bakgrund till arbetsmetodik och 
kartinnehåll, i den andra presenteras resul
tatet av naturvärderingen. De inledande 
avsnitten behandlar dessutom fjällkedjans 
utveckling, varvid det geologiska avsnittet 
har givits förhållandevis litet utrymme, 
medan den kvartära utvecklingen behand
las mera utförligt. De karterade formgrup
perna härrör nämligen huvudsakligen från 
kvartär tid och är övervägande av glacialt 
ursprung, även om vissa postglaciala for
mer också har stor betydelse inom 
undersökningsområdet. Kapitel III omfat
tar en systematisk genomgång av former
nas uppkomstsätt och utseende. Deras ut
bredning inom kartbladet, och om möjligt 

inom hela fjällkedjan, anges. I vissa fall 
diskuteras formernas betydelse för tolk
ningen av viktiga naturhistoriska förlopp. 

I arbetets senare del följer naturvärdesbe
dömningen. Först poängsätts varje enskilt 
objekt med hänsyn till faktorerna "säll
synthet", "utform n i ng" och "forskn i ngs
intresse" (tabell och fig 23). Därefter in
ordnas objekten i fyra klasser (I-IV) efter 
deras sammanlagda naturvärde (fig 24). 
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 relativt 
utförligt beskrivits. Inom kartbladet Nasa
fjäll/Pieljekaise har 66 objekt blivit föremål 
för närmare analys. 

Av dessa har inget ansetts tillhöra klass I, 
medan åtta inordnats i klass II och fyrtiofy
ra i klass III. 

Utvärderingen av objekt har slutligen legat 
till grund för en sammanställning av värde
fulla områden (fig 31). Vikten har då lagts 
vid partier tillhörande klasserna I och II, 
medan klass III-områden dels utgör 
skyddszoner kring värdefulla kärnområ
den, dels områden av ett mera lokalt in
tresse. Speciellt högt värde har tillskrivits 
områden runt Tjålmejaure, Graddastjåkkå 
samt i Smuole- och Sieldutjåkkås dal
gångar. 
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Geomorphological Maps 26F Nasafjäll and 
26G Pieljekaise - Description and as
sessment 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 
Swedish mountains which corresponds to 
the Nasafjäll/Pieljekaise 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 infra-red 
areal photographs, is shown on a map, in 
the scale 1 :260000, and in an accompany
ing map description. This description con
sists of two main parts: in the first, a gene
ral 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; Qua
ternary development is handled in more 
detail, since the group formations date 
mainly from the Quaternary period and are 
mostly of glacialorigin, even though cer
tain postglacial formations are also of 
great importance in the research area. 
Chapter III contains a systematic descrip
tion of the way in which the formations 
have come into being and of their appea
rance. Their extent within the map sheet 
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and, where possible, in relation to the who
le mountain range, is indicated. In certain 
cases, the significance of formations in the 
interpretation of important stages of natu
ral history is discussed. 

The assessment of natural value follows in 
the later part of the study. First, every indi
vidual item is awarded points for "rarity" , 
"form", and "research interest" (fig 23). 
The items are the n classified into one of 
four classes (I-IV) according to their total 
natural value (fig 24). 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. 

Six items found on the Nasafjäll/Pieljeka
ise map sheet area have been analysed. Of 
these none has been regarded as belong
ing to class I, eight to class II, and fortyfour 
to class III. 

Finally, the classification of items has for
med the basis of a compilation of valuable 
areas (fig 31). Here, more importance has 
been given to class I and class II objects, 
while the significance of class III areas is 
as protection zones round valuable key 
areas or as areas of significance locally. 
Especially high value has been ascribed 
to the areas around Lake Tjålmejaure 
south of Mt Graddastjåkkå and the valleys 
of Smuolevagge and Sieldutjåkkå. 



1m 

En geomorfologisk karta skall - så vitt 
möjligt - demonstrera samtliga terräng
former. Den bör ge uppgifter om geomor
fologin inom varje del av kartan (dvs vara 
heltäckande) och lämna information om 
formernas utseende, uppkomstsätt och ål
der (morfografi, morfogenes och morfo
kronologi). Vidare bör den illustrera upp
byggnadsmaterialets beskaffenhet, (jord
art, bergart) belysa terrängens lutnings
förhållanden (morfometrin) och samtidigt 
göra ett så plastiskt intryck som möjligt. 
Morfologiskt viktiga gränslinjer bör anges 
(Rudberg 1976) - i fjällen t ex skollgrän
ser (se kap II) och trädgränsen. 

Vid försök att åskådliggöra all denna 
landskapsinformation på en enda karta blir 
resultatet emellertid oftast alltför oöver
skådligt och svårläst särskilt om samtli
ga aspekter dessutom skall tillmätas sam
ma betydelse. De flesta geomorfologiska 
kartor har därför en något specialiserad 
inriktning, som underordnar eller helt ute
sluter viss information. 

Moderna geomorfologiska kartor har pro
ducerats under några decennier, men de 
har haft en starkt varierande utformning. 
Behovet aven internationell normalisering 
har snabbt vuxit, och som ett första steg i 
arbetet inom kommissionen för geomorfo
logisk kartering eftersträvades därför ett 
enhetligt symbolspråk (Demek 1972). Vida
re bestämdes att symboler i första hand 
bör illustrera enskilda former, medan Y t
täckande färg skall ange processer inom 
ytan. De redovisningsformer som skisse
rades anpassades efter centraleurpeiska 
önskemål. Detta gällde såväl kartskala som 
kartans utformning. 
Vid karteringen av fjällen har de interna
tionella riktlinjerna inte helt kunnat följas. 
Dels har en betydande komplettering av 
symbolerna varit nödvändig, dels har en 
helt annan kartskala tillämpats. Inskränk
ningar har gjorts i kartans informations
mängd - detta är nödvändigt med hänsyn 
till arbetsförhållandena i Nordsverige: om-

rådena är till stor del okända, jordartskar
tor saknas och fältkontrollerna försvåras 
på grund av områdenas otillgänglighet. 
Dessutom har syftet varit att framställa en 
karta som väsentligen tjänar praktiska än
damål. Det har varit nödvändigt att åstad
komma en produkt förhållandevis snabbt, 
samtidigt som kostnaderna måste hållas 
låga. Arbetet bygger därför på flygbilds
tolkning, vilket bl a möjliggör hög karte
ringshastighet, och den slutgiltiga kartan 
utges i skalan 1 :250000, vilket överens
stämmer med den svenska planeringskar
tans. -I denna skala är det endast i undan
tagsfall möjligt att låta varje symbol mot
svara en individuell form. Symbolerna ut·· 
gör därför vanligen en sammanfattande 
beteckning för hela grupper av likartade 
former. Vad beträffar symbolernas färg
sättning har de internationella normerna 
följts, men yttäckande processfärger skul
le inte kunna införas utan betydande ök
ning av fältinsatserna och har därför ute
slutits. Genom att uppskatta den yta som 
täcks aven bestämd symbol, bör emeller
tid även en uppskattning av processens 
omfattning vara möjlig. 
Föreliggande arbete betonar morfografi 
och morfogenes. Morfometrin demonstre
ras endast genom höjdkurvorna (som för 
övrigt återges i urval från den topografiska 
kartan), och morfokronologin framhålls in
te särskilt. (Det bör dock understrykas att 
åldersfrågan i fjällandskap ofta är av mind
re intrikat natur än inom icke tidigare ned
isade landskapstyper.) Litologin är i kartan 
eftersatt - viss upplysning lämnas i och 
med den geomorfologiska bestämningen 
av formgrupperna, men i övrigt hänvisas 
endast till det geologiska kartmaterial som 
redan finns. 

Som redan nämnts bygger karteringen på 
tolkning av flygbilder. Vid de arbeten som 
hittills publicerats har tolkningen gjorts i 
svart-vita bilder fotograferade från nor
malhöjd (ungefärlig skala 1 :30000). I sam-
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band med en vegetationskartering över 
fjällen (på uppdrag av statens naturvårds
verk) har stora ytor nyligen fotograferats i 
infrarödkänslig färgfilm i skalan 1 :60000. 
Detta material har fördelar också för geo
morfologiska studier och har därför utnytt
jats vid karteringen av kartbladet Nasa
fjäll/Pieljekaise (fig 1). I undersökningsom
rådets nordligaste del saknas dock fortfa
rande IR-bilder och där har vanlig svart-vit 
film använts (fig. 2). Tolkningsresultaten i 
de två filmslagen är inte helt identiska. Fig. 
3 och 4 visar exempel på skillnader som 
kan uppstå. Fig. 3 omfattar ett representa
tivt terrängavsnitt; olikheterna i tolkningen 
är obetydliga - en betydligt större säker
het vid avgränsningen av t ex kalt berg är 
dock typisk för arbetet i IR-bilden. Former 
av mellanstorlek framträder tydligt i båda 
filmerna, men de färgskiftningar i IR-bil
der, som orsakas t ex av variationer i växt
täcket, understryker ofta strukturerna i ter
rängen, vilket kan underlätta tolkningen 
avsevärt. - I fig. 4 har ett parti utvalts, som 
i stora delar är fattigt på större former och 
där tolkningen i olika film ger maximala 
differenser. Området ligger söder om Lais
älvens källflöde och omfattar relativt 
flacka och blockrika fjällsluttningar på hög 
höjd över havet, där vegetationen är obe
tydlig. I den svart-vita flygbilden framträ
der ytorna i huvudsak med en jämn gråton, 
medan de återges i en homogent ljusblå 
färg i den infraröda. Därvid överväger färg
intrycket i IR-filmen och området tolkas 
som dominerat av blockmark även om viss 
frostpåverkan kan ses. Den svart-vita bil-

Tjidtjokgoise 

Fig 2 Fig 3 och 4:as läge i 
undersökningsområdet. 
Flygbildstolkning utförd i 
IR-färgbilder över största 
delen av området. 

Location of figures 3 and 4. 
Normally infrared c%ur 
photos have been used 
for the airphoto interpre
tation. 
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den ger däremot ingen påverkan genom 
färgen här får i stället ytstrukturen den 
största slagkraften, och i sluttolkningen 
domineras ytan av frostmarksformerna. 
Därtill kommer att den större skalan 
åtminstone vid gynnsamma förhållanden 
medger bättre upplösning och den under
lättar därigenom tolkni"ng av småformer. 
I ng en av kartskisserna är alltså felaktig, 
men den ytterligare information som er
hålls genom färgsättning ger en större sä
kerhet vid tolkningen. 
De vid flygbildstolkningen identifierade 
formgrupperna har överförts till den topo
grafiska kartan (skala 1 :100000) som där
efter fått utgöra underlag för den efterföl-

Fig 3 Bildtolkning i olika flyg
bildsmaterial: 

A. Svart-vita bilder från normal
höjd (1:30000) 

B. Infraröda färgbilder i skalan 
1:60000 

Airphoto interpretation with 
different films 

A. Black-and-white photos in 
1:30000 

B. Infrared colour photos in 
1:60000 

Fig 4 Bildtolkning i olika flyg
bildsmaterial: 

A. Svart-vita bilder från normal
höjd (1:30000) 

B. Infraröda färgbilder i skalan 
1:60000 

Airphoto interpretation with 
different films 

A. Black-and-white photos in 
1:30000 

B. Infrared colour photos in 
1:60000 

jande fältkontrollen. Förutom att vara en 
stickprovsartad kontroll har denna snarast 
utgjort en komplettering av informationen 
hämtad ur bilderna. I första hand har svår
tolkade objekt blivit föremål för fältstudier, 
men även andra geomorfologiskt intres
santa och/eller välutvecklade företeelser 
har studerats. Fältarbetet har dock blivit 
mer omfattande än om syftet endast varit 
en småskalig kartering, eftersom avsikten 
även varit att klargöra karteringsmetodens 
tillförlitlighet och flygbildstolkningens be
gränsningar. Dessutom har fältobservatio
nerna haft betydelse för klargörandet av 
isrecessionsförloppet, för den geomorfo
logiska utvecklingen inom området samt 
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för analysen av vissa formgruppers bild
ningssätt. Dessa studier kan synas ovä
sentliga för arbetets huvudsyfte, men är 
ofta avgörande för slutsatserna i den na
turvärdesbedömning som åtföljer kartan. 

En ny genomgång av flygbilderna har 
därefter gjorts med stöd av iakttagelserna i 
fält. I samband med detta har det slutgilti
ga manuskriptet i skalan 1 :100000 färdig
ställts. Detta har renritats och utgjort un
derlag för tryckningen av kartan (skala 
1 :260000). Den kartbladsbeskrivning som 
åtföljer kartan är i första hand avsedd för 

Inom det landområde som innefattas i 
kartbladet Nasafjäll/Pieljekaise finns 
många landskapstyper. I norr och väster 
dominerar högfjällen, medan de centrala 
och östra delarna utgörs av lågfjäll och 
breda, ofta skogklädda älvdalar. Dräne
ringen sker i huvudsak österut (undantag 
utgör Randaijåkkå), och inom undersök
ningsområdet ligger stora delar av Vindei
älvens, Laisälvens och Skellefteälvens käll
flöden (fig 6). Dessa rinner upp i de massiv 
som finns inom området: centralt ligger 
Fierras med toppar omkring 1600 m Ö. h. 
och ungefär samma nivåer når bergs
massiven Tsangatjåkkå och Tjidtjakgaise, 

Fig 5 Ruonekjåkkås ut/opp i Sädvajaure. 
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personer som sysslar med planering inom 
naturvården. Dessa kan förutsättas ha viss 
geovetenskaplig skolning, men beskriv
ningen har utformats så att den även bör 
kunna läsas av lekmän. Sålunda ges i de 
inledande avsnitten en översiktlig redogö
relse för landskapsutvecklingen och för de 
karterade formgrupperna. Denna genom
gång ligger sedan till grund för den redo
visning av områdets geomorfologiska na
turvärden som följer i beskrivningens se
nare del. 

medan de västligaste fjäll partierna i all
mänhet ligger ett par hundra meter lägre 
(fig. 6). I alla dessa områden är det lösa 
jordtäcket tunt och stora arealer domine
ras av blockmark eller kalt berg. 
Karteringsområdets sydöstra del utgörs 
framför allt av lågfjäll och dalgångarna lig
ger här t. o. m. inom barrskogsregionen 
(se nedan, kap. II). Det karterade området 
är alltså påfallande heterogent. 
Sjöar finns bl. a. i anslutning till Skellefte
älven; störst är Sädvajaure, som, med 
björkskogsklädda stränder, ligger omgivet 
av lågfjäll. Pieljekaise nationalpark ligger 
sydost om sjön, men den omfattar en 

- The out/et of Ruonekjåkkå in Sädvajaure. 



Fig 6 Höjdskiktskarta 

- Relief map 

Fig 7 Routekarta; längs hel
dragna linjer har markkon
troller utförts; streckade linjer 
har kontrollerats från heli
kopter (med punktkontroller 
på marken) 

- Ground controls along 
continuous lines; aerial con
trols along dotted lines. 

~ NATIONALPARK 

geomorfologiskt sett tämligen ointressant 
terräng. Däremot är det ännu längre sö
derut belägna fågelskyddsområdet Svaipa 
mycket innehållsrikt även ur geomorfolo
gisk synvinkel (se fig. 7). 

Trots många attraktiva områden är denna 
del av fjällen föga besökt. Den nybyggda 
Graddisvägen har tills vidare medfört obe-

c:=J FÅGELSKYDDSOMRÅDE 

tydlig ökning av turismen, bortsett från 
vägtrafiken. Fjällområdena är svårtillgäng
liga och fattiga på vandringsleder och stu
gor. 

Fältarbetet inom undersökningsområdet 
utfördes huvudsakligen somrarna 1974 
och 1976 och i den omfattning som fram
går av routekartan (fig 7). 
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Den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, 
är av förhållandevis hög ålder (fig. 8). 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. 
Södra Norrbotten präglas dels av seve-kö
liskollan, dels av ett stort urbergsfönster i 

områdets västra delar (fig 9). Endast över
siktlig geologisk kartläggning har emeller
tid företagits i dessa delar av fjällen och 
den nuvarande kunskapen om området är 
därför ofullständig. Inom områdets hög
metamorfa partier i öster finns t. ex. flera 
berggrundsblottningar som knappast har 
studerats. Enligt Kullings mening (1962) 
skulle de s. k. Gautojaure- och Gavasfönst
ren vara att hänföra till stalonskollan 
d. v. s. till bildningar som normalt står att 
finna inom fjällranden. De utmärks aven 
låg metamorfoseringsgrad och är delvis 
fossilförande. Ytterligare en blottning av 
fjällrandens skollor anser Kulling att finns 
inom Ringselefönstret, också detta i om
rådets östra del, och omgivet av den hög
metamorfa seve-köliskollan. Bergarterna 
har utmärks aven högre metamorfose
ringsgrad (arkoser, kvartsiter och grå
vackor) än inom de andra blottningarna 
och har en parallell inom det s. k. Ammar
näsfönstret. 

Urberget underlagrar fjällens olika skollor, 
men dessa har sällan avlägsnats så att den 
äldre berggrunden exponeras. Ett av få 
undantag utgör det s. k. Nasafönstret som 

för ca 8000 år sedan: POSTGLACIAL TID 

JORDENS 
NUTID 
(KENOZOIKUM) 

JORDENS 
MEDELTID 
(MESOZOIKUM) 

JORDENS 
FORNTID 
(PALEOZOI KUM) 

JORDENS 
URTID 

Kvartär 
i Västerbotten I NEDISNINGAR - BILD-

: NING AV FJÄLLKEDJANS 
: : JORDARTER 

tör 2 milj. 8r sedan I FJÄLLKEDJAN HÖJS 
Tertiär ( h d lt f' för 65 milj. 8rsedan

l
'
l 

berg- oc a opogra In 
Krita I 1 får sin nuvarande form) 

1 1 
Jura I I FJÄLLKEDJAN NED-
Tr i a s : : BRYTS OCH UTPLANAS 

)-------- tör 225 milj. år sedan I I 

Perm 1 1 
1 I 

Karbon I 

Devon 

Silur 

Ordovicium 

~K...:..;a:..;..m:...:..:b:..:..r..;...i u:..;..m-'-'---__ för 600 milj. 8r sedan 

Prekambri um 
I 1 

_ ~ _______ tör 3500? milj. år sedan 1 

I 

FJÄLLKEDJAN 
BI LDAS 

Fig 8 Fjällkedjans utveckling - The development of the Scandinavian 
mountain range. 
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p::::7/j Seve- köliskoLlans ~ 
~ höqmetamorfa bergarter ~ Nasafönstret (urberg) R ingselefönstret 

~ Seve- köliskoLlans ~ 
~ l<3gmetamorfa bergarter E3 Gavas- och Gautosjöfönstret \1111/1 Kalkstr8k 

Fig 9 Geologisk översikt (enligt Ku//ing 1962) - Geological map of the Nasafjä///Pie/jekaise 
area (af ter Ku//ing 1962) 

huvudsakligen byggs upp av graniter men 
där också sedimentära och vulkaniska 
bildningar av hög ålder förekommer. Nor
malt är berggrunden i dessa urbergsföns
ter knappast påverkad av rörelser i jord
skorpan, men i nordligaste delen av Nasa
fönstret förekommer en viss tektonisering. 
Det relativt obetydliga jordtäcket inom zo
nen gör att berggrundsformerna är väl ex
ponerade. 
De södra och centrala delarna av området 
domineras av lågmetamorfa partier inom 
seve-köliskollan. Talrika kalkstråk genom
korsar dessa delar, men mera omfattande 
karst av det slag som finns strax söder om 
kartbladsområdet vid Ältsvattnen (kartbla
det G räsvattnet/Umfors) har inte påträf
fats. Enstaka slukhål och grottor förekom
mer dock t.ex. söder om Mierkenis. 
Sedan bergskedjans veckning avslutats i 
devon vidtog en lång period, då Skanderna 

endast påverkades av nedbrytande krafter. 
Under tiden fram till tertiär hade sålunda 
fjällkedjan genom bl.a. vittring och flod
erosion brutits ned till en flack berggrunds
yta. Denna yta höjdes sedan samtidigt som 
den bröts sönder. Därmed uppstod de höjd
förhållanden som i stort sett ännu råder 
(jmf fig. 6). 

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 vissa större drag 
i berggrundens morfologi. 
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I kvartärtiden försämrades klimatet och 
stora inlandsisar uppstod. På den europe
iska kontinenten finns belägg för minst 
4- 5 större nedisningar (glacialer); de av
löstes av perioder med varmare klimat 
(s. k. interglacialer). Dessa nordeuropeiska 
inlandsisar, med centra i de skandinaviska 
fjällen, hade av allt att döma motsvarighe
ter på andra kontinenter, t. ex. i Nord
amerika. I Sverige har sannolikt var och en 
av dessa istider förstört spåren av den fö
regående, varför de former som nu kan 
iakttas till helt övervägande del härrör från 
den senaste istiden - WOrm- eller Weich
sel istiden. Undantag utgör främst de större 
erosionsformerna i det fasta berget, som 
bör ses som resultatet av upprepad glacia
tion. 

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 glaciär
nischerna spelat samma roll i inlednings
skedet av varje istid; glaciationsgränsen 
har sänkts, och därmed ökade småglaci
ärerna i storlek, samtidigt som nya upp
stod. Många av de tomma glaciärnischer
na, som i våra dagar kan iakttas också på 
förhållandevis låg höjd över havet, anses 
härröra från detta inledningsskede. Det 
finns emellertid flera hypoteser angående 
denna inledningsperiod; den kan eventu
ellt också ha inneburit en mycket snabb 
istillväxt över stora arealer samtidigt. Van
ligtvis har man dock tänkt sig en successiv 
tillväxt av nischglaciärer till dalglaciärer, 
vilka i sin tur växte samman till isströmnät. 
Isen fortsatte att utvidgas och bredde ut 
sig över det nuvarande skogslandet. För 
18000-20000 år sedan nådde den sin 
maximala utbredning under senaste isti
den - isfronten låg då över norra Tysk
land. 

Glacialperioderna fortgick emellertid inte 
utan störningar. Tidvis avtog isens tillväxt 
eller ersattes t. o. m. av avsmältning, så att 
istäcket decimerades (omfattningen av så
dana s. k. interstadialer är dock fortfaran
de 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 ut i 
alla riktningar, och - på grund av isens 
betydande tjocklek - förmodligen utan 
större hänsyn till den underliggande mark
ytans topografi. Efter hand som isen blev 
tunnare skedde emellertid en förändring, 
och isens rörelser blev mer och mer bero
ende 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 medan äldre räff
lor, som kan demonstrera tidigare isrörel
ser, endast förekommer sparsamt. Genom 
granskning av räffelbilden i ett område i 
kombination med studier över andra glaci
ala riktningselement, t. ex. israndrännor 
(se nästa kapitel), kan man rekonstruera 
inlandsisens recession över ett terräng
avsnitt. 

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 hög- respektive lågfjällen. Högfjälls
deglaciationen innebär att de högsta mas
siven skulle ha utgjort s. k. lokala glaci
ationscentra, dvs. isen skulle ha retirerat in 
mot massiven, som samtidigt var aktivt ne
disade. Detta förlopp är klart påvisat inom 
t. ex. Kebnekaise och Sarek (Hamberg 
1910, Enqvist 1918, Hoppe 1956, Holdar 
1957). Inom de södra fjälltrakterna tänker 
man sig en annan typ av isavsmältning 
(t. ex. G. Lundqvist 1943, Mannerfelt 1945, 
J. Lundqvist 1973). Här anser man att de 
högsta partierna först blev isfria, medan 
dalgångar och skogsland ännu var ned
isade. Detta har bl.a. skapat möjligheter för 



Fig 10 Hypotetisk skiss över isrecessionen i 
undersökningsområdet. 
uppkomsten av issjöar - dvs. smältvatten 
från isen har stängts in mellan de västliga 
fjällen och den i öster liggande isen (jmf. 
fig. 11). Deglaciation av detta slag är typisk 
åtminstone upp till mellersta Jämtland. 

En summering av Weichsel-istidens för
lopp inom fjällen i sydligaste Norrbotten 
ger följande: Den lokala glaciationen in
leddes troligen i de högsta fjällområdena, 
d. v. s. i första hand inom Fierras, Tjidtjak
gaise och Tsangatjåkkå. Detta omvittnas 
av de ansamlingar av glaciärnischer som 
ansluter till massiven (se ovan). Högglaci
alen gav med sin ostliga iskulmination 

Fig 11 Tvärsnitt över Fierras som anger ett 
möjligt stadium iisavsmältningen. 

- Cross section of Mt Fierras showing one 
possible stage of the ice recession 

The ice recession in the area from an 
hypothetical point of view 

upphov till en sydostlig isström över fjäl
len, vilken resulterade i den s. k. sydost
skulpturen. Denna liksom spåren av initi
ala och avslutande isrörelser har i södra 
Norrbotten studerats av Ljungner (1949) 
fr. a. längs Laisälvens dalgång. 

Vid deglaciationen smälte i allmänhet ter
rängens högsta partier först fram (fig. 10 
och 11). I dalstråken löpte då fortfarande 
mäktiga glaciärtungor som rörde sig mot 
väster utåt från en iskulmination öster om 
fjällkedan. Denna recessionsbild domine
rar i undersökningsområdets västra delar 
och spår av issjöar finns i de flesta dal
gångar. Tydligast framträder de forna sjö
arna i Båssjos-Tjålmejaure, Smuolevagge 
och Sieldutvagge, där mycket långa och 
väl markerade strandlinjer har utformats 
(se vidare kap. III, sid. 26). Därmed skulle 
isreträtten i södra Norrbotten alltså när
mast vara av den typ som utförligt beskri
vits från de södra fjällområdena (se ovan). 
Diffusa ändmoränbågar förekommer emel
lertid inom de högsta delarna (Fierras och 
Tjidtjakgaise). Detta tyder på att man i ett 
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sent skede av isrecessionen hade kvar små 
isrester kring de högsta topparna (fig. 11). 
Liknande observationer har gjorts inom 
Norra Storfjället söder om länsgränsen. 

I de östligaste delarna av kartbladsområ
det är recessionsbilden svårare att över
blicka. I dessa partier - som sist blev isfria 
- har terrängen täckts av isolerade 
iskroppar, som dock (åtminstone till en 
början) har haft en viss aktivitet med ut
strömningar i alla riktningar. Rekonstruk
tionen av den sista isdelaren har utförts av 
många forskare och de föreslagna isdelar
lägena speglar variationerna i deras upp
fattningar. Vid karteringsarbeten i Väster
botten och södra Norrbotten har emeller
tid iakttagelser gjorts av såväl isräfflor som 
av andra geomorfologiska former vilka 
stöder tanken på ett förhållandevis västligt 
läge för de sista isresterna. Denna tanke 
har jag även framfört beträffande reces
sionsbiiden i norra och mellersta Väster
botten. Inte bara händelseförloppet vid 
deglaciationen utan också den exakta tid
punkten för isens försvinnande från fjällen 
har varit föremål för diskussion. För en så
dan någorlunda preciserad tidsangivelse 
krävs ett stort antal C-14-dateringar (dvs. 
man bestämmer åldern hos det äldsta 
organiska material som deponerats efter 
isens försvinnande). Sådana dateringar 
har emellertid utförts endast i ytterst be
gränsad omfattning; de som nu finns anty
der att området blev isfritt för 8 000-9 000 
år sedan. 

8UOGGEVU08MEVAGGE. slukös 

LER MJÄLA MO 

I samband med Weichselistiden uppstod 
huvuddelen av de lösa jordarter som nu 
täcker landet. Den vanligaste - moränen 
- avsattes direkt av isen och utgör i prin
cip en blandning av alla kornstorlekar från 
ler till block. En mycket stor del av de for
mer, 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 (fig. 12) genom vindverkan eller i 
samband med strandprocesser. 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, 
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Fig 12 Kornstorleksanalys i glacifluvialt mate
rial (slukås). 
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Grain size distribution in glaciofluvial 
deposit (subglacially engorged esker). 



måste därför icke sällan bestämmas snara
re med lednign av formens yttre utseende 
(morfologi) än med ledning av kornstorlek 
och sorteringsgrad. 

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

Medan de recenta fluviala processernas 
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, om
lagrades i form av dynfält. Dyner förekom
mer speciellt i Norrlands inland; i undan
tagsfall 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. III), 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. 

Efterhand 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 jor
darna började uppstå - vanligen har de 
formen av torvjordar, men även gyttja och 
dy räknas hit. 

Sammansättningen och graden av tillväxt 
hos de organiska jordarterna har varierat, 
vilket hänger samman med organismernas 
klimatberoende. I postglacial tid har näm
ligen varma perioder avlösts av kalla och 
fuktiga av torra. Alla dessa fluktuationer 
återspeglas i de organogena jordarna. En 
speciellt tydlig värmetid har infallit under 

tiden 5000-2500 f. Kr, vilket framgår av de 
stubbar i högt liggande myrar som anger 
att betydligt större arealer har varit skog
klädda vid den tiden. Sommarens medel
temperatur var då minst 1,5° högre än i 
våra dagar. - Men det har också före
kommit perioder med kallare klimat än det 
nuvarande. Välkänd är den subboreala 
kallperioden som inträffade för ca 2700 år 
sedan (ca 800-300 f. Kr.), under järnål
derns inledningsskede. 

Mindre variationer i klimatet är emellertid 
svåra att avläsa i fjällsluttningarnas torvla
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 
exempel på sluttningsprocesser som på 
kort tid kan påverka sluttningarnas utse
ende. 

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 
väl täcker in skogs- respektive låg- och 
mellanalpina zonerna medan högalpina 
områden endast finns i Fierras centrala de
lar (fig 13). Artsammansättningen har av 
botanister i första hand studerats längs 
älvdalarna - särskilt längs Laisälven och 
runt sjöarna Båssjos- Tjålme- och Gavas
jaure. Det senare "torde vad beträffar vat
tenvegetationen och produktionen av väx
ter tillhöra ett av de rikaste sjöområdena i 
den subalpina zonen i vårt land" (Jim 
Lundqvist 1961). Också Blassaselet (i Lais
älven) har av Jim Lundqvist betecknats 
som ett mycket innehållsrikt område och 
utgör västgränsen för många östliga arter 
(t. ex. tall). 

Vid en beskrivning av vegetationen bör 
också nämnas Pieljekaise nationalpark 
(delvis inom kartbladet) som har avsatts 
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~ Lågaipin region 

Fig 13 Vegetationszonerna inom kartbladet 

(1909) för att skydda ett "illustrativt avsnitt 
fjällbjörkskog och bevara den i dess na
turliga tillstånd". 
I undersökningsområdets sydligaste del 
ligger Svaipa fågelskyddsområde. De 
häckande arterna (ca 70) domineras av 
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- Vegetation zones in the area. 

andfåglar och vadare. Mest känt är områ
det för sina förekomster av bergand, fjäll
gås och dubbelbeckasin. 

Av högre däggdjur kan nämnas björn, järv, 
lo och utter. Rovdjuren har dock svaga 
stammar och vargen saknas helt. 



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 den läsandes möj
ligheter till en överblick över kartan -
främst då vad gäller olika formers utbred
ning. Likaså görs ett försök att betrakta de 
karterade formerna i ett större samman
hang än vad som medges inom den be
gränsade 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 informationsmängden vä
sentligt utan att för den skull göra avkall på 
läsbarheten. Samtidigt representerar emel
lertid var och en av de sex färgerna enligt 
internationella rekommendationer en pro
cess - dvs med färgsättningen följer en 
genetisk förklaring. Sålunda innebär t. ex. 
röd färg att den karterade formen utgör en 
"ackumulationsform uppbyggd av mo
rän". Ibland kan en färg ange till synes vitt 
skilda genetiska förlopp; t. ex. lila marke
rar "former bildade genom isens erode
rande kraft", men också "periglaciala for
mer". Gemensam faktor för dessa är emel-

1m av 

Under denna rubrik skall nämnas några 
berggrundsformer som i huvudsak utfor
mats före de kvartära istiderna. Den geo
morfologiska kartan visar endast ett fåtal 
av det fasta bergets former. Här kan endast 
hänvisas till det geologiska kartmaterialet, 
som ju åtminstone ger uppgifter om skoII
gränser och liknande företeelser, vilka ofta 
framträder mycket markant i terrängen. 
Fnrlu~~tnirrhnll::IDni/l!ll1l' som är väl urskiljbara i 
flygbilden och dessutom tydligt markerade 
i terrängen, har ritats in på kartan. Aldern 
på sådana bristningszoner i berggrunden 
är oftast svår att bedöma, men generellt 
sett har de av hävd ansetts vara från pre
kvartär tid (se fig. 8). Under senare år har 
emellertid betydligt yngre bildningar upp
märksammats. Så har en förkastning -

lertid effekten av frysning, som ju i båda 
fallen varit orsak till uppkomsten, även om 
det i det första fallet rör sig om former 
bildade under istiden och i det senare om 
former från vår egen tid. 
Innebörden av de olika färgerna framgår 
av följande tablå: 

R.ött moränformer bildade genom acku
mulation från inlandsisar och glaciä
rer 

Brunt sluttningarnas och flodernas ero
sionsformer 

Grönt glacifluviala och fluviala ackumula
tionsformer 

lila glaciala, nivala och periglaciala ero-
sionsformer 

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

Vid presentationen av de karterade form
grupperna kommer inte ordningen i tec
kenförklaringen att följas. I stället redovi
sas i de olika avsnitten berggrundens pre
glaciala och glaciala former samt glaciala, 
biogena och antropogena former. Detta 
innebär alltså att textdelen i stort sett är 
uppställd i morfokronologisk ordning, 
medan kartbladets teckenförklaring följer 
processfärgerna. 

den s. k. Pärveförkastningen - iakttagits 
över en stor del av nordligaste Sverige 
(Lundqvist och Lagerbäck 1976, Lager
bäck 1977). Denna bristningszon, som bör
jar några mil norr om Torneträsk och kan 
följas ända ner till Langas, anses delvis 
vara av senglacialt ursprung och då föror
sakad av landytans höjning efter det att 
inlandsisens nedpressande effekt upphört. 
De topografiskt iakttagbara förkastnings
zonerna inom undersökningsområdet är 
av oansenliga dimensioner. De enda välut
vecklade exemplen finns i de nordligaste 
delarna där berggrundsformerna är väl ur
skiljbara tack vare det obetydliga lösa jord
täcket. 
Södra Norrbotten och norra Västerbotten 
genomkorsas av flera kalkstråk. I anslut-
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ning till kalken kan karstfenomen före
komma, vilka föranletts av att kalciumkar
bonat utlösts ur berggrunden och hålighe
ter utbildats. I senare utvecklingsstadier 
kan den kemiska vittringen resultera i un
derjordisk dränering och sammanstört
ning av markytan. De kemiska processer
nas hastighet är avhängig av koldioxidhal
ten i vattnet, och denna ökar med sjun
kande temperatur. Man har därför kunnat 
anta att en stor del av de karstformer som 
finns i fjällkedjan i huvudsak är utbildade 
under kvartärtiden och att de därför är av 
förhållandevis ringa ålder. I karteringsom
rådet ligger kalkstråken framför allt i de 
centrala delarna (se geologiska översikts
kartan å tig. 9). Observationerna i flygbild 
tyder inte på några större karstförekoms
ter, men enstaka slukhål t. ex. söder om 
Mierkenis, har iakttagits. Där kan även väl
formad mikrokarst studeras (fig. 14).Läng
re söderut, i den nordligaste delen av 
Västerbotten samt i Melkfieldet i Norge, 
finns stora arealer dominerade av karst. 
Inom Skanderna förekommer allmänt ut-

av u 

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 diskus
sion (t. ex. Svensson 1959, Rudberg 1967). 
Undersökningsområdet är i sin helhet be
läget inom fjällkedjans östra delar och 
därmed har det kala berget en förhållan
devis ringa omfattning. I flygbilden kan 
det vara svårt att säkert bedöma den exak
ta utbredningen av kalt berg, och därför 
kan det grå rastret på kartan även innefatta 
frostsprängt berg eller områden med ett 
tunt, vegetationsfritt moräntäcke. Inom 
kartbladet förekommer relativt stora ytor 
kalt berg. Det är vanligast i terrängens 
högre partier och finns alltså i undersök
ningsområdets västra delar. I de nordligas
te delarna dominerar det även inom lågfjäl
len. 

Inom vissa delar av sydligaste Norrbotten 

20 

Fig 14 Mikrokarst (karren) SV om Mierkenis 

- Micro-forms of karst limestones (karren) 
SV of Mierkenis. 

lösningsformer i kalkberggrund, men 
normalt uppträder karsten endast över 
små ytor, samtidigt som dimensionerna 
oftast är blygsamma. 

återfinns en terräng som är starkt påver
kad av glacialerosion. Det gäller framför 
allt de norra och västra delarna med sina 
nischer och trågdalar. Dessa former anses 
härstamma från nedisningarnas montana 
inledingsskeden (se kap. II). En välutbildad 
glaciärnisch är omgiven av lodräta väggar, 
har en överfördjupad, glacialslipad botten 
och är påfallande cirkulär i planskärning. 
Den förekommer i olika slags berggrund 
och påverkas i viss utsträckning av förhål
landena inom 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 (eller U-dalarna som de även 
kallas). För att uppnå en betydande erosiv 
effekt bör en is ha överskridit en viss mi-



Fig 15 Guijaure 

nimitjocklek 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. 
Huruvida erosionen har varit störst i dalens 
botten eller längs sidorna måste ännu an
ses obesvarat - hur som helst har resulta
tet blivit den karakteristiska U-profilen, vil
ken i en ofta markerad brytningspunkt 
övergår i en högre liggande konvex profil. 
Dessa brytningspunkter, som alltså visar 
den övre gränsen för en effektiv glacial
erosion, har i kartbladsbeskrivningen kal
lats för "glacialt präglade kantlinjer" . Ofta 
har isens erosionsförmåga varit begrän
sad, så till vida att tydliga kantlinjer inte 
har utvecklats på dalens båda sidor. Vack
ert uformade - dubbelsidiga U-dalar 
finns emellertid inom kartans område; 
Smuolevagge med sina angränsande bida
lar samt Guijaures dalgång (fig. 15). utgör 
kanske de bästa exemplen, men även Skel
lefteälvens nordligaste källflöden ligger i 
symmetriskt utskulpterade dalar. 

De glaciala ackumulationerna består oftast 
av morän. I fjällen täcker moränen normalt 

berggrunden i ett tunt lager och vanligen 
har inga speciella former utvecklats. Med 
hänsyn till materialmängd och ytform görs 
på den geomorfologiska kartan en indel
ning av moräntäcket i tre kategorier. 

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

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

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

Terrängtyper som kan hänföras till de två 
sistnämnda grupperna har ofta givits be
teckningen dödismorän. Man avser där
med att de oregelbundet kuperade land
skapen har smält fram ur en inaktiv is, som 
helt saknat rörelser vilka kunnat påverka 
materialet. - Kullig morän kan påträffas 
inom huvuddelen av kartbladsområdet, 
men på större sammanhängande ytor fö
rekommer den i de östra och framför allt i 
de sydöstra delarna, där morändjupet är 
större. Kulliga former övergår inte sällan i 
andra, riktningsorienterade bildningar, 
som t. ex. Rogenmorän eller drumlins. 
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Fig 16 Rogenmorän i Tjålmejaure 

- Moraine of Rogen type at lake Tjålmejaure 

förekommer sparsamt inom 
området och uppträder främst i den syd
östra delen (fig. 16). Formen kan karakteri
seras som bestående av oregelbundna 
ryggar orienterade mer eller mindre vinkel
rätt mot den sista isrörelseriktningen och 
lokaliserade i första hand till terrängens 
lägsta partier. Granskar man ryggarna me
ra i detalj ser man att mycket stora olikhe
ter råder mellan olika lokaler t. ex. vad gäl
ler blockhalt, ryggarnas längd- och bredd
förhållande eller inbördes avstånd, relativa 
höjd osv. Dessa stora variationer har i viss 
mån försvårat tolkningen av genesen. Efter 
att vid seklets början ha beskrivits som en 
typ av ändmoränbildningar (se vidare ne
dan) ändrades uppfattningen senare till en 
tolkning närmast som "dödismorän" , där 
man föreställde sig tämligen inaktiva isres
ter som fyllts av morän i de omfattande 
spricksystemen. Rogenmoränen skulle 
alltså återspegla detta sprickmönster. Un
der senare år har emellertid åtskillig kun
skap om formen tillkommit vilken tyder på 
en uppkomst under isen (subglacialt) som 
med största sannolikhet har befunnit sig i 
rörelse. Bland annat skulle den drumlini
sering (se vidare nedan) som på vissa plat
ser kan iakttas ovanpå Rogenmoränryg
garna vara ett belägg för den senare upp-
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fattningen (Hoppe 1968, J. Lundqvist 
1969). 
Rogenmorän kan knappast anses vara en 
sällsynthet - framför allt inte i fjällens öst
liga delar. Förekomsterna i sydligaste 
Norrbotten har emellertid vare sig den ut
bredning eller utformning som känneteck
nar många områden i Jämtland och Härje
dalen (se t. ex. J. Lundqvist 1969). En av de 
närmaste förekomsterna av mönstergillt 
utvecklad Rogenmorän inom fjällen finns 
vid Tärnasjön i Västerbotten. 

Med drumlins menas strömlinjeformade 
ryggar som återspeglar rörelseriktningen 
hos en aktiv is. De uppbyggs normalt av 
morän, men kan även innehålla en kärna 
av fast berg. Det senare gäller de drumlins
former som finns längs Vindelälven där de
len av fast berg ofta överväger. En mera 
normal uppbyggnad har drumlinsfältet vid 
Laisälvens källflöde. Den ringa materiaI
tillgången är troligen orsak till att ryggarna 
inte når några större dimensioner. 

Ofta finns de symmetriska ryggarna endast 
i de centrala delarna av ett drumlinsfält. I 
utkanten uppträder mer irreguljära former, 
hos vilka man emellertid, åtminstone på 
flygbild, fortfarande kan se en tydlig på
verkan i isrörelsens riktning. En sådan 
drumlinisering kan även förekomma isole
rad utan anknytning till mera markanta 
former. 
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 ar
betat varierar. Enligt mångas mening har 
drumlins bildats vid direkt ackumulation 
av morän från den aktiva isen, medan and
ra författare anser att isen, framför allt ge
nom erosion, vid en förnyad framstöt, om
vandlade sina tidigare avlagringar. 
Numera anser man sig förfoga över iaktta
gelser som tyder på att bildningen av 
drumlins har skett förhållandevis nära is
fronten och i ett sent skede av nedisningen 
(Smalley, Unwin 1968). Bland annat skulle 
drumlinsriktningen, som återspeglar en 
sen isrörelse tyda på detta i fråga om nord
svenska drumlins (åsikter som framförs av 
bl. a. Hoppe 1951.) 
Inom kartbladet förekommer allmänt rik
och storblockiga områden. Det kan vara 
fråga om rikblockiga moräner där block-



halten framtärder ovanligt tydligt, t. ex. på 
grund av frostverkan (uppfrysning av 
blocken) eller som ett resultat av urspol
ning i samband med deglaciationen. Kart
symbolen inkluderar emellertid även de 
blockområden där vittring in situ har orsa
kat höga blockhalter. Detta gäller framför 
allt inom undersökningsområdets västra 
och norra delar d. v. s. oftast inom ter
rängens högsta partier. På lägre nivåer fö
rekommer i öster ofta en mycket rik- och 
storblockig morän, som präglar området 
runt bl. a. Vuoleb-Tjallasjaure och Su
olejaure. Även Sädvajaures stränder är på
fallande blockiga. 

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

Några få glaciärer finns inom undersök
ningsområdet. De är av obetydlig storlek 
och har inte heller givit upphov till några 
större ändmoränbågar. huvuddelen av de 
änd- och sidomoräner som kan iakttas in
om området är av betydligt äldre ursprung, 
dvs. av allt att döma från deglaciationens 
slutskede. De är lokaliserade till högfjälls
områdena, och de tydligaste exemplen 
finns i Fierras och Tjidtajakgaise. 
En viss likhet med änd- och sidomoräner 
har de ryggformade moränackumulatio
ner som finns i Fierras öster om Målke och 
Håiketjåkkå. Här är det emellertid inte frå
ga om former bildade i anslutning till 
nischglaciärer, utan ryggarna har ett mer 
komplext uppkomstsätt. Materialet har 
troligen sitt ursprung dels i den ovanför
liggande fjällsluttningen, dels i en istunga i 
dalens botten. Flera olika faktorer har se
dan samverkat och givit ryggen dess slut
giltiga utseende. 
Formen har beskrivits framför allt från 
Ammarnästrakten där mycket markanta 
ryggar har utbildats på flera ställen (Ulf
stedt 1977). Dessa komplexa ryggar är 
emellertid av allt att döma tämligen säll
synta inom fjällkedjan. 

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. Så talar man om laterala, subIate
rala samt subglaciala rännor (Mannerfelt) 
1945). 
Med laterala rännor menar man de vatten
strömmar som följt isens överyta i kontakt
zonen mellan is och fjällsluttning. De åter
speglar alltså i stort isytans lutning och har 
därför betydelse för rekonstruktionen av 
isens tillbakaryckning. Dessa laterala rän
nor är emellertid tämligen sällsynta - nu
mera anses de sublaterala vara betydligt 
vanligare. Smältvattent 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 är inom un
dersökningsområdet lokaliserade till ett få
tal platser. Sådana mäktiga komplex som 
beskrivits t. ex. från andra delar av fjällen 
saknas här och alla exemplen omfattar 
närmast rännor av sublateral typ. Det mest 
omfattande rännsystemet finns i anslut
ning till sandurytorna söder om Graddas
tjåkkå (fig. 17) och ett liknande komplex 
finns öster om Svaipa. Därtill förekommer 
flera otydliga erosionsspår, t. ex. på Gir
jastjåkkås västra sluttning och väster om 
Målke. 
De ovan nämnda erosionsrännorna upp
träder i våra dagar huvudsakligen som 
torrdalar. Ofta kan emellertid nu vattenfö
rande strömfåror vara mycket djupt ned
skurna. I sådana fall är det svårt att bedö
ma under vilken tid bäckfåran skall anses 
vara bildad, även om den troligen till störs
ta delen måste betraktas som glacial (då 
ju vattenerosionen under isavsmältningen 
p. g. a. de stora vattenmängderna hade av
sevärt större effekt än i nutiden). Också 
denna typ av rännor har markerats på kar-
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Fig 17 Glacifluviala rännor söder om Graddas
tjåkkå 

tan, och om det har utformats skarpa era
sionskanter längs bäcken har dessa sär
skilt poängterats. 

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

Iskontaktformer 

Den mest bekanta avlagringen tillhörande 
denna kategori utgör rullstensåsarna. De 
uppbyggs av ett vanligen välsorterat mate
rial (företrädesvis av sand och grus) och 
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Glaciofluvial channels south of Mt 
Graddastjåkkå 

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
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 osv . (se vidare t. ex. Fl i nt 1928, 
Kujansuu 1968). 

Längre rullstensåsar finns huvudsakligen i 
dalgångarna. Den i särsklass största åsen 
följer de övre delarna av Laisälven och når 
en längd som är mycket ovanlig för fjällen 
(se obj. 38). - Mindre former finns t. ex. 
norr om Båssjosjaure och i Smuolevag
ges västligaste del. De korta åssträckorna 
har ofta ett sämre sorterat material, vilket 
sammanhänger med korta vattentranspor
ter. 

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 endast några meter 
höga åsar, som har obetydlig längd och ett 



slingrande förlopp nedför fjällsluttningen. 
Uppkomsten har satts i samband med 
slukrännor (Mannerfelt 1945); det vatten 
som runnit längs iskanten har sökt sig ned 
under isen och i samband därmed har vat
tenhastigheten avtagit med en sedimenta
tion som följd. Andra uppkomstsätt torde 
emellertid ha förekommit. De bäst utbilda
de slukåsarna i området finns på Graddas
tjåkkås sydsluttni ng (fig. 18) samt öster om 
Svaipa, men mindre komplex finns ut
spridda över större delen av kartbladsom
rådet. 

Om smältvattnet från en istunga rör sig 
med icke alltför hög hastighet, kan en se
dimentation uppstå i direkt anslutning till 
isen. Enligt engelskt språkbruk brukar ofta 
sådana kallas kames, varvid man princi
piellt skiljer mellan två typer, nämligen 
former bildade vid isfronten (egentliga 
kames) och former bildade lateralt längs 
iskanten (kameterrasser). Eftersom termen 
kames emellertid har olika innebörd hos 
olika författare har den undvikits här och i 
stället ersatts med beteckningen kuperade 
glacifluviala ackumulationer respektive 
glacifluvial terrass. Särskilt den förra 
gruppen innefattar former som sekundärt 
kan ha fått sitt nuvarande utseende och 
den bör alltså inte betraktas som genetiskt 
enhetlig. 

Alla dessa typer av glacifluviala former fö
rekommer tämligen rikligt inom området. 
Främst skall kanske nämnas Buogge
vuobmevagge norr om Guijaure samt 
Smuolevagge; båda har stora ansamlingar 
av glacifluvialt material i form av kullar och 
terrasser. 

Proglaciala 

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-

Fig 18 Slukåsar vid Graddastjåkkå 

- Subglacially engorged eskers at Mt 
Graddastjåkkå 

ten. För att en fullt utvecklad sandur skall 
bildas krävs att isfronten ligger i ett flackt 
område, där smältvattenströmmarna fritt 
kan sprida ut sig. I de svenska fjällen är 
dessa villkor sällan uppfyllda, varför en 
s. k. dalsandur (eller valley train) är betyd
ligt vanligare. I detta fall förhindras den fria 
depositionen av dalsidorna och sandurn 
blir långsträckt. I Buoggevuobmevagges 
norra del, söder om Graddastjåkkå, finns 
områdets bästa exempel på en sanduryta. 
Materialet har deponerats mot en is i den 
lägre liggande dalen, vilket gör att sandurn 
består av flera ytor på sjunkande nivåer. 
Ett liknande bildningssätt, men där betyd
ligt mindre materialmängder funnits till
gängliga, har troligen givit upphov till 
ackumulationerna öster om Svaipa. 

Liksom sandurfält avsätts även svämkäg-
101' (eller alluvial koner) 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. 
Dessa solfjädersformade bildningar (som 
sluttar mer än sandurn) kan givetvis vara 
under uppbyggnad även i nutid, men tro
ligt är att de till största delen utgör istida 
bildningar, eftersom materialtillgången då 
var oerhört mycket större. En terräng med 
stora relativa nivåskillnader befrämjar na
turligtvis utvecklingen av svämkäglor, som 
därför förekommer allmänt men sällan är 
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av någon stor dimension. Flera goda ex
empel finns dock inom området t. ex. vid 
Vindelkroken, norr om Svaipa ilaisälvens 
dalgång eller i övre delen av Sieldutjåkkå. 

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, och issjösediment och strandlinjer 
bidrar dessutom med information om is
sjöns utbredning och varaktighet. Ibland 
kan i ett delta uppträda flera olika delta
plan, som i gynnsamma fall åtföljs av flera 
under varandra liggande strandlinjer. 
Dessa formelement visar issjöns successi
va nivåförändringar. 

Enligt äldre uppfattning täckte omfattande 

Under denna rubrik skall de former be
handlas som har sitt ursprung i tiden efter 
deglaciationen. Inledningsvis har nämnts 
att denna i första hand domineras av slutt
ningsprocesser, fluviala processer samt av 
olika fenomen förknippade med låga tem
peraturer. Resultatet av frostverkan brukar 
omtalas som periglaciala former; termen 
har länge varit oklart definierad - därmed 
menades till en början de former som upp
stod i anslutning till inlandsisens margina
la delar (Lozi nski 1912). Senare har be
greppet vidgats till att omfatta även former 
bildade vid recenta glaciärer och under be
tydligt mildare klimatiska förhållanden 
(t. ex. BOdel 1969). Washburn (1973) har 
givit den nu allmänt accepterade definitio
nen och betecknar som periglaciala såda
na icke glaciala processer (och former) av 
alla åldrar som bildats i kalla klimat, men 
oberoende av närheten till is. Försök har 
även gjorts att klimatologiskt definiera de 
förhållanden som krävs för periglaciala 
formers uppkomst (Peltier 1960). Att i ex
akta siffervärden ange den temperatur och 
nederbörd som är förutsättningen för olika 
frostmarksfenomens bildande är dock yt
terst vanskligt. 

I detta avsnitt skall förutom ovan nämnda 
formgrupper även anges större ingrepp i 
terrängen orsakade av mänsklig aktivitet 
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issjösystem stora delar av fjällen vid 
isavsmältningen (Gavelin 1910). Fig. 10 vi
sar en skiss av den maximala utbredning
en av issjöar i området gjord med stöd av 
egna iakttagelser. Inom dessa ytor kan ett 
flertal strandlinjer stöda uppfattningen om 
existensen av sjöar, men om det verkligen 
har varit frågan om fria vattenytor i den 
utsträckning Gavelin föreställde sig är 
mycket tveksamt. Modernare tolkningar av 
fjällens issjöar har lett fram till uppfatt
ningen att de visserligen existerade, men 
inte i form av stora öppna sjöar. I stället 
föreställer man sig numera smala öppna 
vattenytor instängda mellan dalsidan och 
en istunga i dalens botten (t. ex. Lundqvist 
1942, Hoppe 1969). (Undantag från detta 
finns dock, t. ex. i Södra Västerbotten där 
man längs Ransarån har belägg för större, 
fria sjöytor). 

samt former uppbyggda av organiskt ma
terial. 

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 
genom frostsprängning har lösgjorts från 
den ovanförliggande bergväggen. Terräng 
med brant relief krävs för utformning av 
talusbildningar, vilket betyder att formerna 
huvudsakligen finns inom de högst lig
gande delarna av undersökningsområdet. 
Bästa exemplen kan ses i Svaipa, Fierras 
och längs Guijaures stränder. 

Vanliga i denna trakt är också rasrännorna 
som i första hand kan ses på de större 
dalarnas sluttningar. Vid bildningen av 
rasrännor har material lösgjorts från berg
väggen och rört sig ned längs bestämda 
stråk, så att särskilda transportvägar har 
utformats. Speciellt välutvecklade blir ras
rännorna i de områden där en snabb bort
transport av vittringsmaterialet 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 tämli
gen sällsynta inom området och förekom
mer framför allt på Svaipas nordsluttning, 
men enstaka exemplar kan ses i t. ex. 
Smuolevagge. 
Instabila förhållanden i det lösa jordtäcket 
kan ge upphov till raviner. Dessa är i sin 
helhet utbildade i lösmaterial och uppträ
der företrädesvis då jordtäcket består av 
mo och mjäla. Ravinens väggar stupar 
brant ned mot botten, 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 och 
den aktiva jordflytningen. De enda exemp
len inom undersökningsområdet finns i 
Smuolevagges sedimentära avlagringar 
där korta, men typiskt utformade raviner 
har bildats. 
Den kanske betydelsefullaste sluttnings
formen i fjällen är jordflytning eller soli B 

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 i 
fjällen - den kan dock uppvisa olika utse
ende beroende på växttäcke och materi
alets beskaffenhet. G. Lundqvist (1944) har 
gjort följande sammanställning grundad 
på Beskows arbeton (1930): 

Rik vege
tation 

Ingen eller 
obetydlig 
vegetation 

Blockrik 
mark 

Flytvalkar med 
blockfront 

Sten
strömmar 

Blockfattig 
mark 

Flytvalkar 

Vågig 
flytjord 

Fig 19 Block- och strukturmark på Tjidtak
gaise 

- Patterned ground at Mt Tjidtjakgaise 

En solifluktionsvalk utbildas bäst i en fin
kornig 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 företrädesvis lokaliserade till nord
och ostsluttningar, där snösmältningen 
och upptorkningen går långsammare, vil
ket ju stimulerar deras utveckling. Jord
flytning är vanlig inom hela området men 
speciellt tydlig i den sydvästra delen. De 
kanske bästa exemplen, med sällsynt re
gelbundna flytjordsvalkar, kan ses i Smuo
levagges södra del. Stenströmmar före
kommer allmänt i terrängens högre partier 
(fig. 19). 

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 Sve
rige används traditionellt Beskows och G. 
Lundqvists tidigare nämnda indelning, där 
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hänsyn dessutom tagits till blockhalt och 
vegetation: 

Slockrik 
mark 

SlockfaUig 
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 uppfat
tas i en flygbild. När större sammanhäng
ande ytor täcks av strukturmark, kan emel
lertid ett karakteristiskt mönster under 
gynnsamma förhållanden uppfattas i flyg
bilden. Detta medför dock att endast ett 
begränsat antal av de existerande lokaler
na har kartlagts. - Likaså är en närmare 
klassificering i flygbilden inte möjlig, vilket 
innebär att endast strukturmark i plan res
pektive sluttande terräng åtskiljts på kar
tan. 

Fig 20 Stenringar på Tjidtjakgaise 

- Stone rings at Mt Tjidtjakgaise 
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Flera typer av strukturmark är vanliga inom 
området. Frostmarkernas utseende för
ändras med material och vegetation, och 
därmed följer vissa regionala variationer i 
strukturmarkens utformning. Inom de ve
getationsfattiga höjdområdena där block
rikedomen är stor, dominerar stenringar 
(fig. 20) och stenströmmar om inte mark
ytan täcks av rena blockfält utan synlig 
sortering. Inom den betydligt blockfattiga
re lågfjällsregionen förekommer allmänt 
flytjord och jordrutor men också stenring
ar, eller om växttäcket är sammanhängan
de framför allt tuvmark (tig. 21) och sten
gropar. Blocksänkor förekommer i under
sökningsområdets östra delar och har 
nämnts tidigare i kapitlet. 
En stor del av strukturmarken uppkommer 
genom sortering av materialet till följd av 
upprepad frysning och upptining, men det 
finns även former som endast bildas när 
marken är ständigt frusen (vid s. k. perma
frost). Till dessa räknas tundrapolygoner
na, som bildas i extremt kalla klimat som 
t. ex. i stora delar av Sibirien och i norra 
Kanada. De former som iakttagits i svenska 
fjäll har därför oftast ansetts vara fossila, 
dvs. de utgör kvarlevor från tiden för de
glaciationen. Genom kontraktion till följd 
av kölden har markytan spruckit upp i ett 
mer eller mindre rätvinkligt mönster i rutor 
med en diamter av 10-40 m. Sprickorna 
har fyllts med is men hos de fossila for
merna har isen smält och ersatts av nedra
sat material. 

Inom kartbladsområdet har tundrapolygo
ner noterats i den nordvästligaste delen i 
Buoggevuobmevagge (Vom Graddas
tjåkkå). Dessa 'former är väl synliga i flyg
bild. Polygoner har också beskrivits från 
Laisälvens dalgång (Hoppe 1969) men 
dessa har inte kunnat urskiljas i bilden, 
vilket tydligen beror på att IR-bilderna är 
tagna på betydande höjd över markytan. 

Till frostmarksfenomenen kan även räknas 
palsar. De hör hemma på myrmark och 
utgörs av ofta meterhöga upphöjningar av 
torv. Antingen saknar deras överyta all ve
getation eller också uppträder en fattig 
hedflora till följd av den ringa vattentillför
seln och den intensiva vinderosionen. I det 



inre finns en kärna av islinser och ständigt 
frusen torv. 
Palsar är betecknande för områden med 
sporadisk permafrost, och även om förut
sättningarna för deras uppkomst inte har 
klarlagts, anses de vara beroende av snö
täckets tjocklek. Ett tunt snölager skulle 
sålunda möjliggöra så djupgående tjäle att 
en upptining under sommarhalvåret inte är 
möjlig överallt. Palsarna skulle alltså vara 
lokaliserade till just de ständigt frusna de
larna av myren. 

De mest typiska palsområdena återfinns 
inom nordligaste Sveriges myrland. Det 
finns dock spridda förekomster inom hela 
den norra delen av fjällkedjan - de sydli
gaste lokalerna tillhörande det normala 
utbredningsområdet torde vara Laivadalen 
och Stormyran (kartbladet Gräsvatt
net/Umfors). De palsmyrar som förekom
mer inom undersökningsområdet är av 
mindre omfattning. Bäst utvecklade är pal
sarna vid Sieldutjåkkås mynning, men 
också i Laisälvsdalen finns typiska former. 

Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av 
detta försvåras en normal förmultning av 
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 sammalagda myrytan får trots 
detta en betydande omfattning. På den 
geomorfologiska kartan har myren återgi
vits i starkt generaliserad form. Riktlinjen 
har varit att påpeka myrförekomst, där den 
är av avsevärd betydelse för landskapska
raktären, utan att återge dess faktiska ut
bredning i detalj. Tolkningen i flygbild har 
huvudsakligen utgjort underlag för fram
ställningen, men kompletteringar har 
gjorts med ledning av topografiska kartan. 
Myrmarken förekommer i kartbladsområ
dets östra delar, främst i Skellefte- och Lais
älvens dalgångar. 

Såväl ackumulations- och erosionsformer 
kan inordnas under denna rubrik. Flera har 
redan behandlats i avsnittet om former av 
glacialt ursprung - det föreligger alltså 

Fig 21 Tuvmark öster om Guikultjårrå 

- Earth hillocks east of Mt Guikultjårrå 

ofta svårigheter vid dateringen, eftersom 
en kontinuerlig utveckling av formen från 
istidens slut fram till våra dagar inte är 
ovanlig. 

Till recenta ackumulationsformer kan 
framför allt räknas deltan. På kartan sär
skiljs de små deltan som finns vid många 
mindre bäck utflöden från de stora delta
ytor som har byggts ut till en betydande 
omfattning också ovanför vattenytan. 

Sådana deltan kan ses främst vid Laisäl
vens utflöde vid Adolfström (Iraftdeltat), 
men stora former finns också i Smuole
vagge och vid Sieldutjåkkås mynning i 
Vuoggatjålmjaure. 

Vid presentationen av stora deltaytor på 
den geomorfologiska kartan har den sub
akvatiska fronten markerats med en grön 
linje i den mån den är synlig i flygbilden. 
Avsikten har varit att ge en så god bild som 
möjligt av deltats omfattning - detta är 
också ideen bakom det så långt möjligt 
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 att en sekundär förändring av 
sedimenten troligen är vanlig. Alla dessa 
avlagringar av olika ålder har därför sam-
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Fig 22 Meandrande bäck i Sieldutjl!Jkkl!Js del
taland 

- Meandering river in the delta of Sieldutjl!Jkkå 

manfattats under den gemensamma be
teckningen SrrlIrrlISrrlI sv
lagll'irrllg och innefattar då även t. ex. igen
fyllda sjöar o. d. Mera betydande ackumu
lationer av detta slag finns i Smuolevagge 
samt längs begränsade delar av Laisälven 
och längs Sieldutjåkkå. 

MesrrlIdll'srrlIde 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 ock-
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så korvsjösms, dvs tidigare meander
slingor som övergivits och nu kvarstår som 
små halvmånformade sjöar. Många kortare 
meandersträckor har återgivits på bladet 
Nasafjäll/Pieljekaise; de bäst utformade 
meandrarna med anslutande korvsjöar hit
tar man längs Sieldutjåkkå (fig. 22) och 
norr om Båssjosjaure. 

Sjöarnas stränder påverkas av vågor och 
strömmar. I exponerade lägen överväger 
deras ned nötande förmåga, medan sedi
mentation sker i skyddade partier. Acku
mulationsformer av olika slag innefattas 
under beteckningen recerrllts strsrrlIdfor
mer; sådana kan studeras t. ex vid Bås
sjosjaure eller längs Vuoggatjålmjaures 
östra strand. 

Först efter mitten av 1900-talet har männi
skans ingrepp i naturen blivit mera påtag
liga. Hela fjällområdet är nu tillgängligt för 
snöscooters och bandvagnar, och slitaget 
längs vissa begränsade leder är märkbart. 

Kartbladsområdet är hittills obetydligt ex
ploaterat. Sädvajaure utnyttjas som vat
tenmagasin men utan några större nivå
skillnader, vilket gör att de steniga strän
derna är i stort opåverkade. Den nybyggda 
Graddisvägen har haft liten effekt på tu
ristströmmen inne i fjällområdena och har 
därför inte medfört slitage annat än längs 
en smal zon kring vägen. Större turist
anläggningar finns vid Ballasviken och 
Vuoggatjålme, men dessa utnyttjas nästan 
uteslutande av bilturister. 

Högfjällsområdena är till största delen 
svårtillgängliga; utbyggnaden för turism 
utanför vägarna är praktiskt taget obefint
lig och området kan i sin helhet betraktas 
som föga påverkat av mänsklig aktivitet. 



1. 
Ändamålet med denna utvärdering är att 
åstadkomma ett lämpligt underlag för den 
pågående planläggningen inom våra fjäll
områden; där ingår då en medverkan till 
skydd av särskilt värdefulla objekt. Efter
som stora delar av fjällen fortfarande är 
bristfälligt undersökta, saknas tills vidare 
den överblick som är nödvändig för en 
rättvisande bedömning av ett områdes na
turvärden. Det är därför av avgörande be
tydelse att vid denna tidiga tidpunkt till
lämpa metoder som senare - utan omfat
tande arbetsinsatser - medger en revide
ring 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 använts och prövats bör man 
kunna anta att förändringar och förbätt
ringar i systemet blir aktuella. Tills vidare 
följs emellertid i huvudsak de riktlinjer som 
presenterats i det angivna arbetet från 
1974. Detta innebär följande uppläggning: 
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 grupper av form
element - t. ex. strandlinje eller Rogen-

moränområde). Med ledning av tidigare 
geovetenskapliga inventeringar och egna 
överväganden har faktorerna (=värde
ri ngsg ru nderna) "sällsynthet", "utfo rm
ning" och "forskningsintresse" bedömts 
vara grundläggande. Poängen för dessa 
faktorer har fördelats sålunda: 

1. Sällsynthet 

unik 32 (9) poäng 
mycket ovanlig 22 (4) " 
ovanlig 12 (1) " 
vanlig O " 

2. Utformning 
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: 

Sällsynthet: här bör så vitt möjligt beaktas 
jämförbara objekts förekomst och sprid
ning inom hela fjällkedjan. 

Unik: Högst 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 2 500 km2). 

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"). 
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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 objektets bety
delse för beskrivningen av t. ex. aktiva 
processer, landskaps- eller klimatutveck
lingen. 
a) Ytterst intressant: Objektet är avgöran
de för tolkningen av formgruppens genes, 
huvuddragen ilandskapsutvecklingen 
e. dyl. (typlokaler). 
Intressant: Objektet bedöms ha betydelse 
för studier av genesen och detaljer i land
skapsutvecklingen. 
Ointressant: Objektet bedöms ha obetyd
ligt intresse för den vetenskapliga analy
sen. 
b) Betydande tidigare forksningsinsatser: 
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 fjällen att en säker be
dömning av objekten enligt ovanstående 
f. n. kan vara svår att uppnå. 

Maximalt kan ett objekt tilldelas 16 poäng, 
men poängen för unika objekt används gi
vetvis sällan och i realiteten kommer de 
värdefullaste objekten knappast att över
skrida poängsumman 10. Detta innebär 
samtidigt att objekt som endast utmärker 
sig genom att vara unika, automatiskt 
uppnår ett slagkraftigt poängtal, vilket har 
motiverat den exponentiella skalan för fak
torn. 

Normalt tilldelas ett stort antal objekt po
ängsumman "O". Dessa redovisas aldrig 
vid naturvärdesbedömningen. 
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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 
forskningsinsatser" . 
Momentet, som ju inte innebär någon vida
re bearbetning av steget a), presenteras 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. 
Objekten kan emellertid ytterst sällan till
delas 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 riks-, läns- och lo
kalintresse. Denna terminologi är dock in
om fjällkedjan icke helt lämplig och klas
serna definieras därför enligt följande: 
Klass I: Objekt som genom sin sällsynt

het, utformning och/eller forsk
ningsintresse framstår som 
ytterst skyddsvärda vid beak
tande av geomorfologin inom 
hela fjällkedjan. (Objekt av 
överregional betydelse.) 

Klass II: Objekt som genom sällsynthet, 
utformning och/eller forsk
ningsintresse framstår som 
skyddsvärda vid beaktande av 
geomorfologin inom en region. 



Med region avses då en yta av 
minst 10000 km 2 . (Objekt av 
regional betydelse.) 

Klass III: Objekt som genom sällsynthet, 
utformning och/eller forsk
ningsintresse framstår som 
skyddsvärda vid beaktande av 
geomorfologin inom ett kart
blad - dvs inom en yta av ca 
2500 km2 . (Objekt av lokal 
betydelse.) 

På grund av den osäkerhet som i vissa fall 
råder vid poängsättningen av objekt (se 
under a) inträffar det att klasstillhörigheten 
inte alltid är självklar. (T. ex. 4-5 poäng för 
ett objekt medför läge mellan klass II och 
III). I dessa fall har följande regler tilläm
pats: 

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

(ii) I de fall medelpoängen ligger mitt 
emellan två klasser har objektet inord
nats i närmast underliggande klass. 

Redovisningen av kartbladets naturvärden 
görs med hjälp av tabell, kartor och förkla
rande text. 
I den tabell som ingår i naturvärdesbe
dömningen uppges samtliga objekt tillhö
rande klasserna I-III samt några av objek
ten i klass IV. För varje objekt anges sum
mapoäng samt fördelningen av poängen 
mellan de olika faktorerna. Vidare redovi
sas i en särskild kolumn momentet b) -
dvs de värdefullaste objekten inom varje 
faktor. Slutligen lämnar tabellen besked 
om klassindelningen. 

Några av uppgifterna i tabellen lämnas 
även i form av kartor. Sålunda anges på en 
karta läge för och utbredning av de i tabel
len upptagna objekten, medan en annan 
avser att ge en översikt av objektens för
delning inom de tre första klasserna. 
Den textdel som åtföljer klassificeringen 
avser att lämna beskrivningar av de vikti-

Tjidtjokgoise 

.J 22 ~ 
026 ~ 

~'--~ - 39,C"_ 
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Fig 23 Poängsatta objekt 

10 km 

- Landforms to which points have been 
assigned 
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gaste 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 enskil
da objektets samband med omgivningen. 
Inom vissa områden finns anhopningar av 
objekt där enstaka objekt kan ha tillskrivits 
en låg summapoäng, men där sambandet 

Samtliga objekt inom det geomorfologiska 
kartbladet har värderats enligt de riktlinjer 
som angivits i föregående avsnitt. Resulta
tet har redovisats i fig. 23 som omfattar 66 
objekt vilka tillskrivits minst en poäng. Det 
bör understrykas att bedömningen endast 
gäller objekt som medtagits på den geo
morfologiska kartan. Av.. de 66 objekten 
har nio placerats i klass II och fyrtiofyra i 

Fierras 

• KLASS .nI 

Fig 24 Klassificerade objekt 
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och närheten mellan objekten gör området 
intressant. Sådana områden har ofta sin 
betydelse framför allt i pedagogiskt hän
seende men kan även rent vetenskapligt 
komma att utgöra nyckellokaler. Det är 
därför av vikt att inte utelämna sådana om
råden och naturvärderingen avslutas med 
en kort presentation av dem i text och kar
tor. 

klass III. De siffror som ligger till grund för 
inordningen i klasser bör inte betraktas 
som numeriska värden. Vid poängsätt
ningen ställs objekten endast i relation till 
likartade objekt, vilket gör att poängsum
morna för objekt av olika slag inte är 
kommensurabla. En inbördes gradering 
inom klasserna med ledning av summa
poängen är alltså inte avsedd. 

! 
- Classified landforms 



Poängfördelning och klassindelning fram
går av tabellen på sidan 49. De klassifice
rade objekten skall i det följande närmare 
presenteras. Deras läge anges i fig. 24. 

13. 
kå. (II) 6 P 
På de terrassliknande moränackumulatio
nerna på Buoggevuobmevagges västra 
sluttning, har mycket tydliga tundrapoly
goner utformats inom ett ca 3 kilometer 
långt område. Polygonerna är bäst utveck
lade närmast riksgränsen där de har for
men av slutna nätmönster. Längre mot 
VSV avbryts de av glacifluviala rännor och 
uppträder där oftast i små enheter som 
sällan bildar slutna former. Som tidigare 
nämnts (kap. III, sid. 2B) utvecklas tundra
polygoner i områden med ständig tjäle. 
Lokal permafrost förekommer förmodligen 
inom undersökningsområdet, vilket styrks 
t. ex. genom närvaron av palsar. Enligt be
räkningar från Alaska upphör emellertid 
bildning av iskilar (och därmed tundrapo
lygoner) vid årsmedeltemperaturer lägre 
än -6° - -BoC (Pewe 1963). Klimatet i 
Sverige är ju betydligt mildare, och de 
tundrapolygoner som finns här är alltså 
kvarlevor från en kallare klimatperiod. 

Tundrapolygoner har beskrivits från fjäll
områden längre söderut, bl. a. från Lais
älvsdalen och Vindelälvsdalen norr om 
Ammarfjället (Hoppe 1969). Ingen av dessa 
lokaler är emellertid vare sig i utformning 
eller utbredning att jämställas med före
komsten vid Dattartjåkkå. 

29. Glacifluviala rännor söder om Grad
dastjåkkå. (II) 5 P och fig 17 

Detta är områdets största svit av glacifluvi
ala rännor. De är utformade i det lösa jord
täcket och når ofta mäktiga dimensioner 
med upp till 25 meter djupa flodfåror. Rän
norna visar en istungas tillbakaryckning 
mot öster och bör ses i sammanhang med 
de anslutande formerna (obj. 40, 41, 54). 
En närmare redovisning av tolkningen 
lämnas därför i kommande avsnitt. 

36. Meandrande flodiopp med avskurna 
meanderslingor längs Sieldutjåkkå. (II) 
5-6 P 
Inom kartbladområdet bildar Sieldutjåkkå 

huvudsakligen lugnvattensträckor den 
enda forssträckan (ca 1 km lång) avslutas 
med ett vackert vattenfall som ligger ca 4 
km från älvmynningen. De välutbildade 
meandersträckorna finns i älvens övre 
lopp, där avskurna meandrar, meandernäs 
och älvvallskomplex kan studeras. Det 
nedre älvloppet utmärks för närvarande av 
de många lagunsjöarna. 

övre lopp 

- Esker at the river Laisälven 

38. Rullstensås i Laisälvsdalen. (II) 4-7 P 
fig.25 

En ås av mycket ovanliga dimensioner för 
ett högfjällsområde (fig. 25). Den följer i 
ungefär 2,5 mil Laisälvens översta lopp. 
Höjden varierar men håller sig vanligen 
omkrign 15-20 meter. Åsen har ett oroligt 
lopp med många kortare avbrott och ge
nomkorsas vid flera tillfällen av Laisälven. 
Cirka en mil från riksgränsen sväller åsen 
ut i ett komplex av glacifluviala kullar för 
att efter några kilometer återta normal 
åsform. I den östligaste delen, nedströms 
Laisstugan, övergår åsen i terrassliknande 
bildningar på älvens södra strand och 
upphör efter några kilometer. Ett litet om
råde av mäktiga glacifluviala ackumulatio
ner finns ytterligare ca 7 km längre österut, 
men huruvida dessa är att föra till rull
stensåsen är osäkert. 

48. Laisälvens delta (Iraftdeltat) väster 
om Adolfström. (II) 5 P fig. 26 

Deltat (fig. 26) har av Hoppe (1969) beskri
vits som "fritt utvecklat, med leveeförsed
da älvfåror, bankbildning framför dessa 
och laguner innanför älvfårorna, i vari-
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Fig 26 Laisälvens delta (/raft) vid Adolfström 

erande grad av igenväxning. Deltafronten 
är synnerligen välutvecklad". Deltat har 
markerats som riksobjekt. På den geomor
fologiska kartan har deltafronten inte mar
kerats, vilket beror på den begränsade 
möjlighet man normalt har att i IR-bilder 
göra iakttagelser under vattenytan. 

54. Sandurytor söder om Graddastjåkkå. 
(II) 3-7 P fig. 27 

Sandurytorna (fig. 27) utgör en fortsätt
ning av de rännor som tidigare beskrivits 
(obj. 29). De består av minst fyra olika plan 
som alla genomkorsas av strömfåror och 
anger en dränering mot nordväst. Sandurn 
har troligen byggts upp av material från 

Fig 27 Sandurytorna vid GraddastjAkkA 
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- The Laisälven delta at Adolfström 

den istunga som retirerat rakt österut; av
lagringen har skett mot en annan kontinu
erligt sjunkande is i Buoggevuobmevagge, 
vilket skulle förklara de olika nivåerna hos 
sandurytorna. En fullständig rekonstruk
tion av deltaplanen är svår att utföra 
p. g. a. den omfattande fluviala erosion 
som senare har ägt rum. Framför allt bör 
denna vattenerosion ha skett i samband 
med deglaciationen - huvuddelen av 
bäckfårorna är inte längre vattenförande. I 
anslutning till sandurytorna finns dels ett 
åsnät (se vidare obj. 40),dels ett mycket 
vackert utbyggt slukåskomplex (obj. 41). 
Nedanför de glacifluviala ackumulationer
na i dalgångens lägsta partier vidtar en 
urspolningszon med blottade berghällar. 

- The sandur plains at GraddastjAkkA 



Fig 28 Strandlinje pil Fiellatjllkklls sydsluttning 
( Smuolevagge). 

58. Issjöstrandlinjer runt Smuolevagge. 
(II) 5 P fig. 28 
Runt hela dalgången har mycket tydliga 
strandlinjer utvecklats. De är speciellt 
markanta på den flackare norra sluttning
en, där de har formen aven smal blockzon 
(fig. 28). 

På dalens sydsida är den forna strandzo
nen utbyggd till ett strandplan, vilket har 
styckats sönder av de recenta bäckarna. 
Issjöstrandlinjerna ligger ca 160 m över da
lens botten - normalt 875 meter över ha
vet - men framförallt jordflytningen torde 
vara orsak till de höjdvariationer på upp till 
en meter som lokalt förekommer. I dalens 
botten förekommer såväliakustrina som 
glacifluviala sediment. Den issjö som här 
har dämts upp aven is i Ruonekjåkkås 
dalgång kan alltså ha haft karaktären aven 
helt öppen sjö (se kap. II sid. 15). Den 
postglaciala vattenerosionen har emeller
tid varit betydande och att göra en upp
skattning av issjösedimentens maximala 
utbredning är därför vanskligt. Strandlinjer 
på jämförbar nivå finns utefter ca en mil av 
dalens längd, medan sedimenten endast 
påträffas inom en ungefär 5 kilometer lång 
yta. 

- Shoreline of ice dammed lake at the 
southern slope of Mt Fiellatjllkkll (Smuole
vagge). 

60. Issjöstrandlinjer norr om Båssjos- och 
Tjålmejaure. (II) 5 P fig. 32 
En ovanligt välutvecklad strandlinje kan 
följas på sjösystemets nordsida. Det torde 
röra sig om ett av de längsta samman
hängande strandplan som påträffats i fjäl
len. På sjöarnas södra sida ligger strand
linjer och en deltayta på ungefär motsva
rande nivå (820 m). Där finns också flera 
korta terrassplan, vilka antingen kan utgö
ra strandformer eller laterala, glacifluviala 
ackumulationer. Det är vid beaktandet av 
hela komplexet av fossila strandbildningar 
som inordningen i klass II har skett. En 
sammanfattande bild av forminnehållet 
längs dalgången ges i detaljkartan fig. 32. 

63. Sluttningsformer på norra Svaipa. (II) 
5p 
Sluttningsformer förekommer allmänt i 
högfjällen inom undersökningsområdet, 
men trots detta ser man i södra Norrbotten 
sällan goda exempel på snabba slutt
ningsprocesser. De former som kan iakttas 
i Svaipas norra del utgör därför sällsynthe
ter och har också tillskrivits högt skydds
värde. Sluttningarna är branta med relativa 
nivåskillnader på omkring 800 meter. I de 
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högsta partierna dominerar erosionsfor
merna och djupa rasrännor är vanliga. Den 
nedre halvan av sluttningen är oftast täckt 
av taluskoner, och dessa har i sin tur över
lagrats av andra former; mest påfallande är 
lavinblocktungorna, men även sIamström
mar förekommer. 

1. UUllliI:!IUr\l::':::;j Uadal (III) 3-5 P fig. 15 
Dalen utgör ett exempel på en ytterst väl
utvecklad glacial erosionsform. Mest mar
kerad är kantlinjen på sjöns norra sida. 
Ljungner har (1949 och 1953) med ut
gångspunkt från bl. a. denna dalprofil dis
kuterat inlandsisens erosiva förmåga un
der olika skeden. 

2. Smuolevagges U-dal. (III) 1-3 p. 

En ganska bred, öppen U-profil där kant
linjerna är tydligast i de östligaste delarna 
med en markerad yttersvängs-till-skärp
ning på norra dalsidan. 

4. Glacialskulpturen norr om Srrluolle"ac!
ge. (III) 3-4 P 
Glacialskulpturen är ytterst välformad in
om en triangel begränsad av Smuolevagge 
i söder, Guijaure i öster och riksgränsen i 
väster. Nischformer saknas, men i alla dal-

stråk har utvecklats mycket markerade 
U-profiler. Speciellt påfallande är de fyra 
korta dalgångar som anknyter till Smuole
vagge. De två västligaste har karaktären av 
hängande bidaiar, medan de ostligaste har 
dalbottnar som endast obetydligt höjer sig 
över huvuddalens. Samlade isflöden har 
här troligen strömmat mot den lägre lig
gande Saltdal på den norska sidan av 
gränsen. 

5. Glaciärnisch vid Ruon4~ldliäkkä. (III) 3 P 
fig.29 

En perfekt utformad havicirkulär glaciär
nisch som ligger nedsänkt ca 400 m i Ruo
nektjåkkås flacka överyta. Den är väl synlig 
från Graddisvägen (fig. 29). 

6. Glaciärnischer i Fierras och Gålbrek. 
(III) 2 P 

Enligt de beräkningar av "nischtäthet" 
som utförts av Vilborg (1963) skulle inom 
detta massiv totalt finnas 19 nischformer 
inom en mil 2 . Av dessa utgör 5 st välutveck
lade former, 5 st mindre välutvecklade 
former, medan 9 st är att betrakta som 
nischliknande bildningar eller grunda skål
former. Den geomorfologiska kartan om
fattar endast otvetydiga nischer och anta
let är därför lägre i denna redovisning (to
talt 12 st.). 

Fig 29 Välutvecklad glaciärnisch i RuonektjlJkklJ - A weil developed cirque at Mt Ruonek
tjlJkklJ 
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8. Solifluktion i SrTmC~le1i1cu~ae (iii) 3 P 

Sällsynt välutvecklade, regelbundna jord
flytningsvalkar på Smuolevagges slutt
ningar. Särskilt dalens södra sida präglas 
av sluttningsformer. 

9. Solifluktion i området söder om Randae 

len. (III) 2 P 

Området runt Randalen och Raugotjåkkå 
domineras av solifluktion i de lägre ter
räng partierna, medan blockmarken präg
lar toppytorna. Välutvecklade jordflyt
ningsvalkar även på sydsluttningarna. 

12. Strukturmark mellan och 
Vallåive. (iii) 2 P 
De största, sammanhängande ytorna av 
tydlig strukturmark finns inom detta låg
fjällsområde. Marken är vegetationstäckt 
och tuvbildning, stengropar o. dyl. domi
nerar (se kap. III). 

14. runt SUO!OllalJ-
re. (III) 2-3 P 
Småkullig morän runt Suolojaure. En lik
nande terrängtyp finns vid Vuoleb-Tjallas
jaure. Mest påfallande är den stora block
rikedomen. 

16. Kuperad moränterräng nordost om 
Verdejaure. (III) 2 P 

Drumlinsformerna söder om Verdejaure 
övergår i norr i ett kulligt moräntäcke. Det
ta har sin största mäktighet runt sjön där 
det bildar en mycket bruten terräng. Läng
re uppåt mot Smuolevagge avtar morän
täckets tjocklek, samtidigt som blockhal
ten ökar. 

18. Rogenmorän i Tjålmejaure. (III) 1 - 3 P 
fig.16 

Ett litet Rogen-morän-område där ryggar
na till stor del ligger omgivna av vatten. 
Trots den blygsamma arealen är formerna 
relativt distinkta. De bidrar därför till det 
stora värde som tillskrivits Båssjos-Gavas
systemet. (Se vidare fig. 16 och nästa av
sn itt). 

19. Drumlins och drumlinisering vid Ver
dejaure. (III) 3 P 
En drumliniserad yta utmärker Laisälvens 
översta lopp. I de centrala delarna av fältet 
har flacka drumlins utbildats. De är upp
byggda aven blockfattig morän och indi
kerar en isrörelse från SO. 
Drumlinsområdet vid Laisälven, liksom det 

vid Vindelälven (se nedan), har en fortsätt
ning på den norska sidan gränsen men 
vilken omfattning dessa har är ännu okänt. 

20. Drumlins och vid Vin
delälven. (III) 2-3 P 
Området runt Vindelkroken i undersök
ningsområdets sydvästligaste del omfattas 
aven utbredd drumlinisering. Lokalt har 
drumlins utformats. I Vindelälvens dalgång 
har dessa ofta ett mycket tunt jordtäcke 
och kunde i några fall snarast benämnas 
"bergdrumlins". Se i övrigt ovan, obj. 19. 

25. ursprung vid 

Formen har beskrivits i kap. III. Den utgör, 
jämte ryggen vid Målke, det enda exemplet 
på komplexa moränryggar inom kart
bladsområdet. De är emellertid inte spe
ciellt välutvecklade och har genom sin an
slutning till glaciärnischer även vissa likhe
ter med ändmoränbågar. Närmare studium 
av formerna är önskvärt. 

26. av komplext ursprung vid 
Målke. (III) 3 p 
Ryggen byggs upp aven moig-mjälig mo
rän och har hög blockhalt på ytan. Utsidan 
av ryggen når maximalt en relativ höjd av 
15 m, medan insidan uppgår till högst ett 
par meter. En serie små sjöar däms upp av 
ryggformen. Se vidare obj. 25. 

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

Rikblockiga områden är vanliga inom 
kartbladsregionen. Detta är ett exempel på 
en av de större sammanhängande ytorna 
präglade av blockmark. Området har tidi
gare diskuterats i kap. I och kap. III. 

30. Glacifluviala rännor norr om Dattare 
tjåkkå. (III) 2-3 P fig. 34 

Mäktigt rännsystem som indikerar en isre
trätt söderut i Buoggevuobmevagge. I an
slutning till rännorna har tundrapolygoner 
utvecklats. (Se vidare obj. 13). Rännorna 
har en utformning jämförbar med dem vid 
Graddastjåkkå (obj. 29). 

31. Glacifluviala rännor väster om Gule 
kulljårrå. (III) 1-3 P 

Bildningssättet torde vara detsamma som 
för rännorna vid Graddastjåkkå (obj. 29) 
men här har vatten- och materialmängder 
varit betydligt mindre. Endast ett fåtal rän-
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nor har utformats och materiaIanhopning
arna i huvuddalen har sekundärt erode
rats. 

33. Glacifluviala rännor öster om Svaipa. 
(III) 3-4 P 

Rännsystemet ingår i ett intressant glaci
fluvialt område som byggs upp aven ur
spolningszon överst på sluttningen. Däref
ter följer en sandurliknande ackumulation 
som följs av ett komplex rännor av lateral 
typ, vilka anger en vattenrörelse mot väs
ter. Rännorna är korta, och medan de 
översta är distinkt utformade, blir de un
derliggande mer och mer diffusa. Se vida
re områdesbeskrivningen i efterföljande 
avsnitt (IV:3). 

34. Tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant 
vid Barasjåkkå. (III) 3 P 

Ett exempel på en i fast berg djupt nedero
derad bäck. Kanjondalen är dessutom 
ovanligt lång (ca 4 km). Beträffande bild
ningssätt se föregående kapitel. 

35. Tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant 
vid Sieldutjåkkå. (III) 2 P 

Ytterligare ett representativt exempel på 
en i fast berg utformad bäck (kanjon). 
Denna utgör ett biflöde till Sieldutjåkkå 
och avslutas med en mäktig alluvial kon. 

37. Meandrande flod lopp med avskurna 
meandrar väster om Tjålmejaure. (III) 2 P 

Väster om Skaule lappläger har en kort 
men välformerad meandersträcka byggts 
ut. 

39. Rullstensås väster om Tjålmejaure. 
(III) 2-3 P fig. 32 

I anslutning till ovanstående objekt finns 
denna rullstensås som med kortare avbrott 
kan spåras till Luspasjaure i väster. Asen 
bildar vid lapplägret ett mycket markant 
näs ut i sjön och de lakustrina formerna är 
där välutvecklade. 

40. Åskomplex. i Buoggevuobmevagge. 
(III) 3-4 P fig. 34 

Ett mindre åsnät finns i anslutning till san
durytorna söder om Graddastjåkkå (obj. 
54). Komplexet har påverkats i kanterna av 
recent bäckerosion men bildar i de centra
la delarna ett mycket markant mönster 
med smala krön åtskilda av sänkor och 
dödisgropar. 
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41. Slukåsar söder om Graddastjåkkå. 
(III) 3-4 P fig. 18 
I anslutning till de rännor som finns på 
Graddastjåkkås sluttning (obj. 29) har ut
vecklats en samling slukåsar. De är av 
ovanligt stora dimensioner och uppbyggs 
av ett välsorterat material. I de nedre de
larna av komplexet har sedimentation ägt 
rum mellan åsryggarna och därmed går 
slukåsarna över i de redan beskrivna san
durytorna (obj. 54). 

42. Slukåsar öster om Svaipa. (III) 2-4 P 

Ett litet komplex välformade slukåsar lig
gande m. I. m. parallellt och löpande snett 
nedför sluttningen. De är ett par meter hö
ga och har distinkt markerade krönlinjer. 
Asarna bör ses i samband med de andra 
glacifluviala bildningarna på sluttningen 
öster om Svai pa. 

43. Kuperade glacifluviala avlagringar NV 
om Guijaure. (III) 2-4 P 

Längs hela den östra delen av Buogge
vuobmevagge finns ansamlingar av glaci
fluvialt material, dels i form av kuperade 
avlagringar, dels som terrasser och åsar. 
Mellan sedimenten finns zoner av fluvial 
erosion med kalspolade hällar. Området 
företer alltså en komplicerad bild och bor
de bli föremål för detaljstudier. 

44. Kuperade glacifluviala avlagringar i 
laisälvsdalen. (III) 2 P 
Dessa avlagringar har nämnts vid beskriv
ningen av obj. 38. 

45. Glacifluvial terrass öster om Svaipa. 
(III) 1-3 P 

En lateralterrass av ansenliga dimensioner 
har byggts upp på Vatjamnjuones nord
sluttning. Se vidare nästa avsnitt (IV:3). 

46. Glacifluviala terrasser nordost om 
Gargatis. (III) 1-3 P 

Terrassplan på olika nivåer och med vari
erande lutning mot väster. 

47. Fossila deltan öster om Sieldutjåkkå. 
(III) 3 P 
Två små deltaytor intill varandra. De ligger 
i anslutning till issjöstrandlinjerna på 
Sieldutjåkkås östra dalsida på en nivå av 
ca 720 m Ö. h. 



Fig 30 Palsar vid Sieldutjåkkå 

49. Större delta i norra Vuoggatjålmjaure. 
(III) 3-4 P fig. 22 

Sieldutjåkkå bildar ett ca 2 km långt delta i 
Vuoggatjålmjaures norra del. Laguner lig
ger i anslutning till deltat som också har en 
skarp front ute i sjön. 

50. Större delta i Smuolevagge. (III) 4 P 
fig.33 
Ett mycket vackert, formrikt delta som fyl
ler huvuddelen av sjön har utformats i 
Smuolevagges trånga dalgång. Lagunerna 
och älvförgreningarna är talrika, och inom 
deltalandet finns låga palsar. 

51. Svämkäglor vid Sieldutjåkkå. (III) 2 P 
Ovanligt stora svämkäglor har bildats vid 
bidalarnas mynningar mot Sieldutjåkkås 
dalgång. Några större material mängder 
tillförs inte längre, utan konerna är helt 
bevuxna med tät björkskog. 

52. Svämkägla norr om Svaipa. (III) 2 P 
Ytterligare ett exempel på en stor välutbil
dad alluvialkon. 

53. Svämkägla vid Vindel älven. (III) 3 P 

Återigen ett exempel på en välformad allu
vialkon. 

I anslutning till den recenta bildningen 
finns terrasser och andra sekundärt påver-

- Palsas at Sieldutjåkkå 

kade glacifluviala avlagringar, som VindeI
älven skurit sig igenom. Dessa äldre acku
mulationer kan möjligen utgöra resterna 
av ett issjödelta. 

55. Sandurytor öster om Svaipa. (III) 2-6 P 

Sandurytornas läge på sluttningen har ti
digare beskrivits (obj. 33). De utgörs av 
kontinuerligt sjunkande plan uppbyggda 
av ett mycket grovt material, men några 
större materialmängder har inte ansam
lats. Bildnignsstället torde vara detsamma 
som har beskrivits för obj. 54. Ackumula
tionerna ligger på nivåer mellan 740 och 
820 m Ö. h. 

56. Glacifluviala ackumulationer i Smuo
levagge. (III) 3-4 P fig. 33 

Inom en sträcka av ca 7 km finns betydan
de anhopningar av glacifluvialt material. 
Vanligen är sedimenten tämligen grova 
men lokalt finns också finsediment (issjö
sediment?) med ravinbildning. Erosion har 
gjort att plana ytor i olika nivåer har utbil
dats. (Se även obj. 58.) I dalens västra delar 
(väster om Fiellatjåkkå) är bilden särskilt 
komplicerad. De recenta fluviala proces
serna är här aktiva både genom erosion 
och ackumulation (svämkäglor). Vidare 
finns glacifluvialt material i form av sluk
åsar, rullstensåsar och kulliga bildningar. 
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Mest svårdefinierbar är dock den åslik
nande ryggen, i ost-västlig riktning, som 
ligger precis i Fiellavagges mynning. Se
kundär omvandling kan i detta läge vara 
betydande; materialet vittnar om fluvial 
påverkan men har avsevärt lägre sorte
ringsgrad än omgivande ackumulationer. 
Markeringen som rullstensås på kartan är 
därför diskutabel. 

S7. Glacifluviala ackumulationer längs 
laisälven. (III) 2 P 

Många typer av glacifluviala bildningar 
finns längs älven. Tidigare har åsar, terras
ser och kulliga former nämnts (obj. 38, 46 
och 44). Vidare finns sandurfält och sväm
käglor. Lokalt är älven djupt nedskuren i 
sedimenten och har nipliknande brinkar. 

S9. Issjöstrandlinjer i Sieldutjåkkås dal
gång (III) 4-5 P 

Långa strandlinjer finns på båda dalsidor
na. Små deltaytor i deras anslutning har 
redan omnämnts (obj. 47). 

61. Issjöstrandlinjer i Laisälvsdalen. (III) 
2-3 P 
I likhet med de flesta andra djupa dalgång
arna i området har också Laisälven spår av 

Vid naturvärdesbedömningen har objek
ten behandlats i huvudsak oberoende av 
sina relationer till andra geovetenskapliga 
objekt. (Se föregående avsnitt). Ofta råder 
emellertid ett nära samband mellan olika 
former och just detta kan vara av särskilt 
intresse. De enskilda objekten kan vara 
förhållandevis oansenliga, men sedda i sitt 
sammanhang kan de få utomordentlig be
tydelse t. ex. för tolkningen av ett händel
seförlopp. Ofta har dessutom lokaler med 
anhopningar av många formgrupper ett 
stort pedagogiskt värde. 
I detta avsnitt är alltså avsikten att söka 
avgränsa hela områden av geomorfolo
giskt intresse. Klassificeringen av dylika 
områden får nödvändigtvis en starkare 
subjektiv prägel än övriga delar av natur
värderingen; grundläggande är naturligt
vis de enskilda objektens värde (enl. tidi-
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IssJoar. De är tydliga på Fierras sydsida, 
men strandlinjerna når inte någon bety
dande längd. De har betydelse framför allt 
vid tolkningen av isavsmältningsförloppet. 

62. Recenta strandformer i västra Tjålme
jaure. (III) 2 P fig. 32 

Har nämnts vid beskrivningen av obj. 39. 
Se i övrigt detaljkartan fig. 32. 

64. Raviner i Smuolevagge. (III) 2 P fig. 33 

Ravinerna har beskrivits i samband med 
obj. 56. De utgör det enda exemplet på 
"äkta" raviner inom kartbladsområdet. 

66. Palsar i södra delen av Sieldutjåkkås 
dalgång (III) 3 P fig. 30 

Palsar finns på flera ställen inom kart
bladsområdet, t. ex. i Laisälvens dalgång. 
De bäst utvecklade formerna finns emeller
tid öster om Sieldutjåkkås delta i Vuogga
tjålmjaure. Palsarna är här avlånga och 
tämligen flacka. De stora palskaren (vat
tensamlingen intill palsen) får dem dock 
att framträda tydligt också i flygbild (fig. 
30). 

gare avsnitt), men dessutom har hänsyn 
tagits till "mångsidighet", "pedagogiskt 
värde", "orördhet", "betydelse för den so
ciala naturvården" - faktorer som har till
skrivits betydelse vid naturvärdesbedöm
ningar (t. ex. Rudberg, Sundborg 1975). 
Områdena har indelats i fyra klasser, men 
endast klasserna l-III redovisas särskilt 
(fig. 31). Avsikten är att under beteckning
en "klass 1- och II-områden" ange terräng
avsnitt där stora geomorfologiska värden 
finns samlade, medan klass III-områden 
dels kan utgöra skyddszoner kring partier 
av högre dignitet, dels representera områ
den av "lokalt" intresse och ofta då sådana 
som i pedagogiskt hänseende kan vara av 
värde. 

Klassindelningen är förenad med många 
svårigheter, som inte bara gäller bedöm
ningen av områdenas klasstillhörighet ut-



Klass l-områden Illlllml Klass II-områden 

Fig 31 Geomorf%giskt värdefulla områden 

an även områdesavgränsningen. Särskilt 
svår är avgränsningen av klass III-områ
den. 
Normalt ligger de värdefulla terrängavsnit
ten inom kartbladsområdet förlagda till 
dalstråken - speciellt till högfjällsdalarna. 
Det råder brist på rariteter, men utmärkan
de är anhopningar av välutvecklade och 
representativa objekt. Detta gör att områ
det vid bedömningen av enskilda objekt 
knappast förefaller exceptionellt intres
sant. När naturvärderingen däremot görs 
även med hänsyn till objektens inbördes 
sammanhang blir resultatet ett annat. Agg
lomerationerna av objekt gör att detta om
råde, som inte har några klass l-objekt, 
likafullt hyser tre klass l-områden och fyra 
klass II-områden. Av de senare intar ett 
(Sieldutjåkkå) snarast en mellanställning 
mellan klasserna I och II. 
Även bland klass III-områdena finns stora 
värden samlade inom detta kartbladsom
råde och inordningen i klasser har varit 
mycket svår att utföra. Det framstår därför 

! 
EITill] Klass III-områden • Övriga objekt 

- Geomorph%gically va/uab/e areas. 

som särskilt angeläget att tillsammans 
med en beskrivning av klass l-Il-områdena 
också lämna en motivering av ställnings
tagandena vid fördelningen i klasser. De 
enskilda objekten har redan analyserats 
och kommer att behandlas summariskt. 

Det sydligaste klass l-området, Bås
sjos-Tjålme- och Gavasjaure har endast 
små delar av ytan inom detta undersök
ningsområde. (De centrala och sydliga 
partierna faller under kartbladet Ammar
näs). En samlad bild av sjösystemet ges i 
fig.32. 

Detta klass l-område uppvisar en sällsynt 
formrikedom inom en förhållandevis liten 
yta. Moränackumulationer som Rogenmo
rän (obj. 18), kullig morän och drumlinise
ring finns representerade, men också 
många glacifluviala former, t. ex. den väl
utbildade rullstensåsen i sjöarnas nord-
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~ Glacifluvial terrass 

---- Slukås 

Rullstensås 
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Glacifluvial/fluvial 
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Moränockumulationer 
> 10 m 

Drumlinisering 

Moränrygg av kom
plext ursprung 

..,--- Ränna 

J.J.H Talus 

CJ avlagring lir lir lir Myr 

O 2 km 
, I 

Fig 32 Klass I-omr;§det runt sjöarna B;§ssjos
jaure, Tjålmejaure oeh Gavasjaure. 

1 
The elass l-area around the lakes B;§ssjos

jaure, Tjålmejaure and Gavasjaure. 
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västra del (obj. 39). Av stort intresse är de 
markanta issjöstrandlinjer som omger sjö
arna (obj. 60). 

Det milslånga strandplan som följer sjöar
nas norra del torde vara ett av de längsta i 
Lappland. Dräneringen av den sjö som 
dämts upp aven is i öster, har till en början 
troligen skett västerut; därefter mot norr 
(öster om Svaipa) och slutligen söderut 
längs Diellekjåkkås dalgång. (Se kart
bladsbeksrivningen Ammarnäs). Genom 
sina möjligheter att ge svar på detaljer i 
isavsmältningsförloppet och angränsande 
problem, är alltså detta område också av 
särskilt vetenskapligt värde. 

Inom området, och främst vid Båssjosjaure 
finns också exempel på välutvecklade re
centa former, t. ex. meandersträckor, del
tan och strandbildningar under uppbygg
nad (obj. 62 och 37). Vidare är hela områ
det rikt på 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 sydost
ligaste del och är mycket lättframkomlig i 
sin sträckning mellan Adolfström och 
Ammarnäs. 

Övriga områden som tillskrivits stort na
turvärde innehåller huvudsakligen former 
av glacifluvialt eller fluvialt ursprung. 
Medan Graddasregionen (Buoggevuob
mevagge) i sin helhet är "fossil", har både 
Sieldutjåkkå och Smuolevagge en kombi
nation av recenta och istida fluviala form
element. 
Smuolevagge kan tveklöst betraktas som 
ett område av högsta rang. Fig. 33 visar 
större delen av dalgången som är utfor
mad till en U-dal (obj. 27). Den är kantad av 
issjöstrandlinjer (obj. 58) medan dalbottEm 
upptas av sediment av olika ursprung (qbj. 
56). Slukåsar och kortare åspartier är van-' 
liga i dalens västra del. På den södra slutt': 
ningen, speciellt mellan 900-950 m 6. h.; 
finns spår av glacifluvial dränering' mot 
väster både i form av rännor och terrasser .. 
Dessa upphör vid 875 m-nivån, där strand
linjerna tar vid. Förloppet vid isavsmält
ningen har omnämnts i samband med obj. 
58. Av särskilt intresse är det recenta deltat 
(obj. 50) och på fjällsluttningarna finns 
ovanligt regelbundna och välutvecklade 
jordflytningsvalkar (obj. 8). Av aktiva pro-
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cesser kan också nämnas ravinbildningen 
inom finsedimenten (obj. 64), liksom pal
sarna. 
Det tunna moräntäcket på dalsidorna bil
dar flacka kullar. Blockhalten är låg, utom 
vid branta fjällväggar där material tillförts 
uppifrån. 
Området är svårtillgängligt - det krävs 
åtminstone en dagsmarsch för att nå da
lens centrala partier och möjligheter till 
övernattning inomhus saknas. 
Graddasområdet (fig. 34) visar framför allt 
olika former av glacifluvial verksamhet. De 
breda och djupa rännorna (obj. 29) norr 
om Graddasjåkkå tyder på en uppsplittring 
av inlandsisen, där en istunga dragit sig 
tillbaka mot OSO medan en annan legat 
kvar i Buoggevuobmevagge och senare re
tirerat söderut. Räffelobservationer stöder 
dessa tankegångar. Smältvattnet från is
tungan i Graddasjåkkås dal har eroderat 
sluttningen, men vid utloppet i Buoggevu
obmevagge har vattenhastigheten avtagit 
och till en början har slukåsar, senare san
durytor, avlagrats mot isen i dalbotten (obj. 
41 och 54). Hela Buoggevuobmevagge är 
rik på glacifluviala spår, både erosiva och 
ackumulativa. De senare har formen av 
åsar, terrasser eller kullar (obj. 40 och 43) 
och ligger framför allt i dalens östra delar. 
Till sin mäktighet och utformning är avlag
ringarna inte jämförbara med formerna vid 
Graddasjåkkås mynning, men eftersom he
la komplexet bör betraktas som samman
hängande, har dalens norra del bedömts 
vara klass l-område och södra delen ett 
klass II-område. I dalgångens nordvästra 
del ligger de mycket vackert utformade 
tundrapolygonerna (obj. 13) och nedanför 
dem vidtar ett mindre rännsystem (obj. 30) 
med dränering mot norr. 

Klass l-området är förhållandevis lättill
gängligt och kan nås både rakt österifrån 
(från Mierkenis) och från norr längs den 
led som börjar vid riksgränsen. Möjligheter 
till övernattning finns i Lomtjärnskåtan. 

Framför allt de recenta fluviala processer
na ger Sieldutjåkkås dal ett högt värde. 
Jokken har få forssträckor och är farbar 
ännu fyra kilometer från utloppet i Vuog
gatjålmjaure. Där vidtar en kort sträcka 
med vattenfall och forsar. Ovanför dessa är 
dalens lutning återigen liten och jokken 
bildar här välutvecklade meanderslingor 
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Fig 34 Graddasområdet 

(obj. 36). Dessa, tillsammans med deltat 
(obj. 49) utgör kärnområdena i dalen. 
Dessutom förhöjs värdet av de tydliga is
sjöstrandlinjerna (obj. 59) med avgränsan
de deltaytor (obj. 47), de stora svämkäg
lorna (obj. 51) nedanför kanjondalen (obj. 
55) samt den lilla palsmyren (obj. 66) öster 
om Sieldutjåkkås delta. 
Graddisvägen går på Vuoggatjålmjaures 
västra strand, och med möjligheterna att 
hyra båt i Vuoggatjålme fjällgård, framstår 
detta klass II-område som det mest lättill
gängliga i regionen. 
I närheten av väg ligger också Laisälvens 
nedre lopp med Iraftdeltat (obj. 48). Detta 
klass II-område har delvis sitt värde i det 
rikt differentierade älvområdet med "sel 
och sjöar omväxlande med forssträckor 
och klart aktiva processer" (Hoppe 1969). I 
den breda dalen närmast Adolfström är 
moräntäcket ovanligt mäktigt (obj. 15) och 
bildar lokalt Rogenmoränryggar. Myrmar
kerna har stor utbredning och palsar finns 
inom dessa. Betydelsefullt för detta områ
des värde är också de former som finns på 

Graddas area. 

sluttningarna söder om älven. Dessa ut
görs dels av sluttningsformer (obj. 63), 
dels av olika glacifluviala former. De sena
re har delvis sitt ursprung i dräneringen av 
den issjö som funnits runt sjöarna Bås
sjos-, Tjålme- och Gavasjaure. Urspol
ningszonen och de underliggande delta
ytorna (obj. 35) skulle utgöra beviset för 
denna issjödränering ned mot en is i Lais
älvsdalen. Slukåsar och terrasser (obj. 42 
och 45) kan också vara resultatet av mate
riaitransporten från issjön. Inom området 
finns också en djupt nedskuren flodfåra 
vid Barasjåkkå (obj. 34) och en stor allu
vialkon (obj. 52) nedanför Svaipa. 

Vid Laisälvens och Smuolejåkkås källflö
den ligger ytterligare ett klass II-område. 
Moränformerna har här den största ut
bredningen - dels i form av ett drumlins
område (obj. 19), dels som kullig morän 
(obj. 16). Men även här finns otaliga spår 
av glacifluvial verksamhet: rullstensåsen i 
Laisälvsdalen (obj. 38), terrassplanen (obj. 
46), de glacifluviala kullarna (obj. 44) samt 
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rännorna, avlagringarna och åssträckorna 
norr om Verdejaure. Tundrapolygoner har 
observerats några kilometer norr om Gar
gatis, block- och strukturmark täcker stora 
arealer. 

Området visar alltså en stor formrikedom 
dock utan att innehålla några särpräglade 
objekt. Det ligger emellertid långt från all
farvägarna. 

Som redan nämnts intar klass III-område
na en särställning inom detta kartbladsom
råde. I tidigare värderingar har ofta klass 
III-områdena haft karaktären endast av 
skyddszoner kring geomorfologiskt värde
fulla områden. Här kombineras denna 
funktion med ett rikt forminnehåll. Detta 
gäller det omfattande klass III-området i 
Fierras och norr om Smuolevagge. Inom 
hela området spelar glacialerosionen en 
stor roll. I norr omvittnas den av de välfor
made U-dalarna (obj. 1,2 och 4), i söder av 
nischerna (obj. 5 och 6). I Fierras tillkom
mer ändmoräner (obj. 21 och 22) och 

Kartbladsområdet Nasafjäll/Pieljekaise ut
gör en innehållsrik del av fjällkedjan. Stora 
terrängavsnitt har redan skyddats i form av 
naturreservat, nationalpark eller fågel
skyddsområde. Ur geomorfologisk synvin
kel har området studerats endast i ringa 
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komplexa moränryggar (obj. 25 och 26) vid 
flera nischer. Ett litet Rogenmoränområde 
väster om Målke (obj. 17) har ett ovanligt 
läge i terrängen; det gränsar i norr mot ett 
komplex av glacifluviala rännor. 
Laisälvsdalen omfattar i hela sin sträck
ning intressanta objekt. Dessa har framför 
allt koncentrerats till östligaste och västli
gaste delarna, men också de centrala av
snitten är värdefulla. Den långa rullstens
åsen (obj. 38) följer ännu älven. På norra 
dalsidan finns tydliga issjöstrandlinjer 
(obj. 61); slukåsar och rännor finns på 
sluttningarna, som dessutom starkt påver
kats av jordflytning. 
Vindelälvens dalgång utgör också ett klass 
III-område. De verkligt innehållsrika avsnit
ten ligger längre söderut vid Dalovardo 
(kartbladet Gräsvattnet/Umfors), men ock
så vid Vindel kroken finns värdefulla 
objekt. Särskilt skall nämnas de glacifluvi
ala och fluviala ackumulationerna (obj. 53) 
samt drumlins och drumlinisering (obj. 20) 
i dalens översta delar. Området ligger 
mycket långt från väg men är ändå lätt att 
nå om man följer Vindelälven från Ammar
näs. 

omfattning. Den geomorfologiska kart
läggningen kan ge nya aspekter på fjällens 
natur och bidrar därvid förhoppningsvis till 
ökad kunskap om värdet av detta orörda 
fjällområde. 



POÄNG 
FAKTORS· 
DOMINANS 

el 
I I 

el (j) t/) t/) (j) 
OBJEKT c el el C el KLASS .c °c 0= Q) 

c .c °c c 
"E °c t/) 

C\1 "E °c E et/) E E >. -X: t/) >. -X: 
.!!:. .e -X:_ .!!:. ... 

t/) Q) ~C\1 E g ~ ;ca ...... ;ca 
:5 0- ot/) :J o I II III IV Cf) u.. 0= u.. 0= Cf) Cf) ::> u.. 

Nr 0-9 0--3 0--2 0--2 0-16 7-16 5-6 2-4 0--1 

1 U-dalen vid Guijaure 1 2-3 0--1 3-4 X III 
2 U-dalen vid Smuolevagge 0-1 1-2 1-3 III 
3 Mierkenisvagges U-dal 0--1 1 1-2 IV 
4 Glacialskulptur norr om Smuolevagge 1 2-3 3-4 X III 
5 Glaciärnisch vid Ruonektjåkkå 3 3 X iii 
6 Glaciärnischer i Fierras och Gåbrek 2 2 III 
7 Glaciärnischer i Tsangatjåkkå 1 1 IV 
8 Solifluktion i Smuolevagge' 3 3 X III 
9 Solifluktion i området S om Randalen 2 2 III 

10 Strukturmark S om Luspasjaure 1-2 1-2 IV 
11 Strukturmark V om Tjidtjakgaise 1-2 1-2 IV 
12 Strukturmark NV om Vallåive 2 2 III 
13 Tundrapolygoner N om Dattartjåkkå 4 2 6 X II 
14 Kuperad moränterräng runt Suolojaure (Jmfr objo 28) 0--1 2 2-3 III 
16 Kuperad moränterräng NO om Verdejaure 2 2 III 
17 Rogenmorän väster om Målke 0--1 1 1-2 IV 
18 Rogenmorän i Tjålmejaure 0--1 1-2 1-3 III 
19 Drumlins och drumlinisering vid Verdejaure 1 2 3 III 
20 Drumlins och drumlinisering vid Vindelälven 1 1-2 2-3 III 
21 Ändmorän, fossil vid Fierras 1 2 0--1 3-4 IV 
22 Ändmorän, fossil vid Dattjartjåkkå 1 0--1 1-2 IV 

et 



~ 
POÄNG 

FAKTORS· 
~OMINANS 

el 
, 

ch åi en åi el 

OBJEKT c el el C el KLASS ..c: ·2 .S a> c J:: ·2 c 
C E Cen ·2 (1j C E ·2 
>- ~en ~en E >- ~ 
~ .g ena> ~åj E ~ (; ~ ;(il "- "- ;(il 

:5 0- oen :::l 5 o I II III IV en LA.. .s U. .s en en U-

Nr 0-9 0-3 0-2 0-2 0-16 7-16 5-6 2-4 0-1 

23 Ändmorän, fossil i Tjidtjakgaise 1 0-1 1-2 IV 
24 Ändmorän, recent, vid Tsangatjåkkå 1 0-1 1-2 IV 
25 Moränrygg av komplext ursprung vid Håiketjåkkå 1 1 1 3 III 
26 Moränrygg av komplext ursprung vid Målke 1 1 1 3 III 
27 Rik- och storblockiga omr. vid Gargatis 2 2 III 
28 Rik- och storblockiga omr. vid Suolojaure (jmfr obj. 14) 0-1

1 
1 0-2 IV 

29 Rännor, fossila, S om Graddastjåkkå 1 3 1 5 X II 
30 Rännor, fossila, N om Dattartjåkkå 2 0-1 2-3 III 
31 Rännor, fossila, V om Guikultjårro 0-1 1 0-1 1-3 III 
32 Rännor, fossila, Vom Girjastjåkkå 1 0-1 1-2 IV 
33 Rännor, fossila, Ö om Svaipa 1 1-2 1 3-4 III 
34 Tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant i fast berg 

vid Barasjåkkå 3 3 X III 
35 Tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant i fast berg 

vid Sieldutjåkkå 2 2 III 
36 Meandrande flodiopp m avskurna meandrar längs 

Sieldutjåkkå 0-1 3 2 5-6 X X II 
37 Meandrande flodiopp m avskurna meandrar V om 

Tjålmejaure, 2 2 III 
38 Rullstensås i Laisälvsdalen 1-4 3 4-7 X II 
39 Rullstensås Vom Tjålmejaure 0-1 2 2-3 III 
40 Askomplex i Buoggevuobmevagge (O om Dattartjåkkå) 1 2 0-1 3-4 III 



41 Slukåsar S om Graddastjåkkå 3 0-1 3-4 X III 
42 Slukåsar Ö om Svaipa 2-3 0-1 2-4 III 
43 Kuperade glacifluviala avlagringar NV om Guijaure 0-1 2-3 2-4 III 
44 Kuperade glacifluviala avlagringar i Laisälvsdalen 2 2 III 
45 Glacifluvial terrass Ö om Svaipa (isolerad) 0-1 1 0-1 1-3 III 
46 Glacifluviala terrasser NO om Gargatis 0-1 1-2 1-3 III 
47 Deltan, fossila, Ö om Sieldutjåkkå 1 2 3 III 
48 Större delta, recent, Vom Adolfström (Iraft) 1 3 1 5 X II 
49 Större delta, recent, i norra Vuoggatjålmjaure 1 1-2 1 3-4 III 
50 Större delta, recent, i Smuolevagge 1 2 1 4 III 
51 Svämkäglor vid Sieldutjåkkå 2 2 III 
52 Svämkägla N om Svaipa 2 2 iII 
53 Svämkägla vid Vindelälven 1-2 0-1 1-3 III 
54 Sandurytor S om Graddastjåkkå 1-4 1-2 1 3-7 II 
55 Sandurytor Ö om Svaipa 1-4 0-1 1 2-6 III 
56 Glacifluviala ackumulationer i Smuolevagge 2-3 1 3-4 III 
57 Glacifluviala ackumulationer längs Laisälven 2 2 III 
58 Issjöstrandlinjer runt Smuolevagge 1 3 1 5 X II 
59 Issjöstrandlinjer i Sieldutjåkkås dalgång 1 2-3 1 5 III 
60 Issjöstrandlinjer norr om Båssjos- och Tjålmejaure 1 3 1 5 X II 
61 Issjöstrandlinjer i Laisälvsdalen 1 2 2-3 III 
62 Recenta strandformer i V -Tjålmejaure 2 2 III 
63 Sluttningsformer på norra Svaipa 4 1 5 X II 
64 Raviner i Smuolevagge 1 1 2 III 
65 Kars S om Mierkenis 1 0-1 1-2 IV 
66 Palsar i S Sieldutjåkkå 1 2 3 III 

~ 



Arbetsgruppen för bildande av ett natur
reservat iStorumans, Sorsele och Arje
plogs kommuner 1973: Vindel-Laisfjällens 

vildmarksområde. Stenil, 75 s. 

Beskow, G., 1930: Erdfliessen und Struk
turböden der Hochgebirge im Licht der 
Frosthebung. Preliminäre Mitteilung. 
Geol. För. Förh. 52, 622-638. 

Blidel, J., 1959: Periodische und ep iso
dische Solifluktion im Rahmen der KIi
matischen Solifluktionstypen. Erdkun
de 13, 297-314. 

Chamberlin, T. C., 1894: Proposed genetic 
classification of Pleistocene glacial 
formations. J. Geol. 2, 517-538. 

Demek, J., (Ed.), 1972: Manual of detailed 
gemorphological mapping. Prag. 344 s. 

Du Rietz, G. E., 1928: Fjällens växtregio
ner. Naturens liv i ord och bild, 2:a de
len. Stockholm, 800-811. 

Enquist, F., 1918: Die glaziale Entwick
lungsgeschichte Nordwestskandinaviens. 
SGU Ser. C 285, 142 s. 

Flint, R. F., 1928: Eskers and crevasse fil
lings. Am. J. ScL 235, 410-416. 

Fysisk riksplanering, 1972: Redovisning 
av områden för friluftsliv och veten
skaplig kulturell naturvård. Civildepar
tementet, Underlagsmaterial nr 19. 

Gavelin, A., 1910: De isdämda sjöarna i 
Lappland och nordligaste Jämtland. 
SGU Ser. Ca 7,115 s. 

Hamberg, A., 1910: Die Geomorphologie 
und Quartärgeologie des Sarekgebir
ges. Geol. För. Förh. 32, 725-749. 

Holdar, C-C., 1957: Deglaciationen i 
Torneträsk-området efter senaste ned
isningsperioden med vissa tillbaka
blickar och regionala jämförelser. Geol. 
För. Förh. 79,291-528. 

Hoppe, G., 1951: Drumlins i nordöstra 
Norrbotten. Geogr. Annaler 33, 157-
165. 

- 1956: Inlandsisen och dess klimatolo
giska miljö. I Hoppe, G., Liljequist, G. 
H., Ymer 76, 43-58. 

- 1957: Problems of glacial morphology 
and the Ice Age. Geogr. Annaler 39, 
1-18. 

52 

- 1959: Glacial morphology and inland ice 
recession in Northern Sweden. Geogr. 
Annaler 41,193-212. 

- 1968: Tärnasjö-områdets geomorfologi. 
En översiktlig orientering med hänsyn 
till de glaciala och postglaciala form
elementen. Forskningsrapport 2, Stock
holms Universitet, Naturgeogr. inst., 
17 s. 

- 1969: Norrlandsälvarnas naturvärden. 
Yttrande rörande Vindelälvens, Piteäl
vens, Kalixälvens och Torne älvs bety
delse ur naturvårdssynpunkt. Statens 
Naturvårdsverk, Publikation 13,3-27. 

Johneis, A., 1969: Norrlandsälvarnas na
turvärden. Sammanfattande bedöm
ning av zoologisk information rörande 
Vindelälven, Pite, Kalix och Torne älvar 
samt deras dalgångar. Statens Natur
vårdsverk, Publikation 13,28-48. 

Karlen, W., 1976: Lacustrine sediments 
and tree-limit variations as indicators of 
Holocene climatic fluctuations in Lapp
land. Northern Sweden. Geogr. Annaler 
58,1-34. 

Kujansuu, R., 1967: On the deglaciation of 
western Finnish Lapland. Bull. de la 
Commission Geol. de Finlande 232, 98 s. 

lagerbäck, R., 1977: Unga rörelser i det 
svenska urberget. Forskning och fram
steg 1977:2,7-15. 

ljungner, E., 1949: East-West balance of 
the Quaternary ice caps in Patagonia 
and Scandinavia. Bull of the geol. inst. 
of the Univ. of Upsala 34, 11-96. 

lozinski, W., 1912: Die periglaziale Fazies 
der mechanischen Verwitterung. C. R. 
11th Int. Geol. Congr. Stockholm 1910, 
2,1039-1053. 

lundqvist, G., 1942: Var äro issjöarnas se
diment? Geol. För. Förh. 64,160-162. 

- 1943: Norrlands jordarter. SGU Ser. C 
457,165 s. 

- 1944: De svenska fjällens natur. Stock
holm. 440 s. 

lundqvist, J., 1962: Patterned ground and 
related frost phenomena in Sweden. 
SGU Ser. C 583, 101 s. 

- 1969: Beskrivning till jordartskarta över 



Jämtlands län. SGU Ser. Ca 45,418 s. 
- 1969: Problems of the so-called Ro

gen-moraine. SGU Ser. C 648, 3-32. 
- 1973: Isavsmältningens förlopp i Jämt

lands län. SGU Ser. C 681,187 s. 

Lundqvist, J., Lagerbäck, R., 1976: The 
Pärve Fault: A lateglacial fault in the 
Precambrian of Swedish Lapland. Geol. 
För. Förh. 98, 45-51. 

Lundqvist, Jim, 1961: Preliminär redogö
relse för fil. kand. Jim Lundqvists växt
biologiska fältarbeten hösten 1961 i 
Laisälvens vattensystem, samt prelimi
nära sammanfattningar av de viktigaste 
resultaten. Stencil. Kungl. Vetenskaps
akademins naturskyddskommitte. 

Magnusson, N. H., Thorslund, P., Brotzlm, 
F., Asklund, B., Kulling, O., 1962: Beskriv

ning till karta över Sveriges berggrund. 
SGU Ser. Ba 16, 290 s. 

Mannerfelt, C., M:son, 1945: Några glaci
almorfologiska formelement och deras 
vittnesbörd om landisens avsmältning i 
svensk och norsk fjällterräng. Geogr. 
Annaler 27,239 s. 

Markgren, M., 1960: Gebirgsmorphologi
sche und - morphogenetische Studien 
in Nordfennoskandia. Petermanns Ge
ogr. Mitt. 2/3, 103-114. 

Markgren, M., Lassila, M., 1973: Geomor
fologi och jordarter i VindeläIvsregio
nen inom tre fjällområden. Rapport för 
VINA-gruppen 1973. Geogr. inst. i 
Umeå, Stencil, 10 s. 

Peltier, L C., 1950: The geographic cycle 
in periglacial regions as it is related to 
climatic geomorphology. Ann. Ass. Am. 
Geogr.40,214-236. 

Pewe, T. L, 1963: lee wedges in Alaska -
classification, distribution and climatic 
significance. Geol. Soc. Am. Spec. Pap. 
76, 129 S. 

Rudberg, S., 1967: Det kala bergets ut-

bredning i Fennoskandia - en pro
blemdiskussion. Teknik och Natur 
(Festskrift tillägnad G. Beskow), Göte
borg, 339-368. 

- 1976: Ober geomorphologische Kar
tierung in Nordschweden - Eine Ent
gegnung. Erdkunde 30:3, 234-236. 

Rudberg, S., Sundborg, A., 1975: Vatten
dragen i norra Norrland. Geovetenskap
liga naturvärden. Uppsala Universitet, 
Naturgeogr. inst., 117 S. 

Sjörs, H., 1969: Norrlandsälvarnas natur
värden. Botaniska och allmänekologis
ka skyddsvärden vid de outbyggda 
storälvarna i övre Norrland. Statens Na
turvårdsverk, Publikation 13, 49-93. 

Smalley, I., Unwin, D., 1968: The formation 
and shape of drumlins and their distri
bution and orientation in Drumlin 
fields. J. of Glaciology 7 (51), 377-390. 

Svensson, H., 1959: Glaciation och morfo
logi. Medl. från Lunds universitets ge
ogr. inst. Avhandlingar 36,283 s. 

Svensson, L, Bjärvall, A., Larsson, E., 
1972: Fågellokaler i Sverige. Svenska 
naturskyddsföreningens reseguide. 
Stockholm. 240 S. 

Ulfstedt, A-C., 1976: Geomorfologiska 
kartbladen 25 E Gräsvattnet och 25 F 
Umfors. Beskrivning och naturvärdes
bedömning. Statens naturvårdsverk PM 
731,86s. 

- 1977: Geomorfologiska kartbladet 25 G 
Ammarnäs. Beskrivning och naturvär
desbedömning. Statens naturvårdsverk 
PM 859,56 s. 

Ulfstedt, A-C., Melander, O., 1974: Värde
ringsproblem beträffande två geomor
fologiskt inventerade fjällområden. 
Rapport 34. Uppsala universitet, Natur
geogr. inst., 371-383. 

Washburn, A. 1973: Periglacial proces-
ses and environments. London. 262 s. 

53 



Fig 1 Undersökningsområdets läge, sid 8 
Fig 2 Figurerna 3 och 4:as läge, sid 8 
Fig 3 Skillnader vid bildtolkning i olika flyg-

bildsmaterial, sid 9 
4 " sid 9 
5 Ruonekjåkkås utlopp i Sädvajaure. 

Foto: H-J Ulfstedt, sid 10 
6 Höjdskiktskarta, sid 11 
1 Ruotekarta, sid 11 

Fig 8 Fjällkedjans utveckling, sid 12 
Fig 9 Geologisk översikt, sid 13 
Fig 10 Hypotetisk skiss över isrecessionen, 

sid 15 
Fig 11 Tvärsnitt igenom Fierras vid tiden för 

isrecessionen, sid 15 
Fig 12 Kornstorleksanalys i slukås, sid 16 
Fig 13 Vegetationszonerna, sid 18 
Fig 14 Mikrokarst SV om Mierkenis. Foto: 

Fig 15 

Fig 16 

Fig 17 

H-J Ulfstedt, sid 20 

Guijaure. Flygfoto: A-C Ulfstedt. 
Godkänd för reproduktion och sprid
ning av Försvarsstaben 1977-05-23, 
sid 21 
Rogenmorän i Tjålmejaure. Flygfoto: 
Rikets allmänna kartverk 1970. God
känd för reproduktion och spridning 
av statens lantmäteriverk 1977-04-04, 
sid 22 
Glacifluviala rännor söder om Graddas
tjåkkå Foto: A-C Ulfstedt. Godkänd 
för reproduktion och spridning av 
Försvarsstaben 1977-05-23, sid 24 

Fig 18 Slukåsar vid Graddastjåkkå. Foto: 
H-J Ulfstedt, sid 25 

54 

Fig 19 Block- och strukturmark på Tjidtjak
gaise. Foto: H -J Ulfstedt, sid 27 

Fig 20 Stenringar på Tjidtjakgaise. Foto: 
H -J Ulfstedt, sid 28 

Fig 21 Tuvmark öster om Guikultjårrå 

Fig 22 Meandrande bäck i Sieldutjåkkås delta
land. Flygfoto: A-C Ulfstedt. God
känd för reproduktion och spridning 
av Försvarsstaben 1977 -05-23, sid 30 

Fig 23 Poängsatta objekt, sid 33 
Fig 24 Klassificerade objekt, sid 34 
Fig 25 Rullstensås vid Laisälven. Foto: H-J 

Ulfstedt, sid 35 
Fig 26 Iraftdeltat vid Adolfström. Flygfoto: 

A-C Ulfstedt. Godkänd för repro
duktion och spridning av Försvars
staben 1977 -05-23, sid 36 

Fig 27 Sandurytor vid Graddastjåkkå. Foto: 
H -J Ulfstedt, sid 36 

Fig 28 Strandlinje på Fiellatjåkkå. Flygfoto: 
A-C Ulfstedt. Godkänd för reproduk
tion och spridning av Försvarsstaben 
1977-05-23, sid 37 

Fig 29 Glaciärnisch i Ruonektjåkkå. Foto: 
H -J Ulfstedt, sid 38 

Fig 30 Palsar vid Sieldutjåkkå. Flygfoto: 
A-C Ulfstedt. Godkänd för repro
duktion och spridning av Försvars
staben 1977-05-23, sid 41 

Fig 31 Geomorfologiskt värdefulla områden, 
sid 43 

Fig 32 Sjösystemet runt Tjålmejaure, sid 44 
Fig 33 Smuolevagge, sid 45 
Fig 34 Graddas-området, sid 47 



GEOMORFOLOGISKA KARTBLADEN 
GEOMORPHOLOGICAL MAPS 
... 

26 F NASAFJALL 26 G PIELJEKAISE 

740013 

7350 

1 : 250 000 

10 km 
L-....L---1_ ....L--L_.L--'-_.l..-.....I----'_, 

Ekv,d'stans 100 m 

NORGE 

Karth6rnens koordinater i Rikets nat Kartritningen utf6rd av Birgit Hansson 

~~a~~~~dL~~tS~~~:~~::~n~~;~t_~;_~~idning 

26 F, 26G 

\ 

Utarbetad vid Naturgeografiska Institutionen 
Stockholms Universitet av ANN-CATHRINE ULFSTEDT 

.' ( ..... / 

..... 
~~"----...---------

--~~-... - --~ 

. 
• 9" -... ~~ 

. 
-

" . 
l " } 
',:Y j 

(/ ... 
'""--
~ 

~. . . I 
\ 
. 
~ J --: 

r· 
) 

\ J 

Reproduktion och tryckning LiberKartor, STOCKHOLM 1977 

7350 

Kalt berg Bedrock outcrops 

F6rkastniilg Fault line 

Glacialt praglad resp , glacialt svagt praglad kantlinje 
Glacially eroded trough edge, well developed and poorly developed 

Glaciarnisch, tydlig resp. otydlig 
Cirque, well developed and poorly developed 

f"\ Nivationsnisch Nivation hollow 

Solifluktionsvalkar Solifluction lobes 

:. ,;-. Strukturmark i plan resp, lutande terrang 
• • ':': Patterned ground on flat terrain and on slopes 

W' Tundrapolygoner Tundra polygons 

n 
n n 

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

Kuperad moranterrang (i reg el niviiskillnader > 5 m) 
Hummocky moraine (normally with relative heights > 5 m) 

Rogenmoran Moraine of Rogen type 

'," Drumlins Drumlins 

---- Svag drumlinisering Weak " drumlinisation" in drift 

And- och sidomoran End moraine and lateral moraine 

Moranrygg av komp lext ursprung och i anslutning till bergssida 
Moraineridge of complex origin 

•• : • Rik- och storblockiga omriiden Blockfields and other blOcky areas 

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

/ / Rannor av glacifluvialt/f luvialt ursprung (vanligen torrdalar) resp, 'l" 'f// diffusa g lacifluviala erosionsspiir, Glaciofluvial/ fluvial channels 
(normally dry) and traces of glaciofluvial erosion 

.... .. 

Tyd liga glacifluviala/ fluvia la erosionskanter 
Distinct glaciofluvial/ fluvial erosion scarps 

Meandrande flodlopp med avskuren meander (korvsj6) 
Meandering river with abandoned meander loop (oxbow lake) 

Rullstensiis Esker 

Slukasar och liknande Subglacially engorged eskers and similar features 

Kuperade glacifluviala ackumulationer 
n Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations 

~ Glacifluvial terrass Glaciofluvial terrace 

~ Fossilt delta Fossil delta 

Recent st6rre resp. mindre delta Recent large delta and recent small delta 

Svamkagla Alluvia/fan 

Sandur Sandur plain 

Annan glacifluvial/fluvial avlagring Other glaciofluvial/fluvial accumulation 

Tydlig resp , otydlig issj6strandlinje 
Shoreline of icedammed lake and poorly defined shoreline of icedammed lake 

~ Recenta strandformer Recent minor shoreline features 

-:: __ ~~ Myr Swamp 

••• Palsar Palsas 

/ f I \\ Rasrannor Rockfall chutes 

4J Lavinblocktungor Avalanche boulder tongues 

44H~ Talus Talus 

Raviner Gullies or channels in deposits 

Grus- och jordtag Gravel-pit 

4o...J' Damm Dam 




