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Förord 

Området för det geomorfologiska kartbladet 
K vikkjokk har under lång tid varit föremål för 
forskningens intresse. Hit kom Linne under 
sin Lappländska resa 1732; här verkade under 
den långa perioden 1895-1931 Axel Hamberg 
i samband med sina märkliga Sarekstudier. 
Under de sista årtiondena har en grupp yngre 
forskare med byn K vikkjokk som centrum 
bedrivit ingående studier, främst av Kvikk
jokk-deltat och av de älvar som byggt upp 
deltat. Den drivande kraften i dessa arbeten 
fil. lic. Sten Dahlskog svarar i beskrivningen 
just för ett avsnitt om K vikkjokkdeltat. 

Läget av hittills utgivna blad - bland vilka 
ingår ett tidigt och delvis i annan teknik karte
rat större område i nordvästra Dalarna -
framgår av översiktskartan, fig. 1. Kartskalan 
är liksom hos tidigare utgivna blad 1 :250 000. 

Karteringen har liksom tidigare baserats på 
flygbildstolkning, varvid endast pankroma
tiskt bildmaterial, men ej IR-färgbilder, stått 
till förfogande. Fältkontroller har företagits i 
den omfattning som ansetts nödvändig för en 
riktig identifiering och för att skapa bättre 
förutsättningar för de värderingar som denna 
beskrivning mynnar ut i. 

I numera flertalet blad har även myren 
återgivits. I huvudsak har informationen om 
dess utbredning inhämtats från flygbilderna 
och den topografiska kartan; av kartskaleskäl 
har en betydande generalisering här liksom i 
fråga om andra objekt varit nödvändig. 

På samma sätt som tidigare har ytor utan 
klara morfologiska indikationer lämnats vita. 
En klassificering av dem skulle ha krävt be
tydande insatser av fältarbeten och därmed 
starkt ökade kostnader. Med hänsyn till att 
det vanligen torde röra sig om ett relativt 

tunt, odifferentierat moräntäcke, har åt
gärden ansetts försvarlig. 

Till kartan hör en relativt utförlig beskriv
ning av terrängformerna inom kartbladsom
rådet och en kortare skildring av deras ut
vecklingshistoria. Liksom i fråga om kartan 
är denna presentation koncentrerad till vad 
som ofta kallas mellanformerna. De allra 
största formelementen - ytor av peneplantyp, 
dalgenerationer etc - liksom former av mind
re storlek än några kvadratmeter - t ex mind
re frostmarksformer - redovisas sålunda ej. 
Skälen är bl a kart- och reproduktionsmäs
siga, när det gäller småformerna också be
gränsningar i flygbildsmaterialets upplös
ningsförmåga, d v sinformationsinnehåll. 
Det måste vidare understrykas att det inom 
ramen för tillgängliga resurser inte varit möj
ligt med en djupgående analys av landskaps
utvecklingen. En längre gående presentation 
av isrörelsen och deglaciationen inom kart
bladets norra del hade t ex varit önskvärd. 

Beskrivningens senare del utgöres aven 
värdering, som för fram till en sammanfat
tande översikt i lättillgänglig form. Värde
ringsprinciperna är desamma som tillämpats 
tidigare. Svårigheterna att åstadkomma in
vändningsfria sådana skall åter betonas. Ge
nom redovisningen av de individuella objek
ten och av gången av värderingen torde andra 
värderingsgrunder kunna anläggas; väsentligt 
andra resultat torde dock vid tillämpningen 
knappast bli följden. 

För kostnaderna har svarat Statens natur
vårdsverks fjällutredning och i mindre ut
sträckning den naturgeografiska institutionen 
vid Stockholms universitet. 

Gunnar Hoppe 
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Sammanfattning 

Geomorfologiska kartbladet 27H Kvikkjokk. 
- Beskrivning och naturvärdesbedömning. 

Ann-Cathrine Ulfstedt. 

Arbetet avser ge en översikt över geomorfo
login inom den del av fjällen som motsvaras 
av kartbladet K vikkjokk samt en så välgrun
dad bedömning som möjligt av områdets na
turvärden. Inventeringen, som i huvudsak 
bygger på flygbildstolkning, redovisas dels i 
form aven karta i skalan 1:250 000, dels med 
hjälp aven tillhörande kartbladsbeskrivning. 
Denna beskrivning består av två delar; i den 
första ges en allmän bakgrund till arbets
metodik och kartinnehåll, i den andra presen
teras resultatet av naturvärderingen. De in
ledande avsnitten behandlar dessutom fjäll
kedjans utveckling, varvid det geologiska av
snittet har givits förhållandevis litet utrymme, 
medan den kvartära utvecklingen behandlas 
mera utförligt. De karterade formgrupperna 
härrör nämligen huvudsakligen från kvartär 
tid och är övervägande av glacialt ursprung, 
även om vissa postglaciala fOfmer också har 
stor betydelse inom undersökningsområdet. 
Kapitel III omfattar en systematisk genom
gång av formernas uppkomsts ätt och utseen-

de. Deras utbredning inom kartbladet, och 
om möjligt inom hela fjällkedjan, anges. I vis
sa fall diskuteras formernas betydelse för 
tolkningen a v viktiga naturhistoriska förlopp. 

I arbetets senare del följer naturvärdesbe
dömningen. Först poängsätts varje enskilt ob
jekt med hän s yn till faktorerna' , sälls ynthet" , 
"utformning" och "forskningsintresse" (ta
bell och fig 17). Därefter inordnas objekten i 
fyra klasser (I-IV) efter deras sammanlagda 
naturvärde (fig 18). Klass I avser objekt av 
överregional betydelse klass II objekt av re
gional och klass III objekt av lokal betydelse. 
Objekt tillhörande de tre första klasserna har 
relativt utförligt beskrivits. Inom kartbladet 
har 80 objekt blivit föremål för närmare ana
lys. Av dessa har två ansetts tillhöra klass I, 
medan fem inordnats i klass II och sextiosju i 
klass III. 

Utvärderingen av objekt har slutligen legat 
till grund för en sammanställning av värde
fulla områden (fig 29). Vikten har då lagts vid 
partier tillhörande klasserna I och II, medan 
klass III-områden dels utgör skyddszoner 
kring värdefulla kärnornråden, dels områden 
av mera lokalt intresse. Speciellt högt värde 
har tillskrivits Tarradalen och södra delen av 
Tarrekaise samt området norr om Parka. 
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Summary 

Geomorphological Map 27H Kvikkjokk. 
- Description and assessment of areas of 
geomorphological importance. 

Ann-Cathrine Ulfstedt 

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

The assessment of natural value follows in 
the later part of the study. First, every indi
vidual items is awarded point s for "rarity" , 
"form", and "research interest" (fig 17). The 
items are then c1assified into one of four 
c1asses (I-IV) according to their total natural 
value (fig 18). Class I covers items of signif
icance outside the region, c1ass II, items of 
significance regionally , and c1ass III, items of 
significance locally. Items in the first three 
c1asses have been described in detail. 

Eighty items found on the K vikkjokk map 
sheet area have been analysed. Of these two 
has been regarded as belonging to c1ass I, five 
to c1ass II, and sixtyseven to c1ass III. 

Finally , the c1assification of items has 
formed the basis of a compilation of valuable 
areas (fig 29). Here, more importance has 
been given to c1ass I and c1ass II objects, 
while the significance of c1ass III areas is as 
protection zones round valuable key areas or 
as areas of significance locally. Especially 
high value as been ascribed to the valley Tar
radalen the southern part of Tarrekaise, and 
the region north of Parka. 



Geomorfologiska kartbladet 27 
I. Geomorfologisk kartering 

KVIKKJOKK 

a) Den geomorfologiska kartan 

En geomorfologisk karta skall- så vitt möjligt 
- demonstrera samtliga terrängformer. Den 
bör ge uppgifter om geomorfologin inom varje 
del av kartan (dvs vara heltäckande) och läm
na information om formernas utseende, upp
komstsätt och ålder (morfografi, morfogenes 
och morfokronologi). Vidare bör den illustre
ra uppbyggnadsmaterialets beskaffenhet 
(jordart, bergart), belysa terrängens lutnings
förhållanden (morfometrin) och samtidigt 
göra ett så plastiskt intryck som möjligt. Mor
fologiskt viktiga gränslinjer bör anges - i fjäl
len t ex skollgränser (se kap II) och trädgrän
sen (Rudberg 1976). 

Vid försök att åskådliggöra all denna 
landskapsinformation på en enda karta blir 
resultatet emellertid oftast alltför oöverskåd
ligt och svårläst särskilt om samtliga aspek
ter dessutom skall tillmätas samma betydelse. 
De flesta geomorfologiska kartor har därför 
en något specialiserad inriktning, som under
ordnar eller helt utesluter viss information. 

Geomorfologiska kartor i modernisering 
har producerats 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 den särskilda kommissionen för 
geomorfologis k kartering - inom den geo
grafiska världsunionen - eftersträvades där
för ett enhetligt symbolspråk (Demek 1972). 
Vidare bestämdes att symboler i första hand 
bör illustrera enskilda former, medan Y t
täckande fårg skall ange processer. De redo
visningsformer som skisserades anpassades 
efter central- och östeuropeiska önskemål. 
Detta gällde såväl karts kala som kartans ut
formning. 

Vid karteringen av fjällen har de interna
tionella riktlinjerna inte helt kunnat följas. 
Dels har en betydande komplettering av sym
bolerna varit nödvändig, dels har en helt an
nan karts kala tillämpats. Inskärnkningar har 
gjorts i kartans informationsmängd - detta är 
nödvändigt med hänsyn till arbetsförhål
landena i Nordsverige: områdena är till stor 
del okända, jordartskartor saknas och fålt
kontrollerna försvåras på grund av om-

råden as otillgänglighet. Dessutom har syftet 
varit att framställa en karta som väsentligen 
tjänar praktiska ändamål. Det har varit nöd
vändigt att åstadkomma en produkt förhål
landevis snabbt, samtidigt som kostnaderna 
måste hållas låga. Arbetet bygger därför på 
flygbildstolkning, vilket bl a möjliggör hög 

ffi) Utgivna kartblad 

• Kartbladet Kvikkjokk 

D Kartblad under bearbetning 

Fig 1,' Undersökta områden. 
Location map. 
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karteringshastighet, och den slutgiltiga kartan 
utges i skalan l: 250 000, vilket överensstäm
mer med den svenska planeringskartans . - I 
denna skala är det endast i undantagsfall möj
ligt att låta varje symbol motsvara en indi
viduell form. Symbolerna utgör vanligen en 
sammanfattande beteckning för hela grupper 
av likartade former. Vad beträffar symboler
nas fårgsättning har de internationella nor
merna följts, men yttäckande processfårger 
skulle inte kunna införas utan betydande ök
ning av fåltinsatserna och har därför ute
slutits. Genom att uppskatta den yta som 
täcks aven bestämd symbol, bör emellertid 
även en uppskattning av processens omfatt
ning vara möjlig. 

Föreliggande arbete betonar morfografi 
och morfogenes . Morfometrin demonstreras 
endast genom höjdkurvorna (som för övrigt 
återges i urval från den topografiska kartan), 
och morfokronologin framhålls inte särskilt. 
(Det bör dock understrykas att åldersfrågan i 
fjällandskap ofta är av mindre intrikat natur 
än inom icke tidigare nedisade landskaps
typer.) Litologin är i kartan eftersatt - viss 
upplysning lämnas i och med den geomorfo
logiska bestämningen av formgrupperna men 
i övrigt hänvisas endast till det geologiska 
kartmaterial som redan finns. 

b) Karteringens utförande 

Som redan nämnts bygger karteringen på 
tolkning av flygbilder. Vid de flesta hittills 
publicerade geomorfologiska kartblad över 
Norr- och Västerbotten har tolkningen utförts 
i svart/vita bilder fotograferade på s k nor
malhöjd (dvs ca 4 600 m) och i skalan 
1:30 000. Inom Jämtlands län har flygbilder 
tagna med infraröd känslig fårgfilm i skalan 
1 :60 000 utnyttjats, men sådant bildmaterial 
saknas ännu över huvuddelen av fjällkedjan 
längre norrut. Bladet i Norrbottens sydligaste 
del (Nasafjäll/Pieljekaise) är emellertid base
rat på arbeten i IR-bilder. 

Båda bildmaterialen har för- och nackdelar, 
och den slutgiltiga produkten varierar något 
beroende på vilket films lag som har använts, 
dock utan att det ena kan sägas ge ett mera 
rättvisande resultat än det andra. Möjlig
heterna att uppfatta ytterligare information 
ökas genom fårgsättningen av flygbilden och 
därmed åstadkommer man i allmänhet en 
större säkerhet vid tolkningen. 

De vid flygbildstolkningen identifierade 
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formgrupperna har överförts till den topogra
fiska kartan (skala l: 100 000) som därefter 
fått utgöra underlag för den efterföljande fält
kontrollen. Förutom at~ vara en stickprovs
artad kontroll har denna inneburit en viss 
komplettering av informationen hämtad ur 
bilderna. I första hand har svårtolkade objekt 
blivit föremål för fåltstudier, men även andra 
geomorfologiskt intressanta och/eller välut
vecklade företeelser har studerats. Fältarbe
tet har dock blivit mer omfattande än om 
syftet endast varit en småskalig kartering; 
bl a har fåltobservationerna betydelse för 
klargörandet av isrecessionsförloppet och 
den geomorfologi ska utvecklingen inom om
rådet. Dessa studier kan synas oväsentliga för 
arbetets huvudsyfte men är ofta avgörande 
för slutsatserna i den naturvärdesbedömning 
som åtföljer kartan. 

En ny genomgång av flygbilderna har där
efter företagits med stöd av iakttagelser i fålt. 
I samband med detta har det slutgiltiga manu
skriptet i skalan l: 100 000 färdigställts. Detta 
har renritats och utgjort underlag för tryck
ningen av kartan (skala 1:250000). Den kart· 
bladsbeskrivning som åtföljer kartan är i förs
ta hand avsedd för personer som sysslar med 
planering inom naturvården. Dessa kan förut
sättas ha viss geovetenskaplig skolning, men 
beskrivningen har utformats så att den även 
bör kunna läsas av andra än fackmän. Så
lunda ges i de inledande avsnitten en över
siktlig redogörelse för landskapsutvecklingen 
och för de karterade formgrupperna. Denna 
genomgång ligger sedan till grund för den re
dovisning av områdets geomorfologiska na
turvärden som följer beskrivningens senare 
del. 

Undersökningsområdet 

Det karterade området (fig l, sid 7) omfattar 
många olika landskapstyper. Den östra delen 
domineras av lågfjäll där barrskogen tränger 
in i dalstråken och topparna sällan når upp 
över 800-metersnivån. I norr och väster ligger 
mäktiga högfjällsområden åtskilda av djupa 
dalar (fig 2). Dessa partier hyser många klas
siska vandringsleder, med utgångspunkt från 
Kvikkjokk. 

Ett välkänt turiststråk utgör sålunda Tarra
dalen som omges av Tarrekaise i öster och 
det något lägre Staika i väster. I sistnämnda 
fjäll finns områdets enda glaciär väl synlig 



Fig 2: Höjdskiktskarta. 
Relief map. 

ända från Kvikkjokk (fig 3). Staika utgör 
nordspetsen på det ganska flacka högfjälls
område som sträcker sig ca 3 mil åt SSO och 
slutar i Raskas pregnanta sydvägg. Massivet 
är genomdraget av korta parallella dalar som 
mynnar ut i sänkan vid Kuoddujarre-Sar
taure. Det kännetecknas av formfattigdom 
vad gäller mellanformer (alltså t ex morän kul
lar) , och frostmarksfenomenen dominerar 
därför kartbilden. 

I Tarrekaise återfinns områdets högsta 
partier. Topparna når här över l 800 meter 
och reser sig brant upp från dalarna. Hela 
området är präglat av de intensiva slutt-

nings-och flodprocesserna vilka resulterat i 
sönderstyckade bergväggar och djupt ned
skurna bäckraviner (fig 4). 

Ett helt annat landskap utmärker Sareks 
sydsluttning vilken återfinns i den nordligaste 
delen av undersökningsområdet. Den flacka, 
tätt bevuxna sluttningen domineras av rännor 
som vittnar om betydande vattenflöden från 
de sista resterna av inlandsisen. 

Kartbladsområdet avvattnas av Lilla 
Luleälv med tillflöden och längst i sydväst av 
Piteälven. Den senare flyter genom en serie 
sjöar från Lulep Mäkak till Tjeggelvas. Dal
gången är här - liksom längre uppströms -
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Fig 3: Staika med prefekt nischform och områdets enda recenta glaciär. 
The cirque and the area' s only recent glacier, on Mt Staika. 

Fig 4: Tarradalen och Tarrekaises sydsluttning. 
The Valley Tarradalen and Mt Tarrekaise. 
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Fig 5: Routekarta~ 
längs heldragna linjer 
har markkontroller 
utförts ~ streckade linjer 
har kontrollerats från 
helikopter 

I 
I 

'-(med punktkontroller 
på marken). 
Route Map; grolInd 
checks have been car
ried out along conti
nuous lines; helicopter 
checks along dotted 
lines (with spot checks 
at grolInd leve!). 

----/7.' 

påfallande karg och löst jordtäcke saknas 
över stora arealer. Den står därmed i skarp 
kontrast till Tarraälvsdalen med dess be
tydande jorddjup och yppiga växtlighet. 

Stora delar av kartbladsområdet är otill-· 
gängliga och vägar saknas - med undantag av 
vägen fram till K vikkjokk. Härifrån leds tu
ristströmmen i huvudsak i två riktningar, dels 
vidare norrut längs Kungsleden till Sarek, 

/ 
I 
I 

;- '" ;' 

dels västerut längs Tarradalen mot Padje
lanta. Övriga delar av området är föga utnytt
jade och saknar vandringsleder och över
nattnings möjligheter . 

Den geomorfologiska kartläggningen på
börjades våren 1978 och fältarbetet utfördes 
samma sommar i den omfattning som framgår 
av ru ttkartan i fig 5. 
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Fjällkedjans utveckling 
1. Geologisk översikt 

Den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, är 
av förhållandevis hög ålder i jämförelse med 
andra bergskedjor (fig 6). Under urtidens 
slutskede (dvs för mer än 600 milj år sedan) 
fylldes en stor sänka, en s k geosynklinal, 
väster om den nuvarande bergskedjan, med 
stora mängder avlagringar från omgiv
ningarna. Sedimentationen fortsatte under 
kambrosilurtiden (ca 600-400 milj år sedan), 
då dessutom en livlig vulkanism inträdde. 
Bergskedjeveckningen började i ordovicium, 
nådde sin kulmen i silur och kan anses av
slutad i devon. I samband med veckningen 
kom ofta bergarts serier att i form av skollor 
skjuta ut över ofta yngre lager. Exempel på 
en sådan skolla av stor regional omfattning är 
seve-köliskollan. Med köligruppen menar 
man då vanligen bergarter dominerade av 
lågmetamorfa (mindre starkt omvandlade) 
skiffrar och med sevegruppen skiffrar av 
högmetamorf natur. Skollstrukturen kommer 
på grund av lagrens stupning åt väster att ge 
upphov till branter stupande åt öster; senare 

kan branterna ha skärpts genom effekten av 
nedisningarna. 

Geologisk kartläggning pågår inom områ
det, men har ännu inte publicerats, och de 
kommentarer som här kan göras till Kullings 
karta från 1977 (fig 7) är därför knapphändiga. 
Allmänt kan sägas att områdets västra delar 
domineras av seve-köliskollans hög meta
morfa delar med t ex Tarrekaises amfibolit
berggrund. Österut följer partier som lokali
serats till den mellersta skollberggrunden. I 
Magnusson et al (1962) har följande karakte
ristik angivits (enl Kulling): "Nordöst om 
Ringselefönstret uppbyggdes ett parti av fjäl
lens östra randområde av finkorniga gnejser 
och arkosartade bergarter med grova 
konglomeratlager. Denna på Hyolithusserien 
(fjällranden, förf anm) liggande överskjutan
de prekambriska berggrund har efter de tven
ne stora sjöarna i zonen, Tjeggelvas och Sag
gat, benämnts Tjeggelvas-Saggats s koll
parti. " 

Längst i öster kommer urberget in och två 
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Fig 6: Fjällkedjans utveckling. 
The development of the Scandinavian mountain range. 
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Fig 7: Geologisk översikt (efter Kulling 1977). 
Geologicalmap (af ter Kulling 1977). 

tydliga skollgränser löper därmed genom om
rådet: en som markerar övergången från ur
berg mot fjällkedjan, och en som markerar 
övergången till seve-köliskollan. 

Bergskedjans veckning avslutades i devon. 
Därefter vidtog en lång period, då Skanderna 
endast påverkades av nedbrytande krafter. 
U nder tiden fram till tertiär hade sålunda 
fjällkedjan genom bl a vittring och flodero
sion brutits ned till en flack berggrundsyta. 
Denna yta höjdes sedan upp samtidigt som 
den bröts sönder. Därmed uppstod de höjd
förhållanden som i stort sett ännu råder (jfr fig 
6). 

I och med utgången av tertiär hade fjällked
jan erhållit sina morfologiska huvuddrag men 
därmed inte sitt slutgiltiga utseende. Först 
under kvartärtiden inträffade de stora nedis
ningarna, vilka (som redan framgått ovan) 
haft fundamental betydelse för detaljerna i 
landskapsbilden och även för större drag i 
berggrundens morfologi. 

2. Fjällkedjan i kvartär tid 

a) Istiderna 
I kvartärtiden försämrades klimatet och stora 
inlandsisar uppstod. På den europeiska kon-

SKOLLBERGGRUND 
ERUPTIVA BERGARTER 
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~~(?J amfi bolit 

SEDIMENTÄRA BERGARTER 
Övre skoLLberggrunden 
~ bandad kvartsitbergart 
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C:=J glimmerskiffer 

Nedre skollberggrunden 
b·::::::-.:.:J sparagmit 
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MeLLersta och undre skoLlberggrunden 
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~ Tornetröskgruppens sediment 

K/,~\:~J fjäLLkedjans urbergsunderlag 

~ förkastning 

___ skoLlgräns 

tinenten finns belägg för minst 4-5 större ned
isningar (glacialer); de avlöstes av perioder 
med varmare klimat (s k interglacialer) . 
Dessa nordeuropeiska inlandsisar hade mot
svarigheter på andra kontinenter, t ex i 
Nordamerika. I Sverige har var och en av 
dessa istider förstört det mesta av spåren av 
den föregående, varför de former som nu kan 
iakttas till övervägande del hörrör från den 
senaste istiden - Wiirm-eller Weichselistiden. 
Undantag utgör främst de större erosions
formerna i det fasta berget, som bör ses som 
resultatet av upprepad glaciation. 

I sina huvuddrag har den senaste nedis
ningen troligen haft samma förlopp som sina 
föregångare, även om t ex ismäktighet och 
istidens varaktighet har varierat. Så har gla
ciärnischerna spelat samma roll i inlednings
skedet av varje istid; glaciationsgränsen sänk
tes och därmed ökade småglaciärerna i stor
lek, samtidigt som nya uppstod. Många av de 
tomma glaciärnischerna, som i våra dagar kan 
iakttas också på förhållandevis låg höjd över 
havet, anses härröra från detta inlednings
skede. Det finns emellertid flera hypoteser 
angående denna inledningsperiod; den kan 
eventuellt också ha inneburit en mycket 
snabb istillväxt över stora arealer samtidigt 
(men då borde ej lågt liggande nischer ha 
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uppstått). Vanligtvis har man dock tänkt sig 
en successiv tillväxt av nischglaciärer till 
dalglaciärer , vilka i sin tur växte samman till 
isströmnät. Isen fortsatte att utvidgas och 
bredde ut sig över det nuvarande skogs
landet. För 18 000-20 000 år sedan nådde den 
sin maximala utbredning under senaste is
tiden - isfronten låg då över norra Tyskland. 

Glacialperioderna fortgick emellertid inte 
utan störningar. Tidvis avtog isens tillväxt 
eller ersattes t o m av avsmältning, så att is
täcket decimerades. (Omfattningen av sådana 
s k interstadialer är dock fortfarande oklar.) 

Weichselisens utbredning är, åtminstone 
söderut, i huvudsak känd (Jfr. t ex Hoppe 
1971). Betydligt större osäkerhet råder beträf
fande isens tjocklek och rörelsemönster. Un
der högglacialen låg' isens kulmen, den s k 
isdelaren, öster om fjällkedjan, möjligen ända 
ute över Bottenhavet. Från denna zon 
strömmade isen ut i alla riktningar och - på 
grund av isens betydande tjocklek - förmod
ligen utan större hänsyn till den under
liggande markytans topografi. Efter hand som 
isen blev tunnare skedde emellertid en för
ändring, och isens rörelser blev mer och mer 
beroende av underlaget, som i deglaciatio
nens slutskede, i betydande utsträckning, 
styrde isströmmarna. 

Isens rörelseriktning kan studeras bl a i 
berggrundsmorfologin: rundhällarna, och 
särskilt de isräffior som kan finnas på hällar
na, ger upplysningar om strömntngsrikt
ningarna. Räfflorna återspeglar i allmänhet 
endast isrörelsen i det senaste skedet av de
glaciationen, medan äldre räfflor, som kan 
demonstrera tidigare isrörelser, endast före
kommer sparsamt. 

Efter hand som inlandsisen började smälta, 
kom isdelarzonen att förskjutas tillbaka in 
mot fjällen. Uppfattningarna om hur långt 
västerut den kom att ligga i slutskedet har 
varierat genom årtiondena. Under senare tid 
har man ofta (åtminstone teoretiskt) skilt på 
isrecessionen i hög- respektive lågfjäll. Hög
fjällsdeglaciation innebär att de högsta mas
siven skulle ha utgjort s k lokala glaciations
centra, dvs isen skulle ha retirerat in mot 
massiven, som samtidigt var aktivt nedisade. 
Detta förlopp är påvisat inom t ex Kebne
kaise och Sarek (Hamberg 1910, Enqvist 
1918, Hoppe 1956, Holdar 1957). Inom lågfjäl
len tänker man sig en annan typ av isav
smältning (t ex G Lundqvist 1943, Maimerfelt 
1945, J Lundqvist 1973). Här anser man att de 
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högsta partierna först blev isfria, medan dal
gångar och skogsland ännu var nedisade. Det
ta har bl a skapat möjligheter för uppkomsten 
av issjöar - dvs smältvatten från isen har 
stängts in mellan de västliga fjällen och den i 
öster liggande isen. 

Den bild man får av nedisningen inom 
K vikkjokk är svårtolkad - främst vad gäller 
recessionsbilden. Detta framgår tydligt av 
kartan över is räfflor (fig 8) där de få observa
tioner som är gjorda inom området anger 
mycket växlande isrörelser. Man kan anta att 
detta har sin förklaring i att de sista isresterna 
låg inom centrala delarna av området. Dessa 
tämligen små iskroppar har sedan givit upp
hov till mycket lokala rörelser, vilket återges i 
räffelbilden. Förutom att man kan tänka sig 
en sista, tynande isrest strax öster om högfjäl
len, troligen med utlöpare i de djupare fjäll
dalarna, kompliceras bilden ytterligare av Sa
reks roll vid deglaciationen. Detta högfjälls
massiv har ju sannolikt (som framgår ovan) 
spelat rollen av ett lokalt glaciationscentrum. 
Ä ven om inga direkta spår av aktiv montan
glaciation finns i massivets södra delar har 
det åtminstone haft en retarderande verkan 
på isavsmältningen i stort. Detta innebär att 
Sarek måste ha blivit isfritt senare än södra 
K vikkjokksområdet och därvid kan man för
vänta sig en allmän lutning mot söder av hela 
isytan. Att så varit fallet framgår av de glaci
fluviala dränerings vägarna. 

Men inte bara händelseförloppet vid de
glaciationen utan också den exakta tidpunk
ten för isens försvinnande från fjällen har va
rit föremål för diskussion. För en sådan nå
gorlunda preciserad tidsangivelse krävs ett 
stort antal C-14-dateringar (dvs man bestäm
mer åldern hos det äldsta organiska material, 
som deponerats efter isens försvinnande). 
Sådana dateringar har emellertid endast i yt
terst begränsad omfattning utförts i dessa de
lar av landet; de som finns tyder på att fjällen 
här troligen var isfria för 8 500-9 000 år sedan 
(muntlig upplysning av W. Karlen). 

De sista isresterna inom K vikkjokksom
rådet fanns alltså till stor del i fjällens rand
områden mot öster. Detta innebär att de
glaciationen inte har förlöpt omvänt analogt 
med istidens inledningsskede. Härvidlag 
föreställer man sig en långsamt tilltagande 
montanglaciation med kärnområden i de 
högsta massiven. Dessa kärnområden skulle 
kännetecknas av ett stort antal glaciärnischer 
- därmed kan denna roll tillskrivas i första 



Fig 8: Räffelobservationer i Kvikkjokksområdet. 
Svarta symboler är författarens iakttagelser medan 
övrig information (i grönt) är hämtad ur Atlas över 
Sverige. 

hand Tarrekaise och Staika, men också t ex 
Raska och Jouvvapoutta. 

Ökningen av antalet glaciärer vid istidens 
början var en följd av sänkt glaciationsgräns, 
vilken i sin tur var orsakad aven klimatför
sämring. Man har diskuterat hur mycket gla
ciationsgränsen sänktes innan inlandsisen 
bredde ut sig över hela landet; upplysning om 
detta lämnar glaciärnischer på låg höjd över 
havet. En av de lägsta nischer som beskrivits 
(Ljungner 1945, 1949) utgör den vid Sjnjerak 
- för uppkomsten aven glaciär på denna nivå 
måste glaciationsgränsen legat åtminstone 
1 100 m lägre än i våra dagar. (Från senare tid 
finns observationer som tyder på ännu lägre 
glaciationsnivå - t ex Roppe 1963, Vilborg 
1977 eller Agrell 1977). 

b) Glacigena jordarter 

I samband med Weichselistiden uppstod hu
vuddelen av de lösa jordarter som nu täcker 

Glacial striation in the Kvikkjokkarea. The writer's 
observations are marked in black while other in
formation (in green) is obtained from "Atlas över 
Sverige". 

landet. Den vanligaste - moränen - avsattes 
direkt av isen och utgörs i princip aven 
blandning av alla kornstorlekar från ler till 
block. En mycket stor del av de former, som 
skall beskrivas mera ingående i nästa avsnitt, 
är uppbyggda av morän. 

Jordarter , som omfattar främst en eller ett 
par olika kornstorlekar, har vanligen avlag
rats av rinnande vatten, genom vindverk&n 
eller i samband med strandprocesser . Areal
mässigt sett är det rinnande vattnet viktigast 
som transportmedium. Så har det smältvatten 
som strömmade ut från isen orsakat en sorte
ring av det medtransporterade materialet. Is
älvarna hade en hög vattenhastighet i när
heten av mynningarna av inlandsisen, vilket 
medförde att de grövsta fraktionerna vanligen 
sedimenterade där. Efter hand som vatten
hastigheten (och därmed transportförmågan) 
avtog, avlagrades allt finare partiklar. Med 
glacifluviala sediment (eller isälvs avlagringar) 
menar man dels det grova material (sand, 
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Fig 9: Fördelningen mellan skogs- och fjällområden 
i Kvikkjokkstrakten. Information hämtad ur topo
grafiska kartan samt av Sten Dahlskog. 
The distribution of lVoodland and mountain areas 
in the Kvikkjok area. Information obtained from 
the topographicalmap and by Sten Dahlskog. 

grus, sten, block) som företrädesvis avsattes 
nära isfronten, dels de finare sediment (mo, 
mjäla, lera) som fördes ut av vattendragen till 
sjöar eller hav. I fjällen har ofta transport
sträckan varit mycket kort, vilket har medfört 
en dålig sortering av materialet. Huruvida en 
form skall karakteriseras som en glacifluvial 
avlagring eller inte, måste därför icke sällan 
bestämmas snarare med ledning av formens 
utseende (morfologi) än med ledning av 
kornstorlek och sorteringsgrad. 

c) Den postglaciala tiden 

Jordartsbildningen upphörde emellertid inte i 
och med att inlandsisen smälte bort. Älvar 
och vattendrag har fortsatt att avlagra olika 
typer av sediment; deltan bildas, sjöar slam
mar igen. 

Medan de recenta, fluviala processernas 
betydelse för utformningen och utveckligen 
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 de
glaciationen då den vegetationsfria markytan 
var speciellt lätteroderad. Stora mängder ma
terial, framför allt från sandrika glacifluviala 
avlagringar, har omlagrats i form av dynfålt. 
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Dyner förekommer speciellt i det norrländska 
inlandet men finns i undantagsfall ända uppe i 
fjällen. 

Växelvis frysning och upptining har en sor
terande effekt på moderjordarten. En vegeta
tionsfri yta påverkas i högre grad, eftersom 
nedfrysningen då går djupare. Frostpåver
kan, både i form av jordflytning och bildande 
av strukturmark (se vidare kapitel III:3a) är i 
nutid att betrakta som en landskaps
förändrande faktor framför allt i fjällen. 

Efter hand som det organiska livet ökade, 
tillkom nya element av betydelse för land
skapsutvecklingen. Förmultningen av växter 
och djur kom att bli faktorer av vikt för jord
artsbildning. De s k organogenajordarna bör
jade uppstå - vanligen i form av torvjordar, 
men även gyttja och dy räknas hit. 

Sammansättningen och graden av tillväxt 
hos de organiska jordarterna har varierat, vil
ket hänger samman med organismernas kli
matberoende . I postglacial tid har nämligen 
varma perioder avlösts av kalla, och fuktiga 
av torra. Dessa fluktuationer återspeglas i de 
organogena jordarna. En utpräglad värmetid 
inföll under tiden 5 000 - 2 500 f Kr. Somma
rens medeltemperatur 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 pe
rioden som inträffade för ca 2 700 år sedan 
(ca 800-300 f Kr) under järnålderns inled
ningsskede. 

Mindre variationer i klimatet är emellertid 
svåra att avläsa i fjällsluttningarnas torvlager. 
De lokalklimatiska förhållandena tenderar att 
ha större betydelse. (Beträffande klimatut
vecklingen i fjällen under postglacial tid se 
t ex Karlen 1976). 

I kalla klimat avtar hastigheten hos många 
processer och under en stor del av året råder 
ett stillastående. Men man kan se prov på 
snabba förlopp också i fjällen; skred, ras, ra
vinbildning och laviner är exempel på proces
ser som på kort tid kan förändra sluttningar
nas utseende. 

d) Växt- och djurliv 

Vegetationskarteringen över dessa fjällom
råden pågår för närvarande och en mer in
gående beskrivning av växtligheten kan inte 
anses meningsfull i detta sammanhang. En 
viss betydelse för den geomorfologiska kar
tan har dock skogens utbredning (jämför kap 



19 a) - en kartografisk presentation av 
björk- och barrskogsgränsens ungefårliga läge 
återfinns därför i fig 9. (Den senare är baserad 
på muntliga uppgifter av Sten Dahlskog.) 

Allmänt kan sägas att vegetationen är fattig 
över stora arealer - undantag finns dock, 
främst med den botaniskt välbekanta Tarra
dalen, men även området runt Tjeggelvas 
brukar betraktas som mycket värdefullt. 

En stor del av området har av naturvårds
verkets fjällutredning (som har som syfte att 
åstadkomma en dispositionsplan av marken i 

fjällen) klassificerats som ett konfliktområde, 
där intressen från friluftslivet är svåra att för
ena med biologiska skyddsintressen. Enligt 
utredningen (SNV PM 751) kan de senare 
motiveras enligt följande: "Inom större delen 
av området finns lokaler för utrotningshotade 
rovfågelarter. Praktiskt taget hela området 
utgör dessutom tillhåll för järv. " I olika sam
manhang nämns ofta Änok som ett "område 
av stor betydelse för flyttfåglar och dessutom 
rikt på björn och älg. " 
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III .. Kartans innehåll 

I det följande ges en mer detaljerad presenta
tion av den geomorfologiska kartan. Avsikten 
är att kort beskriva de karterade formgrup
pernas utseende och bildningssätt samt att 
hjälpa läsaren till en överblick över kartan 
främst då vad gäller olika formers utbredning. 
Likaså görs ett försök att betrakta de karte
rade formerna i ett större sammanhang än vad 
som medges inom den begränsade ytan av ett 
kartblad. Detta är av betydelse för den natur
värdesbedömning som följer i nästa avsnitt. 

Kartorna har tryckts i sex färger. Anled
ningen till detta är att man i ett flerfärgstryck 
kan öka informationsmängden utan att för 
den skull göra avkall på läsbarheten. Samti
digt representerar emellertid var och en av de 
sex färgerna, enligt internationella rekom
mendationer, en typ av processer - dvs med 
fårgsättningen följer en genetisk förklaring. 
Sålunda innebär t ex röd färg, att den karte
rade formen utgör en "ackumulationsform 
uppbyggd av material avsatt av inlandsisar 
och glaciärer". Ibland kan en färg ange till 
synes vitt skilda genetiska förlopp; t ex lila 
som markerar ' 'former bildade genom isens 
erosion" men också "periglaciala former". 
Gemensam faktor för dessa är emellertid fros
ten som ju i båda fallen varit orsak till upp
komsten, även om det i det första fallet rör sig 
om former bildade under istiden och i det 
senare om former huvudsakligen från vår 
egen tid. 

Följande uppställning anger vilka färger 
som använts i kartan samt vilka processer de 
representerar: 

Rött: moränformer bildade genom acku
mulation från inlandsisar och gla
ciärer 

Brunt: sluttningarnas och flodernas ero
sionsformer 

Grönt: glacifluviala och fluviala ackumula
tionsformer 

Lila: glaciala, nivala och periglaciala ero
sionsformer 

Blått: littorala (och marina) former 
Svart: biogena och antropogena former. 
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Vid presentation av de karterade formgrup
perna kommer inte ordningen i kartans tec
kenförklaring att följas. I stället redovisas i de 
olika avsnitten berggrundens preglaciala och 
glaciala former samt glaciala, postglaciala, 
biogena och antropogena former. Detta inne
bär alltså att textdelen i stort sett är uppställd 
i morfo-kronologisk ordning, medan kartbla
dets teckenförklaring följer processfårgerna. 

1. Berggrundsformer av icke gla
cialt ursprung 

Under denna rubrik skall nämnas några berg
grundsformer som i huvudsak utformats före 
de kvartära istiderna. Den geomorfologiska 
kartan visar endast ett fåtal av det fasta 
bergets former. Här kan endast hänvisas till 
det geologiska kartmaterialet, som ju till 
exempel ger uppgifter om skollgränser och 
liknande företeelser, vilka ofta framträder 
mycket markant i terrängen (se fig 7). 

Förkastningslinjer, som är väl urskiljbara i 
flygbilden och dessutom tydligt markerade i 
terrängen, har ritats in på kartan. Åldern på 
sådana bristnings zoner i berggrunden är 
oftast svår att bedöma" men generellt sett har 
de av hävd ansetts vara från prekvartär tid (se 
fig 6). Under senare år har emellertid betyd
ligt yngre bildningar uppmärksammats. Så 
har en förkastning - den s k Pärvieförkast
ningen - iakttagits över en stor del av nord
ligaste Sverige (Lundqvist och Lagerbäck 
1976, Lagerbäck 1977 och 1979). Denna 
bristningszon, som börjar några mil norr om 
Torneträsk och kan följas ända ner till sjön 
Langas, anses delvis vara av senglacialt ur
sprung och då förorsakad av landytans höj
ning efter det att inlandsisens nedpressande 
effekt upphört. De topografiskt iakttagbara 
förkastningszonerna inom undersökningsom
rådet är oftast av oansenliga dimensioner. En 
av de mer betydande löper i NV-SO-lig rikt
ning i området norr om Lulep Mäkak. Det 
tunna jordtäcket med stora ytor frilagt berg i 
Piteälvsdalen gör att alla berggrundsstruktu
rer där blir framträdande. Området i övrigt 
täcks av tjockare jordlager och lättvittrade 



bergarter, och mindre strukturer i berget för
svinner. 

Som framgår av den geologiska översikts
kartan (fig 7) genomkorsas området främst i 
sina västra och norra delar av ett antal kalk
stråk. I anslutning till dessa kan karstfeno
men förekomma, vilka föranletts av att kal
ciumkarbonaten utlösts ur berggrunden och 
håligheter utbildats. I senare utvecklingssta
dier kan den kemiska vittringen resultera i 
underjordisk dränering och sammanstörtning 
av markytan. De kemiska processernas 
hastighet är avhängig av koldioxidhalten i 
vattnet, och denna ökar med sjunkande tem
peratur. Man har därför antagit att en stor del 
av de karstformer som finns i fjällkedjan i 
huvudsak är utbildade under kvartärtiden och 
därför av förhållandevis ringa ålder. 

2. Former av glacialt ursprung 

a) Glaciala erosionsformer 

Enligt de flesta forskare har det kala berget 
inom fjällkedjan blottats till följd av isens och 
isälvarnas eroderande och transporterande 
förmåga. De frilagda berggrunds ytornas areal 
ökar successivt mot väster, vilket givit upp
hov till mycken diskussion (t ex Holdar 1957 
Svensson 1959, Rudberg 1967). 

Kalt berg förekommer inom hela kart e
ringsområdet men sällan i större, samman
hängande partier. Undantag utgör dock Pite
älvsdalen, vilket redan framgått i föregående 
avsnitt (jämför även kartbladsbeskrivningen 
27 G Sulitelma, Ulfstedt 1979). Dessa förhål
landen kan troligen tillskrivas mycket stora 
vattenmängder vid isavsmältningen. Det bör 
understrykas att dessa förhållanden är unika 
för Piteälvens del - någon direkt parallell 
finns inte i andra älvdalar i fjällkedjan. 

En viss osäkerhet förefinns alltid vid kar
tering av kalt berg i svartvita bilder. Det grå 
rastret på kartan kan därför innefatta även det 
frostsprängda berget samt område med ett 
helt tunt moräntäcke. Inom vissa delar av 
K vikkjokksregionen är dessa problem påtag
liga - särskilt inom amfibolitmassiven där 
vittringen är intensiv. 

Ett iögonfallande bevis för isens erosions
kraft utgör glaciärnischerna . Dessa former 
anses härstamma från nedisningarnas mon
tana inledningsskeden. En välutbildad gla-

ciärnisch är omgiven av tre lodräta väggar, 
har en överfördjupad , glacialslipad botten 
och är påfallande cirkulär i planskärning. Den 
förekommer i olika slags berggrund och på
verkas i viss utsträckning av förhållanden in
om denna; den har troligen uppstått i obetyd
liga svackor eller rännor där till en början 
permanenta snölegor kunnat bildas. Huvud
delen av nischerna i de svenska fjällen är 
orienterade mot norr och öster, vilket sam
manhänger med att snöackumulationen blir 
störst i skuggiga lägen samt på sluttningar i lä 
för de dominerande vindarna. 

De bästa exemplen på glaciärnischer finns i 
Staika och Säkok-Tjeuratjåkkå (S. Sarek) 
medan nischerna i Tarrekaise förändrats av 
sluttningsformer och bäckerosion. Den typis
ka utplanade nischbotten har fördjupats och 
är nu snarast öppet V-formad. De har av 
Rudberg och Sundborg (1975) närmast be
traktats som rastrattar. 

Exakt hur isen har arbetat vid utformning
en av nischerna är omdiskuterat och detsam
ma gäller bildningen av trågdalarna (eller 
U-dalarna som de även kallas). För att uppnå 
en betydande erosiv effekt bör en is ha över
skridit en viss minimitjocklek samtidigt som 
den bör ha ett snabbt flöde. Dessa krav upp
fylls hos de dalglaciärer som rört sig mot lägre 
liggande terräng. Isen har ju då ryckt fram 
längs tidigare existerande floddalar, där berg
grunden troligen varit påverkad av vittring 
redan före glaciationen. Huruvida erosionen 
har varit störst i dalens botten eller längs si
dorna måste ännu anses obesvarat - hur som 
helst har resultatet blivit den karakteristiska 
U-profilen, vilken i en ofta markerad bryt
ningspunkt övergår i en högre liggande kon
vex profil. Dessa brytningspunkter, som allt
så visar den övre gränsen för en effektiv gla
ciaIerosion, har i kartbladsbeskrivningen kal
lats för" glacialt präglade kantlinjer" . 

Inom undersökningsområdet finns några 
bra exempel på U-dalar. Tydligast framträder 
nog trågdalen i Tarradalen som är särskilt 
välutvecklad i sin norra del. I en serie profiler 
över dalens centrala avsnitt - upprättade med 
utgångspunkt i topografiska kartan - åskåd
liggörs den karakteristiska utformningen hos 
dessa glacialt preparerade dalstråk (fig 10). 
Njåtssosjåkkås dal är i de nordliga delarna ett 
annat exempel på en välformad dubbelsidig 
U-dal. 

Ofta har isens erosionsförmåga varit be
gränsad så tillvida att tydliga kantlinjer inte 
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Fig 10: Profilen över Tarradaien. 
Profiles through the valley Tarradalel1. 

har utvecklats på dalens båda sidor. Detta 
gäller t ex Tjuoltavagge, där än den ena, än 
den andra dalsidan är tillskärpt. 

b) Moränformer 

I fjällen bildar moränen ofta ett så tunt lager 
att inga speciella former har utvecklats, men 
moräntjockleken tilltar österut, vilket även 
framgår i detta undersökningsområde. Ter
rängens lägre partier hyser där så tjocka mo
ränlager att kulliga former vanligen uppstått. 

Med hänsyn till materialmängd och ytform 
görs på den geomorfologiska kartan en in
delning av det ostrukturerade moräntäcket i 
tre kategorier: 

1) Moränen ligger i någorlunda jämnt lager 
som kan vara tunt, ibland även ganska 
mäktigt. Ingen speciell symbol har använts 
för att markera detta - denna terrängtyp 
utgör huvuddelen av de vita ytorna på kar
tan. 

2) Moränen förekommer i form av ett små
kuperat täcke, där den relativa höjdskill
naden vanligen understiger 5 meter. 
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3) Kuperad moränterräng med nivåskillnader 
större än 5 meter. 

Terrängtyper som kan hänföras till de två 
sistnämnda grupperna har ofta givits beteck
ningen dödismorän. Man avser därmed näm
ligen att de oregelbundet kuperade land
skapen har smält fram ur en inaktiv is, som 
helt saknat rörelser vilka kunnat påverka 
materialet. pet torde emellertid vara fullt 
möjligt att erhålla dessa terrängformer även i 
områden med aktiva isar. 

Kuperad morän finns alltså i de östra de
larna främst i områdena söder om Kvikkjokk. 
De kulliga formerna kan övergå i andra, rikt
ningsorienterade bildningar som t ex Rogen
morän eller drumlins. 

Rogenmorän förekommer sparsamt inom 
området. Bäst utvecklad är den SO om Rauka 
där en mindre dal fylls av tvärställda ryggar, 
vilka har en något säregen utformning. Ryg
garna är nämligen tydligt asymmetriska i ge
nomskärning. 

Mindre, spridda förekomster av Rogenmo
ränliknande former finns t ex på randen till 



Fig 11: Blockhav i Tarrekaise. 
Boulderfields in Mt Tarrekaise. 

Sarek (Pårek), vid Rittak eller runt Tsielek
jåkkå. 

Trots att Rogenmoränen förekommer 
spridd inom områdets östra delar kan emel
lertid ingen av lokalerna anses vara jämförbar 
med de områden som finns längre söderut 
(enl t ex J Lundqvist 1969a och b) eller med 
typområdet i västra Härjedalen. 

Gemensamt för alla Rogenmoränområden 
är de oregelbundna ryggarna, av vilka det 
stora flertalet är orienterade mer eller mindre 
vinkelrätt mot den sista isrörelseriktningen, 
och som är lokaliserade i första hand till dal
gångar eller andra sänkor i terrängen (Hoppe 
1952). Granskar man ryggarna mer i detalj ser 
man att mycket stora olikheter råder mellan 
skilda lokaler t ex vad gäller blockhalt, ryg
garnas längd- och breddförhållande eller in
bördes 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 ändmo
ränbildningar (se vidare nedan) från ett sent 
skede i deglaciationen, ändrades uppfatt
ningen senare till en tolkning närmast som 

"dödis morän", där man föreställde sig täm
ligen inaktiva isrester som fyllts av ytmorän 
och som rasat ned i omfattande spricksystem. 
Rogenmoränen skulle alltså återspegla detta 
sprickmönster . Under senare år har emeller
tid åtskillig kunskap om formen tillkommit, 
vilken tyder på en uppkomst under isen 
(subglacialt) som med största sannolikhet har 
befunnit sig i rörelse (Hoppe 1952, Lundqvist 
1969 b). Bland annat skulle den drumlinise
ring som på vissa platser kan iakttas ovanpå 
Rogenmoränryggarna vara ett belägg för den 
senare uppfattningen. 

Drumlinisering förekommer inom flera ytor 
av undersökningsområdet. Denna är resulta
tet av isens rörelse över ett moräntäcke (som 
kan vara tunt) varvid, under speciella be
tingelser, en upplinjering sker av moränen i 
ett mönster som återspeglar isrörelsens rikt
ning. 

En viss osäkerhet råder beträffande drum
liniseringen i områdets nordöstra del. Här 
sammanfaller isrörelseriktning och den ytligt 
liggande berggrundens strykningsriktning. I 
sådana lägen kan drumliniseringen vara myc-
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ket svår att bedöma och tolkningen i kartan 
stöder sig därför i första hand på Hoppes 
karteringar (1956). 

Inom kartbladet förekommer allmänt 
rik-och storblockiga områden. Det kan vara 
fråga om rikblockiga moräner som t ex vid 
Silesjaure eller områden, där blockhalten 
framträder ovanligt tydligt, t ex på grund av 
frostverkan (uppfrysning av blocken) eller 
som ett resultat av smältvattnets urspolning i 
samband med deglaciationen. Det senare gäl
ler hela Piteälvsdalen. Kartsymbolen kan 
emellertid även inkludera de blockområden 
där vittring in situ har orsakat höga block
halter. Detta är fallet i de flesta topp om
råden inom högfjällen t ex blockhaven i 
Tarrekaise (fig 11). 

Frostvittringen i förening med en högt lig
gande grundvattenyta, ger framför allt i 
skogslandet upphov till blocksänkor . Dessa 
förekommer i undersökningsområdets östra 
delar, men eftersom distinktionen av dem, 
mot övriga blockrika partier, här har varit 
mycket osäker, har ingen åtskillnad gjorts 
mellan dessa och annan blockmark. 

Inom K vikkjokksområdet förekommer en
dast en glaciär. I anslutning till denna har 
vackra änd- och sidomoräner utbildats. Dessa 
visar att glaciären varit betydligt större än i 
våra dagar, och moränerna härstammar från 
någon av de köldperioder som föregått vår 
tid. 

Spritt inom fjällen förekommer emellertid 
också ändmoräner av betydligt äldre ur
sprung - troligen från deglaciationens slut
skede. Ett exempel på sådana moränbågar 
utgör de två innanför varandra liggande ryg
garna i Tarrekaise. 

c) Glacifluviala erosionsformer 

När isen smälte uppkom stora mängder 
smältvatten som sökte sig ut från isen på olika 
sätt. Så länge vattnet befann sig i snabb rörel
se verkade det vanligen eroderande på sitt 
underlag. Spår av denna vattenerosion är 
vanliga inom Skanderna. Man brukar klassi
ficera smältvattenströmmarna, och deras ero
sionsspår, efter deras läge i förhållande till 
isen. Sålunda talar man om laterala, extra 
laterala, sublaterala samt subglaciala rännor 
(Mannerfelt 1945). 

Med laterala rännor menar man de vatten
strömmar som följt isens överyta i kontakt
zonen mellan is och frilagd mark. De åter-
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speglar ganska nära isytans lutning och har 
därför betydelse för rekonstruktiQnen av 
isens tillbakaryckning. Dessa laterala rän
nor är emellertid tämligen sällsynta - nu
mera anses de sublaterala vara betydligt van
ligare. Smältvattnet har då runnit under isen i 
en sträckning påminnande om de laterala 
rännornas - de kan alltså till sitt utseende 
likna lateralrännorna, men lämnar inga säkra 
upplysningar om isens lutningsförhållanden. 
De subglaciala rännorna slutligen är bildade 
helt under isen och är troligen typiska för 
stagnerande isar. 

Spår av glacifluvial erosion förekommer 
allmänt inom undersökningsområdet. Oftast 
är det fråga om rännor av subglacial typ vilket 
gäller t ex huvuddelen av de komplex som 
förekommer i områdets sydöstra del. Exem
pel på laterala och sublaterala bildningar finns 
emellertid också - främst i de omfattande 
rännsystemen på Sareks sydsluttning. 

Området i sydväst - Piteälvens dalgång -
karakteriseras ju av betydande kalspolning. 
Här är det knappast orsakat av koncentrerade 
vattenflöden, utan snarare aven allmän ytav
spolning (se kartbladet Sulitelma, Ulfstedt 
1979). 

De ovan nämnda erosionsrännorna uppträ
der i våra dagar huvudsakligen som torrdalar. 
Ofta kan emellertid vanliga vattenförande 
strömfåror vara mycket djupt nedskurna. I 
sådana fall är det svårt att bedöma under vil
ken tid bäckfåran skall anses vara bildad, 
även om den troligen till största delen måste 
betraktas som glacial (då ju vattenerosionen 
under isavsmältningen på grund av de stora 
vattenmängderna hade avsevärt större be
tydelse än i nutiden). Också denna typ av 
rännor har markerats på kartan, och om det 
har utformats skarpa erosions kanter längs 
bäcken har dessa särskilt poängterats. Exem
pel på sådana nedskurna bäckar kan ses på 
många ställen, mest imponerande är de kan
jondalar som löper ut från Tarrekaise, t ex 
Njunjesjåkkås dal. 

d) Glacifluviala ackumulationsformer 

Detta är en formrik grupp, där det råder en 
viss brist på entydig och uttömande klassi
fikation och där den ena formen kan övergå i 
den andra utan tydlig gräns. Vid slutet av 
förra seklet gjordes ett försök till systemati
sering, där de glacifluviala bildningarna inde
lades i proglaciala former och i s kontakt-



former (Chamberlin 1894); denna indelning 
kommer här att följas, trots att den inte kan 
betraktas som helt invändningsfri med hän
syn till att övergångsformer mellan de två 
kategorierna inte är ovanliga. 

Iskontaktformer 

Den mest bekanta avlagringen tillhörande 
denna kategori utgör rullstensåsarna. De 
uppbyggs av ett vanligen välsorterat material, 
företrädesvis av sand, grus och sten. Man 
anser numera att ett subglacialt eller engla
cialt bildnings sätt (dvs under eller inne i isen) 
är det normala. Dessa slutsatser grundar sig 
bl a på studier av recent åsbildning i anslut
ning till nutida glaciärer. Åsarnas varierande 
utseende anses bero på att flera processer 
varit verksamma. Den slutgiltiga utformning
en är dessutom avhängig av olika faktorer 
som t ex materialmängd, läge i isen osv (se 
vidare t ex Flint 1928, Bergdahl 1953, Kujan
suu 1967). 

Rullstensåsens riktning återspeglar de loka
la isrörelserna vid deglaciationen. I fjällen är 
materialet ofta korttransporterat och har där
för sällan samma grad av sortering som ut
märker t ex mellansvenska rullstensåsar. Det 
finns endast ett litet antal åsar inom området 
och de flesta är av blygsam dimension. 

Den enda mer betydande åsen inom områ
det ligger norr om Parkajaure. Åsen ligger 
högt uppe på dalsidan och förenar två ut
skjutande bergsidor. Läget måste betraktas 
som tämligen ovanligt, och mycket tyder på 
att denna ås har ett avvikande bildningssätt. 

Vid karteringen av Sulitelmaområdet iakt
togs i Piteälvsdalen en ovanlig åstyp. Här rör 
det sig om rullstensåsar i ordets verkliga be
tydelse - dvs strängformiga sten- och block
anhopningar helt fria från inblandning av fina
re material. Exempel på denna form finns t ex 
norr om Kuoddujaure och mellan Viltok och 
Falehaure. Det händer att någon utpräglad 
ås form inte har bildats utan formlösa anhop
ningar av välrundade block samlats i terräng
ens lägre partier. Sådana bildningar har på 
kartan återgivits under beteckningen "stor
blockiga glacifluviala avlagringar". Dessa 
former å sin sida har en kontinuerlig övergång 
mot blockdeltan. Denna symbol har endast 
utnyttjats när tydlig deltaform föreligger. 
Därmed har beteckningen endast använts för 
blockdeltat norr om Kuoddujaure. 

Ett illa sorterat material bygger upp fler·· 
talet slukåsar, men man kan även se exempel 
på mycket god sortering i denna formgrupp. 
Ryggarnas utseende är emellertid oberoende 
av materialets beskaffenhet: de utgörs oftast 
av några meter höga åsar, som har obetydlig 
längd och ett slingrande förlopp nedför fjäll
sluttningen. Uppkomsten har satts i samband 
med uppträdandet av slukrännor (Mannerfelt 
1945); det vatten som runnit längs iskanten 
har sökt sig ned under isen och efterhand har 
vattenhastigheten avtagit med en sedimenta
tion som följd. Andra uppkomstsätt torde 
emellertid ha förekommit. 

I fjällen förekommer slukåsar tämligen all
mänt. Detta gäller även Kvikkjokksområ
det. Exceptionellt mångtaliga slukåskomplex 
finns runt Spietjaum - dels mot Parkajaures 
dal, dels mot Tsielekjåkkå. Detta torde ha sin 
förklaring i områdets läge vis a vis de sista 
isresterna. 

Om smältvattnet från en istunga rör sig 
med icke alltför hög hastighet och terrängför
hållandena är gynnsamma, kan sedimentation 
ske i direkt anslutning till isen. Enligt eng
elskt språkbruk brukar ofta sådana avlag
ringar kallas kames, varvid man principiellt 
skiljer mellan två typer, nämligen former bil
dade vid isfronten (egentliga kames) och for
mer bildade lateralt längs iskanten (kameter
rasser). Eftersom termen kames emellertid 
har olika innebörd hos olika författare har den 
undvikits här och i stället ersatts med be
teckningen kuperade glacifluviala ackumula
tioner respektive glacifluvial terrass. Särskilt 
den förra gruppen innefattar former som se
kundärt kan ha fått sitt nuvarande utseende 
och den bör därför alltså inte betraktas som 
genetisk enhetlig. Kuperade former före
kommer vid ungefår samma lägen som sluk
åsarna: i ett stråk runt Spietjaum, Vuoka och 
vidare in i Tarradalen. Till största delen kan 
formerna antas vara sekundärt utformade av 
recent vattenerosion. 

Proglaciala former 

De proglaciala formerna är uppbyggda av det 
material som transporterats med isälvarna 
och som oftast avsatts fritt utanför isen. Hit 
räknar man t ex sandurfålt, subakvatiska del
tan och svämkäglor, dvs former som sedi
menterat såväl på land som i vatten. 

En sandur är uppbyggd av ett tämligen då
ligt sorterat material där de grövsta fraktio-
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nerna återfinns i delarna närmast isfronten. 
För att en fullt utvecklad sandur skall bildas, 
krävs att isfronten ligger i ett flackt område, 
där smältvattenströmmarna fritt kan sprida ut 
sig och ständigt växla sitt lopp. I de svenska 
fjällen är detta krav sällan uppfyllt, varför en 
s k dalsandur (eller valley train) är betydligt 
vanligare. I detta fall förhindras den fria de
positionen av dalsidorna och sandurn blir 
långsträckt. 

Ett fåtal sandurytor finns inom området. 
De ligger inom de områden som domineras av 
glacifluviala ackumulationer (som åsar och 
kuperade avlagringar). Ingen sandur har här 
särskilt betydande mått eller mönstergill ut
formning. 

Liksom sandurfålt av sätts även svämkäglor 
(eller alluvialkoner) supraakvatiskt. Där en 
starkt sluttande bidal mynnar i en planare hu
vuddal avtar plötsligt den transporterande 
förmågan hos vattendraget med sedimenta
tion som följd. Bildningarna blir solfjäder
formade och har en brantare sluttning än 
sandurn. De kan givetvis vara under upp
byggnad även i nutid, men troligt är att de till 
största delen utgör istida bildningar, eftersom 
materialtillgången då var oerhört mycket 
större. En terräng med stora relativa nivå
skillnader befrämjar naturligtvis utvecklingen 
av svämkäglor. De största svämkäglorna 
finns i mynningarna av de många bidalarna 
mot Tarradalen (se fig. 28). Mångfalden och 
storleken av alluvialkonerna i denna dal kan 
knappast överträffas någonstans i svenska 
fjällen. 

Av speciellt intresse är de deltan och issjö
strandlinjer som härstammar från tiden för 
deglaciationen. På grund av isens dämmande 
effekt uppstod då ofta sjöar il/om nu torr
lagda område/l. (Detta har närmare beskri
vits i kap II.) Fossila deltan och strandlinjer 
kan då ge upplysningar om den forna sjöytans 
nivå, medan issjösediment bidrar med infor
mation om issjöns utbredning och varaktig
het. Ibland kan man med hjälp av dessa 
formelement också rekonstruera issjöns suc
cessiva nivåförändringar. Enligt äldre upp
fattning täckte omfattande issjösystem stora 
delar av fjällen vid isavsmältningen. Man har 
ansett t ex Tarradalen och Tjuoltavagge upp
tagna av sådana sjöar. Terrassliknande bild
ningar är vanliga på sluttningarna i bägge da
larna antydande mindre vattensamlingar, 
men distinkta strandhak eller deltaytor har 
inte iakttagits. Huruvida ett issjöstadium 
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verkligen existerat har därför inte kunnat 
fastställas inom ramen för denna undersök
ning. 

3. Postglaciala former 

U nder denna rubrik skall de former behand
las som har sitt ursprung i tiden efter de
glaciationen. Inledningsvis har nämnts att 
denna tid i första hand domineras av slutt
ningsprocesser , fluviala processer samt av 
olika fenomen förknippade med låga tempera
turer. Resultatet av frostverkan brukar omta
las som periglaciala former; termen har länge 
varit oklart definierad därmed menades till 
en början de former som uppstod i anslutning 
till inlandsisens marginala delar (Lozinski 
1912). Senare har begreppet vidgats till att 
omfatta även former bildade vid recenta gla
ciärer och under betydligt mildare klimatiska 
förhållanden (t ex Blidel 1959). Washburn 
(1973) har givit den nu allmänt accepterade 
definitionen och betecknar som periglaciala 
sådana icke glaciala processer (och former) 
av alla åldrar som bildats i kalla klimat, men 
oberoende av närheten till is. Försök har 
även gjorts att klimatologiskt definiera de 
förhållanden som krävs för periglaciala for
mers uppkomst (Peltier 1950). Att i exakta 
siffervärden ange den temperatur och neder
börd som är förutsättningen för de olika 
frostmarksfenomenens bildande är dock yt
terst vanskligt. 

I detta avsnitt skall förutom ovan nämnda 
formgrupper även anges större ingrepp i ter
rängen orsakade av mänsklig aktivitet samt 
former uppbyggda av organiskt material. 

a) Former bildade genom sluttningspro
cesser 

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 ovan
förliggande bergväggen. Terräng med brant 
relief krävs för utformning av talusbildningar, 
och formen finns spridd över hela undersök
ningsområdet. 

Vanliga inom området är också rasrännor
na. Vid deras bildning har material lösgjorts 





från bergväggen och rört sig ned längs be
stämda stråk, så att särskilda transportvägar 
har utformats. Speciellt välutvecklade blir 
rasrännorna i de områden där en snabb bort
transport av vittringsmaterialet är möjlig. 
Detta är fallet framför allt i Tarrekaise, där 
sluttningarna helt domineras av dessa former, 
som omvandlat glaciärnischerna till rastrattar 
(se fig 4 och 12). 

I Tarrekaise, liksom fallet ofta är i amfi
bolitmassiven, utgör lavinblocktungorna ett 
karakteristiskt inslag. Dessa former uppstår i 
anslutning 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 la
vinverksamhet och finns huvudsakligen inom 
högfjällsområden med hög nederbörd och 
snabb avsmältning. 

Till skillnad från ovan nämnda sluttnings
former är slamströmmarna helt beroende av 
vatten för att kunna utlösas. De består av ett 
vattenbemängt material som i ett samlat och 
förhållandevis snabbt flöde rinner nedför en 
sluttning. Resultatet blir en smal kanal om
given av upphöjda sidovallar (leveer) . Slam
strömmar kan ofta förekomma ovanpå talus
branter, alluvialkoner eller andra ackumula
tionsformer på en sluttning. Detta kan ses på 
ett flertal platser i Tarrekaise, men även på 
andra platser inom undersökningsområdet. 

Instabila förhållanden i det lösa jordtäcket 
på en fjällsluttning kan ge upphov till raviner. 
Dessa är i sin helhet utbildade i lösrnateriai 
och uppträder företrädesvis då jordtäcket 
består av mo och mjäla. Ravinens väggar stu
par brant ned mot botten, där efemära 
vattenflöden sörjer för borttransporten av 
materialet. I fjällen kan ravinformer uppträda 
även i grövre fraktioner, troligen beroende på 
den effektivare vattenerosionen . 

Raviner förekommer framför allt på Tarra
dalens sluttningar (se fig 28), där ofta stora 
materialmängder finns anhopade. Bästa 
exemplen är väster om Njunjesjåkkås utlopp 
samt öster om Kuratjåkkå. 

Skred kan betraktas både som erosions-och 
ackumulationsformer. De karakteriseras av 
snabba katastrofartade förlopp, ofta med be
tydande materialtransport. De orsakas av in
stabilitet, och en jämviktsreaktion kan utlö
sas t ex i samband med riklig nederbörd. 

Ett mindre bergs skred har iakttagits inom 
området - det ligger på Salvotjåkkås branta 
nordsluttning. 
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En av de betydelsefullaste sluttningspro
cesserna i fjällen är jordflytningen. Dess stora 
betydelse brukar tillskrivas en djupgående 
tjäle. På våren tinar det översta lagret upp 
först, varvid det övermättas med vatten och 
kommer sedan att kunna glida fram på det 
ännu hårdfrusna underlaget. Processen kan 
resultera i former med olika utseende be
roende på växttäcke och materialets beskaf
fenhet. G Lundqvist (1944) har gjort följande 
sammanställning grundad på Beskows arbe
ten (1930): 

Blockrik Blockfattig 
mark mark 

Rik vegetation Flytvalkar med Flytvalkar 
blockfront 

Ingen eller obetydlig Stenströmmar Vågig 
vegetation flytjord 

En solifluktionsvalk utbildas bäst i en fin
kornig jordart; den är ofta några meter bred 
och kan bli ett par meter hög vid fronten (fig 
13). Inom större delen av fjällkedjan upp
träder välutvecklade former rikligast på ni
våer mellan 800 och 1 000 meter och de är 
företrädesvis lokaliserade till nord- och ost
sluttningar, där snösmältningen och upp
torkningen går långsammare, vilket ju stimu
lerar deras utveckling. Det ofta sparsamma 
växt- och jordtäcket inom de större fjällom
rådena runt Kvikkjokk bidrar till att jordflyt
ningsvalkar här har en förhållandevis ringa 
utbredning. Tydliga former kan dock ses på 
många ställen till exempel på sluttningarna 
öster om Sartajåkkå eller vid Skalbmo. Be
tydligt större areell utbredning har dock 
stenströmmarna i dessa områden. De är sär
skilt vanliga i Staika-Raska-massivet. 

b) Strukturmark 

Ständigt upprepad frysning och upptining av 
markytan kommer att resultera i utveckling 
av karakteristiska mönster i densamma. 

Denna s k strukturmark kan uppträda både 
som fossilt och recent fenomen. Genesen är 
till stor del oklar, varför de klassificeringar 
som oftast tillämpas har baserats på utseen
det. I Sverige används traditionellt Beskows 
och G Lundqvists tidigare nämnda indelning, 
där hänsyn dessutom tagits till blockhalt och 
vegetation: 



Fig 13: Exempel på en jordflytningsvalk i Kvikkjokksfjällen. 
Solijluction lobe in the mountains close to Kvikkjokk. 

Blockrik Blockfattig 
mark mark 

Rik vegetation Stengropar Jordtuvor 

Ingen eller obetydlig Stenringar Jordrutor 
vegetation 

Markens lutningsförhållanden är av funda
mental betydelse för strukturmarkens ut
seende. Därför finns flera övergångstyper 
mellan de här presenterade formerna och dem 
som medtagits vid redogörelsen av frostbe
roende sluttningsprocesser . 

Vanligen är samtliga dessa former, om man 
betraktar varje enhet fristående, av så små 
dimensioner att de inte kan uppfattas i flyg
bilderna. När större sammanhängande ytor 
täcks av strukturmark, kan under gynnsam
ma förhållanden emellertid ett karakteristiskt 
mönster uppfattas i flygbilden. Flera typer av 
strukturmark förekommer inom området (fig 
14). Frostmarkens utseende förändras ju med 

material och vegetation och därmed följer 
vissa regionala variationer. I undersöknings
områdets blockrika höjdpartier kommer 
stenringar och stenströmmar att ha den stör
sta betydelsen, men ofta har också dessa ter
rängavsnitt karaktären av blockfålt där tydlig 
sortering inte kan skönjas (fig Il). 

c) Biogena former 

Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av 
detta försvåras en normal förmultning av väx
terna, vilket leder till torvbildning. Torv
lagrets tjocklek varierar, men det är ofta till
räckligt mäktigt för att myrmark skall kunna 
utbildas (vanligen i form av kärr med tämligen 
rik vegetation). I fjällen påträffas sällan större 
sammanhängande myrar, men den samman
lagda myrytan kan trots detta bli betydande. I 
det aktuella undersökningsområdet är arealer 
täckta av myrmark av ringa omfattning i de 
västra delarna medan de utgör ett karakteris
tiskt inslag i landskapsbilden i öster. 
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Fig 14: Jordrutor i Tarrekaise. 
Nonsorted polygons in Mt Tarrekaise. 

d) Former bildade genom fluviala och 
lakustrina processer 

Såväl ackumulations- som erosionsformer kan 
hänföras till denna rubrik. Flera av dem har 
redan behandlats i avsnittet om former av 
glacialt ursprung - det föreligger alltså ofta 
svårigheter vid dateringen, eftersom en kon
tinuerlig utveckling av formen från istidens 
slut fram till våra dagar inte är ovanlig. 

Till recenta ackumulationsformer kan 
framför allt räknas deltan. På kartan särskiljs 
de små deltan som finns vid många mindre 
bäckutflöden från de stora deltaytor som har 
byggts upp till betydande omfattning också 
ovanför vattenytan. 

Vid presentationen av stora deltaytor på 
den geomorfologiska kartan har den sub
akvatiska fronten markerats med en grön 
linje. Avsikten har varit att ge en så god bild 
som möjligt av deltats omfattning - detta är 
också iden bakom det därtill skalenliga åter
givandet av strömfåror och lagunsjöar. 

Flera stora deltan av varierande ålder finns 
i undersökningsområdet. Den mest komplice
rade uppbyggnaden och samtidigt ett av lan
dets mest undersökta deltaland finns vid 
K vikkjokk (fig 15). Norr därom i Änok, ges 
exempel på ett omfattande, moget delta, me
dan man i Peuraures västsida kan se ett mind-
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re, mycket långsamt växande delta. Ä ven del
tat i Tarraure är värt att nämna. 

Glacifluviala avlagringar finns ofta i an
slutning till recenta vattenflöden med fluviala 
avlagringar från postglacial tid. Genes och 
ålder hos alla dessa avlagringar kan vara svår 
att bedöma, inte minst på grund av den 
sekundära bearbetningen av dem. 

Alla dessa avlagringar av olika ålder har 
därför på kartan sammanfattats under den 
gemensamma beteckningen annan glaciflu
vial/fluvial avlagring och innefattar då även 
t ex igenfyllda sjöar o dyl. Ackumulationer 
av detta slag finns framför allt längs Tarra
dalen, men är vanliga även i Tjuoltavagge och 
längs Njåtsosjåkkå. 

Meandrande flodiopp förutsätter såväl 
ackumulation som erosion; i meanderbågens 
utsida eroderar vattenströmmen, medan en 
avlagring av material sker på bågens insida. 
Flodioppens utseende är alltså under ständig 
omvandling. Typiskt för ett välutvecklat 
meandersystem är också korvsjöarna, dvs ti
digare meanderslingor som övergivits och nu 
kvarstår som små hästskoformade sjöar. 

Endast ett fåtal exempel på meander
sträckor finns inom kartbladsområdet Ufr 
Hjulström 1942). Kamajokk formar en serie 
meanderbågar genom deltalandet i Änok (fig 
22), i övrigt finns korta meandrar vid en del 



Fig 15: Kvikkjokksdeltat. 
The Kvikkjokk-delta. 

Fig 16: Detalj från en av kanalerna i Kvikkjokksdeltat. 
Detailfrol71 one of the canals in the Kl'ikkjok delta. 
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mindre vattenflöden t ex vid Parkajåkkå, På
rek och Tjuoltavagge. Tarrajåkkå har några 
enstaka meanderbågar i sitt övre lopp. Söder 
om Såmmarlappa finns sålunda några tydliga 
korvsjöar. 

Kartan visar även läget för större vatten
fall. En koncentration av sådana finns vid 
bergströskeln i Tarradalen strax nedströms 
Tarraure. De stora svårigheterna att bedöma 
vattenfall strikt geomorfologiskt - utan hän
syn till de estetiska aspekterna - gör att de 
inte ingår i naturvärdesbedömningen. 

Sjöarnas stränder påverkas av vågor och 
strömmar. I exponerade lägen överväger de
ras nednötande förmåga, medan sedimenta
tion sker i skyddade partier. Ackumulations
former av olika slag innefattas under beteck
ningen recenta strandformer; sådana kan stu
deras, bl a vid Årrenjarka. De flesta stränder 
i området är steniga och större ackumula
tioner sällsynta. 

e) Mänsklig påverkan 

Fjällen runt Kvikkjokk utgör ett av de tidigast 
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kända och utnyttjade områdena för friluftsliv. 
Sedan några decennier har moderna terräng
transportmedel ökat mångas möjligheter att 
fritt röra sig i fjällen. Turistströmmen som 
passerar Kvikkjokk är betydande, såväl 
sommar som vinter, och trycket på de attrak
tiva lederna enormt - det övervägande fler
talet förflyttar sig längs Tarradalen och på 
Kungsleden norrut mot Sarek. Hela den övri
ga delen av området är föga besökt av turister 
möjligen med undantag av enstaka fiskesjöar. 
Övernattningsmöjligheterna är koncentrerade 
till de ovan nämnda lederna, i övrigt saknas i 
huvudsak alla typer av turistanläggningar. 
Möjligen är detta anledningen till att resten av 
området är så orört och föga påverkat av 
mänsklig aktivitet. 

Förutom nednötningen av de två huvudle
derna i området är de mänskliga ingreppen 
begränsade till vägsträckan fram till K vikk
jokk. Enstaka små grustag finns längs denna. 

Det kanske mest störande inslaget av civili
sationen, åtminstone sommartid, är den in
tensiva flygtrafiken från K vikkjokk till nord
ligare fjällområden. 



IV .. Naturvärdesbedömning 
1. Principerna för naturvärderingen 

Ändamålet med denna utvärdering är att 
åstadkomma ett lämpligt underlag för den på
gående planläggningen inom våra fjällom
råden. Eftersom delar av fjällen fortfarande 
är bristfälligt undersökta saknas tills vidare 
den överblick som är nödvändig för en rätt
visande bedömning av ett områdes natur
värden. Det är därför av avgörande betydelse 
att vid denna tidpunkt tillämpa metoder som 
senare - utan omfattande arbetsinsatser -
medger en revidering av värderingen. 

Det förslag till värderingsnormer som utar
betades 1974 (Ulfstedt, Melander) är ett för
sök att så långt som möjligt uppnå en öppen 
och objektiv redovisning. Även om metodi
ken i detta förslag har svagheter, torde den 
likväl kunna uppvisa flera betydande prak
tiska fördelar. När principerna under någon 
tid tillämpats och prövats bör man kunna anta 
att förändringar och förbättringar i systemet 
blir aktuella. Tills vidare följs emellertid i hu
vudsak de riktlinjer som presenteras i det an
givna arbetet. Uppläggningen av naturvärde
ringen blir då följande: 

a) Poängberäkning för varje enskilt objekt. 
b) Bedömning av objekt enligt enskilda vär

deringsgrunder. De enskilda värderings
grunderna är: sällsynthet, utformning och 
forskningsintresse. (Presentation av ob
jekten faktorsvis.) 

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

a) Poängberäkning för varje enskilt objekt 

Värderingen bygger på en redovisning av fle
ra inbördes oberoende steg. Varje kartlagt 
objekt har därvid värderats, vilket i största 
möjliga mån har skett utan att ställa objekten i 
relation till deras omgivning. (Med objekt av
ses här enstaka eller naturligt sammanhängan 
de grupp av formelement - t ex strandlinje 
eller Rogenmoränområde.) Med ledning av 
tidigare geovetenskapliga inventeringar och 
egna överväganden har faktorerna (värde
ringsgrunderna) "sällsynthet", "utform
ning" och "forskningsintresse" bedömts 

vara grundläggande. Poängen för dessa fakto
rer har fördelats sålunda: 

1. Sällsynthet 

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

2. Utformning 

ytterst välutbildad 3 poäng 
välutbildad 2 poäng 
någorlunda typisk l poäng 
otydlig O poäng 

3. Forskllingsintresse 

a) ytterst intressant 2 poäng 
intressant l poäng 
ointressant O poäng 

b) betydande tidigare 
forskningsinsatser 2 poäng 
tidigare forsknings-
insatser poäng 
inga tidigare forsk-
ningsinsatser O poäng 

Begreppen har definierats och indelats enligt 
följande principer: 
Sällsynthet: här bör så vitt möjligt beaktas 
jämförbara objekts förekomst och spridning 
inom hela fjällkedjan. 
Uni/c Ett till tre exemplar finns inom hela 
fjällkedjan. 
Mycket ovanlig. Endast ett fåtal exemplar 
finns inom ett större område (ca 4 kartblad -
dvs 10 000 km2

). 

Ovanlig. Endast ett fåtal exemplar finns inom 
ett mindre område (ca 1 kartblad - dvs ca 
2 500 km2). 

Vanlig. Formen vanligt förekommande inom 
stora delar av fjällkedjan. (Objekt som all
mänt förekommer inom ett mindre område, 
men som i övrigt är mycket sällsynta, räknas 
dock som" ovanliga".) 
Utformning. Endast den yttre morfologin har 
bedömts. 
Ytterst välutbildad. Formen perfekt utbildad, 
väl bibehållen och av förhållandevis stor di
mension 
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Välutbildad. Formen tydlig och väl bibehål
len. 
Någorlunda typis/c Formen otvetydig, men 
kan exempelvis ha utsatts för viss sekundär 
påverkan. 
Otydlig. Formen illa utvecklad och/eller ut
satt för betydande sekundär påverkan. 
Forskningsintresse avser objektens betydelse 
för beskrivningen av t ex aktiva processer, 
landskaps- eller klimatutvecklingen. 
a) Ytterst intressant. Objektet är avgörande 
för tolkningen av formgruppens genes, hu
vuddragen i landskapsutvecklingen e dyl 
"typlokaler' '. 
Intressant. Objektet bedöms ha betydelse för 
studier av genesen och detaljer i landskapsut
vecklingen. 
Ointressant. Objektet bedöms ha obetydligt 
intresse för den vetenskapliga analysen. 
b) Betydande tidigare forskningsinsatser. 
Objektet har utförligt studerats och beskrivits 
- "klassiska lokaler". 
Tidigare forskningsinsatser. Objektet har va
rit 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 
gällt sällsynthet har den bristfålliga kun
skapen om fjällområdena gjort att en säker 
bedömning av objekten enligt ovanstående 
kan ha varit svår att uppnå. 

Maximalt kan ett objekt tilldelas 16 poäng, 
men poängen för unik används givetvis sällan 
och i realiteten kommer de värdefullaste ob
jekten knappast att få en poängsumma som 
överskrider 10. Detta innebär samtidigt att 
objekt som endast utmärker sig genom att 
vara unika, automatiskt uppnår ett slagkraf
tigt poängtal, vilket har motiverat den ex
ponentiella skalan för faktorn. Normalt tillde
las ett stort antal objekt poängsumman "0". 
Dessa redovisas aldrig vid naturvärdesbe
dömningen. 

b) Bedömning enligt enskilda värderings
grunder (presentation av objekten fak
torsvis) 

Denna bedömning har tillkommit för att 
framhäva objekt som kanske tilldelas en låg 
summa poäng men som kan ha åtminstone en 
framträdande och väsentlig egenskap. Redo-
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visningen avser alltså objekt som är "unika", 
"mycket ovanliga", "ytterst välutbildade", 
"ytterst intressanta" och/eller "varit föremål 
för betydande tidigare forskningsinsatser" . 

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

c) Klassificering 

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

Klass I 
Klass II 
Klass III 
Klass IV 

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

Klassindelningen, som är utarbetad på empi
riska grunder, kan förefalla skev. Objekt till
delas emellertid ytterst sällan höga poäng och 
denna indelning torde återspegla de verkliga 
förhållandena, där flertalet objekt kommer att 
framstå som tämligen ointressanta. De inord
nas i de två lägsta klasserna (III och IV). 

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

Klass I: Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse framstår som ytterst 
skyddsvärda vid beaktande av 
geomorfologin inom hela fjäll
kedjan. (Objekt av över-regional 
betydelse. ) 

Klass II: Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse 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, ut
formning och/eller forskningsin
tresse framstår som skyddsvärda 
vid beaktande av geomorfologin 
inom ett kartblad - dvs inom en 
yta av ca 2 500 km 2 • (Objekt av 
lo kal betydelse.) 



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

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

(ii) I de fall medelpoängen ligger mitt emellan 
två klasser har objektet inordnats i när
mast underliggande klass. 

d) Värderingsredovisning 

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

I den tabell som ingår i naturvärdesbe
dömningen uppges samtliga objekt tillhöran
de klasserna I-III samt några av objekten i 
klass IV. För varje objekt anges summapoäng 
samt fördelningen av poängen mellan de olika 
faktorerna. Vidare redovisas i en särskild ko
lumn b) de värdefullaste objekten för varje 
faktor. Slutligen lämnar tabellen besked om 
klassindelningen. 

Några av uppgifterna i tabellen lämnas 
även i form av kartor. Sålunda anges på den 
första kartan (fig 17) läge för och utbredning 
av de i tabellen upptagna objekten, medan 
den andra (fig 18) avser att ge en översikt av 
objektens fördelning på de tre första klasser
na och den regionala fördelningen. 

Den textdel som åtföljer klassificeringen 
avser att lämna utförliga beskrivningar av de 
viktigaste objekten och därmed att även ge en 
motivering till givna poängtal. 

Eftersom värderingen bygger på objektens 
egenvärde, kommer en inte betydelselös fak
tor att utelämnas - nämligen det enskilda ob
jektets samband med omgivningen. Inom vis
sa områden finns anhopningar av objekt där 
enstaka objekt kan ha tillskrivits en relativt 
låg summapoäng, men där sambandet och 
närheten mellan objekten gör lokalen intres
sant. Sådana områden har ofta sin betydelse 
framför allt i pedagogiskt hänseende, men 
kan även rent vetenskapligt komma att utgöra 
nyckellokaler t ex genom att ge en totalbild 
av ett händelseförlopp. Det är därför av vikt 
att inte utelämna sådana områden och natur
värderingen avslutas med en kort presenta
tion av dem i text och kartor. 

2. Resultatet av naturvärderingen 
inom K vikkjokks-regionen 

Samtliga objekt inom det geomorfologiska 
kartbladet har värderats enligt de riktlinjer 
som angivits i föregående avsnitt. Resultatet 
har redovisats i fig 17 som omfattar 80 objekt 
som tillskrivits minst en poäng. Det bör 
understrykas att bedömningen endast gäller 
objekt som medtagits på den geomorfologiska 
kartan. Undantag utgör vattenfall som karte
rats men ej värderats (obj nr 38). Två av de 80 
objekten har placerats i klass I, fem i klass II 
och sextiosex i klass III. De siffror som ligger 
till grund för inordningen i klasser bör inte 
betraktas som numeriska värden. Vid poäng
sättningen ställs objekten endast i relation till 
likartade objekt, vilket gör att poängsum
morna för objekt av olika slag inte är kom
mensurabla. En inbördes gradering inom klas
serna med ledning av summapoängen är alltså 
inte avsedd. 

Poängfördelning och klassindelning fram
går av tabellen på sid 53. De klassificerade 
objekten skall i det följande närmare presen
teras. Deras läge anges i fig 18. 

K vikkjokksområdet utmärks av mycket 
imponerande deltaländer och flodslätter av 
starkt varierande utformning. 

För att närmare motivera den poängsätt
ning som gjorts av objekten skall inlednings
vis lämnas en allmän karakteristik av delta
bildningar, mer utförlig än den som ingår i 
kap III:3d. Detta avsnitt, liksom beskriv
ningen till varje enskilt delta, har författas av 
Sten Dahlskog . 

Inledning, deltan 

Sten Dahlskog 

Ett deltas mynningsfåror skjuter fram deltafronten i 
sjöns djupvatten genom avlagring av mest botten
transporterat oorganiskt material.. På grundet uPI;
ströms deltafronten klyver mynnmgsbankarna fa
rorna, och strändernas leveer byggs upp av mest 
oorganiskt suspenderat material. Leveerna för
längs ofta växelvis genom infångning av asymme
triska klyvningsbankar när endera grenfåran av
spärras. När strömläget under översvämningarna 
blir mildare koloniserar pioniärväxtsamhällen, och 
snår och ökad relief utvecklas i ett växelspel: slut
ligen bildas skogar på de högre leveerna. Dessa ~an 
nå ovanför de högsta högvattnen genom avlagnng 
av vinddriven sand från ännu obevuxna bankar un
der lågvattentid. Leveerna skiljer interleveeom
råden, dvs laguner (grunda sjöar och kärr) från de 
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Fig 17: Poängsatta objekt. 
Landjorms to which points have been assigned. 

aktiva fårornas slamtransport. Lagunerna fylls 
långsamt av organiska sediment genom igenväx
ning och torvbildning, men i de större tillväxer 
sekundära smådeltan vid mynningarna av tillop
pen, vilka ofta är flödesändrade f d utlopp, som 
efter det ursprungliga tilloppets avspärrning funge
rar såsom tillopp vid stigande och såsom utlopp vid 
fallande vattenstånd. 

De ursprungliga, enkla leveerna omformas ge
nom flodnätets förenkling och fårornas sidvandring 
till sammansatta leveer, ibland med breda älvvalls
landskap. I dessa bildas successiva, ofta mycket 
regelbundna vallar och sänkor (genom avlagring av 
suspenderat material från strandlinjeströmmar un
der översvämningarna) när floden vandrar bort från 
stranden genom djupfårans erosion av den motsatta 
stranden. Denna erosionsbrink blir ofta så över
hängande att den rasar. Vid samtida kraftig erosion 
och pålagring (av suspenderat material från brink-
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överbrottsströmmar) kan leve en vandra in över 
lagunområdet innanför. 

Översvämningarna sker vanligen vid midsom
martid, "fjällfloden", då snön på de högre fjäll
hedarna smälter och ger rätt lugn vattenstigning 
och måttlig slamtransport. Häftiga översvämningar 
med stark slamtransport utlöses oftast av regn över 
jöklar och snöfält. Kraftig slamtransport kan även 
orsakas av omlagringar i svämkäglor. Lågvatten 
inträffar i augusti-oktober. 

I deltaländernas övre delar ger flodernas sid
vandring meanderbågar med en oftast regelbunden 
växling mellan pålagringssträckor (med älvvalls
landskap) på bågarnas insidor och erosionsbrinkar 
på utsidorna. Floder med kraftiga högvatten med 
stark bottentransport bygger upp meandernäs
sandplan. Övergivna meanderslingor bildar böjda 
korvsjöar, vilka kan finnas långt ifrån de aktiva 
fårorna som minnen av forna flodiopp. Den största 



• KLASS I 

Fig 18: Klassificerade objekt. 
Classified landforms . 

KLASS ]I 

delen av deltaländernas ytor har bildats av forna 
flodnät, pålagras ej av de aktiva fårornas slam tran
sport och utvecklas genom hoppackning, jordflyt
ning, vågerosion och isgång. Den starkare land
höjningen öster om fjällkedjan välter de större dal
sjöarna mot väster upp över flera deltaländer . 
Dessa förlopp ger regressiva landskapsformer med 
minskande relief (dubbelöar av delvis dränkta 
leveekrön, rundade sjöar och abrasionsstränder), 
där skogen på leveekrönen utvecklas regressivt till 
videsnår och till kärr. I dessa områden förlorar 
deltat långsamt land. 

o 5 10km 
1...1 -L-..I.-L-L-.L.1 -L-...l..-.L...lI---" • 

• KLASS III 

a) Klass I-objekt. 

53 Kvikkjokksdeltat (I) 8 p, fig 15, 16, 19, 20 
och 21. Sten Dahlskog. 
Ett drygt 6 km 2 stort tvåflodsdelta, som trots sitt 
barrskogsläge på 302 möh får stor tillrinning från 
floder med högalpin snö- och jökelregim, delvis 
utan utjämnande sjöar. Minst 65 % av deltats yta 
har bildats ~v leve er från Tarraädno. Efter utfyll
naden av Anok och Selet domineras dock nu 
slamtillförseln av Kamajokks jökelbiflöden Luot
to-och Palkatjokk. Deltats tillväxt sker över
vägande genom asymmetriska klyvnings bankar , 
långsammare än på Laidauredeltat genom lägre 
slam transport och större djup (vid deltafronten till 
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Fig 20: Vattenföring, slamhalt och nederbörd 
K vikkjokksdeltat (Sten Dahlskog) 
Waterdischarge and transport of suspended mate
rial in the K vikkjokkdelta. 

30 m). Deltasedimentens medelmäktighet är 13 m, 
och i det nedre deltat når mäktigheten mer än 40 m. 
Liksom i de flesta dalbegränsade deltan återgår de 
översta grenfårorna till huvudfåran. Så nära myn
ningen som 1,8 km samlas hela deltats lågvattenför
ing i en flodfåra. A v de tre aktiva mynningarna för 
huvudfåran 100-80 % av den totala vattenföringen, 
men 1900-talets snabbaste land tillväxt har skett i 
den grunda viken utanför den södra mynnings
fåran. Denna ökande aktivitet har gett snabbt 
sammanväxande klyvningsbanksystem vid myn
ningen, erosionsbankar, vandrande leveer och 

tvärbankar i fåran och utrymme för ett bankkom
plex i huvudfåran mittemot inloppet. Den norra 
mynningsfåran (och många nu avspärrade, parallel
la fåror) har varit mindre aktiva och bildat ett land
omräde av talrika smala leveer, vilka har präglats 
av mycket vidspridda och välutvecklade vinddrift
former ända sedan den tid då Tarraädno hade ett 
sydligt kantlopp, vars rester nu bildar en rad svagt 
böjda korvsjöar. 

Deltat har få meandersträckor (i motsats till det 
närbelägna Änok), men Tarraädno har börjat ut
veckla ett meanderlopp med sandplan sedan de 
översta grenfårorna har avspärrats så att vatten
föringen har slutat att växla på korta avstånd. 
Grenfårornas sekundära smådeltan i det mellersta 
deltats stora lagunområden har delat dessa i allt 
flera mindre. Få krevasser (genombrott av aktiva 
fåror in i laguner) kan spåras utom den på södra 
sidan 500 m uppströms älv mötet , som ägde rum 
efter 1661 års gruvkartekartering: snart kommer en 
ny från Tarraädno in i Miertekjaure. Flera gren
fåror avspärrades för så länge sedan att deras leve
er nu utvecklas regressivt. Det gäller även det stora 
område i västspetsen av deltats största lagun som 
byggdes upp av forna fåror från Vallibäckens 
svämkägla. De rundade erosions stränderna i de 
större lagunerna hör till de regressiva formerna. 
Dessa är dock mest utpräglade längs övergivna 
mynningsfåror nära deltafronten. 

Lagunområdena är mångformiga och har en 
komplicerad vattenregim när deras enda förbindel
se med huvudfåran nu är flödesändrade f d utlopp. 
Deltats bredd tillåter stora lagunområden utan mo-

Fig 21: Brinköverbrott i en svartvideskog med strutbräcken. Kvikkjokksdeltat 6.7 1967. 
Overj7ow in the Kvikkjokksdeltat in 1967. 
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Fig 22: Flygbild över meandersträckan i Änok 
Aerial photo: The meandering river in Änok. 
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ränkontakt och utan snö- och regnvatten frän fast
marken. Vattendjupen når mycket sällan mer än 2 
m. 

Vattenstånds amplituden i deltats mitt är 2,25 m, 
under år med låga översvämningar 1,25 m. Höga 
översvämningar, då vattnet bryter in över brinkar
na (fig 21) även i det övre deltat och översvämmar 
mer än 90 % av landytan, inträffar ungefår 2 år av 3 
efter snabb snösmältning under stabila högtryck 
eller (vanligare) efter östliga långregn från lågtryck. 
De senare ger snabbare vattenstigning och större 
slamtransport. Eftersom slammet snabbt fålls ut får 
endast en bråkdel av landytan mätbar pålagring: 
2 % under en låg översvämning, upp till 15 % under 
en hög översvämning med stark västvind. 

Kulturpåverkan har varit omfattande men ej total 
trots att byn Kvikkjokk grundades 1660 vid delt<>t<;: 
slåttermarker. Under början av 1900-talet slogs alla 
starr- och fräkenkärr, och flera kanaler grävdes till 
avstängda lagunområden (för att dränera dem efter 
sena högvatten och för att leda in slamvatten så att 
de fylldes och gav större sjöfräkenskördar). Den 
sista starrslåttern gick 1956. Leveekrönen är mest 
kulturpåverkade i mellersta deltat, där åkrar bröts i 
slutet av 1700-talet (både korn och råg har odlats): 
de sista röjningarna utfördes på 1930-talet, och den 
sista ängsslåttern gick 1968. Endast deltats väst
ligaste holmar och holmen i Kamajokks mynning 
har använts som betesmark. Även i det mellersta 
deltat är stora delar av leveekrönen orörd björkur
skog av högörttyp. 

K vikkjokkdeltat är ett ovanligt mäktigt och 
formrikt fjälldeltaland (särskilt rikt på lagunom
rådestyper, former präglade av vinddrift och reg
ressiva landskapsformer). Deltat är ett skyddsob
jekt av högsta rang, av största värde för undervis
ning och forskning genom sin ännu helt orörda vat
tenregim, sin lättillgänglighet, närheten till en kli
matstation och de omfattande mätserierna, vilka 
beträffande pålagring och vegetationsutveckling är 
unika och beträffande vattenföring och slamtran
sport kanske de förnämsta i Norden. 

54 Änokdeltat (l) 7 p, fig 22 

Änokdeltat är beläget i Kamajåkkås dalgång 
och omfattar ett ca 3 km långt område, som 
närmast har karaktären aven välutbildad 
meandersträcka. Sten Dahlskog lämnar föl
jande beskrivning av Änok: 

Ett 4,8 km2 stort, av främst Njåtsosjokks slamtran
sport utfyllt sjöbäcken på 382 m ö h i barrskogsre
gionen. Det formas av tre vattendrag, och smådel
tatillväxt pågår i de största lagunområdena och 
flodloppsförenkling i den nedersta delen. De övre 
2/3 är ett mycket välutbildat meanderlandskap med 
korvsjöar, breda älvvallslandskap och stora sand
plan med getryggsrevlar som följd av kraftig bot
tentransport under snabba högvatten. Vinddrift 
från dessa sandplan präglar delar av lovartsleveer
na. Det östligaste tillflödet Stantarjokk (med under 
normala år mycket låg, kortvarig slamtransport) 
har ett sandplanslöst meanderlopp ovan stora, unga 
smådeltan i det största lagunområdet. Flertalet la
gunområden har moränkontakt, regressiva former 
finns i de största, och mångas vattenregim har änd-
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Fig 23: Detaljkarta av de glacifluviala ackumulatio
nerna vid Parka. 
Detail map of the glaciojluvial ackumulations at 
Parka . 
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100 lER MJÄLA MO SAND GRUS STEN 

>0~~0~.00=2----~~072-----0~.2~----7------2=0--~ 
Kornstorlek i mm 

Fig 24: Kornstorleksanalys av ryggen vid Parka. 
Grain size distribution in the ridge at Par/w. 

rats genom grävda kanaler från huvudfåran. Kul
turpåverkan har varit mer omfattande men mindre 
intensiv än på Kvikkjokkdeltat: endast ett litet om
råde har plöjts, och sista slåttern gick 1956. 

Änokdeltat skiljs aven kort fors från Selet 
som av S Dahlskog beskrivits enligt följande: 

En 0,75 km2 stor flodslätt på 380 m ö h med två 
vattendrag, i vilken deltatillväxten relativt nyligen 
har upphört (tydliga grenfårerester finns i nedersta 
Selet), flodioppsförenklingen har fullbordats och 
meanderlopp börjar bildas. Biflödet Njakakjokk 
rinner vid östra moränkanten: dess mynning är 
nedsläpad av den i vattenföring och slamtransport 
fullständigt dominerande Kamajokk. Selet utmärks 
av stora, formrika kantmyrar (med delvis regres
siva drag), små lagunsjöar , små skogsområden (på 
grund av de smala, fast i övre Selet mycket höga, 
leveerna och älvvallslandskapen) och saknar näs
tan helt pionjärlokaler. Kulturpåverkan har varit 
mindre än i Änok. 

Vattenregimen är helt ostörd och betydande 
forskningsinsatser har utförts beträffande vatten
föring och sedimenttransport. 

b) Klass II -objekt 

20 Ändmoräner (fossila) i Tarrekaise (II) 4-7 
p, fig 12 

I den östra bergväggen av Tarrekaises högsta 
topp har en öppen glaciärnisch utvecklats. 
Bergsidorna är präglade av sluttningsformer 
som suddat ut glacialskulpturen. Denna 
framhävs emellertid av de lösa avlagringar 
som vittnar om forna glaciärer: två mycket 
tydliga ändmoränbågar ansluter till nischen. 
Ändmoräner i detta läge - alltså framför 
tomma nischer - härrör med största sannolik
het från tiden i nära anslutning till deglacia
tionen. De tyder på ett sent montanglacialt 
skede där man föreställer sig avsnörning av 
små isrester i de högsta terrängpartierna. 
Distinkta ändmoräner från denna tid är inte 
särskilt vanliga: de har beskrivits från enstaka 
fjäll t ex Norra Storfjället. I sydligaste Väs-
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terbotten har ett stort antal ändmoränryggar 
beskrivits av D Soyez (1974). 

25 Glacifluviala rännor vid Stuor-Jerta (Sarek) 
(II) 5 p 

På Sareks sydsluttning finns ett omfattande 
rännsystem. Det är bäst utvecklat vid Stuor
Jerta men kan följas ända från Materjåkkå 
mot Pårte (bladet Sarek) och Rittak. Kom
plexet som består både av israndrännor och 
slukrännor, visar hur en is söder om Sarek 
har sluttat mot öster och därmed styrt dräne
ringen dels lateralt mot öster och norr, dels 
(subglacialt) mot sydost. 

Rännkomplexet är mer omfattande än vad 
som framgår av kartan - de mycket pregnanta 
solifluktionsvalkarna på sluttningen försvårar 
identifieringen av rännorna i flygbilden. 

Sarek har ofta uppfattats som ett centrum 
för montanglaciation. Utbredd lokalglaciation 
kan visserligen ha förekommit men knappast i 
form av allmänt förekommande och långt ut
löpande glaciärtungor i istidens allra sista 
skede. Det förhållandevis höga poängtal som 
givits denna lokal motiveras av den betydelse 
rännorna här kan ha för studier över de
glaciationen iSarek. 

39 Rullstensås vid Parka (II) 4-8 p, fig 23 och 
24 

Som framgår av geomorfologiska kartan och 
detaljkartan fig 23 intar denna rullstensås ett 
mycket speciellt läge i terrängen. Den ligger 
lateralt i dalen och sammanbinder där två ut
skjutande bergspartier - Raskas östtopp i väs
ter och Spietjamvalle i öster. På grund av sitt 
läge högt uppe på sluttningen är åsen asym
metrisk i genomskärning, dvs den är på 
bergssidan endast 7-8 m hög medan dalsidan 
kan överstiga 20 m. Glacifluviala ackumula
tioner (slukåsar o d) har stor utbredning på 
sluttningen söder om åsen - dessa avlagringar 
fortsätter för övrigt västerut ytterligare ca 5 
km. 

Rullstensåsen byggs i huvudsak upp av ett 
illa sorterat material (fig 24). Den börjar helt i 
anslutning till bergväggen vid topp 1266 och 
avslutas i några frilagda berghällar som skju
ter ut från Spietjamvalle. I de östligaste de
larna är anslutningen till bergryggen mycket 
påtaglig och åsen utgörs här närmast aven 
tunn kappa över berggrundsribban. Samtidigt 
splittras den upp och parallellåsar , helt i lös
material, löper högre upp i sluttningen. Bland 



Fig 25,' Peurauredeltat (flygbild). 
The Peuraure-delta (aerial photo). 

annat åsens läge, det illa sorterade materialet 
och de anslutande formerna, tyder på att åsen 
är bildad i en spricka i isen där material an
samlats men även förts vidare in under den 
tynande isen i dalens botten. 

50 BlockdeIta vid Kuoddujaure (II) 6 p 

Endast ett fåtal blockdeltan är kända i landet. 
Störst uppmärksamhet har kanske givits Ab
modeltat längre nedströms Piteälven (t ex 
Roppe 1969, J-E Andersson 1973), där ett ca 
600 m2 stort deltaplan har utbildats. Mest på
fallande är den ytterst storblockiga dis tal
branten. I beskrivningen till det geomorfo
logiska kartbladet Sulitelma (Ulfstedt 1979) 
har ett mindre delta av detta slag beskrivits. 
Det har inordnats i klass II. Blockdeltat vid 
Kuoddujaure har även tillförts klass II trots 
att det i sin utformning är något underlägset 
det ovannämnda. Bildningen är emellertid 
otvetydig och en kraftig ränna löper fram till 
blockanhopningen. Flera objekt med snarlik 
uppkomst finns längs Piteälvens övre lopp 
och det bör understrykas att en stor del av 
naturvärdet och forskningsintresset snarast 
ligger i hela förekomsten av likartade objekt 
längs älven. 

55 Peuraredeltat. (II) 5 p, fig 25 

Detta utgör ett delta av helt annan typ än de 
två klass I-objekten. Materialtransporten är 
liten, utan tillskott från slamrika glaciäräl var, 
och deltatillväxten därför minimal. - Ä ven 

detta område har studerats av Sten Dahlskog, 
som beskriver det enligt följande. 

Deltat bildas av den dominerande Tsielekjokk och 
av Parkajokk på 443 m ö h i övre barrskogsre
gionen. Deras troligen låga materialtransport (inga 
jöklar) har tack vare ett grunt bäcken byggt upp ett 
2,5 km2 stort delta, som utmärks av så långsam 
tillväxt att den markerade deltafronten är bevuxen 
även utanför den nuvarande nordliga huvudfåran, i 
vilken bottentransporten är obetydlig. Det sydliga 
mynningsområdet har varit det dominerande under 
lång tid, under vilken det nordliga utvecklades reg
ressivt. När den nordliga fåran åter började domi
nera byggdes därför ett ungt område med stora 
asymmetriska klyvnings bankar upp på gammal 
grund, så att klyvningsbankområdet vidtar ome
delbart nerströms fårans och deltats enda välut
vecklade (men sandplanslösa) meanderlopp. Reg
ressiva landformer är mycket framträdande även 
på andra delar av deltat, framför allt i dess stora 
lagunområden, av vilka få saknar erosionsstränder 
och moränkontakt. De långsträckta, smala leveer
na har få älvvallslandskap och saknar i det närmas
te vinddriftformer eftersom deltat nästan saknar 
obevuxna sandar och bankar. Kulturpåverkan har 
varit mindre än i Änok-Selet och på Kvikkjokkdel
tat. Vattenregimen är ännu helt ostörd. Forskning
en har hittills icke varit intesiv , men deltat är tro
ligen det intressantaste i trakten för studier av kli
mathistoria och regressiva förlopp. Det är ett yt
terst värdefullt komplement till de mera snabbt 
växande Kvikkjokk- och Laidauredeltana. 

67 Rasrännor i Tarrekaise (II) 5 p, fig 12 

De välutvecklade rasrännorna i Tarrekaise är 
tidigare kända och beskrivna. Stor uppmärk
samhet har de givits av Markgren (1964) som 
tillskriver sluttningsprocesserna hela mas-
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sivets karakteristiska utseende. Rudberg, 
Sundborg (1975) anser att glacialerosionen 
primärt utformat Tarrekaise, men att denna 
relief förändrats av sluttningsformer och att 
de forna glaciärnischerna omvandlats till ras
trattar. Ä ven om tolkningen av landskapsut
vecklingen divergerar råder enighet om att vi 
här sannolikt har ett av landets bäst ut
formade områden med ras rännor. 

c) Klass III-objekt 

1 Kalt berg i Piteälvsdalen (III) 2-4 P 

Det är svårt såväl att avgränsa som att bedö
ma naturvärdet hos detta objekt. Kalt berg i 
sig är sällan av intresse - det är snarare fråga 
om bedömningen aven hel landskapsbild 
(som kan vara ovanlig och/eller vetenskapligt 
intressant). Som redan nämnts är Piteälven 
unik just genom den stora utbredningen av 
kalt berg. Det måste framstå som vetenskap
ligt ytterst intressant att utröna orsakerna till 
detta förhållande. 

2 Tarradalens U-dal (glaciala kantlinjer) (III) 4 p, 
fig 10 

Detta utgör undersökningsområdets bäst ut
formade dubbelsidiga U-dal. Dalen är bred 
och mera oregelbunden i sina nedre delar. 
Den har karaktären aven genombrottsdal i 
passagen mellan Tarrekaise och Staika från 
detta parti och uppåt är dalen trång och regel
bundet formad. 

4 Riepentjåkkås U-dal (III) 2 p 

Dalen är kort och smal, men mycket distinkt 
och regelbundet formad till en dubbelsidig 
U-dalsprofil. Den utgör sannolikt en över
gångsform mot glaciärnisch och skulle med 
Rudbergs indelningssystem (1954) kunna 
klassificeras som ett "trågdalsslut utan mar
kerad bakre begränsning". 

5 Glaciärnischer i Staika (III) 3 p, fig 3 

De bäst utvecklade glaciärnischerna i K vikk
jokksområdet återfinns i Staika. Två av ni
scherna är perfekt formade och skiljer sig di
stinkt från den omgivande terrängen (se fig 3). 
Områdets enda glaciär finns i en av dessa 
nischer. 

6 Glaciärnischer i Säkok (III) 3 p 

Inom den lilla del av Sareks högfjäll som infal
ler under detta karteringsområde kan en serie 
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av tre välformade nischer iakttas. De hyser i 
vår tid inga glaciärer utan de branta nisch väg
garna domineras av aktiva sluttningsproces
ser (vilket främst lett tilllavinblocktungor och 
talus). 

7 Glaciärnischer i Tarrekaise (III) 3 p, fig 4 
och 12 

De tidigare nämnda glaciärnischerna i områ
det utmärks aven tämligen exemplarisk ut
formning. Nischerna i detta massiv har snara
re ett intresse genom den kraftiga omvandling 
som skett av dem på grund av effektiva slutt
ningsprocesser. Den tidigare plana nischbot
ten har överfördjupats och U-formen övergått 
i en markant V-form där sluttningarna domi
neras av rasrännor. 

8 Glaciärnischer i Raska (III) 2 P 

I anslutning till den tidigare nämnda U -dalen 
(obj 4) finns även ett antal tydliga glaciär
nischer. 

9 Glaciärnisch i Sjnjerak (III) 4 P 

Nischen är intressant på grund av dess ex
tremt låga höjd över havet. Ljungner upp
märksammade den (1949) och konstaterade 
att glaciationsgränsen - som i våra dagar bör 
ligga närmare 2000 m ö h i dessa trakter -
måste ha varit minst 1100 m lägre för att en 
nisch skall ha kunnat uppstå i detta läge. Han 
anser att den bildats i inledningen av istider
na, då man ju kan förvänta sig en kraftig 
sänkning av glaciationsgränsen. 

10 Solifluktionsvalkar öster om Sartajåkkå 
(III) 2 p 

Bergarternas beskaffenhet och det sparsam
ma växttäckel i K vikkjokkfjällens högre par
tier gör att välformade solifluktionsvalkar, är 
tämligen sällsynta. I området vid Sartajåkkå 
finns dock mindre ytor med tämligen goda 
exempel på dessa former. 

11 Solifluktionsvalkar vid Skalbmo (III) 2 P 

Ytterligare ett exempel jämförbart med 
ovanstående. 

12 Strukturmark vid Raska (III) 2-3 p 

Strukturmark är mycket vanlig inom alla hög
re delar av Kvikkjokksfjällen. Den sparsam
ma vegetationen gör att stenringar , sten
strömmar o dyl dominerar (jfr kap III). 



Fig 26: Blockområden norr om Saggat. 
Boulderrich areas l10rth oflake Saggat. 
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13 Strukturmark öster om Staika (III) 2 p 

På det plana fjällavsnittet öster om Staika har 
välutbildad strukturmark bildats (jfr ovan och 
kap III). 

14 Småkuperad moränterräng vid Tsielekjåk
kå (III) 2 P 
Kulliga moränformer har liten utbredning in
om kartbladsområdet. De finns framför allt i 
de östra delarna men begränsas vanligen till 
terrängens lägsta delar. En av de mer sam
manhängande ytorna ligger i dalen runt 
Tsielekjåkkå. Tendens till parallelloriente
rade ryggar vinkelrätt mot isrörelsen finns i 
vissa avsnitt och drumlinisering förekommer i 
dalens översta parti. 

15 Moränterräng vid Skieltajåkkå (III) 2 P 

Ännu ett område med kuperade moränfor
mer; särskilt framträdande är formerna i par
tiet strax öster om Silesjaure. Moränen är 
mycket blockrik i de västra delarna av dalen. 

16 Rogenmorän öster om Rauka (III) 2-3 P 

Det bästa exemplet på Rogenmorän inom om
rådet ligger kring sjöarna öster om Rauka. 
Trots den blygsamma arealen är formerna 
relativt distinkta. De har ett visst vetenskap
ligt intresse på grund av den mycket mar
kanta asymmetrin hos ryggarna. 

19 Ändmorän framfor glaciären i Staika (III) 3 p 

Den markanta ändmoränryggen framför Stai
ka är synlig ända ned mot K vikkjokk och har 
också beskrivits tidigt i reseskildringar från 
seklets början (STF). Några ingående studier 
av moränerna har emellertid inte företagits 
och man känner därför inte till glaciärens ex
pansions- och reträttförhållanden. 

21 Rik- och storblockiga områden vid Silesjau
re (III) 2 P 

Jfr obj 15. Rikblockiga områden är vanliga i 
denna trakt och det är svårt att särskilt fram
häva någon speciell yta. Blockområdena vid 
Silesjaure kan anses vara representativa för 
karaktären hos ett östligt område. 

22 Rik- och storblockiga områden vid Sartaure 
(III) 2 P 
Detta utgör ett typiskt blockrikt område i 
K vikkjokkstraktens västra del. Se ovan
stående objekt. 
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23 Rik- och storblockiga talusområden vid 
Saggat (III) 4 p, fig 26 

Längs Saggats norra strand förekommer ex
tremt rik- och storblockiga områden (fig 26) i 
anslutning till branta bergväggar. Oftast har 
inte egentliga taluskoner bildats, utan block
anhopningarna ligger spridda i en zon nedan
för branterna. 

24 Glacifluviala rännor vid Rittak (III) 2-3 p 

Det stora glacifluviala dränerings stråk som 
löper på Sareks sydsluttning (obj 25), har sin 
fortsättning i den svärm av rännor som följer 
den branta sluttningen norr om Rittak. De 
längst i väster kunde närmast klassificeras 
som lateralrännor , men övergår i öster till 
korta slukrännor. I denna del alternerar de 
med ackumulationsformer (slukåsar, kullar 
och terrasser). 

26 Glacifluviala rännor på Prins kullen (III) 3 p 

En liten svärm rännor som markerar dräne
ring från en iskropp som är högre i norr. Rän
norna tyder på en lokal islutning mot sydväst, 
medan den distinkta terrassen på andra sidan 
Vallebäcken visar en islutning mot öster. Det
ta motsatsförhållande har troligen sin förkla
ring i en svacka i inlandsisen, vilken orsakats 
av dräneringen från Vallebäcken. 

27 Glacifluviala rännor söder om Kaisatj (III) 
2-3 p 

Ett stort antal rännor av subglacial karaktär 
finns i undersökningsområdets sydöstra del. 
Formerna är ovanligt välutbildade på Kaisatjs 
södra sluttning. 

28 Glacifluviala rännor norr om Kuoddujaure 
(III) 2-3 P 

Dessa rännor är vanligen otydliga och svåra 
att överblicka från marken. De har dock ett 
visst intresse för studier över isavsmält
ningen. 

29 Större glacifluvial/fluvial ränna vid Valle
bäcken (III) 4 p, fig 27 

Alla större vattendrag ut från Tarrekaise ut
märks av att vara djupt nedskurna och mar
kant V-formade (se fig 27). Intensiva slutt
ningsprocesser transporterar ned material till 
bäckarna, och hela landskapet ger intryck av 
att vara under snabb utveckling. Rännorna 
avslutas i mäktiga alluvialkoner. 



Vallaböekens fluviala da 19ång 

km4 

Fig 27: Profiler över Vallebäcken. 
Profiles through the valle)' at Vallebäcken. 

m.ö.h. 
1400 

30 Större glacifluviala/fluviala rännor vid 
Njunjesjåkkå (III) 4 p 

Se ovanstående objekt (obj 29), samt obj 36. 

31 Större glacifluvial/fluvial ränna i Tarre
kaise, Paturkårså (III) 4 p 

Se obj 29. 

32 Större glacifluvialjfluvial ränna Sivva-
tjåkkå, Såmmarkårså (III) 4 p 

Se obj 29. Denna dal är kortare än övriga 
dalstråk ut från Tarrekaise, men den är myc
ket markerad och djup. 

33 Större glacifluvial/fluvial ränna vid Mater
jåkkå, Sarek (III) 2 p 

Nedskurna dalar finns även på andra ställen 
än i Tarrekaise, men formerna är dock sällan 
lika imponerande. Dalen vid Materjåkkå, lik
som den vid Kaskakårså (mot Pårek) utgör 
dock goda exempel på nedskurna vattendrag. 

34 Större glacifluviala/fluviala rännor i Ak
kalmtjåkkå (III) 2 P 

Även på TarradaIens sydsida har vattendra
gen format djupa kursudalar. Exempel på det
ta finns i de båda bäckarna på var sida om 
Akkalmtjåkkå. De hyser dessutom impo
nerande vattenfall. Jfr även obj 29-32. 

35 Större glacifluvial/fluvial ränna norr om 
Vallespiken (Tarrekaise) (III) 3-4 P 

Huvuddelen av de nedskurna bäckarna i Tar
rekaise avvattnas söderut mot Tarradalen. 
Formen förekommer emellertid även på 

nordsidan av massivet och denna dalgång ut
gör det bästa exemplet. Jfr obj 29-32. 

36 Glacifluviala/fluviala erosions kanter vid 
Njunjesjåkkå (III) 2 P 

Många i fast berg nedskurna bäckar finns in
om området. Intressant är den dalerosion 
som kan ses vid Njunjesjåkkå, där fossila 
erosions kanter omger den recent nedskurna 
flodfåran. Obj 30. 

37 Glacifluvialajfluviala erosionskanter söder 
om Akkalmtjåkkå (III) 2 P 

Se obj 34. 

40 Åsar söder om Raska (III) 4 P 

Hela sluttningen ned mot Parkadalen präglas 
av glacifluviala avlagringar av olika slag. Den 
markanta åsen (obj 39) har redan beskrivits, 
men mindre välutvecklade former finns såväl 
öster som väster om denna. Den mest kom
plicerade uppbyggnaden har komplexet söder 
om Raska där sviter av slukåsar ligger högst 
upp i sluttningen. Dessa övergår sedan i korta 
ås sträckor och slutligen leder de fossila 
dräneringsvägarna ned mot en serie terrasser 
och en sanduryta. 

Den sista isresten i området har troligen 
funnits här och sedimentation har skett i an
slutning till den uppspruckna och inaktiva 
isen. 

41 Slukåsar norr om Spietjam (III) 4 p 

Den ovan (obj 40) beskrivna formvärlden har 
en fortsättning även på sluttningen ned mot 
Tsielekjåkkå. Bildningsmiljön är sannolikt 
densamma, men här har ackumulationen av 
material huvudsakligen skett i form av bety
dande slukåskomplex. 

42 Slukåsar och kuperade glacifluviala avlag
ringar vid Vuoka (III) 2 P 

Återigen har en miljö, snarlik den som be
skrivits för obj 40 och 41, resulterat i ackumu
lationer i form av slukåsar, terrasser o dyl. 
Formerna är ostörda på Vuokas sluttning, 
men väster därom har vattenerosion påverkat 
bildningarna, som nu är sönderskurna och 
svårtolkade. 

43 Slukåsar och kuperade glacifluviala avlag
ringar vid Kuravagge (III) 3 P 

Längs hela Tarradalen har det skett en acku
mulation av glacifluvialt material uppe på 
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sluttningarna och vanligen vid mynningen av 
sidodalarna. Dessa former har sannolikt av
satts mot en kvardröjande is i Tarradaiens 
botten. De betraktas ofta som issjöbildningar 
men deras komplexa uppbyggnad talar snara
re för att de primärt utgjort iskontaktformer. 
Recent bäckerosion, sluttningsformer och 
ravinbildning har dock kraftigt påverkat av
lagringarna vilka därför är svåra att tolka. 

44 Slukåsar och kuperade glacifluviala avlag
ringar vid Maranjaure (III) 2 p 

En mångfald glacifluviala ackumulationer 
omger den lilla sjön. Mest påfallande är sluk
åsarna men också åsar, kuperade avlagringar 
och terrasser förekommer. Dalgången har 
dock inte varit föremål för några fältstudier 
och formernas bildnings miljö är därför fort
farande outredd. 

46 Glacifluviala terrasser vid Vallekårså (III) 
3-4 p 

Se obj 26 och 43 (Jfr. Gavelin 1906). 

47 Glacifluviala terrasser väster om Tjuolta 
(III) 2-3 p 

I Tjuoltavagge torde isavsmältningen ha följt 
ungefär samma förlopp som i Tarradalen (se 
obj 43) och därmed skapades också här möj
ligheter för glacifluviala ackumulationsformer 
på dalsluttningarna. Det bästa exemplet på 
detta kan ses vid Tjuoltajåkkås mynning där 
en serie terrass ytor på sjunkande nivå marke
rar läget för den hopsjunkande isytan i dal
botten. 

49 Glacifluviala terrasser söder om Raska (III) 
2-4 P 
Dessa terrasser har redan beskrivits vid obj 
40. De har byggts upp mot en hopsjunkande 
iskant i dalens botten. 

51 Storblockiga glacifluviala avlagringar norr 
om Kuoddujaure (III) 2-6 p 

A vlagringarna ligger i anslutning till det 
block delta (obj 50) som inordnats i klass II. 
Likartade bildningar finns såväl upp- som 
nedströms längs Piteälven och har bl a be
skrivits i kartbladet Sulitelma (Ulfstedt 1979). 
De har dels karaktären av blockdeltan, dels 
utgör de former liknande rullstensåsar. Detta 
objekt kan hänföras till den senare kategorin. 
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52 Storblockiga glacifluviala avlagringar väs
ter om Falehaure (III) 2-6 P 

Detta objekt är helt jämförbart med obj 51. Jfr 
även obj 50. 

56 Tarrauredeltat (III) 2 p 

Ä ven detta objekt har beskrivits av Sten 
Dahlskog, enligt följande: 

Ett 1,6 km2 stort delta i björkregionen på 508 
m ö h, som bildas av Tarraädno och tre av dess 
svämkäglebiflöden i Tarradaiens mest högalpina 
område. Av Kvikkjokktraktens deltaländer har det
ta den rakaste huvudfåran, den lägsta arealandelen 
lagunområden och den högsta arealandelen sandar 
och revlar, vilka övervägande torde befinna sig i 
mycket långsamma, hejdade successioner på grund 
av starkt växlande högvatten. Meanderlandskaps
former saknas, och leveerna är övervägande smala 
utan älvvallslandskap. Deltat har en enda aktiv 
mynningsfåra, men nu avspärrade grenfåror har 
gått i sydliga och tills nyligen i nordliga kantlägen. 
Tillväxten sker med asymmetriska, snabbt avspär
rade och starkt vind- och vågpåverkade klyvnings
bankar. Vattenregimen är helt ostörd, och deltat är 
det minst kulturpåverkade av traktens deltaländer, 
men de större är formrikare. 

57 Svämkägla vid Vallebäcken (Tarradaien) 
(III) 3 P 

Längs Tarradalen, och framför allt på Tarre
kaises sluttningar, finns ett stort antal mäk
tiga alluvialkoner (obj 57-61). Den östligaste 
ligger vid Vallebäckens mynning och ansluter 
till K vikkjokkdeltat. 

58 Svämkägla vid Njunjes (Tarradaien) (III) 
3-4 p, fig 28 

Detta utgör den största av Tarradalens allu
vialkoner (obj 57-61). Den har av Rudberg 
och Sundborg (1975) beskrivits enligt följan
de: "Den mäktigaste av konerna ligger strax 
nedom Njunjes med övre spetsen slutande i 
en U-dal, som delvis får kanjonkaraktär med 
upp till 50 meter höga sidor. Konen når ned 
till älven och materialet är delvis mycket 
grovt. " 

59 Svämkägla norr om Tarraure - vid Patur
kårså (Tarradaien) (III) 3 P 

Ytterligare ett exempel på en stor kon med 
anslutande klippkanjon. (Jfr obj 57, 58, 60, 61 
samt obj 31). 



Fig 28: Svämkägla och raviniandskap vid Njunjes. 
Alluvial fan and gullies at Njunjes. 

60 Svämkägla norr om Tarraure - vid Kura
vagge (Tarradaien) (III) 3 p 

Denna kägla är uppbyggd av material från 
Staika och utgör en av de stora alluvialkoner 
som finns på dalens sydsida. 

61 Svämkägla vid Såmmarlappa (Tarradaien) 
(III) 3 P 

Ytterligare ett exempel på en stor alluvialkon 
uppbyggd av material från fjällen väster om 
Tarradaien. 

62 Svämkägla vid Materjåkkå (Sarek) (III) 
2-3 p 

Detta utgör en av de största konerna utanför 
Tarradaien. Vid jokkens utlopp i Njåtsosjåk
kå finns ytterligare en kon av stor dimension. 

65 Annan glacifluvial avlagring vid Årrenjarka 
(III) 4 p 

Halvön vid Årrenjarka, liksom dalen norr 
därom, består av glacifluviala avlagringar av 
växlande grovlek. Gamla strömfåror tyder på 
ett sandur-liknande uppkomstsätt och de 
sydligaste delarna av ytan hyser talrika små 
dödisgropar. 

66 Recenta strandformer vid Årrenjarka (III) 
2p 
Större recenta strandformer är tämligen 
ovanliga inom K vikkjokksområdet, där 
stränderna oftast är formade i klippor och 
grova moräner. I Årrenjarkas glacifluviala 
sediment har dock förutsättningarna funnits 
för utbyggnad av krumuddar och långa sand
stränder. 
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68 Talus runt Kassavare (III) 3 p 

Dessa bildningar har redan diskuterats i obj 
23. 

69 Talus nordost om Lulep Mäkak (III) 3 p 

En av många tydliga talusbranter inom områ
det. 

70 Talus vid Såmmarlappa (III) 4 p 

En mäktig talusbrant har byggts upp som re
sultatet av bergras från den branta berg
väggen ovanför. 

71 Talus längs Tarradalen (III) 2-3 P 

Längs större delen av Tarradalen kan talus
branter iakttas. Formerna är dock ofta kom
plexa och överlagras av andra sluttnings
former eller har uppstått genom flera olika 
processer. (Jfr obj 70 t ex) 

72 Lavinblocktungor i Tarrekaise (III) 3-4 p 

Lavinblocktungor kan iakttas på flera ställen 
längs dalen. Också här gäller dock vad som 
ovan har sagts om komplexa bildningssätt. 

73 Lavinblocktungor på Staika (III) 2-3 P 

Här, liksom i Tarrekaise, består berggrunden 
av amfibolit, och därmed är en av förutsätt
ningarna för förekomsten av lavinblock
tungor uppfylld. Lavinfrekvensen förefaller 
vara störst på bergets nordsluttning. 

74 Slamströmmar i Tarrekaise (III) 2 P 

Slamströmmar förekommer allmänt inom 
massivet. Oftast överlagrar de ackumulatio
nerna från andra sluttningsprocesser och kar
tan ger inte en rättvis bild av deras spridning 
och förekomst. 

75 Slamströmmar och lavinblocktungor söder 
om Tjuolta (III) 2 P 
Ytterligare ett exempel på ett område med 
intensiva sluttningsprocesser . 

76 Raviner vid Njunjesjåkkå (Tarradaien) (III) 
2-5 p, fig 28 

Beträffande förekomsten av lösmaterial på 
Tarradaiens sluttningar se obj 43. Raviner 
finns på flera ställen längs dalen. Största och 
mest markanta förekomsten av formen ligger 
vid Njunjes (fig 28). 
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77 Raviner vid Kuravagge (Tarradaien) (III) 
2-4 p 

Se obj 43 och 76. Materialet i vilka ravinerna 
utformats har inte varit föremål för närmare 
analyser. I de flesta fall förekommer de dock i 
anslutning till områden med glacifluviala 
ackumulationer. 

78 Raviner väster om Mårkatjkaise (Tarrada
Ien) (III) 2-4 p 

Se obj 43,76 och 77. 

79 Raviner söder om Tjuoltavagge (III) 2 p 

Som redan framgått vid presentationen av fle
ra objekt utgör Tjuoltavagge i många avseen
den en parallell till Tarradaien. Formvärlden 
är i stort sett densamma, liksom bildningsmil
jön. Detta gäller även förekomsten av ra
viner. Jfr därför obj 43, 76,77 och 78. 

80 Skred på Salvotjål(kåh (III) 2 P 

Mindre skred förekommer ofta i fjällterräng, 
men sällan av sådana dimensioner att de är 
lätt identifierbara på flygbilder. Det enda 
skred som iakttagits i K vikkjokksområdet är 
ett litet bergsskred på Salvotjåkkåkhs nord
sida. 

3. Översikt över geomorfologiskt 
värdefulla områden 

Vid naturvärdesbedömningen har objekten 
behandlats tämligen oberoende av sina rela
tioner till andra geovetenskapliga objekt (se 
kap IV: la). Ofta råder emellertid ett nära 
samband mellan olika former och just detta 
kan vara av särskilt inrtresse. De enskilda 
objekten kan'vara förhållandevis oansenliga, 
men sedda i sitt sammanhang kan de få be
tydelse t ex för tolkningen av ett händelseför
lopp. Ofta har dessutom lokaler med anhop
ningar av många formgrupper ett stort peda
gogiskt värde. 

I detta avsnitt är alltså avsikten att framhä
va större sammanhängande områden av geo
vetenskapligt intresse. Klassificeringen av 
dylika områden får nödvändigtvis en än star
kare subjektiv prägel än övriga delar av na
turvärderingen: grundläggande är naturligtvis 
de enskilda objektens värde (enligt tidigare 
avsnitt) men dessutom har hänsyn tagits 
till "mångsidighet", "pedagogiskt värde", 
" orördhet" , "betydelse för den sociala na-
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Fig 29: Geomorfologiskt värdefulla områden. 
Geomorphologically valuable areas. 

turvården" - faktorer som har tillskrivits be
tydelse vid naturvärdesbedömningar (t ex 
Rudberg, Sundborg 1975). Områdena har in
delats i fyra klasser, där endast klasserna 
I-III särskilt redovisats (fig 29). Avsikten är 
att under beteckningen "klass I- och II-om
råden" ange terrängavsnitt där stora geomor
fologiska värden finns samlade, medan klass 
III-områden dels kan utgöra skyddszoner 
kring partier av högre dignitet, dels represen
tera områden av "lokalt" intresse och ofta då 
sådana som i pedagogiskt hänseende kan vara 
av särskilt värde. 

Klassindelningen är förenad med många 

k::::::::J Klass 111- omr&den e Övriga objekt 

svårigheter som inte bara gäller bedömningen 
av områdenas klasstillhörighet utan även om
rådesavgränsningen. Särskilt svår är av
gränsningen av klass III-områden. 

Undersökningsområdet kännetecknas allt
så i första hand av ett vidsträckt klass I-områ
de i Tarradaien, Tarrekaise och Kamajokk. 
Huvuddelen av de geomorfologiska natur
värdena är samlade i denna region. Av betyd
ligt lägre skyddsintresse men likafullt ett 
otvetydigt klass II-område - är Parkas dal
gång ned till Peuraure. Övriga områden är 
endast av lokalt intresse. 

I det följande skall lämnas en kort beskriv-
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ning av de avgränsande klass I, II och III-om
rådena och därvid är avsikten att närmare 
motivera gjorda ställningstaganden. Eftersom 
en analys av de enskilda objekten redan 
gjorts, kommer presentationen här att vara 
summarisk. 

a) Klass 1- och H-områden 

Inom detta undersökningsområde har Tarra
daien, den södra delen av Tarrekaise samt 
Kamajokk med Kvikkjokksdeltat förts sam
man till ett område vilket har betraktats som 
ett tveklöst klass I-område. 

Området rymmer såväl fossila som recenta 
former men präglas kanske främst av de ak
tiva processerna. Inom Tarrekaise-massivet 
utgörs dessa i första hand av olika sluttnings
processer (obj 67, 70-71, 72, 74, 76-78) men 
det rinnande vattnet är också av betydelse -
främst för borttransporten av vittrings pro
dukterna. Den kraftiga vattenerosionen i bi
dalarnas botten har resulterat i utformningen 
av djupt nedsänkta vattenflöden (obj 29-32 
och 36-37) och avsättning av mycket stora 
alluvialkoner idalmynningarna (obj 57-61). 

Beträffande de fluviala bildningarna har 
Sten Dahlskog givit följande beskrivning av 
området: 

"K vikkjokkdeltats hela nederbördsområde och 
Saggat bildar tillsammans ett av fjällkedjans mest 
värdefulla, formrika och bäst utforskade områden. 
Det uppvisar en rikedom av framför allt välut
bildade fluviala former, som kan studeras i flodIopp 
av ostörda och mycket olikartade vattenregimer. 
Området är lättillgängligt och internationellt be
römt för sin naturskönhet och för några av den 
svenska fjällforskningens längsta mätserier. 

Nedre Tarradalen (Tarraure-K vikkjokkdeltat) 
rymmer en mångfald objekt av högt skyddsvärde, 
bl a vattenfallet Njåmmiltkårtje nerströms Tar
raure, kanjonloppet och jättegrytfåltet vid Ruotatj, 
den välutbildade svämkägla över vilken Njunjes
jokks mynning svänger mellan V och E kantlägen, 
myrarna kring Alemusjegge (vid "Grummes stu
ga") och alluvialholmarna och klapperrevlarna i 
det flätade flodloppet uppströms Vallibäckens och 
Liuokojokks inflöden. Områdets pedagogiska vär
de är högt genom Tarraledens mycket lättfram
komliga sträckning på älvens nordsida. 

Mellersta Tarradalen mellan Tarrekaise och 
Staika, vars värde främst betingas av de välutbil
dade fluviala formerna, särskilt flodslätten kring 
Såmmariappa och Tarrauredeltat men även de 
många svämkäglorna. Området har en mycket rik 
flora och är pedagogiskt värdefullt genom Tarra
leden. 

Vallibäckens formrika dalgång (Ruonasvagge
Vallekårså) är ett område med högalpin-nival vat-
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tenregin, saknar utjämnande sjöar och mynnar ef
ter ett välutbildat kanjonIopp med en aktiv sväm
kägla i översta delen av Kvikkjokks delta i barr
skogs regionen . 

Uppströms kanjonloppet är dalgången präglad av 
nivations- och jordflytningsformer , särskilt på den 
skuggade Kaskaivosidan med dess mäktiga, peren
na snölegor. Omkring kanjonloppet är sluttnings
förlopp starkt verksamma. Kanjonloppet mynnar i 
svämkäglan med vattenfall och jättegrytor. Sväm
käglan av grovklapper, grus och sand har ett flätat 
flodIopp, där tvära fåreomläggningar är vanliga vid 
snabb snösmältning eller kraftiga regn: de aktivaste 
fårorna har under senare tid skiftat mot E och sku
rit in i gamla, granurskogsbevuxna svämkägledelar, 
men skiftade åter mot W under högvattnet 1978. 
Betydande forskningsinsatser beträffande vatten
föring sedimenttransport och lokalklimat. " 

Som redan nämnts präglas klass I-området av 
recenta former. Detta utesluter emellertid in·· 
te att det glaciala landskapet har betydelse. I 
första hand genom glacialskulpturen - såväl i 
utformningen av U-dalen i Tarradalen (obj 2) 
som i de ursprungliga nischbildningarna i 
Tarrekaise (obj 7). Även lösa avlagringar av 
istida ursprung finns inom området. I Tarra
dalen består dessa av olika ackumulationer på 
dals idorna (obj 43 och 46). Senare har slutt
ningsprocesser och vattenerosion ofta för
ändrat den primära formen och t ex ravin
bildning (obj 76-78) är vanlig i denna zon. 

Av speciellt intresse för isrecessionsstudier 
är också nischen öster om Tarrekaises topp, i 
vilken tydliga ändmoräner har utvecklats (obj 
20). Vidare kan nämnas den lilla svärmen 
slukrännor väster om Prinskullen ( obj 26). 

Klass I-området innefattar även de bägge 
klass I-objekten i området - nämligen Kvikk
jokksdeltat (obj 53) och Änokdeltat (obj 54). 

Tarradalen är lätt att nå från K vikkjokk 
leden är mycket utnyttjad av turister och stu
gorna (STF) ligger tätt. Betydligt sämre är det 
sörjt för den som vandrar Kungsleden 
söderut och ett enformigt skogslandskap upp
tar första delen av avsnittet innan man når 
kalfjället vid Spietjam. Här ligger undersök
ningsområdets enda klass II-område som be
står av ett avsnitt från Raska till Peuraure. 

Detta område har först och främst sitt vär
de i två klass II-objekt: rullstensåsen (obj 39) 
och Peuraure-deltat (obj 55). Förutom de 
välutvecklade frostmarksformerna (obj 12) 
innehåller området i övrigt former av glacialt 
ursprung. Dessa består dels i välformad gla
ciaiskulptur (obj 8), dels i lösa avlagringar 
framför allt slukåsar (obj 40-41) och andra 
glacifluviala former (obj 49,63). 



Fig 30: Saggat. 
Lake Saggat. 

b) Klass III -områden 

De flesta klass III-områden har karaktären av 
skyddsområden kring geomorfologiskt värde
fullare partier. Detta gäller t ex den norra 
delen av Tarrekaise och Tarradaiens övre de
lar. Objektrikedomen är här betydligt lägre än 
i klass I-området även om formvärlden är 
ungefår densamma. Sålunda finns även här 
goda exempel på sluttningsformer (obj 71, 75, 
79) och vattenerosion (obj 35) liksom på 
glacifluviala ackumulationsformer på dal
sidorna (obj 47). Områdets avgränsning har 
främst styrts av strävan att få en naturlig av
gränsning av det värdefulla klass I-området. 

Samma ambitioner har legat till grund för 
avgränsningen av skyddsområdet runt klass 
II-området vid Parka. Sålunda innefattas hela 
massivet mellan Tsielekjåkkå och Parka. 
Därmed representerar området ett karakte
ristiskt avsnitt av ett högfjällsmassiv med 
övergångar mot förfjällens flacka topografi 
och tjockare moräntäcke. Moränen har for
mats dels till ett småkulligt täcke (obj 14), 
dels till Rogenmorän (obj 16), och vissa ytor 
har drumliniserats (obj 18). Också glaciflu-

viala ackumulationsformer (obj 42 och 64) 
finns liksom glacialskulptur (obj 4) och struk
turmark (obj 12) i de högre terrängavsnitten. 

Den sydligaste delen av Sarek utgör även ett 
klass III-område - även detta som skyddsom
råde kring de värdefullare delarna av Sareks 
inre. Av stort vetenskapligt intresse är dock 
de glacifluviala rännorna (obj 25) som kan ha 
avgörande betydelse för tolkningen av is
recessionen i Sarek. Övriga objekt inom om
rådet är av mer trivial natur: nischformer (obj 
6), nedskurna rännor (obj 33), glacifluviala 
ackumulationsformer (obj 48, 62) och flacka 
moränområden (obj 17) utanför högfjället. 

Ä ven Saggat har avsatts med tanke på en 
enhetlig miljö för klass-l-området, och då 
främst för K vikkjokkdeltat (fig 30). Sten 
Dahlskog känner genom sina studier av deltat 
även väl till förhållandena i sjön och beskri
ver dessa sålunda: 

"Saggat ligger på 302 m ö h, är 36 km2 och når 79 m 
djup. Vattenståndsamplituden överstiger 2 m. Till
flödena domineras helt av Kamajokk och Tarra
ädno. Trots flottledssprängningar i utloppsforsen 
torde sjön vara en av få kvarvarande opåverkade 
storsjöar i U-dalsbäcken inom barrskogsregionen. I 
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östra delen är U-dalen ensidig med brant i S, i 
västra delen tvåsidig. Stränderna består delvis av 
talusbranter och är föga inskurna. Blockstränder 
dominerar, ofta med välutbildade blockvallar . 
Sandstränder förekommer mest i vikar skyddade 
för västvindar, där även polygonstrukturer är väl 
utbildade omkring lågvattenlinjen. Vackra str;,and
transportformer finns utanför Ailatis och vid Arre
arka (tombolo). Inundatzonsfloran är riklig, särskilt 
vid mynningarna av de kalkförande bäckarna från 
de östliga kambrosilurlagren i glinten, som går över 
sjöns mellersta del. Sjöns värdefullaste delområde 
är nordvästspetsen med mynningen av det växande 
Kvikkjokkdeltat: ackumulationsgrund bildas även 
nerströms deltafronten vid moränön Storholmen. 
Sjön är av stort forskningsintresse. " 

Det sista klass III-området omfattar ett antal 
dalstråk: Kuravagge, Sartaures dal samt Pite
älvsdalen. Dessa utgör en serie formrika dalar 
av vitt skild karaktär. De två första innehåller 
ett stort antal glacifluviala ackumulations
former (t ex obj 45), medan Piteälvsdalen 
präglas av höga vattenhastigheter vid isav-
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smältningen, vilket resulterat i kalspolning 
(obj 1), rännor (obj 28 och 50) och storbloc
kiga avlagringar (obj 51). Sartaure får sin ka
raktär av den stora blockrikedomen (obj 22) 
och överallt är sluttningsprocesser och frost
marksfenomen (obj 73 och 69) påfallande. 

Området innefattar dessutom Staika med 
dess perfekta nischform. 

Slutord 
K vikkjokksområdet tillhör de "klassiska" 
fjällområdena i landet. Det omfattar en varia
tionsrik del av fjällen, där dock huvudintres
set kan koncentreras till Tarradalen med de 
kringliggande massiven Tarrekaise och Stai
ka. Som en dramatisk kontrast till denna del 
framstår Piteälvsdalens ödslighet och orörda 
vildmark. 
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OBJEKT 

Nr 

1 Kalt berg i Piteälvsdalen 
2 Tarradaiens U-dal 
3 Njåtsosjåkkås U-dal 
4 Riepentjåkkås U-dal 
5 Glaciärnischer Staika 
6 Glaciärnischer Säkok 
7 Glaciärnischer Tarrekaise 
8 Glaciärnischer Raska 
9 Glaciärnisch Sjnjerak 

10 Solifluktion Ö Sartajåkkå 
11 Solifluktion vid Skalbmo 
12 Strukturmark, sluttande terräng, vid Raska 
13 Strukturmark, plan terräng, Ö Staika 
14 Småkuperad moränterräng vid Tsielekjåkkå 
15 Moränterräng vid Skieltajåkkå 
16 Rogenmorän Ö Rauka 
17 Rogenmorän vid Pårek 
18 Drumlinisering vid Tsielekjåkkå 
19 Ändmorän (recent) vid Staika 
20 Ändmoräner (fossila) i Tarrekaise 
21 Rik- och storblockiga områden vid Silesjaure 
22 Rik- och storblockiga områden vid Sartaure 
23 Rik- och storblockiga områden och talus vid Saggat 
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24 Glacifluviala rännor N Rittak 
25 Glacifluviala rännor vid Stuor-Jerta (Sarek) 
26 Glacifluviala rännor på Prinskullen 
27 Glacifluviala rännor S Kaisatj 
28 Glacifluviala rännor N Kuoddujaure 
29 Större glacifluvial/fluvial ränna vid Vallebäcken 
30 Större glacifluviala/fluviala rännor vid Njunjesjåkkå 
31 Större glacifluvial/fluvial ränna i Tarrekaise, Paturkårså 
32 Större glacifluvial/fluvial ränna i Sivvatjåkkå, Såmmarkårså 
33 Större glacifluvial/fluvial ränna vid Materjåkkå 
34 Större glacifluvial/fluvial ränna vid Akkalmtjåkkå 
35 Större glacifluvial/fluvial ränna N Vallespiken 
36 Glacifluviala/fluviala erosionskanter vid Njunjesjåkkå 
37 Glacifluviala/fluviala erosionskanter S Akkalmtjåkkå 
38 Vattenfall 
39 Rullstensås vid Parka 
40 Åsar S om Raska 
41 Slukåsar N Spietjam 
42 Slukåsar och kuperade glacifluviala avlagringar vid Vuoka 
43 Slukåsar och kuperade glacifluviala avlagringar vid Kuravagge 
44 Slukåsar och kuperade glacifluviala avlagringar vid Maranjaure 
45 Slukåsar, åsar och kuperade glacifluviala avlagringar N Sartaure 
46 Glacifluviala terrasser vid Vallekårså 
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47 Glacifluviala terrasser V Tjuolta 
48 Glacifluviala terrasser vid Materjåkkå 
49 Glacifluviala terrasser S Raska 
50 Blockdelta vid Kuoddujaure 
51 Storblockiga glacifluviala avlagringar N Kuoddujaure 
52 Storblockiga glacifluviala avlagringar V Falehaure 
53 Kvikkjokksdeltat 
54 Änokdeltat 
55 Deltat i Peuraure 
56 Deltat i Tarraure 
57 Svämkägla vid Vallebäcken (Tarradaien) 
58 Svämkägla vid Njunjes (Tarradaien) 
59 Svämkägla N Tarraure (N) (Tarradaien) 
60 Svämkägla N Tarraure (N) (Tarradaien) 
61 Svämkägla vid Såmmarlappa (Tarradaien) 
62 Svämkägla vid Materjåkkå (Sarek) 
63 Sanduryta S Raska 
64 Sanduryta vid Tsielekjåkkå 
65 Annan glacial avlagring vid Arrenjarka 
66 Recenta strandformer vid Arrenjarka 
67 Rasrännor i Tarrekaise 
68 Talus runt Kassavare 
69 Talus NO Luelp Mäkak 
70 Talus vid Såmmarlappa 
71 Talus längs Tarradalen 
72 Lavinblocktungor i Tarrekaise 
73 Lavinblocktungor på Staika 
74 Slamströmmar i Tarrekaise 
75 Slamströmmar och lavinblocktungor S Tjuolta 
76 Raviner vid Njunjesjåkkå (Tarradaien) 
77 Raviner vid Kuravagge (Tarradaien) 
78 Raviner V om Måskatjkaise (Tarradaien) 
79 Raviner S om Tjuoltavagge 
80 Skred på Salvotjåkkåh 
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~ Ferkastning Fault line 

......--:. Glacialt praglad resp. glacialt svagt praglad kantlinje 
_ - Glacially eroded trough edge, well developed and poorly developed 
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