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Förord

Det geomorfologi ska kartbladet 28 H Sarek
innefattar vårt lands mest utpräglade högfjällsområde med flera toppar, som når över
2000 m, med djupt nedskurna U-formade dalar och något 100-tal glaciärer. Knappast
någonstans i vårt land arbetar de eroderande
krafterna med större intensitet än här. Ett
synbart bevis på detta utgör den stora dräneringsådern genom området, Rapaälven, gråvit
av slam från glaciärer och bergbranter. Riksdagens beslut med effekt från 1910 att här
avsätta vårt lands länge största nationalpark
var naturligt och näraliggande men också
klokt och förutseende.
Med Sarek är - på ett sätt som för vårt land
är alldeles enastående - en persons namn
outplånligt förknippat: Axel Hambergs. Från
början framstående mineralog, hydrograf och
lovande polarforskare kom han från 1895 att
ägna Sarek huvuddelen av sin vetenskapliga
gärning; inte mindre än 35 fåltsäsonger tillbragte han där. Sina vetenskapliga resultat
har han presenterat i ett stort antal skrifter
och han ledde också utgivandet av den betydelsefulla serien: "Naturwissenschaftliche
U ntersuchungen des Sarekgebirges in
Schwedisch-Lappland" .
Den geomorfologiska karteringen av fjällkedjan står nu nära sin avslutning; för Olle
Melander är detta hans åttonde blad också
hans sista. Karteringen har på vanligt sätt
baserats på flygbildstolkning, och kompletterande fåltkontroller har företagits för att
säkerställa identifieringen men också för att
skaffa ytterligare dokumentation och skapa
underlag för de värderingar, som denna beskrivning mynnar ut i.
Kartskalan är liksom i tidigare utgivna blad

1:250 000. Myren har markerats på grundval
av informationen hos den topografiska kartan. Liksom tidigare har ytor utan klara morfologiska indikationer lämnats vita. En klassificering av dem skulle ha krävt betydande
insatser av fåltarbeten och därmed starkt
ökade kostnader; med hänsyn till att det vanligen torde röra sig om ett relativt tunt, odifferentierat moräntäcke , har åtgärden ansetts
försvarlig.
Till kartan hör en relativt utförlig beskrivning. I dennas tidigare del ges en skildring av
fjällens terrängformer, allmänt och de för
kartbladsområdet utmärkande. Liksom i fråga om kartan är denna presentation koncentrerad till vad som ofta kallas mellanformer.
De allra största formelementen - ytor av
peneplantyp, dalgenerationer etc - liksom
former av mindre storlek än några kvadratmeter t ex mindre frostmarksformer - redovisas sålunda ej. Skälen är bl a kart- och
reproduktionsmässiga, i fråga om småformerna också begränsningar i flygbildsmaterialets upplösningsförmåga, d v s informationsinnehåll.
Beskrivningens senare del utgöres aven
värdering, som för fram till en sammanfattande översikt i lättillgänglig form. Värderingsprinciperna är desamma som tillämpats tidigare. Svårigheterna att åstadkomma invändningsfria sådana skall åter understrykas. Genom redovisningen av de individuella objekten och av gången av värderingen torde andra
värderingsgrunder kunna anläggas; väsentligt
andra resultat torde dock vid tillämpningen
knappast bli följden.
Gunnar Hoppe
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Geomorfologiska kartbladet 28 H Sarek
- beskrivning och naturvärdesbedömning
Olle Melander
Såväl beskrivning som naturvärdesbedömning har delats i två avsnitt, s k allmänna och
speciella delar. I de förstnämnda ges generella översikter av terrängformer, landskapsutveckling och naturvärdesbedömning i fjällkedjan medan förhållandena i Sarek-området
diskuteras i de senare.
Beskrivningen inleds med en orientering
om karterings metodik samt en systematisk
beskrivning av terrängformer i fjällkedjan och
deras återgivning på kartan. Kartan baseras
på flygbildstolkning med översiktliga fältkontroller. Den använda metodiken och redovisningsskalan 1:250000 har begränsat formurvalet vid inventeringen till att framför allt
gälla former i mellanstorlek. Sarek-området
är ett av vårt lands mest utpräglade högfjällsområden. Det intas av höga fjällmassiv med
skarpa toppar och kammar, utpreparerade
genom glaciärernas erosion. De olika massiven skiljs åt av djupa dalgångar. Den mest
framträdande är Rapadalen, som skär diagonalt över kartområdet och via flacka vattendelare mot Kuopervagge och Ruotesvagge
kan sägas ha en fortsättning mot låglänta områden vid Vuojatätno. Sarekområdet tillhör
Sveriges glaciärrikaste fjäll med en tredjedel
av alla svenska glaciärer. Berggrunden utgörs
huvudsakligen av syenit och amfibolit från
mellersta respektive över skållberggrunden.
Genom områdets högfjälls karaktär dominerar
sluttningsformer såsom lavinblocktungor ,
slamströmmar och talus. Stora områden av
strukturmark påträffas på platåerna Kassalako och Luottolako. Glaciala former förekommer främst i lågfjällen väster om Sarek.
Stora drumliniserade områden har påträffats
kring Kutjaure. Rännor finns kring Kisuris
och Alatjåkkå men även i Ruotesvagge, Rapadalen och vid Skanatjåkkå. Rullstensåsar
finns utefter Miellätno och Vuojatätno. Stora
terrassystem bestående av fossila deltan påträffas vid Kisuris och Akka men även i Rapadalens östra delar. De glaciala formerna
(israndrännor , åsar, deltan o s v) visar tillsammans med isräfflorna hur inlandsisen i
slutskedet strömmade ut från Sarek-området,
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i varje fall mot västnordväst och östsydöst. I
avslutningsfasen har isens aktivitet varit
starkt reducerad. I de större dalgångarna avlagrades terrasser mot kvardröjande iskroppar av smältvatten från högre belägna fjäll
som då var på väg att befrias från de sista
resterna av inlandsisen.
Naturvärdesbedömningen grundar sig på
ett poängberäkningssystem för terrängformernas sällsynthet, utformning och fors kningsintresse. Faktorernas poängsumma
sammanställs och utvärderas varvid objekten
ordnats i fyra klasser (I, II, III och IV) med
avtagande geovetenskapligt naturvårdsvärde.
Vid naturvärdesbedömningen har 64 objekt
urskilts inom Sarek-området som speciellt
värdefulla. Av dessa har tre objekt förts till
klass I, tio till klass II och 51 till klass III
(figur 26). Områden med stor frekvens av
värdefulla objekt har sammanförts till en särskild karta (figur 28). Denna visar ett diagonalt band över kartområdet av geomorfologiskt värdefulla områden som omfattar Rapadalen, Sarekmassivet/Ruotesvagge, Kisuris/ Akka. Dessa områden är kända och beskrivna i såväl vetenskaplig som turistisk litteratur. De utgör kärnan av det "kända" Sarek.
De tre mest värdefulla områdena ur geomorfologisk synvinkel är Rapadalen med deltat och Rapaselet, Sarek-massivets nordrand
med en mångfald intressanta moräner och
rännor, Akka/Kisuris-området med terrass viter, rännor och tundrapolygoner. Några delar
av kartområdet saknar praktiskt taget värdefulla former och står därmed i bjärt kontrast
till det tidigare omtalade bandet. De arealer
som saknar värdefulla objekt är främst kartområdets nordvästra hörn med Kassalako
och Akka-magasinet samt området väster och
söder om Kisuris med en myckenhet av kalt
berg.
Karteringsarbetena har utförts med ekonomiskt stöd av Statens naturvårdsverk. Under fältarbetena har författaren haft stor hjälp
av Lars Hamre och Roderich Henry. Kartor
och figurer har ritats av Birgit Hansson. Professor Gunnar Hoppe har läst manuskriptet,
varvid många värdefulla påpekanden gjorts.
Till samtliga som bidraget till denna rapport
riktas härmed ett varmt tack.

Geomorphological map 28 H Sarek
Description and assessment of areas of geomorphological importance

ESE) during the late phase of deglaciation.
The activity of the ice was greatly reduced
during the final phase of deglaciation. Meltwater from the high mountains, that were
Olle Melander
then being freed from the last remnants of the
icesheet, deposited material that formed terThe description and assessment of areas of races against the bodies of ice that remained
geomorphological importance have been di- in the larger valleys.
The assessment of areas of geomorphologivided into two sections, general and special.
The first provides a general survey of the cal importance is based on a point rating syslandforms , the evolution of the lands cape and tem which takes account of the rarity , formaan assessment of areas of geomorphological tion and scientific interest of the landforms .
importance in the mountain range, while the The numbers of points awarded for each of
second deals with specific feature in the the factors are collated and evaluated, the
Sarek area.
landforms themselves being divided into four
The description explains the mapping me- categories. (I, II, III and IV) in order of dithods used and gives a systematic account of minishing importance from the point of view
the landforms in the mountain range and their of the conservation of areas of geological and
.
cartographic representation. The map is geomorphological interest.
based on interpretation of aerial photographs
Sixty-four landforms have been singled out
with overall field control. The method and the as of special geomorphological value, and of
small scale (l :250,000) used have generally these 3 belong to category I, 10 to category II
restricted the choice of forms to those of me- and 51 to category III (Fig. 26). Areas condium scale.
taining many landforms of special scientific
Sarek is one of the most pronounced alpine interest have been designated on a special
areas in Sweden. It is characterized by high map (Fig. 28). A diagonal stripe shows the
massifs with jagged peaks and ridges, sculpt- geomorphological interesting area of the map,
ed by glacial erosion. The massifs are sepa- which inc1udes Rapadalen, the Sarek masrated by deep valleys. The most prominent sif-Ruotesvagge and Kisuris-Akka. These
valley is Rapadalen, which dissects the map areas are well-known, and are described both
area diagonally, and which, because of the in scientific and tourist publications. They
indistinct watersheds towards Kuopervagge make up the core area of the "known" Sarek.
The three most important areas from a
and Ruotesvagge, can be said to continue to
the lowland area at Vuojatätno. A third of all geomorphologic point of view are: RapaSwedish glaciers are located in Sarek, one of dalen, with the delta and Rapaselet (valley
the greatest concentrations of glaciers in the train); the northern edge of the Sarek massif
Swedish mountains. The bedrock consists with a multiplicity of interesting moraines and
mainly of syenite and amphibolite belonging meltwater channel; the Akka-Kisuris area
to the upper and middle nappes. Because of with terraces, meltwater channels and
the alpine character of the area, slope forms patterned ground. Some areas of the map
such as avalanche boulder tongues, mudflows almost completely lack interesting landforms
and talus slopes dominate . Large areas of and thus contrast greatly with the previously
patterned ground are found on the Kassalako mentioned areas. The areas lacking interestand Luottolako plateaus. Landforms of gla- ing landforms are situated primarily in the
cialorigin (marginal meltwater channels, northwestern corner of the map near (at)
eskers, deltas etc.), together with striations, Kassalako and the Akka reservoir, and in the
indicate that the icesheet flowed out of the area west and south of Kisuris that has a great
Sarek area (at least towards the WNW and deal of bare bedrock.
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Inledning

Prekvartär reliefutveckling

Inom geomorfologin studeras jordytans former och de formskapande processerna.
Landformerna skapas genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande krafter.
De processer som svarar för uppbyggnaden
av stora former, som t ex bergskedjor och
vulkaner, genereras av krafter i jordens inre,
medan de nedbrytande och omlagrande krafterna huvudsakligen får sin energi från solen.
Med hänsyn till de processer som varit
verksamma vid formskapandet, kan en indelning göras i:
• glaciala former (bildade av glaciärer och inlandsisar)
• fluviala former (bildade av det rinnande
vattnet)
• glacifluviala former (bildade av glaciärernas
smältvatten)
• limniska och marina former (bildade genom
vågverkan i sjöar och hav)
• sluttningsformer (bildade genom fall, glidningar och flytrörelser)
• frostmarksformer (huvudsakligen skapade
genom tjälskjutning)
• eoliska former (bildade av vinden)
• karstformer (skapade i kalkhaltiga bergarter genom utlösning av kalciumkarbonat)
• biogena och antropogena former (bildade
av organismer respektive genom människans omskapande verksamhet)

Den skandinaviska fjällkedjan uppstod vid en
bergskedjebildning för ca 400 miljoner år sedan. Stora stycken av berggrunden, s k skollor, sköts då från väster in över det gamla
urbergsområdet i öster. Fjällkedjans svenska
del består aven hel serie skollor som delvis
har skjutits upp på varandra. De äldsta påträffas längst i öster vid fjällkedjeranden medan
skollorna blir allt yngre ju längre mot väster
man kommer. Skollorna med sina mot väst
eller nordväst flackt stupande (lutande) bergarter har givit förutsättningar för branter vettande mot öster. Över långa sträckor bildar
skollorna en markerad brant i öster, den s k
glinten. Genom att de överskjutna bergarterna är mycket motståndskraftigare än de
mjuka skiffrarna i underliggande lager, bibehålls de branta stupen längs fjällkanten.
I samband med tektoniska rörelser i jordskorpan (t ex jordbävningar) uppstår ibland
bristningar varvid sprickor och förkastningar
kan uppkomma. Dessa kan inte sällan följas
kilometervis i en och samma riktning.
Reliefformer , som återspeglar berggrundens struktur och sammansättning, kallas
strukturformer (skall ej förväxlas med strukturmark, som bildas genom tjälskjutning). Till
skillnad från dessa strukturformer finns det
former som inte alls återspeglar skillnader i
den geologiska uppbyggnaden utan som är
resultat av de nedbrytande processerna. De
kallas skulpturformer och utgörs av t ex dalgångar eller utpräglat flacka ytor, s k denudationsytor. Dessa flacka ytor kan förmodas
vara bildade genom en långvarig nedbrytning.
Denna kan ha tillgått på olika sätt. Antingen
kan man tänka sig att vittring, sluttningsprocesser och fluvial erosion utgör huvudkomponenterna eller att dessa utgörs av vittrings-och avspolningsprocesser , typiska
främst för tropiska växelfuktiga områden. I
första fallet brukar man anta att slutprodukten blir en utflackad berggrundyta nära
havsytans nivå, ett s k peneplan; det kan senare ha höjts genom t ex tektoniska rörelser.
I det senare fallet kan ytorna bildas även högt
?ver havsytans nivå. Höjdläget synes då före-

En ytterligare uppdelning kan göras i erosions- och ackumulationsformer , beroende på
om terrängformerna uppstått genom nedbrytning eller avlagring av material.
Viktiga skeden i reliefutvecklingen kan rekonstrueras på grundval av landformernas
nuvarande utseende och inre uppbyggnad.
Naturligt nog är de yngsta formerna som bildades under inlandsisens avsmältningsskede
och därefter, rikligare förekommande och
bättre bevarade än de äldre som blivit mer
eller mindre förstörda av senare processer.
Kartläggningen av de äldre är ofta vansklig,
varför drag i den tidiga reliefutvecklingen endast undantagsvis har kunnat behandlas i det
föreliggande arbetet.
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trädesvis bli bestämt av kemisk djupvittring
och efterföljande bortspolning av vittringsprodukterna. Sådana områden finns i dag i
t ex Östafrika och Indien, där klimatet alltjämt är tropiskt växelfuktigt, men även Sverige har med stor sannolikhet haft klimat av
denna typ under tidigare geologiska perioder.
Oavsett hur dessa flacka ytor bildats, måste många av dem betraktas som mycket gamla
företeelser, bildade senast under tertiärtiden
(2-70 milj år sedan). Svårigheterna att bestämma deras avgränsning, ålder och uppkomst är anledningen till att de inte markerats
på kartan. Den topografiska kartans höjdkurvbild (jfr höjdskiktskartan) kan dock ge en
antydan om var de förekommer.

Kvartär reliefutveckling
K vartärtiden kännetecknas av täta växlingar
mellan kalla och varma klimat. Under de kallare perioderna, istiderna, bildades gång på
gång stora inlandsisar med centra bl a i
Skandinavien och Kanada.
Hur många gånger inlandsisar bildats och
försvunnit i Skandinavien är inte känt. Att det
varit flera gånger kan dock sägas med stor
säkerhet. Det är svårt att avgöra vilken andel
i reliefutvecklingen tidigare inlandsisar kan
ha haft. Den senaste istidens verkningar, och
då speciellt under dess avslutningsfas, tycks
dock ha haft ett avgörande inflytande på
landskapsutformningen i Skandinavien.
Man beräknar att den senaste istiden började för c:a 70 000 år sedan.
Den inleddes genom att befintliga glaciärer
började växa och nya tillkom uppe i fjällen.
Från små nischglaciärer utvecklades isar som
med tiden utfyllde de närbelägna dalgångarna
i form av dalglaciärer . Allteftersom dessa
ökade i storlek växte de samman till ett isströmnät som täckte fjälldalarna. När glaciärtungorna nådde utanför fjällkedjan bredde de
ut sig över låglandet och bildade så småningom en mäktig inlandsis. Den täckte under sitt
maximalstadium så gott som hela Skandinavien, Finland och t ex de nordligaste delarna
av Polen och Tyskland.
De mäktigaste delarna av inlandsisen kom
att byggas upp någonstans mellan fjällkedjan
och Bottenhavet, möjligen ännu östligare.
För fjällkedjans del innebar detta en radikal
förändring. Från en situation där isen rörde
sig från högfjällen ned mot lägre beläget land
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på båda sidor, skiftade isen delvis rörelseriktning och gled i stället över fjällkedjan från
öster mot den norska kusten i väster. Att så
verkligen varit fallet visas av att man i fjällkedjan, även på höga toppar i Sarek, kan hitta
flyttblock från berggrunden i öster, som transporteras dit aven mäktig inlandsis.
Man har belägg för att det under själva
istiden funnits såväl varmare perioder, då
isen börjat smälta, som kallare då den återigen vuxit i storlek. Kunskaperna om dessa
varm- resp kallperioder är ännu bristfälliga,
men den slutgiltiga isreträtten är relativt väl
rekonstruerad, i varje fall i sina huvuddrag.
Den definitiva avsmältningen tycks för fjälltrakternas del ha börjat för ca 10 000 år sedan
dvs vid en tidpunkt då det övriga Sverige i
stort var isfritt. Detta betyder att flertalet av
de karterade formernas geologiska ålder är
mycket låg, även om en del av de större landformerna, t ex glaciärnischerna, kan hänföras
till ett tidigt skede av sista istiden eller rent av
till äldre istider.
Efter isens försvinnande under s k postglacial tid började andra formskapande krafter
att göra sig gällande. Dessa krafter, som ännu
verkar, är främst fluviala processer samt
frost- och sluttningsprocesser , men även vinden, nuvarande glaciärer och människan bidrar till att omskapa fjällens landformer .

Kommentarer till kartan och dess
teckenförklaring
De geomorfologiska kartornas uppgift är att
redovisa de olika problemkomplex som studeras inom geomorfologin. Dessa kartor utgör därför en stor och heterogen grupp, vars
innehåll och utformning kan variera med
kartskala och karteringssyfte. Generellt kan
man säga att geomorfologiska kartor beskriver jordytans relief och redovisar dess skilda
landformer. Man vill i den redovisningen om
möjligt även ge upplysning om landformens:
utseende och form
storlek och lutningsförhållande
uppkomstsätt
ålder (uppkomsttid)
uppbyggnadsmaterial och underlag
De geomorfologi ska kartorna inom det här
aktuella projektet har utvecklats med målsättningen att åstadkomma en snabb kartläggning av stora områden till låg kostnad och

med direkt användbarhet inom naturvårdsarbetet. Detta innebär att vissa kompromisslösningar har fått tillgripas. Kartorna kan därför inte göra anspråk på att tillgodose samtliga aspekter av reliefåtergivning (inkl morfometrisk och morfokronologisk information).
En sådan komplett återgivning torde f ö fordra ett flerbladssystem.

Karteringsmetodik
Karteringsarbetet baseras huvudsakligen på
flygbildstolkning, vilken i viss utsträckning
begränsar formurvalet vid inventeringen. Det
är främst de landskapspräglade mellanstora
formerna som kan karteras. A v storformerna
redovisas endast vissa, som är knutna till den
glaciala erosionen, medan äldre slättfragment
o d inte har medtagits främst på grund av
osäkerheten i tolkning och avgränsning. Av
småformerna har i gynnsamma fall delar av
frostmarksformerna kunnat komma med.
Flygbildernas upplösningsförmåga och kartans redovisningsskala förhindrar dock att
alltför små former inbegrips av karteringen.
Exempelvis kan mycket små berghällar upptäckas vid flygbildstolkningen, men på grund
av redovisningsskalan 1:250000 har hällar
mindre än 0,05 km 2 inte kunnat markeras.
Arbetsgången vid utarbetandet av kartorna
har följt nedanstående schema:
- flygbildstolkning av svart-vita flygbilder i
ungefårlig skala 1: 30 000, manuell överföring av tolkningsresultaten till manuskriptkartor i skala 1: 50 000,
- terrängkontroll av vid flygbildstolkningen
svårklassificerade eller intresseväckande
objekt. Dessutom rutinkontroller utefter
färdvägarna,
- eventuellt ytterligare flygbildstolkning föranledd av terrängkontrollerna,
- renritning av kartan i skalan 1: 100 000,
- tryckning av kartan i skalan 1:250 000.

Landformernas återgivning på kartan
Strävan har varit att med karttecken symbolisera terrängformerna och de forms kapande
processerna. Landformerna har därför
systematiserats efter de ·processer som skapat
dem och på kartan har de i huvudsak markerats med symboler i olika färger efter processgrupp; sålunda är karttecknen för former
bildade genom
• glaciala erosionsprocesser violetta

• glaciala ackumulationsprocesser röda
• glacifluviala/fluviala
erosionsprocesser
bruna
• glacifluviala/fluviala ackumulationsprocesser gröna
• limniska processer blåa
• sluttningsprocesser bruna
• frostprocesser violetta
• eoliska processer gula
• karstprocesser bruna
• antropogena/biogena processer svarta
Full konsekvens har av skilda skäl, däribland skaltekniska, varit omöjlig att uppnå.
Detta gäller främst frostprocesser och sluttningsprocesser (se nedan).
Karttecknen är många gånger snarast att
betrakta som symboler för ansamlingar av
former; exempelvis betyder en svart prick inte en pals utan en grupp palsar. I fråga om
större landformer svarar varje tecken däremot mot ett enda formelement - t ex i avseende på glaciala nischer, rullstensåsar och
större ändmoräner.
En kortfattad beskrivning av olika landformer typiska för fjällområdet lämnas i den
"allmänna delen". Där redogörs i huvudsak
för de former karteringen omfattar men även
andra (t ex småformer) som är viktiga för områdesbeskrivningarna. Den "speciella delen"
och kartans teckenförklaring ger besked om
vilka former som påträffas vid inventeringen
av föreliggande kartområde.

Glaciala erosionsformer
Till kalt berg har räknats områden som präglas av den blottade berggrunden och dess
struktur. Att berggrunden ställvis kan vara
täckt av mycket tunna moränlager eller vittrings material har inte ansetts motivera en särredovisning.
Det kala bergets utbredning tycks till inte
ringa del ha bestämts av effektiviteten i glaciärernas erosions- och avlagringsarbete. En
tydlig tendens är att förekomsten av kalt berg
ökar med stigande höjd över havet och med
reliefens branthet. Denna princip är dock inte
allmängiltig utan störs i de norra fjälltrakterna
aven mycket tydlig zonering i öst-västlig
riktning; stora områden med kalt berg förekommer i väster och endast obetydliga i öster.
Bland de landformer som skapats av den
glaciala erosionen märks speciellt glacialt
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Fig l: Glaciala erosionsformer
Landforms reslllting from glacial erosion

l U-dal
U-shaped valley
2 Kamlinje mellan två U-dalar
Crest-line between two U-shaped valleys
3 Glacialt präglad kantlinje
Glacially eroded throllgh edge
4 Glaciärnisch
Cirque

präglade kantlinjer och nischer men även
rundhällar av olika storlek.
Med en glacialt präglad kantlinje menas
den skarpa brytningslinje som bildats t ex vid
övre kanten aven U-formad dalgång eller den
kamlinje man kan finna mellan två närbelägna
U-dqlar (se fig l). Båda fenomenen är betingade av glaciärernas sidoerosion. Vissa av
ka~tlinjerna kan från början ha varit struk~u~
betmgade och de har senare endast blIVIt
skärpta av iserosionen. Om kantlinjerna är
otydliga eller dåligt utbildade, har de på kartan streckats och markerats som glacialt svagt
präglad kantlinje.
Mindre glaciärer förekommer ofta i hålformer på fjällsidorna, s k glaciärnischer . När
glaciärerna smälter bort kvarstår dessa som
tomma nischer och vittnar om tidigare kallare
klimIltförhållanden. Nischerna kan nå mycket
olika utvecklingsstadier beroende på hur intensiv glaciärerosionen varit och hur länge
den fått verka. De kan anta former alltifrån
fåtöljliknande urgröpningar (se fig 1) som
kräver avsevärda tidsrymder för att bildas kanske flera istider, till endast svaga fördjupningar i fjällsidorna. Dessa olikheter har
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på kartan illustrerats genom de två tecknen
glaciärnisch och otydlig glaciärnisch .

Glaciala ackumulationsformer
När glaciärer och inlandsisar eroderar underlaget, bryter de loss och för med sig bergartsfragment som delvis nötts ned och blandats
till ett osorterat material som innehåller alla
kornstorlekar. Detta material brukar kallas
morän och bildar, sedan det smält fram ur
isen, dels ett moräntäcke som följer underlaget, dels egna moränformer.
De senare kan utgöras av: drumlins, ändmoräner, rogenmorän och kuperad moränterräng. På kartan har dessa terrängformer markerats med symboler i röd färg, medan det
vanliga moräntäcket saknar egen beteckning
och är vitt.
När inlandsisar och glaciärer rör sig över
underlaget sker i vissa fall en upplinjering av
moränen i isrörelseriktningen som kan ta sig
uttryck i oftast strömlinjeformade ryggar
(drumlins), i långa moränsträngar ("fluting")
och i en striering av moränytan (drumlinisering). Alla dessa terrängformer syns väl på

flygbilder, ibland bättre än från marken.
Formerna ger viktiga upplysningar om den
sista isrörelsen över området. Även framför
recenta glaciärer förekommer ibland en upplinjering av moränen, som kan ge intryck av
att området framför glaciären är upplöjt i
spikraka fåror. Formerna, som kallas "fluted
moraine", består dock av parallella ryggar,
inte sällan avlagrade bakom större block (se
fig 2).
Vid glaciärens kanter samlas moränmaterial som smält fram ur isen. Om glaciärfronten under en längre tid är stationär, samlas så
mycket material att moränryggar byggs upp.
Bildas de framför glaciärens front talar man
om ändmoräner, medan de moränryggar som
byggs upp utefter glaciärens sidor kallas sia
domoräner (se fig 2). Moränryggar av dessa
typer finns inte bara vid nutida glaciärer utan
uppträder också i områden som tidigare hyst
glaciärer.
Beroende på betingelserna vid isavsmältningen kan moränkullar och områden med
oregelbunden,
småbruten
moränterräng
uppstå. Utan att närmare skilja på bildningsbetingelserna har områden av denna karaktär
sammanfattats under två tecken, avhängiga
av nivåskillnaderna inom moränterrängen.
Den småkuperade moränterrängen har i regel
nivåskillnader mindre än 5 meter (3-5 m),
medan den kuperade moränterrängen har
nivåskillnader
överstigande
5
meter
(5-20 m).
Såväl ovanpå som i glaciärisen finns ofta
block och stora stenar, som avlagras på
moränytan när isen smälter. Beroende på
berggrund och avsmältningsförhållanden blir
vissa moränytor extremt rikblockiga; blocken
kan också vara av betydande storlek. Blockmarker kan emellertid även bildas genom
frostsprängning, ras och uppfrysning ur moränen. På kartan redovisas de som rik- och
storblockiga områden utan avseende på bildningssätt. Endast talus och blocks änkor har
erhållit separata beteckningar (se nedan).

Glacifluviala erosionsformer
Varje vattendrag skapar rännor och fåror,
vilkas form och storlek är betingade av lutning, underlag och vattenmängd. De kan vara
i bruk eller under bildning i nutiden och är då
recenta, men de kan också vara övergivna
torrdalar, som vittnar om tidigare avvattningsvägar .

Fig 2: Ackumulationsformer vid nutida glaciärer.
Recent moraine features.
1 Sidomorän Lateral moraine
2 Mittmorän Medial moraine
3 Ändmorän med iskärna Ice-cored moraine
4 "Fluted moraine"

Speciellt under inlandsisens avsmältningsskede uppstod stora mängder smältvatten
som ofta bildade helt andra dräneringsmönster än de nutida vattendragen. Ibland
var dessa smältvattenströmmar små och av
kort varaktighet och lämnade då inte heller
några tydliga rännor efter sig. För dylika företeelser har streckade pilar i brun färg använts
för att på kartan markera diffusa glacifluviala
erosionsspår . Smältvattnet kunde också bilda
mäktiga flöden som skar sig djupt ned i morän
och berggrund. Dessa ofta kanjonlika dalar
har markerats med kraftigare bruna pilar som
större glacifluviala/fluviala rännor.
De glacifluviala rännorna kan ha mycket
olika utseende och läge i terrängen beroende
på hur de är bildade i förhållande till den
smältande inlandsisen. Utefter glaciärtungornas sidor kan smältvattnet söka sig fram i
form av s k isälvar, särskilt under våren, innan isen börjar frätas sönder. Isälvarna skär
sig gärna ned i marken intill glaciärkanten och
ger då upphov till israndrännor eller skvala
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rännor. När sådana rännor löper parallellt
med varandra och är ensidiga, anses smältvattnet ha runnit omedelbart intill iskanten
och rännorna återger därför dennas lutning. I
många fall visar rännorna så stark lutning att
det måste antas att de sökt sig in under glaciären som slukrännor.
Förekomster av israndrännor ger viktiga
hållpunkter vid rekonstruktionen av isens
tillbakagång och bidrar därvid till förståelsen
av landskapsutvecklingen.
Där ett vattendrag har skurit igenom lösmaterial, t ex en tidigare bildad svämkägla
eller terrass, och det har bildats en distinkt
kant, har denna på kartan markerats som tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant. Ä ven
mycket breda rännor som skurit sig igenom
lösmaterial har markerats med hjälp av två
erosionskanter på kartan.
Karakteristiskt för vattendrag som rinner
fram i flacka områden är att de ringlar sig och
pendlar, meandrar, i stället för att flyta i ett
rakt flodIopp. Processen innebär att material
eroderas i vattendragets yttersvängar och att
avlagring sker i innersvängarna. Sådana
meanderlopp kommer gradvis att ändra utseende. Det kan t ex inträffa att floden skär
sig en helt ny väg, varvid en tidigare me anderbåge blir avskuren och kvarlämnad som
en korvsjö. Denna process är aktiv i nutiden
men förekom även vid inlandsisens avsmältning.
På kartan har tecken för meander endast
utnyttjats för meanderlopp i nutida vattendrag, däremot ej för de fossila (glacifluviala)
meanderloppen. Deras läge demonstreras
dock tydligt av rännornas båglinjer.
Vattenfall och forsar som är typiska för ett
glacialt bearbetat område har på kartan endast kunnat markeras i de större vattendragen.

Glacifluviala och fluviala ackumulationsformer
Avgränsningen av glacifluviala ackumulationsformer från issjösediment och normala
fluviala avlagringar vållar ibland stora svårigheter.
Någon enhetlig differentiering mellan fossila glacifluviala former och recenta fluviala
former har därför inte gjorts på kartan. Flertalet distinkta former är dock med stor säkerhet
isälvsbildningar (glacifluviala). De kan klassificeras på följande sätt:
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1) avlagringar invid och inne i isen:

a) rullstensåsar och slukåsar
b) kuperade glacifluviala ackumulationer
c) glacifluviala terrasser
2) avlagringar framför isen:
a) på land: sandurfålt
svämkäglor
b) i vatten:deltan
Det mest markanta inslagen i landskapsbilden torde rullstensåsarna utgöra. De har bildats av smältvattenäIvar , som runnit fram i
tunnlar inuti eller under isen. Åsarna byggs i
allmänhet upp av bankar av grövre rullstensmaterial överlagrat med grus, sand och ibland
även mo. Rullstensåsarna i fjälltrakterna består ofta av korttransporterat material, varför
denna sortering sällan hunnit bli utpräglad.
Medan de nu nämnda åsarna främst förekommer på dalbottnarna förekommer på
fjällsluttningarna s k slukåsar. De är låga (ofta
bara 1-2 m höga), slingrande och avbryts
ibland av oregelbundna ackumulationer.
Vanligen har de avlagrats i serier utefter dalsluttningen, vinkelrätt mot höjdkurvorna.
Materialet är ofta dåligt sorterat och ibland
täckt aven moränkappa. Slukåsar anses vara
bildade genom att smältvatten under korta
perioder störtat tämligen vertikalt in i tunnlar
under isen; alternativa bildnings sätt förefaller
emellertid möjliga.
När smältvatten dämts upp i tillfålliga vattensamlingar mellan iskanten och dals idan
kunde en sedimentation ske av det material
som smältvattnet transporterade. Det finare
materialet bildade issjösediment, medan det
grövre byggde upp glacifluviala terrasser.
Dessa kom ofta att anläggas på eller mot glaciärisen och när denna sedan smälte bildades
kuperade glacifluviala ackumulationer präglade av dödishål och oregelbundna kullar.
Bildningarna brukar ofta med en anglosaxisk
term betecknas som kames.
Fördes stora sedimentmängder fram till
den isdämda sjön, gav dessa upphov till ett
delta. När sjön sedan torrlades på grund av
att isen smälte bort, kom deltat att ligga på
torra land som ett fossilt delta. Sådana fossila
deltan utgör bevis för existensen av tidigare
sjöar och är viktiga hjälpmedel för rekonstruktion av de forna sjöytornas höjder.
Material som transporteras av de nutida
floderna avlagras när vattenhastigheterna
minskar, mest påtagligt är det vid inloppet i
en sjö. Denna recenta deltabildning innebär

att sjöarna på lång sikt minskar i storlek på
grund av sedimentfyllningen. Deltats storlek
och form beror bl a på hur mycket material
vattendraget förmått transportera till deltat
och hur stor och djup sjön är, som deltat
byggs ut i. Mindre deltan har markerats med
en enhetssymbol vars storlek varierats efter
deltats storlek, medan större deltan så långt
som möjligt har återgivits skalriktigt med detaljer som strömfåror och småsjöar angivna. I
de fall själva deltafronten varit synlig under
vatten på flygbilderna har den markerats med
en grön båge.
Om ett vattendrag med stor sedimentlast
fått sin strömningshastighet väsentligt nedsatt
redan innan det nått en sjö, t ex genom att
lutningen minskar, bildas en avsättning av
framför allt grövre material i en svämkägla
eller en sandur . Det förra är en svagt välvd,
solfjäderformad avlagring med vattendraget
uppdelat i flera olika fåror. Svämkäglor bildades under isavsmältningen företrädesvis
där bidalar mynnade i huvuddalar . Om det
vid uppbyggandet alltjämt fanns is kvar i huvuddalen ägde avsättningen rum mot denna,
varvid övergångsformer mot de glacifluviala
terrasserna bildades. Vid isens avsmältning
omlagrades materialet vanligen till lägre nivåer, varför en svämkägla kan bestå av flera
plan på olika höjder. Sandurfålt finns framför
nutida glaciärer (t ex på Island varifrån termen "sandur' , är hämtad) och bildas genom
att smältvattenälvarna avlastar det grövre
materialet framför istungan. Under inlandsisens avsmältning bildades sandurfålt även i
fjällen. De utgörs av stora flacka områden
uppbyggda av grovt sandigt-grusigt material.
Ytan är i allmänhet överdragen av ett flätverk
av gamla strömfåror.

Limniska former
Som redan nämnts vid beskrivningen av de
glacifluviala avlagringarna bildades i samband med inlandsisens avsmältning isdämda
sjöar. Genom vågverkan vid stränderna uppstod strandhak eller strandvallar, som nu
kvarligger i form av fossila issjöstrandlinjer.
De bär vittne om sjöar som ofta nådde högt
upp på fjällsluttningarna men som tömdes när
den dämmande isen smälte bort.
Erosions- och ackumulationsformer bildas
även i nutida sjöar genom vågornas verkan.
Det är huvudsakligen ackumulationsformer
som markeras på kartan som recenta strand·

Fig 3: Olika typer av sluttningsformer (efter Rapp
1959)
Variolls types of landforms caused by slope processes.
1 Talus (raskägla)
2 Rasränna Rockfall chute
3 Lavinblocktunga Avalance boulder tongue
4 Bergskredtunga Rockslide tongue

former. Dessa kan vara strandvallar, revlar
eller uddar. Strandvallar bildas när rikligt
med lösrnateriai (t ex sand) finns att tillgå.
Vid storm kastas detta upp i vallar ovanför
den normala vattenlinjen. Om sand genom
vågor och strömmar i stället avlagras utefter
stranden uppstår revlar och uddar av olika
typer (t ex krumuddar).

Former bildade genom sluttningsprocesser
På sluttningar finns ett flertal former som bildas genom fall, glidningar och flytrörelser.
Formgruppen är delvis polygenetisk, vilket
betyder att formerna för sin bildning är beroende av mer än en process. Det är därför en
stark förenkling när de på kartan återges med
en enda fårg, nämligen brun (jfr även strukturmark i lutande terräng och i solifluktionsvalkar som båda fått violett beteckning). De
sluttningsformer som urskilts vid karteringen
är ras rännor , lavinblocktungor, talus, slamströmmar, protalusvallar, skred och raviner.
Dessa former började bildas i och med att
isen försvann och fortsätter alltjämt att bildas.
När block och stenar genom vittring, t ex
frostsprängning, bryts loss från branta bergssidor kan de falla ned och samlas i stora
blockkäglor, talus (se fig 3), som täcker
sluttningens nedre delar.
Här och var ger berggrundens struktur särskilt goda angreppspunkter för vittring och
ras. Material lossnar då upprepade gånger på
samma ställe och det faller ned i bestämda
stråk. Efter hand bildas s k rasrännor (se fig
3) som styr mer och mer material till sig.
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Det är inte ovanligt att laviner banar sig väg
genom dessa rännor och då drar med sig löst
berggrunds material långt ut på dalbottnen.
När snön i lavinerna smälter bort, lämnas
block och stenar kvar i lavinblocktungor (se
fig 3) i dalgången. Lavinblocktungorna kommer att sträcka sig mycket längre ut på dalbottnen än talus, som bildas genom vanliga
ras. Ett stort antallavinblocktungor i en dalgång ger i hög grad sin prägel åt landskapsbilden.
När ras- eller vittringsmaterial inte faller
direkt ned på marken utan först kommer på
ett snö- eller isfalt och sedan glider nedför
detta bildas en protalus-vall (= belägen framför talusen) . När snöfaltet sedan smälter bort,
kommer inget ras material att vara beläget
mellan bergssidan och protalus-vallen, som
bildats vid snölegans kant.
Vid snösmältning eller häftigt regnväder
kan det inträffa att vatten börjar rinna nedför
en sluttning, där normalt inga vattendrag går,
och därvid drar med sig delar av det vattenrnättade underlaget. Det bildas en grötliknande massa som flyter ned över sluttningen i en
s k slamström (eng mudflow). Den lämnar efter sig en karakteristisk fåra, ofta med låga
sidovallar .
Raviner i vidsträckt bemärkelse är skarpt
V-formade dalar, normalt utan vattendrag.
De bildas genom kombinationer av jordflytning och avspolningsprocesser. Raviner har
inget egentligt avrinningsområde, utan är isolerade företeelser knutna till sluttningen. I
branta sluttningar, täckta med lösa jordarter,
uppträder de som korta fåror utan vegetation,
vilket visar att recenta avspolnings processer
är verksamma.
Inom områden med finsediment får ravinerna en något annorlunda utformning. De
bildar långa förgrenade dalar, inte sällan
vegetationsklädda. De uppkommer genom att
jordartens normala hållfasthet nedsätts när
marken är uppblött. Därvid glider materialet
ned i ravinen, där det förs bort av rinnande
vatten. Processen sker i allmänhet långsamt
men kan accelereras, t ex vid häftiga regn.
Även solifluktionsvalkar bildas genom
jordflytning, men på grund av den med solifluktionen sammanhängande tjälningsprocessen hänförs de till frostmarksformerna.

Frostmarksformer
Frostmarksformer
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uppstår

vid

upprepad

Fig 4: Strukturmark i plan och lutande terräng
Patterned grolInd on flat terrain and slopes
1 Stenringar Sorted circles
2 Terracetter och stenströmmar Sorted steps and
sorted stripes
3 Jordrutor och stengropar Nonsorted circles and
ston e pits

tjälning och upptining av marklagret, varvid
mönster av olika typer uppkommer. Utformningen blir beroende av faktorer som t ex
material, lutning, tillgång på vatten, frostens
intensitet och varaktighet.
Dessa mönster som, gemensamt brukar
kallas strukturmark, har givit anledning till en
rikt differentierad terminologi. Av karteringstekniska skäl har dock ingen långtgående differentiering kunnat ske vid inventeringen.
Strukturmarken består vanligen av element, som var för sig är för små för att kunna
urskiljas vid tolkning av tillgängligt flygbildsmaterial. Genom att likartade former
uppträder i stora mängder ger de sig tillkänna
på flygbilderna som en speciell textur. Tolkningen av strukturmarken är dock mer osäker
än tolkningen av övriga objekt och fältarbetena har visat att brister i markeringarna
kan förekomma. Det har emellertid ansetts
angeläget att ge en kartografisk redovisning
trots dessa luckor. I sammanhanget kan erinras om att praktiskt taget all mark i fjällen är
påverkad av frosten.
Strukturmark i plan terräng består huvudsakligen av stenringar , stengropar och jordrutor. Dessa mönster bildas genom att det ursprungliga materialet genom frostens inverkan sorteras till tydliga former, där som t ex
hos stenringar en krans av stenar omger ett
område av finare material. Dessa ringar kan

ligga intill varandra och bildar då polygonnät.
Strukturmark i lutande terräng bildas på
samma sätt som i plan terräng men blir på
grund av tyngdkraftens inverkan utdragna i
sluttningens riktning (se figur 4).
Tundrapolygoner förekommer, som namnet antyder, på tundran, t ex i norra Sibirien
och norra Kanada. De anses bildade vid stark
köld genom att marken spricker upp i polygonformade mönster. I sprickorna bildas efter hand kilar av is som när isen smälter ersätts av uppifrån nedrasat material. I huvudsak "fossila" tundrapolygoner är sedan början av 1960-talet kända från våra fjäll. De
brukar där ha en diameter av 10-40 m. De
forna sprickorna åteerspeglas av små diken,
1-2 dm djupa, oftast bevuxna med risväxter.
Blocksänkor bildar grunda svackor, i allmänhet med en diameter under 100 m; dessa
är helt täckta av block. Bildningen underlagras vanligen aven relativt finkornig jordart
med benägenhet till tjällyftning. På grund av
läget i terrängen ligger grundvattenytan
dessutom normalt högt, vilket ytterligare befordrar tjällyftningen. Blocken har ursprungligen legat i det finkorniga materialet men genom tjälningsprocesserna har de successivt
lyfts upp ur detta och samlats på ytan. Det
kan tilläggas att dylika blocksänkor särskilt i
fjällen kan vara svåra att skilja från blockiga
ytor som uppstått på annat sätt, t ex genom
frostsprängning.
I sluttningar med tjäle anrikas vatten ovanpå det frusna underlaget när ytlagret tinar.
Detta resulterar i solifluktion (en typ av jordflyttning). Denna kännetecknas av att det
uppstår breda solifluktionsvalkar genom att
marklagret sakta glider nedför sluttningen.

Valkarna får en rundad framkant som om de
rullade nedför sluttningen i form av långa girlander.
Palsar är på myrar förekommande kullar av
ständigt frusen torv. Huvudtyperna är kupolpalsar , palsflak och palsryggar . Det finns
också övergångsformer mellan dem och tillfålligt frusna tuvor eller strängar på myrarna.
Kupolpalsar består av stora (i allmänhet
2-4 m höga) torvkullar till fårg och form påminnande om jättestora chokladpuddingar.
Torven är uppsprucken och ofta helt utan
vegetation. Palsflaken och palsryggarna däremot är betydligt lägre (sällan högre än 1 m)
och vegetationsklädda. De hänger ofta ihop i
komplex som täcker stora delar av myrarna.
Någon differentiering av de olika palstyperna har inte gjorts på kartan. De har betecknats med svart fårg som är avsedd för
biogena och antropogena former. Det faktum
att frostprocesserna har en avgörande inverkan på bildningen av palsar kunde ha motiverat beteckningar med violett fårg på kartan,
vilket emellertid skulle kunnat medföra sammanblandning med övriga frostmarksformer .

Karstformer
Kalksten består av karbonater (främst kalcium- och magnesiumkarbonater). Dessa är
mycket känsliga för surt vatten. I naturen
förekommer i allmänhet små mängder syror i
vattnet, framför allt kolsyra. Dessa syror kan
lösa upp kalkstenar och bilda håligheter, grottor och underjordiska kanaler. Sådana erosionsfenomen går under benämningen karst.
Begreppet brukar även omfatta utfållning av
kalk, t ex i form av droppstenar.
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Inledning
Det karterade området storrutan 28 H Sarek
(fig 5) omfattar 2 500 km 2 • Flygbildstolkning
och fåltkontroller av området har pågått under flera år parallellt med att andra kartblad
framställts. Sarekområdet är ett av vårt lands
mest utpräglade och svårforcerade högfjällsområden; det är en av huvudanledningarna
till att området måste sägas alltjämt vara relativt dåligt känt vad gäller geologi och geomorfologi, trots en för sin tid märklig insats
av Axel Hamberg. Områdets betydelse har
motiverat att extra arbete utförts för att skapa
en bättre bild av landformernas utbredning
och landskapsutvecklingen. Det kan dock
påpekas att ytterligare undersökningar borde
till innan området skall kunna sägas vara annat än översiktligt kartlagt.
Som underlag vid karteringen har använts
koncepten (i skalan l: 50 000) till den topografiska kartan. Flygbildstolkningen är väsentligen utförd med hjälp av de svart-vita
flygbilder i skala 1:30 000 som fram till 1980
var de enda som fanns över Sarekområdet.
Dessa är huvudsakligen fotograferade 1963,
men några stråk är tagna 1965 och 1967. Snö i
toppområden, speciellt på 1967 års bilder, har
försvårat tolkningen av de västliga lågfjällen.
Ä ven de djupa dalgångarna med branta fjällsidor har varit svåra att tolka då de nordvända sidorna ligger i djup skugga. Medan kartan
är helt grundad på de svart-vita bilderna och
fåltkarteringen, har det däremot varit möjligt
att ta del av år 1980 tagna IR-fårgbilder i skala
1:60000 vid framställningen av beskrivningen. Det har därvid åter kunnat konstateras att IR-bilderna är överlägsna i lågfjällsterräng. Särskilt ger de goda möjligheter att
tolka strukturmark och block. I högfjällsterräng, där vegetationen är mycket sparsam,
försvåras däremot tolkningen. Landskapet
antar en blåsvart fårgton som gör det svårare
att urskilja formelementen. Det kan i sammanhanget nämnas att tundrapolygonerna
t ex vid Kisuris, som är synliga i det svart-vita bildmaterialet, endast med svårighet upptäcks på IR-bilderna. Ä ven på IR-bilderna är
de mörka skuggorna besvärande för tolkningen.
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Fig 5: Hittills utgivna geomorfologiska kartblad.
Kartbladet Sarek har markerats.
Previously issued geomorphological maps. The Sarek map is mm'ked.

Namnsättningen på den geomorfologiska
kartan och i texten överensstämmer med
topografiska kartans. Dock har namnen på
glaciärerna i Atlas över breer i Nordskandi-
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Fig 6: Markkontroller har företagits längs med heldragna linjer angivna rutter. De streckade linjerna anger
från helikopter kontrollerade rutter.
The photo interpretation has been checked with field work carried out along the continuolls lines. The
dotted lines indicate helicopter checks.

navia (Östrem, Haakensen och Melander,
1973) använts. Sarek är namnet på det högsta
massivet inom kartornrådet och nationalparken med samma namn. I texten syftar Sarek
på kartornrådet medan uttryck som Sarekmassivet och Sareks nationalpark används
för att särskilja dessa begrepp.
Omfattningen av fältarbetena framgår av
figur 6.
Kartornrådet intas av höga fjällmassiv med
skarpa toppar och kammar utpreparerade genom glaciärernas erosion. De olika massiven
skiljs åt av djupa dalgångar (fig 7).

Den mest framträdande är Rapadalen, som
skär diagonalt över kartornrådet och via flacka vattendelare mot Kuopervagge och
Ruotesvagge kan sägas ha en fortsättning mot
de låglänta områdena vid Vuojatätno.
Resterna av ett äldre, regelbundet dalsystem med en lutning från västnordväst och
östsydöst kan enligt Frödin (1914) skönjas inom området. Vattnet rann då från området
kring norska gränsen tvärs över Vuojatätnos
sänka och genom Sarekmassivet.
Kartområdets tre hörn mot nordväst,
nordöst och sydöst har partier lägre än 600 m.
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Fig 7: Höjdskiktskarta.
Relief map.

Lägst är regleringsmagasinet Akkajaure, vars
dämningsgränser numera är 423-453 m ö h.
Kartornrådet har stora arealer över l 000 m
nivårt. Praktiskt taget samtliga massiv har
toppar högre än l 800 m ö h. Högst är Sarektjåkkå 2 089 m ö h följd av Akkas stortopp
2 015, Buchttoppen 2 010, Pårtetjåkkå 2 005
och Palkattjåkkå 2 002 m ö h. Sammanlagt
finns mer än 30 toppar som är högre än
1 900 m.
Området tillhör Sveriges glaciärrikaste
fjäll, med en tredjedel av alla svenska glaciä20

rer (0strem, Haakensen och Melander,
1973). Några av glaciärerna är också mycket
stora efter svenska förhållanden, t ex Pårtejekna 11,10 km 2 , Jåkåtjkaskajekna 9,96 km 2 ,
Suottasjekna 8, Il km 2 och Mikkajekna 7,62
km 2 (0strem et al 1973, s 258).
Genom Axel Hambergs undersökningar
kom intresset i hög grad att riktas mot Sareks
glaciärer. Hamberg började sina undersökningar med små medel 1895 (Hamberg 1896),
han nådde redan första sommaren goda resultat och sporrades att fortsätta (Hamberg

1897, 1901). Hamberg kom att bedriva sina
undersökningar i Sarek under inte mindre än
35 somrar och publicerade själv ett stort antal
uppsatser inom olika ämnesområden (P G
Hamberg 1963) och entusiasmerade därtill ett
stort antal andra forskare till biologiska och
geovetenskapliga studier. I förlängningen av
Hambergs glaciärundersökningar har sådana
företagits inom området av bl a Boman-Wennerberg (1957), N orling (1957), Eriksson
(1958), Stenborg (1956), Schytt (1968).
Trots det stora intresse som riktats mot
Sareks glaciärer är det endast Mikkaglaciären
som kan sägas vara undersökt något närmare
och då främst genom Geografiska institutionen i Uppsala, där ju även Axel Hamberg var
verksam
som
professor under
åren
1907-1929.
Flertalet av områdets större glaciärer är
orienterade mot östliga och nordöstliga väderstreck. Vissa massiv har dock glaciärer i
praktiskt taget alla riktningar, exempelvis
Äparmassivet, där de tre största glaciärerna
visserligen är vända mot norr, men där det
även finns glaciärer mot öster, sydöst, söder
och sydväst. De senare är dock alla små.
I områdets lägre delar vid Vuojatätno,
Suorvajaure och i Rapadalen förekommer
björkskog. Trädgränsen ligger mellan 700 och
760 m ö h. I övrigt utgörs området av kalfjäll.
Förhållandevis små arealer upptas av
myrmark, t ex i Rapaälvens nedre lopp, i
Kukkesvagge och på Kassalako. Myren har
markerats i enlighet med beteckningen för
"sank mark" på den topografiska kartan. Av
reproduktionstekniska skäl har emellertid
endast de större myrområdena tagits med på
den geomorfologiska kartan.

Beskrivning av terrängformerna
ochlandskapsutvecklingen
Berggrunden och dess storformer
Kartområdet ligger helt inom den geologiska
fjällkedjan om man undantar Rapadalens nedersta del, där urbergsunderlaget bestående
av porfyr är blottat. Ä ven en smal zon av det
sedimentära underlaget, Hyolithuszonen, är
synligt i denna dalgång. Sarekområdets berggrund undersöktes redan kring sekelskiftet av
Hamberg (190 l, 1910). Senare har karteringar
företagits av SGU (Strand-Kulling 1970, Kul-
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I Urberg, porfyr
2 Fjällberggrund, HyliIllsserien, sandsten, konglomerat,
skiffer etc
3 Undre skollberggrunden, Fylitskiffer, kvarteit etc
4 Mellersta skol/berggrunden, sediment, kl'ar/sit och skiffer
5 Mellersta skollberggrunden, urbergsbergarter, syenit
och granit
6 Öl're skollberggrunden, glimmerskiffer
7 Övre skollberggrunden, amfibolit
8 Öl're skollberggrunden, kalks/råk företrädesl'is i glimmerskiffer

Fig 8: Berggrundskarta över Sarekområdet. Omritad efter Kulling (1977).
Geological map of the Sarek area. Redrawn after
KullingJ 1977).

ling 1977), vilka dock inte publicerats annat
än i kartform. Informationen om berggrunden
i Sarekområdet är således alltjämt begränsad.
Inom kartområdets nordöstra hörn finns
små rester av den undre skollberggrunden (se
fig 8). Den mellersta skollberggrundens sediment är i form av kvartsiter och skiffrar blottade väster och sydväst om Akka. Medsläpande urbergsbergarter, främst sura eruptiv
(vanligen granit och syenit) men även basiska
eruptiv representerande den undre och den
mellersta skollberggrunden påträffas i hela
den nordöstra delen av kartområdet me.n
även i sydöst, Rapadalen och andra djupt
nedskurna dalgångar som Sarvesvagge,
Akkavagge och Tarradalen.
Merparten av Sareks högfjällsområde utgörs av amfibolit tillhörande den övre skollberggrunden. Här och var har den inlagringar
av magnesit och kalkrnarmor. I väster består
den övre skollberggrunden av glimmerskiffer
bandad med kalkglimmerskiffer , marmor,
grafitskiffer men också med inslag av amfibo21

lit. Glimmerskiffer förekommer även i Alkavagge, Tarradalen och utefter Kukkesvagge
ned mot Sitojaure.
Sulfidmalmer förekommer norr om Alkajaure medan titanjärnmalm finns mellan
Spietjau och Kisuris (Tegengren 1924).
Med bergskedjans upplyftande över havsnivån satte de nedbrytande krafterna in och
bergskedjan mer eller mindre utjämnades.
Under en sen del av tertiärtiden lyftes det
skandinaviska blocket upp i sin nordvästra
delar. Fjällkedjan återuppstod och de nedbrytande krafterna satte åter in sin verksamhet.
Rester av nu delvis övergivna gamla dalstråk
kan ännu skönjas. Så torde den inom nordligaste Sverige mycket regelbundna anordningen av floderna i riktningen VNV - osa
tidigare ha varit ännu mer utpräglad, genom
att vattnet då avrann från området kring norska gränsen tvärs över Vuojatätnos sänka och
genom Sarekmassivet (Frödin 1914). Allteftersom de hårdare amfiboliterna preparerades fram, hindrades floderna att avrinna genom massiven åt östsydöst och tvingades i
stället att avrinna genom Stora Lule älvs djupa genombrotts dal. Amfibolitmassiven bildar
genom sin större motståndskraft mot nedbrytning de högsta fjälltopparna, såväl iSarek
som fjällkedjan i övrigt.
De gamla slättytor som av den äldre forskningen rekonstruerats i de östliga lågfjällen
(Wråk 1908 och Frödin 1914) är mycket
vanskliga att följa in i kartområdets högfjäll.
Till sådana gamla slättelement kan enligt
Hamberg ( 190 l) möjligen Kassalako och
Luottolako höra. Hamberg (a a) pekade även
på vissa mindre "hyllor" i sluttningarna, som
han tolkade som dallister efter äldre högre
belägna dalsystem. Kvartärtidens glaciärer
och inlandsisar har dock haft en så stor omdanande verkan på högfjällsområdet att det är
tveksamt om några rekonstruktioner av äldre
slättytor kan göras.
Glaciala storformer, U-dalar och nischer,
är framför allt knutna till högfjällen och amfibolitmassiven, vilket betyder att formerna förekommer rikligt inom kartområdets centrala
och sydöstliga delar. Inom de västliga och
nordöstliga delarna är förekomsten av glaciala storformer däremot sparsam.
I alla de högre massiven har glaciärerna
skurit igenom sina bakre nischväggar , varvid
mycket skarpa kammar och pyramidformade
fjäll uppstått. Speciellt väl syns detta förhållande i Akka-, Äpar-, Ålkatj- och Sarekmas22

siven. Mycket välutvecklade nischer finns
t ex vid Pårektjåkkå, Sarvatjåkkå och Kisuris, där erosionen dock inte gått så långt att
nischernas bakväggar genombrutits utan rester av den gamla överytan alltjämt kan skönjas.
Flera U-dalar är mycket markanta och
välutbildade, t ex Njåtsosvagge, Sarvesvagge, Alkavagge och Kuopervagge. Alla
dessa dalar har flacka, delvis otydliga vattendelare. Hamberg (190 l) framförde tanken att
U-dalarna i sin helhet skulle vara bildade genom tillbakagripande erosion av två glaciärer
och att de sista områdena vid vattendelaren
först senare eroderats bort av inlandsisen.
Som påpekats av Frödin (1914) synes det troligaste dock vara att dalgångarna är rester av
ett dalsystem, äldre än istiderna.
Den glaciala erosionen torde även ha bidragit till blottläggande av de stora arealer
med kalt berg som förekommer i sydväst och
nordöst (jfr Rudberg 1967 och Melander
1980). Inne i högfjällsområdet är det kala
berget huvudsakligen blottat i branta dalsidor
och nischväggar , där det sedan inte kunnat
döljas av nedrasande material.

Moränformer
Moränformer förekommer mycket ojämnt inom kartornrådet. Frånsett de recenta glaciärernas moränbågar påträffas praktiskt taget
inga moränformer i högfjällen I de större dalgångarna finns små förekomster av moränkullar. Där dalarna vidgar sig och fjällslätterna
breder ut sig blir den kuperade moränterrängen vanligare och moränformerna mer varierade.
Hamberg (190 l, s 172) beskriver betydande
ändmoränbildningar i de stora dalgångarna,
däribland Ruotesvagge och Alkavagge. Vidare skriver han på samma sida: "Framför
mynningarna af flertalet hufvuddalar och
äfven bidalar träffas halfcirkelformiga, ofta
ganska betydande ändmorän bildningar i stor
mängd. Detta gäller åtminstone om Njotsosvagges och Pastavagges östra och västra
mynningar, om Rapadalens östra mynning,
om Ruotesvagges, Alkavagges och Sarvesvagges västra mynningar. Däremot saknas
längre in i dessa dalgångar ofta nog mera betydande ändmoränbildningar . " Med nutida
uppfattning kan flera av de bildningar Hamberg kallar ändmoräner inte klassificeras som
sådana. Senare (Hamberg 1910, s 737) mildrar

Fig 9: Kuperad moränterräng och drumlins vid Njerek. Kullar med rogenmoränliknande utseende som

mer och mer anordnas i rader och bildar drumlins. Foto: RAK.
Hummocky l110raine at Njerek. Moraines similar in appearance to Rogen l11oraines, 1\'hich progressil'ely
become aligned IIl1til theyform dl'llmlil1s.
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Fig 10: Långa drumlins vid Sjnjuftstjutis väster om Akka. Lägg även märke till slukåsarna vid Sjnjuftstjutisjåkkå.
Drumlins at Sjnjllftjlltis to the west of Akka. Nate the subglacially engorged eskers at Sjnjujtjutisjåkkå.

han också sina uttalanden något, sålunda
skriver han: "Die Endmoränbogen kommen
in den Hochgebirgstälern keineswegs iiberall
... vor. ... Endmoränenvälle treten hauptsächlich vor den Miindungen der grösseren
Täler ... auf. Vor den kleineren ... findet
man meist keine Endmoränenbogen. "
A v Hambergs beskrivningar och bilder kan
i ett par fall konstateras att han klassificerat
svämkäglor och kuperad moränterräng som
ändmoräner. I andra fall är det oklart vad som
åsyftas. Några bildningar vid stora dalmynningar skall diskuteras ytterligare. Vid de
västliga mynningarna till Sarvesvagge, Alkavagge och Kuopervagge förekommer fluviala
sediment som Sarvesjåkkå och Låutakjåkkå
helt fyllt dalbotten med. Vid Sarvesvagge
spärras dalmynningen aven berggrundströskel som genombrutits av jåkken medan det i
Kuopervagge inte går att avgöra vad som
dämmer sedimenten. Dessa dämmande trösklar har av Hamberg (a a) beskrivits som ändmoräner. Förekomsten av sjön Alkajaure
24

torde dock snarare antyda att det här rör sig
om överfördjupade bäcken som senare fyllts
med sediment.
Kuperad moränterräng förekommer öster
om Pårtejekna på Luottolako, vid Pierikjaure, Lietjitjaure och i ett stort område söder
och väster om Kisuris. I Sierkavagge i det
sistnämnda området har moränkullarna en
tvärorientering som för tankarna till rogenmorän. Moräntopografin har dock inte ansetts tillräckligt regelbunden och uthållig för
att karteras som rogenmorän. Sådan har inte
heller påträffats i något annat område.
De rogenmoränliknande kullarna i Sierkavagge avlöses västerut på Luouto och Njerek
av drumlinsformer (se fig 9). Det är ett växelspel som återupprepas västerut i Stipokområdet (Melander 1976a, s 38).
Drumlins och drumliniseringsfenomen i ett
tunt moräntäcke förekommer från Fästajaure
till Alajaure och från Låddejåkkå till Sjnjuftjutis i kartområdets västra delar. Välformade
drumlins finns på Njereks östsida i toppom-

Fig Il: Blockglaciärliknande moränbågar vid Kassaglaciären, Vartasjekna och Västra Sarekglaciären.

Foto: RAK.
Rock-glacier-like !11oraines at the Kassa, Vartas and Västra Sarek glaciers.
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Fig 12: Moränrygg på Nammtjs västra sluttning.
Moraine ridge on the western slope of Nammatj.

rådet, där de dock mer har karaktären av crag
and tail-bildningar. Liknande läsidesmoräner
finns nordväst om Kisuris, där de är helt täckta av tundrapolygoner. Räfflor på bergsklackarna bakom vilka moränerna är avlagrade
visar att de är avlagrade iisrörelseriktningen
(105°).

På Sjnjuftjutis finns fyra mycket långa (2-3
km) drumlinsryggar (fig 10). Dessa kröker något efter terrängen. Det är ett förhållande som
tidigare endast iakttagits vid Stipokjaure under karteringsarbetena i Lappland (Melander
1976a, s 72).
En mindre förekomst med drumliniserad
terräng finns söder om Lietjitjaure. Drumlinisering i högfjällens närhet är ovanlig, speciellt
i så blockig terräng som där. Drumliniseringen är inte heller helt parallell utan divergerar
något med isrörelseriktningen.
Framför ett stort antal glaciärer finns
"fluted moraine surfaces". Kartskalan har
inte annat än tillfälligtvis tillåtit att dessa redovisats; så har kunnat ske vid Pårtejekna,
Akkajekna, Suottasjekna och Vartasjekna.
En redovisning av moränformerna i anslutning till glaciärerna är emellertid gjord i den
tidigare
åberopade
glaciärinventeringen
(0strem, Haakensen och Melander 1973). I
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detta sammanhang förtjänar den östligaste,
nu delvis avsmälta glaciären i Tjäkkokmassivet särskilt omnämnas. Där täcker fluted
moraine en yta från ändmoränen ända in till
nischväggen. Liknande förhållanden har beskrivits av Vilborg (1962, s 92 från Stuor Jervas (bladet Sulitelma). Fluted moraine har av
Hoppe-Schytt (1953) förklarats som bildat
genom uppressning av moränmaterial i hålrum bakom block. Denna förklaring är dock
inte fullt tillämpbar när ryggen börjar helt inne vid glaciärens bakre nischvägg.
Flera av glaciärerna har avlagrat mäktiga
ändmoräner. Åtskilliga av dessa har med stor
sannolikhet iskärna (0strem et al 1973), t ex
moränerna framför Niakjekna, Suottasjekna,
Vartasjekna, västra Sarekglaciären, östra
Sarekglaciären och Äparjekna. De koncentriskt avlagrade moränryggarna vid t ex
Kassaglaciären öster om Suottasjekna och
vid Vartasjekna, Nuortap Ålkatjekna samt
västra och östra Sarekglaciärerna visar så
stora morfologiska likheter med blockglaciärer (se fig 11) att man kan förmoda att
moränmaterialet omlagrats efter att glaciären
deponerat det Ufr Barsch 1971, 0strem 1971).
Några mätningar av materialrörelserna föreligger dock inte. Blockglaciärer är annars

sällsynta företeelser i Sverige. Endast en utan
kontakt med glaciärer har upptäckts (i Sälkamassivet, Melander 1976a).
Ändmoränernas åldersförhållanden har utretts för vissa av områdets glaciärer (Karlen-Denton 1976), varvid det visat sig att de
härstammar från flera kallperioder i postglacial tid. Det finns också exempel på moräner i
nischer som i dag inte längre har några glaciärer, t ex vid Skanatjåkkå, Vassja, Sarvestjåkkå och Låutak. Ytterligare ryggar finns på
Nammatj i östligaste delen av Rapadalen.
Nammatj's västsida är klädd med en stötsidesmorän bestående av ett grovt blockmateriai som uppåt lutar med en skarp kant.
Denna kant kan följas som moränryggar på
myrarna norr och väster om Nammatj (se
fig 12).
En rygg av något annorlunda utseende har
påträffats söder om Låptåvakkajaure. I den
sydöstvända nischen på Låptåtjåkkåh finns
en terrassliknande avlagring som inifrån nischen krönes aven mycket låg rygg. Utifrån
dalen är ryggen däremot ca 6-8 m hög. A vlagringen har vissa likheter med N akervareryggen (Melander 1977b), varför även den vid
Låptåtjåkkåh har betecknats som moränrygg
av komplext ursprung. Sådana ryggar har
förmodats uppkommit genom olika processer
såsom avlagring mot inlandsisens rester,
skred etc (jfr Ulfstedt 1978).
Blockigheten är mycket hög i moränen i
Lietjitjaureområdet, på Kassalako och i området öster därom ned mot Akkajaure. Kring
Akkajaure synes den stora blockigheten bero
på berggrundens sprickighet, som gynnat
uppkomsten aven storblockig morän (jfr
även Akkajaures nordsida, Melander 1976a).

Glacifluviala och fluviala erosionsformer
I Sarekområdets högfjäll har några tydliga

spår av istidens smältvattenäivar icke iakttagits. I lågfjällen och de djupa dalarna påträffas däremot sådana. Tydliga och välutbildade
rännor finns vid Skanatjåkkå, Niak, Vassjalåptå, Rapadalen, Kåtokvagge, Vaikantjåkkå
och Pårtetjåkkå. Det sistnämnda ränns ystemet har sin största utbredning söder om kartområdet (se bladet Kvikkjokk, Ulfstedt
1980).
Vid högfjällens rand i nordväst är spåren av
lateralt dränage ofta diffusa och ibland tvivelaktiga. Då förekomsten av rännor i dessa lägen har ett stort principiellt intresse för isav-

smältningen skall de ändå påpekas. Diffusa
glacifluviala erosions spår som visar på en isytelutning från öster mot väster finns vid
Miellätno, Luotto, Akka samt mellan Niak
och Vartasglaciären på Sarekmassivets
nordsida. Utanför Vartasglaciären påträffas
spår av glacifluvial dränering. De är diffusa
och starkt påverkade av solifluktion. De försvinner in under Suottasglaciärens moräner
för att sedan åter bli synliga väster om dessa.
Vid moränerna är landskapet mycket stenigt
och starkt påverkat av ras och uppfrysning så
att någon "kontakt" mellan morän och de
glacifluviala erosionsspåren ej kunnat urskiljas. Mellan Suottas och Niak är spåren tydligare och man kan urskilja rännor på flera
nivåer och med avsevärd längdutsträckning.
Strax väster om Niak övergår en ränna i en
slukås. De övriga fördjupas och blir därigenom tydliga och avslutas med små terrassliknande ackumulationer. Diffusa rännor som
antyder en isytelutning från väster mot öster
(dvs den motsatta mot vad som ovan beskrivits) påträffas vid Spietjau och i Sierkasvagge. De sistnämnda är dock mycket otydliga.
Exempel på nutida skvalrännebildning kan
iakttas t ex vid Ritajekna (i Sarvesvagge) och
Pårtejekna. Vid båda glaciärerna finns serier
av korta rännor som skurit ut rännor på olika
nivåer av moränerna (fig 13).
Ett antal stora kanjonliknande dalgångar
finns inom kartornrådet. Flertalet av dem är
skarpt V-formade och för alltjämt vatten. Hur
stort erosionsarbete som utförts i dessa dalar
i postglacial tid är oklart. Flertalet torde vara
äldre än den senaste nedisningen men har
förmodligen också använts av isens smältvatten. Så tycks vara fallet med Kåtokjåkkås
fåra, ty vid Kåtokvagges mynning ligger terrasser som är avlagrade mot en is i Rapadalen. Samma förhållande torde ha rått t ex vid
Skarja, Pastavagges östra mynning och vid
Spietjaujåkkå väster om Kisuris. Vid Kisuris
(se fig 14) har den 60-70 m djupa klippkanjonen varit täckt med glacifluviala deltan, på
samma sätt som Abiskokanjonen (Melander
1977a).
Dessa deltan har således antingen avlagrats
över en preglacial eller senglacial kanjon som
senare rensats upp eller också är hela kanjon
postglacialt bildad. Mångfalden och läget av
kanjonbildningarna gör att det postglaciala
erosionsarbetet måste tillmätas stor effekt.
En mycket stor ränna som är bildad av
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Fig 13: Israndrännor bildas i nutiden vid Pårtejekna. Foto RAK.
Recent marginal drainage channels at the Pårte
glacier.

inlandsisens smältvatten finns mellan Sjnjuftjutis och Akka. Rännan är 4 km lång, mer än
300 m bred och 60-80 m djup. Den för i dag
inget vatten men under deglaciationen måste
stora vattenmängder tagit denna avrinningsväg.
Den recenta fluviala erosionen är påtaglig.
I flera av de trängre dalgångarna skärs gamla,
förmodligen glaciala dalfyllnader igenom av
de recenta vattendragen som rinner i smala
V -formade dalar.
Vattenfall och forsar i större vattendrag
finns framför allt i Vuojatätno. Meanderlopp
och avskurna meandrar märks i bl a Tarrajåkkå, Njåtjosjåkkå och Miellätno. Låddejåkko företer ett mycket välutvecklat meanderlopp i västra Kuopervagge (fig 15). Ruopsokjåkkå, som rinner från Pårtetjåkkå ned till
Njåtjosvagge, har i berggrunden djupt inskurna meandrar. Det är samma slag av företeelser som tidigare påträffats i Vistasvagge
(Melander 1975a).

Glacifluviala och fluviala ackumulationsformer
Glacifluviala avsättningar är ovanliga i högfjällen. I Sarekområdet kan samma mönster
återfinnas som i Kebnekaiseområdet (Melander 197 5a). Högfjällens mindre dalgångar
saknar så gott som helt glacifluvium. I de
större dalgångarna påträffas kortare rullstensåsar, slukåsar och terrasser medan i de
lägre områdena kring högfjällen glacifluviala
avlagringar är väl företrädda.
Två större ås stråk påträffas i kartområdets
västra delar. Väster om Alkajaure börjar en
flera kilometer lång rullstensås bland ett virrvarr av kullar och smååsar och är trots senare
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Fig 14: Kanjon och deltan vid Kisuris.
Canyon and deltas at Kisuris .

tids erosion av vatten och vind tydlig och väl
sammanhängande (se fig 16). Vid Miellätnos
tvära krök försvinner åsen under ca sju kilometer för att sedan fortsätta i den mycket
stora avlagring som börjar just vid kartområdets västra gräns. Ackumulationen, som är
drygt 50 m hög, beskrevs första gången av
Hamberg (1900, s 48). Den har utförligt diskuterats i kartbladsbeskrivningen till bladet
Virihaure (Melander 1975b, s 38 och 68).
Det andra stora åsstråket, utefter Vuojatätno, slutar likaledes på bladet Virihaure.
Ett glacifluvialt stråk bestående av korta
åssegment, små kullar med sorterat material,
börjar vid Vastenjaures utlopp. Efter fem kilometer sammanstrålar åsstråket med en
mindre ås från Sallohaures sydsida. Vuojatätnoåsen växer i storlek och når sin största
storlek vid den utvidgning av Vuojatätno som
benämnes Tsåkahaure. Där breder åsen ut sig
i några stora, delvis över 20 m höga, avlagringar med antydningar till bildning av dubbelåsar. Där upphör sedan åsen men det glaciala stråket kan följas utefter Vuojatätno
som kullar och utbredda glacifluviala ackumulationer. De rännor som löper parallellt
med stråket är dock bildade senare av ett
vatten som runnit i motsatt riktning (dvs mot
östnordöst). Ytterligare en två kilometer lång
fortsättning på åsen kan följas mot öster till
Kisuris stora terrass.
Kortare åsstråk med i allmänhet betydligt
lägre åsar finns i Kuopervagge, Sarvesvagges

Fig 15: Låddejåkkås meanderlopp i Kuopervagge. De tydliga älvvallarna visar meandrarnas vandring

nedströms.
The meanders of Låddejåkkå in Kuopervagge. The migration of the meanders are dem'!Y showf1 by the
!evees.
.

västra del, i Rapadalen vid Skarja, Kukkesvagge och vid Halji samt Sjuodji.
Även slukåsar är relativt ovanliga inom
Sarekområdet. Små förekomster påträffas
t ex i Njåtjosvagge, Alkavagge och vid Skanatjåkkå samt Luouto. En något större ansamling av typiska slukåsar finns utefter Miellätnos övre lopp. Slukåsar finns även utefter
Sjnjuftjutisjåkkå (se fig 10). Dessa sistnämnda
åsar är ovanliga så tillvida att de förekommer
på båda dalsidorna och därför vid en ytlig
undersökning kan uppfattas som delar av moränbågar. Detta är dock inte fallet; för det
första uppträder inte åsarna parvis utan det är
betydligt fler på norra sidan av jåkken än
södra sidan. Vidare slingrar åsarna nedför
sluttningen i små vindlingar som är mycket
typiska för slukåsar. Att materialet i åsarna är
sorterat helt ned i botten kunde konstateras
vid genomgrävning av några åsar. Det är dock
inte ovanligt att osorterat material påträffas
vid grävning i ryggar som på morfologiska
grunder måste betraktas som tunnelfyllnader
av glacifluvialt ursprung.
Glacifluviala terrasser uppträder gärna vid
mynningen av sidodalar i de större dalgång-

arna. De har byggts upp av material som spolats ned från sidodalar mot en i huvuddalen
ännu kvarliggande istunga. Sådana terrasser
påträffas t ex i Alkavagge, Rapadalen vid
Kåtokjåkkå, Ålkatj och Skarja. Terrasserna
vid Ålkatj (framför Jåkåtjkaskajeknas moräner, se fig 17) noterades av Hamberg (1910),
som konstaterade att eftersom det inte var
långt från moränerna till terrasserna - som av
Hamberg korrekt uppfattades som avsatta vid
istidens slut och senare icke destruerats glaciärerna inte varit avsevärt större i postglacial tid. Ett konstaterande som kan tyckas
nog så trivialt med dagens kunskap men som
då var väsentligt i diskussionerna om glaciärernas storleksvariationer under olika kallperioder.
Vid Alkajaures sydvästra hörn har en terrass byggts upp mot is. Smältvattnet har, som
några korta åsar tydligt visar, letat sig vidare
norrut under isen.
Kring Kisuris och Sjnjutfjutis har terrasserna vuxit ut till stora deltan. Ett av fjällvärldens vackraste och mest välbevarade istidsdeltan
ofta beskrivet - påträffas vid
kartområdets norra kant mellan Akka och

29

Fig 16: Åsar och andra glacifluviala ackumulationer nordväst om Alkajaure.
Eskers and other glaciof711l'ial aCCll!1111lations northeast of Alkajallre.
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Fig 17: Glacifluviala terrasser vid Jåkåtjkaskajeknas ändmoräner. Lokalen är beskriven av Hamberg som
ett bevis för att glaciärerna efter istiden aldrig varit större än kring sekelskiftet.
Glaciofluvial termces at the end momines of Jåkåtjkaskajekna. The locality is described by Hamberg as
proof that the glaciers we re at their maXinlll/11 at the tum of the century.

Snjuftjutis, de s k Akkaterrasserna. En stor
glacifluvial ränna leder fram till deltats övre
delar, där små terrassrester vittnar om hur
deltat successivt byggts upp; allteftersom
isen i Stora Lule älvs dalgång sjunkit, har
terrasserna sedan genomskurits och nya terrasser bildats. Terrasserna beskrevs första
gången av Svenonius (1880) och Frödin (1914,
s 129) har kartlagt dem. (Den norra delen av
deltat finns även beskrivet i kartbladsbeskrivningen för Sitasjaurebladet, Melander
1976a, s 42, stereogram fig 16).
En liknande större terrassvit finns mellan
Kisuris och Spietjau (se fig 18); bildningsförhållandena har varit likartade dem som skapat Akkaterrasserna. En stor smältvattenälv
har där kommit ifrån söder. På nordsidan av
Kisuris har en is dämt vattnet. En serie med
mycket välutbildade terrasser har avsatts vid
isens avsmältning. Den översta terrassen
finns redan vid passpunkten och nästa strax
norr om denna. Terrassen är genomskuren av
den nuvarande jåkken som just här gör en
mycket skarp krök åt öster och skär sig djupt
ned i berggrunden. Denna är helt kalspolad på

båda sidor om kanjonen. Strax nedanför börjar två terrasser vilkas västra delar helt domineras av dödishål.
Innan sammanflödet mellan Kisurisjåkkå
och Sjnjuftjutisjåkkå visar ett typiskt flätat
flodmönster att den lägsta terrassens övre delar legat ovanför vattnet. Den bör därför snarast betecknas som en svämkägla eller sandur. Den övergår i den stora terrass på vilken
Kisurisstugan i dag är belägen. Ett flertal dödishål just norr om stugan visar att även denna
terrass avlagrades i anslutning till isen. Såväl
i terrassens nordligaste som sydligaste del
anar man det glaciala smältvattnets fortsatta
väg i form av små åsar. Nedanför detta stora
delta breder en ny svämkägla (sandur) ut sig
med ett välutbildat flätat flodmönster .
Ett stort antal svämkäglor påträffas i de
djupt nedskurna dalgångarna som Rapadalen,
Sarvesvagge, Alkavagge och Kuopervagge.
Där är svämkäglorna mycket stora och inte
sällan bildade i flera generationer med successivt lägre ytor. Sådana påträffas t ex vid
Kåtokjåkkås och Sarvesjåkkås utflöden i Rapadalen. Flera av dessa svämkäglor är i dag
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Fig 18: Deltan med dödishål vid Kisuris.
Deltas with kettlesholes at Kisllris.

fossila och bevuxna med fjällbjörk och vide.
Andra är alltjämt under bildning, som t ex vid
bäcken från Jåkåtjkaskajekna i Ålkatj; bäcken skär sig igenom den gamla käglan i en
delvis flera meter djup fåra (se fig 17). Materialet avlagras sedan i en ny kägla på en lägre
nivå. Svämkäglor finns för övrigt i praktiskt
taget alla dalgångar men är vanligen mindre
än de just nämnda; Njåtjosvagge och Pastavagge utgör ytterligare exempel.
Den nuvarande stora fluviala aktiviteten,
dels genom den mycket stora årsnederbörden, dels genom glaciärernas slamrika vatten,
gör att ett flertal recenta deltan avlagras. Det
mest kända är Rapaälvens delta i Laitaure,
vilket dock huvudsakligen faller inom kartbladet Stora Sjöfallet (Hoppe- Melander
1979). Hela Rapadalen präglas av de fluviala
processerna. Högre gamla älvbrinkar vid t ex
Låddepakte och Telmavadet (vid Sarvesvagges inflöde i Rapaätno) visar att gamla dalsediment eroderas och transporteras till nya lägen i t ex Rapaselet som är en enda stor
deltaavlagring, vilken fyllt igen en tidigare sjö
(Hamberg 190 l, Axelsson 1963, 1967).
Stora recenta deltan finns även vid Alkajaure, Pierikjaure, och Lietjitjaure. Dalfyllnader av fluviala sediment märks förutom i
Rapadalen även i Sarvesvagges västra delar, i
Alkavagge, Kuopervagge (se fig 15), Kukkesvagge och Ruotesvagge.

Limniska former och isdämda sjöar
Terrasser och issjöstrandlinjer har varit be32

skrivna från kartområdet och dess närmaste
omgivning sedan slutet av 1800-talet. Svenonius (1880 och 1885) beskrev då både Akka-och Kisuristerrasserna samt vidare
strandlinjer vid Laitaure och Sitojaure. De
sistnämnda observerades även av Hamberg
(1896, s 631) som i sina senare skrifter (1901,
s 176, och 1910, s 732) mycket utförligt behandlar dessa bildningar. Det framgår då att
han felaktigt har tolkat israndrännor som issjöstrandlinjer (se t ex 190 l, s 177, fig 9, eller
1910, s 733, fig 7).
Issjöstrandlinjer måste - tvärtemot Hambergs beskrivningar - anses vara ovanliga
företeelser inom Sarekområdet. Endast en
kort och otydlig strandlinje vid Kåtokvaratj i
nedre delen av Rapadalen har påträffats. Den
torde bara bildad i en lokal sjö dämd bakom
Kåtokvaratj.
Som redan anförts har iakttagelserna av issjöspåren i nordvästra delen av kartområdet
stått sig bättre även om den klassiska uppfattningen inte heller där kan biträdas till fullo. De har ägnats ett stort intresse av Frödin
(1914) som avvägde ett stort antal issjöstrandmärken. Av dessa iakttagelser drog
Frödin slutsatsen att inlandsisen i öster (i detta fall i Akkajaures dalgång) stängde vattendragens nuvarande avrinningsvägar och därmed dämde upp issjöar som sträckte sig ända
bort till passpunkterna vid norska gränsen.
Några belägg för så omfattande issjöar har
inte påträffats i t ex Sallohaures dalgång (Meland er 1975b, s 45, och 1976a, s 48). Frödin
tänkte sig en successiv avtappning av issjöarna i takt med isens avsmältning. Företagna
kontroller av Frödins data visar emellertid att
hans konnektioner mellan issjöstrandlinjer
ofta på långa avstånd icke är möjliga.
De stora och utbredda issjöar Frödin beskriver har alltså inte förekommit. Terrasserna vid Kisuris och Akka visar dock att smärre
vattensamlingar bildats. På Sjnjuftjutis nordvästsida väster om Akkaterrasserna har en
lång strandlinje påträffats 584 m ö h (Melander 1976a, s 48). Den kan korreleras med de
lägsta terrassplanen på Akkadeltat. Frödin
har också korrelerat den med det lilla hak på
deltats kam som han avvägt till 585 m ö h. En
otydlig strandlinje vid Sieperjåkkås utflöde i
Kutjaure skall enligt Frödin knytas till samma
issjö. Inte heller på denna nivå har strandmärkena en sådan utbredning att man kan
förmoda annat än lokala uppdämningar.
Isdämda sjöar finns i dag vid de båda stora

glaciärerna Ärjep, Älkatjjekna och J åkkåtjkaskajekna i Ålkatjmassivet samt på Mikkaglaciärens övre delar.
Recenta strandformer förekommer främst i
form av strandvallar vid de stora fluviala avlagringarna vid Akkajaure och Kutjaure. En
omfattande vågerosion pågår i den genom
Suorvadammen uppdämda Akkajaure, där
klipporna tvättas helt rena från lösmaterial
genom det starkt varierande vattenståndet.

Inlandsisens avsmältning
Sarekområdet intar en nyckelställning i diskussionerna kring inlandsisens rörelsemönster och utbredning i Lappland. I hela nordligaste Lappland pekar isrörelsespår på en
storskalig utströmning av is från detta även i
dag så glaciärtyngda bergsområde . Kanske
främst genom Axel Hambergs skrifter har
också Sarek kommit att framstå som istidens
vagga, området som sett inlandsisar födas
och dö.
Trots den länge förhärskande uppfattningen att inlandsisen kulminerade i öster med de
sista isresterna i skogslandet öster om fjällen,
finns redan i den äldre litteraturen teorier om
Sarek som ett istida glaciärcentrum varifrån
is strömmade ut och sena isrester dröjde sig
kvar (Hamberg 1910 och Enqvist 1918).
Den s k issjöepoken i svensk istidsforskning (Mannerfelt 1945) kan inte sägas ha upphört förrän på 1950-talet, då Hoppe (1956)
och Holdar (1957) beskriver en utströmning
av is från högfjällen över låglandet i öster.
Spåren efter inlandsisen är utanför högfjällen
entydiga. De visar på en utströmning av is
över lågfjällen både i öster (Ultevis) och i
väster (Padjelanta). Att erhålla någon uppfattning om förhållandena i Sareks högfjäll
har erbjudit stora svårigheter, dels därför att
flygbilder och kartor saknades intill 60-talets
slut, dels på grund av terrängens svårtillgänglighet och den relativa sparsamheten på säkra
indikationer, t ex isräfflor.
Under någon del av istiden har kartområdet
varit helt täckt av is - alltså även de högsta
topparna. Fynd av flyttblock bekräftar att så
varit fallet. Hamberg (1901, 2 173) skriver:
"De viktigaste ledblocken äro de af de röda,
öster och sydost om högfjällen anstående
graniterna, av hvilka lösa block anträffas allmänt såväl inom högfjälls trakten som väster
därom, till och med inom Norge ... På de
höga topparne äro block af bergarter, som i

topparne själfva ej finnas anstående, ganska
sällsynta. Dock har jag anträffat block af de
röda graniterna på bland andra följande högtliggande punkter:
På s. sluttningen af Kåtokkaise på ung.
1626 m.ö.h.
På toppen af runda Vassjatjåcko på ung.
1700 m.ö.h.
På toppen af Takar på ung. 1730 m.ö.h.
På toppen af Tjågnoris v. Sarvesv. på ung.
1800 m.ö.h.
Nära toppen av Sarvestjåcko på ung. 1500
m.ö.h.
Nära toppen af Tjatja på ung. 1850 m.ö.h.
Nära toppen af Alkatjåcko V. Alkav. på
ung. 1650 m.ö.h.
Ehuru sålunda något mera än 200 m. fattas i
Sarjektoppens höjd, måste det likväl anses
sannolikt, att äfven de högsta topparne i trakten varit betäckta af inlandsisen."
På de "återstående 200 m" har senare fynd
av röd granit gjorts av Markgren (1973, s 187)
som även säger sig ha påträffat räfflor och
glacial slipning från Sarektjåkkåmassivets
topp område .
Isräfflor är som redan Hamberg (1910,
s 735) konstaterade ytterst sällsynta inom
Sarekområdets högfjäll. Dessa består huvudsakligen av amfibolit, en bergart som mycket
lätt splittras och vid vittring ger upphov till
stora blockmängder . Berggrunden är därför
sällan blottad annat än i branta fjällsidor,
nischväggar o dyl, där man inte kan förvänta
sig några isräfflor. De räfflor som iakttagits
har inte sällan påträffats i de stora vida dalgångarna som är nedskurna till bergarter som
är mer lämpade att bevara räfflor än amfiboliten.
De isströmmar som flutit i dalgångarna har
varit starkt påverkade av topografin. Räffelriktningarna inom kartområdet är mycket
varierande (se fig 19).
Den regionalt dominerande isrörelsen från
sydost kommer främst till uttryck i områdets
västra delar, där den främst iakttagits genom
det stora antalet drumliniseringsfenomen.
Samma isrörelse kan sedan följas vidare
västerut över kartbladet Virihaure och mot
norska kusten. Isrörelsen från sydost är
också välbelagd från Akkajaures dalgång och
söderut från denna till Sarekmassivets nordrand.
I de djupa dalgångarna finns huvudsakligen
räfflor som visar på en rörelse från öster mot
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Fig 19: Isräfflor och drumlinisering inom kartbladsområdet.
Glacial striae and drumlinisation in the Sarek area.

väster, t ex i Njåtjosvagge, Jeknavagge,
Kuopervagge, Ruotesvagge och övre delarna
av Rapadalen. Den motsatta isrörelsen från
väster mot öster påträffas i kartområdets
sydöstra kvadrant, t ex på Vaikantjåkkå, i
nedre delarna av Rapadalen i Vassjavagge vid
Perikjaure och Lietjitjaure.
Om en isdelare dras som skiljer östliga från
västliga is räfflor skulle den gå över Pårtemassivets högsta toppar mot Pierikjaure,
Nientotjåkkå och sedan till Kierkau (på bladet Stora Sjöfallet).
Som relaterades inledningsvis var den
klassiska uppfattningen att isdelaren gick
långt öster om fjällen (t ex Högbom 1906,
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s 114). För Sareks del påpekade Hamberg
(1910, s 735) att räfflorna visar på att en is
strömmat ut ur Sarek och att de enda bevisen
som finns för en isdelare öster om fjällen är
flyttblock av östligt ursprung.
Frödin (1914) vände sig mot Hambergs
uppfattning och förlade på grundval av räffelriktningarna is delaren till den östliga fjällranden mellan Juobmotjåkkå och Jaurekaska
(på bladet Stora Sjöfallet). Enqvist (1918)
tänkte sig en begynnande glaciation i högfjällsområdet varefter isdelaren försköts ända
ut till Bottenviken för att i slutskedet åter
ligga i högfjällens omedelbara närhet. De sista
isresterna förlade Enqvist till högfjällen men

samtidigt med dessa förutsätter han även en
ismassa i öster. G Lundqvist (1943) bibehöll
den gamla is delaren men har i ett senare arbete (1961) avstått från att markera någon isdelare norr om Pårte. J Lundqvist (1972, s 50)
har bibehållit den östliga isdelaren som
huvudisdelare och sedan infört en yngsta isdelare över högfjället.
Kartområdet smälte fram ur isen för ca
9 000 år (C 14 år) sedan. Isens rörelser under
avsmältningsskedet kan rekonstrueras med
hjälp av isräfflor men information från andra
formgrupper som rännor, åsar och terrasser
krävs för att teckna recessionsbilden. Ett försök till tolkning av avsmältningsskedets förlopp skall här ges.
De stora åsarna i kartområdets västra del
visar på en kraftig smältning med en stor utströmning av vatten mot väster. Liknande
vittnesbörd om snabb avsmältning i öster utgör t ex smältvattenrännor i Rapadalen och
öster om Sarek på t ex Ultevis.
Det är ovanligt med smältvattenrännor inom högfjällsområdet och de som finns inom
Sarek är ofta dåligt utbildade och förekommer sporadiskt. De är därför delvis svårtolkade, men kan dock ge viss information om
recessionsmöstret. Rännorna vid Miellätno,
Luouto och Akka faller in i mönstret aven is
som sluttar från högfjällen och ut mot randområdena i väster medan rännorna vid Spietjau och Sierkavagge är mer motsägelsefulla. I
öster finns rännor vid Kåtoktjåkkå, Vaikantjåkkå och Ritak som visar på en mot öster
lutande istunga i Rapadalen. Rännorna vid
Vassjalåptå strax norr därom som visar på en
isytelutning mot väster kan sägas bryta mönstret, vilket också det stora rännkomplexet
öster om Pårtjåtjåkkå gör. Dessa mot norr
och nordost riktade rännor visar att isen var
högre i lågfjällsområdena vid Pårek än i Pårtes högfjäll (se också Ulfstedt 1980). Endast
fyra kilometer norr om Pårtetjåkkås rännor
finns rännor riktade i motsatt riktning.
Även vid Skanatjåkkå är rännmönstret
komplicerat. Norr om Lietjitjaure är rännor
och räfflor riktade mot östnordöst medan endast någon kilometer därifrån på Skanatjåkkås östsida räfflorna är riktade mot norr medan rännorna är riktade mot söder. Dessa
motstridiga upplysningar om isytelutningen
som israndrännorna lämnar torde kunna tolkas så att isen under en sen avsmältningsfas
inte längre uppvisade några regionalt enhetliga isytelutningar.

Intrycket aven stark upplösning av isen
förstärks av terrasserna och svämkäglorna. I
kartområdets nordvästra hörn finns Akka-och Kisuristerrasserna. De är avlagrade
av smältvatten från högfjället mot en is i den
låga Akkajauredalgången. I Rapadalen vid
Ålkatj, Stuolojåkatj och Kåtåkjåkkå visar terrasser och svämkäglor på en stor is i Rapadalen medan kringliggande högfjäll är på väg att
friläggas av is. Vid Pastavagges östra mynning (på bladet Stora Sjöfallet) finns terrasser
som också måste tolkas på detta sätt.
I flera arbeten (t ex Hoppe 1956, Markgren
1956, Holdar 1957, 1959) har hävdats att inlandsisens avslutning skulle utgöra en spegelbild av inledningen och att inlandsisen
drog sig tillbaka till de massiv som i dag har
glaciärer och att dessa massiv då verkade
som lokala glaciationscentra. Denna uppfattning bör dock icke pressas till att gälla
utvecklingen ända fram till slutfasen i högfjällens kärnområden. Jag har tidigare visat (Melander 1980) att Akkamassivet i slutskedet
icke fungerat som ett glaciationscentrum från
vilket is rört sig ut över omgivningarna. Inte
heller för Sarek- eller Pårtemassiven, med
toppar kring 2 000 m och nutida stora glaciärer, har några tecken på glaciationscentra
med en lokal utströmning av is påträffats. I
stället visar räfflorna vid Sarekmassivets
nordrand endast den regionalt förhärskande
riktningen utan några avvikelser förorsakade
av ett isutflöde från massivet. Rännorna på
Niak och Suottas sluttningar indikerar vidare
en sammansjunkande is på Kassalakos högplatå medan områdets högsta berg håller på
att smälta fram.
Pårtejekna är i dag Sareks största glaciär
belägen öster om och i lä av Pårtetjåkkå Palkaltjåkkå - Tvillingryggen - Lullihatjåkkå,
vilka alla tillhör de 16 högsta topparna i
Sarekområdet. Glaciären har dock, som israndrännorna visar, under isavsmältningen
inte genom istillskott inverkat på huvudisens
lutningsförhållanden. I stället tycks av den
kulliga moränen att döma en iskropp isolerats
här. När högfjällens toppområde befriades
från is fanns alltjämt iskroppar i de större
dalgångarna.
Det glaciala händelseförloppet skulle något
schematiskt kunna sammanfattas i följande
utvecklingsfaser:
- Sarekområdets glaciärer växte vid istidens
inledning och bredde ut sig över lågfjällen i
öster och väster.
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Fig 20: Pielloreppe. Amfibolitfjäll med rasrännor och pyramidliknande erosionsrester mellan rännorna.
Pielloreppe. Amfibolite mountain with chutes and pyramid-shaped erosion remnants between the chutes.
Foto: C Grundsten.

Fig 21: Sjö bildad genom lavinverkan i Sarvesvagge.
Al'alanche plunge pool in San'esl'agge.
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- När inlandsisen vuxit till i yta och mäktighet strömmade isen från öster mot väster
över högfjällen, varvid flyttblocken i höjdområdena avlagrades.
- När avsmältningen började strömmade isen
ut i snabbare takt än den hann nybildas vid
isdelaren i öster, varför denna försköts mot
de nederbördsrikare områdena i väster.
- Under deglaciationen började efterhand
högfjällen sticka upp som nunatakker ur
isen. Sarek verkade som ett glaciationscentrum varifrån is strömmade ut, i varje fall
mot västnordväst och östsydöst. Någon
radiell utströmning av isen har inte kunnat
beläggas.
- I avsmältningens slutfas var isens aktivitet
starkt reducerad. I de större dalgångarna
avlagrades terrasser mot kvardröjande iskroppar, av smältvatten från högre belägna
fjäll som då var på väg att befrias från de
sista resterna av inlandsisen.

Former bildade genom sluttningsprocesser
Alltjämt verkande sluttningsprocesser är
framför allt knutna till högfjällen, men på
grund av den brutna topografin förekommer
de över nästan hela kartområdet. De sluttningsformer som påträffats vid karteringen är
talus, ras rännor , la vinblocktungor , slamströmmar, en protalusvall, skred och raviner.
De vanligaste av dessa former är lavinblocktungor , slamströmmar och talus. De båda sistnämnda uppträder både i högfjälls- och
lågfjällsområden. Speciellt ymnigt förekommer talus nedanför U-dalarnas branter, t ex i
Njåtjosvagge, Alkavagge, Kukkesvagge och
vid Låddepakte. Lavinblocktungor är däremot starkt knutna till högfjällens amfibolitmassiv. Lavinblocktungor förekommer i
Jeknavagge, söder om Pårte, vid Kåtotjåkkå,
Skaitetjåkkå, Skårki och Äpar. Rapp (1959)
har beskrivit stora lavinblocktungor i Pastavagge. Han (a a, s 46) berör även de mycket
karakteristiska rasrännor som ofta är förbundna med lavinblocktungorna. Mellan rasrännorna uppstår pyramidliknande former i
det fasta berget, också mycket vanliga företeelser i högfjällens amfibolitmassiv (se figur
20).

I Jeknavagges mynning mot Sarvesvagge
finns en brant ränna som avslutas med en
cirkulär sjö på den översta delen aven svit
svämkäglor (se fig 21). Denna sjö torde ha

Fig 22: Slamströmmar i Pastavagge.
Mudjlows in Pastal'agge.

tillkommit genom lavinernas verkan; liknande "avalanche plunging pools" har för övrigt
beskrivits från Norge (Liest~l 1974, Corner
1980).
Slamströmmar (fig 22) förekommer över
hela kartbladsområdet. Stora koncentrationer
märks speciellt vid Njåtjosvagge, Sarvesvagge, Alkavagge, Kuopervagge, Ålkatj och
Skårki. Det är vidare vanligt att slamströmmar uppträder på glaciärernas ändmoräner.
Dessa "mud flows" har dock varit för små
för att kunna markeras.
Ett par skred har noterats inom kartområdet, nämligen vid Kisuris och Ruotes. En
liten protalusvall har påträffats nedanför en
recent snölega i Vassjalåptå.
'
Smärre raviner har påträffats i Sarvesvagge, Alkavagge, Kuopervagge och Kisurisdeltat, dvs i kartområdets västra delar.
En skillnad i de olika sluttningsformernas
utbredning beroende på bergart kan, som
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Fig 23: Tundrapolygoner vid 'Sjnjuftjutisjåkkå
Tundra polygons at Sjnujtjlltisjåkkå.

delvis redan nämnts, iakttas; talus och lavinblocktungor är främst knutna till amfibolitfjällen, medan slamströmmar och raviner oftare
påträffas i de mjukare bergartsområdena i de
västra delarna av högfjällen och de dalgångar
som skär igenom amfiboliten.

Frostmarksformer
Strukturmarken är, som redan angivits i den
allmänna delen, svår att inventera på flygbilder. Genom aU nysnö fallit före fotograferingen 1967, inom några stråk i väster, har det
inte varit möjligt aU inventera strukturmarken på t ex Lanjek och Låutaktjåkkåh. Med
stor sannolikhet förekommer där betydligt
mera av frostmarksformer än som kunnat
markeras på kartan. De stora områdena med
kalt berg i sydöst förhindrar uppkomsten av
strukturmark.
Inom högfjällens toppområden dominerar
blockhav . Förekomsten av flyttblock visar att
moränmaterial ingår i viss omfattning.
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Frostvittringen är dock mycket stark och
överallt ser man frostsprängd sten. Redan
Hamberg (1910, s 745, fig 13) pekade på hur
bergartsgränser i fasta berget även ger sig till
känna i de flacka blockfålten.
Stenringar och jordöar förekommer på
större flacka partier medan de många sluttningarna täcks av stenströmmar. SoliflukQ
tionsvalkar förekommer mer i väster där
berggrunden utgörs av fyllit än i öster.
Förekomsten av tundrapolygoner mellan
Akka och Kisuris har tidigare noterats av
Rapp-Annersten (1969). Flera nya lokaler har
dock upptäckts i samband med karteringsarbetena. Välutbildade tundrapolygoner finns
t ex hela sträckan efter Miellätno från kartområdets västra begränsning och fram till 3
kilometer norr om Alkajaure. Tundrapolygoner uppträder vidare i Sarvesvagges västra
mynning, vid Pastavagges östra mynning, vid
Lietjitjaure, Vuoinesluobbalah, Pierikjaure,
Suottasjåkkå, Niakjåkkå, Sjnjuftjutisjåkkå
(se fig 23) på Spietjau och norr om Luouto.

Fig 24: Vinderoderade block och vinderosion i glacialfluvialt material runt stora block.
Winderoded bOllIders and wind erosion of glacialjlllvial material arolInd a [arge bOllIder.

De största förekomsterna är vid Sjnjuftjutisjåkkå och vid Vuoinesluobbalah (mellan Lietjitjaure och Pierikjaure).
Palsar förekommer endast sparsamt inom
kartområdet. Små och låga palsar har påträffats vid Miellätnokroken, Kisuris, mellan
Suottasjåkkå och Suottasjaure samt i Kukkesvagge. En enstaka men ändå välutbildad
kupolpals påträffades på en liten myr bland
finsedimenten norr om Vuojatätnoåsen.

uppkommit på de flesta glacifluviala avlagringar, t ex utefter Miellätno, Sjnjutfjutisjåkkå och Vuojatätno. Där har det finare
materialet blåst bort och ett ytskikt av grus
och småsten blivit kvar. Runt större stenar
bildas inte sällan vindkanaler , där det finare
materialet eroderas bort (se fig 24). Dessa
kala ytor är små, varför några eoliska former
inte markerats på kartan.

Karstformer

Antropogena former

Inom kartområdet har karst påträffats i Sarvesvagge (C Grundsten pers medd) och vid
magnesitbrottet på Äpars nordsluttning
(A Linden pers medd). Det sistnämnda är ett
litet karstområde med några små grottor och
ett underjordiskt bäckiopp. Ytterligare kalkberggrund finns inom kartområdet (se fig 8
och Kulling 1977), varför det är troligt att nya
karstfenomen efterhand kommer att påträffas.

Under ett flertal år har den mänskliga påverkan på Sarekområdet diskuterats (se t ex
Karlsson 1975) och otvivelaktigt har den ökat
men inverkan på de geomorfologiska objekten måste dock sägas vara ringa. I kartområdets nordöstra hörn ingår en del av Akkamagasinet liksom ett stycke av vägen till Ritsem.
Vid Alkavare och Lanjek har silvermalm
brutits under 1600-talet för transport med akja till Kvikkjokk (Tegengren 1924, s 75-76).
På Äparmassivets nordbrant bröts magnesit
under andra världskriget. Malmen transporterades med sjöflygplan till Porjus . Ett upplag
med bländvit sten väl synligt på långt håll
finns alltjämt vid Vuoinesluobbalah. Mineralutvinningen har på ingetdera stället varit
av någon omfattning, varför påverkan på
landskapet varit ringa.

Eoliska former
Vindens betydelse för formbildningen kan
konstateras t ex genom nischernas och
lavinblocktungornas orientering, som nämligen är betingad av de snöackumulerande
västvindarna. Mer direkt kan vindens inverkan observeras genom att kalblåsta fläckar
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Inledning
Att värdera natur har på senare år blivit allt
vanligare inom bio- och geovetenskaperna (jfr
t ex Roppe 1969, 1970, Soyez 1971, Sundborg
1973, Rudberg-Sundborg 1975). Naturvårdens sociala och vetenskapliga betydelse torde idag vara obestridd. Av praktiska skäl kan
emellertid endast en mindre del av landets
areal undandras framtida exploatering. Det
gäller således att välja ut de objekt och områden, som med hänsyn till den totala förekomsten kan anses vara de mest värdefulla ur
olika aspekter. Urvalet måste ske så objektivt
som möjligt och med största möjliga faktabas .
Redan här stöter man på grundläggande svårigheter: kunskaperna om landskapet, objekten och deras utveckling är bristfålliga.
Dessutom torde en viss subjektivitet vara
oundviklig vid varje bedömning, beroende på
värderarens utbildning och personliga intressen.
Målet vid varje naturvärdesbedömning
måste därför vara att presentera materialet på
ett sådant sätt att omprövningar kan ske vid
varje tidpunkt utan att hela det tidskrävande
inventeringsarbetet måste göras om. Modifieringar och ändringar skall kunna ske när de
tidigare värderingsgrunderna ändrats, t ex efter upptäckten av nya objekt eller förstörelse
av gamla, eller när referensramarna förändras.
Vissa försök att göra värderingsprocessen
åskådlig gjordes vid utvärderingen av nordvästra Dalarnas landformer (Soyez 1971). Det
har dock visat sig att denna inte var tillräckligt inträngande och ett nytt förslag till naturvärdesbedömning har utarbetats av Ulfstedt
och Melander (1974).

a) Poängberäkning för varje enskilt objekt.
b) Presentation av objekten faktorsvis.
c) Klassificering av objekten.
Med objekt avses enstaka eller naturligt
sammanhängande formelement, t ex en rullstensås eller ett område med palsar. Vid bedömningen har fjällkedjan i möjligaste mån
fått utgöra referensram.
Varje kartlagt område bedöms med hänsyn
till faktorerna: sällsynthet, utformning och
forskningsintresse. Poängtilldelningen sker
enligt följande schema.
1. Sällsynthet

unik
mycket ovanlig
ovanlig
vanlig
2. Utformning
a) ytterst välutbildad
välutbildad
någorlunda typisk
otydlig
b) mycket speciell
3. Forskningsintresse
a) ytterst intressant
intressant
ointressant
b) betydande tidigare
forskningsinsatser
tidigare forskningsinsatser
inga tidigare forskningsinsatser

9 poäng
4 poäng
1 poäng
O poäng

3 poäng
2 poäng
1 poäng
O poäng
1 poäng

2 poäng
1 poäng
O poäng
2 poäng
1 poäng
O poäng

Principerna för poängsättningen framgår av
nedanstående tabell.
1. Sällsynthet

Grunder för värderingen
Värderings systemet grundar sig på ett antal
självständiga steg, som alla öppet redovisas
för att möjliggöra eventuella revisioner vid en
senare tidpunkt. De steg som använts vid
värderingen är följande:
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Unik: Två till tre exemplar finns i hela fjäll-

kedjan.
Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar

finns inom ett större område (fyra kartblad =
10000 kvadratkilometer).
Ovanlig: Ett fåtal exemplar finns inom ett
mindre område (ett kartblad = 2 500 kvad-

ratkilometer). Även objekt, som är vanliga
inom ett mindre område men i övrigt är mycket ovanliga, har tilldelats en poäng.
Vanlig: Formen vanligt förekommande inom
stora delar av den svenska fjällkedjan.
2. Utformning
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad,
väl bibehållen och av förhållandevis stor dimension.
Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehållen.
Någorlunda typisk: Formen är otvetydig,
men kan ha utsatts för viss sekundär påverkan.
Otydlig: Formen illa utvecklad och/eller utsatt för betydande sekundär påverkan.
Mycket speciell: En för formtypen avvikande
utformning.
3. Forskningsintresse
Ytterst intressant: Objektet är avgörande för
tolkningen av formgruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen, aktiva processer e dyl (s k typlokaler).
Intressant: Objekten bedöms ha betydelse för
studier av genesen, aktiva processer och detaljer ilandskapsutvecklingen.
Ointressant: Objekten bedöms ha obetydligt
intresse för den vetenskapliga analysen.
Betydande
tidigare
forskningsinsatser:
Objektet har utförligt analyserats och beskrivits; viktiga klassiska lokaler.
Tidigare forskningsinsatser: Objektet har
studerats och beskrivits.
Inga tidigare forskningsinsatser: Objektet
har aldrig beskrivits eller endast omnämnts.
De tre stegen vid naturvärdesbedömningen
företas på följande sätt.

Poängberäkning
Varje kartlagt objekt poängsätts enligt de
nämnda faktorerna. Tilläggspoäng i andra kolumnen betyder att utformningen på något
sätt är "mycket speciell". När objektets värde inte kunnat preciseras beroende på att
kunskapen om dess utbredning, tillkomstsätt
eller liknande är otillräcklig har poängintervall av typen O-l eller 4-9 använts.
Objekt som vid värderingen inte fått poäng
för någon faktor (summa noll) har inte med-

tagits i listan. De utgör det stora flertalet av
de inventerade objekten.

Presentation av objekten faktorsvis
Detta moment har tillkommit för att framhäva
objekt som erhållit en låg totalpoäng men som
har minst en framträdande och väsentlig
egenskap - "unik", "mycket ovanlig", "ytterst välutbildad", "ytterst intressant och/eller varit föremål för "betydande forskningsinsatser" .

Klassificering
Vid klassificeringen indelas objekten i fyra
klasser efter summapoäng:
Klass I
Klass II
Klass III
Klass IV

7-16 poäng

5-6

2-4
O-l

Denna indelning, som framkommit efter
olika värderingsförsök, får betraktas som
preliminär och kan möjligen behöva ändras
under det fortsatta värderingsarbetet.
Vid osäkerhet om objektens värde har som
ovan nämnts poängintervall (t ex 4-9) tillämpats. För att objekt vid klassificeringen inte
skall kunna hamna i olika klasser har följande
regler tillämpats:
a) Medelpoäng har beräknats och fått avgöra
klasstillhörigheten.
b) I de fall medelpoängen ligger mitt emellan
två klasser har objektet inordnats i närmast lägre klass.
Endast klasserna I-III redovisas på kartan
över klassificerade objekt. Klasserna har från
geomorfologisk naturvårdspunkt definierats
på följande sätt:
Klass I Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse är av betydelse för den geovetenskapliga naturvården inom hela fjällkedjan.
Klass II Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse är av regional betydelse för
den geovetenskapliga naturvården.
Klass III Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsin41

tresse är av lokal betydelse för den
geovetenskapliga naturvården.
Klasserna kan jämställas med Statens
naturvårdsverks indelning av objekt i tre
klasser av riks-, läns- och lokalintresse. Uttrycket länsintresse lämpar sig mindre väl i
Norrland med dess stora län, varför benämningen regionalt intresse har föredragits.
En region tänks omfatta ett område av
minst 10 000 km 2 storlek, alltså snarast motsvarande en kommun i övre Norrland men ett
län i södra Sverige. Lokalområde bör då motsvara en yta av c:a 2 500 km2 och kan t ex
vara ett fjällmassiv eller en älvdal.

Redovisning av värdefulla områden
Som sista steg i naturvärdesbedömningen har
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områden med stor frekvens av värdefulla
objekt sammanförts på en särskild karta.
Denna karta försöker sammanfatta de föregående stegen av värderingen och tillvarata
inventerarens kännedom om objekten och detas inbördes sammanhang, varvid även vissa
tilläggskriterier beaktas såsom:
1)
2)
3)
4)
5)

närhet till andra klassificerade objekt
tillgänglighet
pedagogisk betydelse
orördhet
helhetens betydelse (sambandet mellan
objekten)

Förhoppningen är att denna karta skall
vara direkt användbar inom planeringsprocessen och att inventerarens motiv och ställningstaganden klart skall framgå genom den
utförliga redovisningen av naturvärdesbedömningen.

Naturvärdesbedömning - Speciell

Tillämpning av värderingssystemet
Det ovan beskrivna värderingssystemet har
på vanligt sätt tillämpats på de inventerade
objekten inom kartbladsområdet, storrutan
28 H Sarek. Landskapets skiftande karaktär
med exempelvis lågfjäll, högfjäll och stora

områden med kalt berg har gjort att objektinnehållet liksom de poängsatta objektens antal starkt varierar inom olika delar. Antalet
poängsatta objekt är totalt 73 stycken. Läget
av objekten, som är ordnade efter formgrupper, framgår av nedanstående karta (fig IS).

10 km

1 - -_ _-1..._ _--1'

Fig 25: Poängsatta objekt.

Landforms to which points have been awarded.
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Objekt numrerade enligt figur 25
Vid poängberäkningen har faktorsvärdet noll inte markerats i
tabellen.
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Objekt numrerade enligt figur 25
Vid poängberäkningen har faktorsvärdet noll inte markerats i
tabellen.
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Fig 26: Klassificerade objekt.
Landforms classified in this article.

Naturvärdesbedömningens resultat
Vid naturvärdesbedömningen har 64 objekt
urskilts inom kartornrådet som speciellt värdefulla ur naturvårdssynpunkt (tig 26) . Av
dessa har 3 objekt förts till klass I, 10 till klass
II och 51 till klass III. Därtill kommer 9 styc-

ken objekt som icke erhållit tillräcklig poäng
för att placeras i klass III eller högre. Eftersom inventeringsarbetet har varit översiktligt
kan det i framtiden inträffa att vissa objekt
behöver omvärderas eller att ytterligare
objekt av stort värde upptäcks. Trots det intensiva intresset för Sarekområdet har ännu
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relativt få undersökningar utförts där. Undantaget är glaciär- och moränundersökningar ,
vilket också givit utslag i kolumnen forskningsinsats för dessa objekt.
En kort karakteristik lämnas i det följande
av de klassificerade objekten, varvid de mest
värdefulla objekten (klass I) erhåller en något
fylligare beskrivning. När det gäller objekten
i klass II och klass III har dessa endast kommenterats när upplysningarna kan öka förståelsen för deras värde. Skyddsvärdet har
dock inte diskuterats, utan de i tabell I angivna poängtalen har ansetts ge tillräcklig information. Övriga poängsatta objekt (klass
IV) redovisas enbart i tabellen.
I följande sammanställning har objekten
ordnats efter klass men inte rangordnats inom
klasserna.

Klass I
Objekt som genom sällsynthet, utformning
och/eller forskningsintresse är av betydelse
för den geovetenskapliga naturvården inom
hela fjällkedjan.

52 Rapaselet
Rapaselet är i dag ett deltaliknande område
(fig 27) med fluvialmorfologiskt mycket intressanta partier. Tidigare har det utgjort en
sjö som helt fyllts igen av Rapaälvens glaciärslamrika vatten.

Klass II
Objekt som genom sällsynthet, utformning
och/eller forskningsintresse framstår som
skyddsvärda vid beaktande av geomorfologin
inom en region. Med region avses då ett område av storleksordningen 10000 km 2 (objekt
av regional betydelse).
10Tundrapolygoner vid Kisuris
Tundrapolygonerna vid Kisuris förekommer i
små ryggar med finkornig morän samt kullar
med glacifluvialt material (se fig 23). Polygonerna är väl synliga genom att de är bevuxna
med ris på i övrigt kalblåsta ytor. De har
tidigare beskrivits av Rapp-Annersten (1969).
23 Ändmoräner vid Kaska Sarekjekna
Ändmoränerna vid Kaska Sarekjekna har i
sydöstra delen av den stora ändmoränbågen
en mycket speciell utformning. Ett flertal
koncentriska ryggar har bildats utanför huvudryggen. Moränen, som har en iskärna,
torde ha flutit i väg på ett blockglaciärliknande sätt.

49 Akkaterrasserna
De stora glacifluviala terrasserna mellan Akka och Sjnjuftjutis upptäcktes vid 1800-talets
slut av Svenonius (1880, s 74) men blev noggrant beskrivna och kartlagda först några
decennier senare av Frödin (1914, s 129).
Han tolkade dem som ett fossilt delta bildat i
en stsor issjö. På 1950-talet påpekade Hoppe
(1956) det mindre sannolika i Frödins (a a)
issjöteori och visade att deltat åtminstone
delvis måste vara uppbyggt mot en istunga i
St Lule älvs dalgång.
Akkaterrassserna är synnerligen välutbildade. De är också välbevarade, vilket ytterligare höjer deras skyddsvärde.

25 Ändmoräner vid Mikkaglaciären
Mikkaglaciären är genom undersökningar av
Hamberg (1901), Eriksson (1958), Stenborg
(1970 och tidigare) m fl en av vårt lands mest
kända glaciärer. Moränerna framför den är
väl differentierade i ett flertal olika ryggar.
Även dessa har visats stort intresse och det
har främst genom åldersbestämning av lavar,
s k lichenometri, varit möjligt att datera dem
(Karlen-Denton 1976).

51 Rapaälvens delta i Laitaure
Rapaälven dränerar Sareks centrala delar och
har sina källor vid många av dess glaciärer.
Rapaälvens myckna glaciärslam bygger upp
ett av vårt lands största och snabbast växande deltan. Deltat har blivit föremål för mycket
omfattande studier av Axelsson (1963 och
1967). Större delar av deltat faller inom kartområdet Stora Sjöfallet (Hoppe-Melander
1979).

42 Stor smältvattenränna väster om Akka
Mellan Akka och Sjnjuftjutis finns en djup
och flera kilometer lång ränna som bildats av
isens smältvatten. Rännan mynnar vid Akkaterrasserna. Genom att den i dag inte för något vatten har både den och Akkaterrasserna
blivit bevarade för senare tiders erosion varför den synnerligen pedagogiskt visar smältvattnets väg från den erosiva fasen i rännan
till den ackumulativa vid terrasserna. Rännan
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Fig 27: Rapaselet.

har beskrivits bl a av Frödin (1914) och Hoppe (1956).
46 Glacifluvial avlagring vid Miellätno
Avlagringen som till sin större del är belägen
inom Virihaureområdet har redan beskrivits
(Melander 1975b). Den placerades då i klass I
pga att den då betraktades som sällsynt. Med
den ökade erfarenheten av fjällkedjans geomorfologi som vunnits kan detta synas något
överdrivet; den placeras nu i klass II.

48 Terrasser vid Ålkatj
Terrasserna har redan redovisats bland de
glacifluviala ackumulationsformerna (fig 17).
Här skall endast tilläggas att lokalen har ett
stort bevisvärde då det gäller att visa att glaciärerna inte haft något utbredningsmaximum
avsevärt större än det glaciärerna hade
191{}-20 (Hamberg 1910, s 744). Lokalen är
också av principiell betydelse då den visar att
Rapadalen ännu var isfylld då den istida Jåkkåtjåkkaglaciären drog sig tillbaka mot sitt
nuvarande utbredningsområde.
50 Kisuristerrasserna
Till dalgången mellan Kisuris och Spietjau
har under isavsmältningen mycket stora vat-

tenmassor styrts. Dessa har till en början
dämts aven is norr om Kisuris. Mot denna is
har en serie terrasser avlagrats på fallande
nivåer. Två av terrasserna är så genomsatta
med dödishål att endast smala ryggar återstår
av den ursprungliga terrassytan (fig 18). Vid
Sjnjuftjutisjåkkås sammanflöde med Kisurisjåkkå är terrasserna så gott som helt borteroderade . Väster om sammanflödet är dock en
mäktig och utbredd deltaterrass bevarad. Serier med ett fåtal terrasser är inte ovanliga.
De vid Kisuris är dock av sådan storlek och
mångfald att de i nordvästra Lappland endast
kan jämföras med Pässisterrasserna (Melander 1977a); de senare är dock ännu större och
mäktigare. Kisuristerrasserna har ett stort
värde genom den tydlighet varmed de förmedlar landskapshistorien i området.

47 Slukåsar vid Sjnjuftjutis
Slukåsarna förekommer på Sjnjuftjutis södra
sluttning i stor mängd (se fig 10). De är 3-5 m
höga, långa och väl sammanhängande. De är
märkliga så tillvida att de förekommer i ett
ändmoränliknande mönster. De slingrande
formerna och skarpa krokarna på ryggarna
visar dock att de är åsar.
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71 Ras vid Kisuris
Ett bergras av måttlig storlek, men ändå väl
urskiljbart från t ex talus. Stora ras är sällsynta och finns endast på ett fåtal ställen i fjällen,
t ex vid Sitojaure och Skierfe (Hoppe-Melander 1979) samt vid Viddja (Melander 1977a).
Rasets huvudsakliga naturvärde betingas av
att ras även av denna mera måttliga storlek är
sällsynta.
73 Karst och grottor vid Äpar
Grottor har endast påträffats vid denna plats
inom kartområdet. Intill dess att ytterligare
upptäckter görs blir värdet högt.

Klass III

långt västerut vattendelaren låg i dalgången
och tillskrev iserosionen detta fenomen.
8 Lullihavagges U-dal
En kort och brant U-dal av högfjällskaraktär.
9 Alkavagges U-dal
En lång och välformad U-dal. En av kartområdets bästa (jfr även Rudberg-Sundborg
1975, s 64).
12 Tundrapolygoner vid Perikjaure
Ett stort område med tundrapolygoner mellan
Perikjaure och Vuoinesluobbalah. Tundrapolygoner förekommer relativt allmänt i trakten, dock inte så rikligt som här.

Objekt som genom sällsynthet, utformning
och/eller forskningsintresse framstår som
skyddsvärda vid beaktande av geomorfologin
inom ett kartblad, dvs inom en yta av storleksordningen 2 500 km 2 (objekt av lokal betydelse.)

13 Strukturmark på Luottolako
På Luottolako finns stora områden med
strukturmark. Den är dock inte speciellt välutbildad.

1 Pårtemassivets nischer
De båda stora glaciärerna Pårtejekna och
Palkatjekna har genom bakåtgripande erosion
i flera nischer brutit ned de bakre nischväggarna så att endast en skarp kam med Matterhorn-liknande restberg som Saitaris återstår.
På Pårektjåkkå i östligaste Pårtemassivet har
erosionen inte gått så långt, utan där är ovanligt välbildade nischer belägna på nord- resp
sydsidan av fjället utan att mötas. Rester av
den gamla denudations ytan är bevarade där.

15 Strukturmark på Vassjalåbtå

2 Kåtoktjåkkås glaciala stormorfologi

14 Strukturmark på Vaikantjåkkå

16 Struktur mark på Skanatjåkkå
18 Kuperad morän terräng i Sierkavagge
Kullarna har ett rogenmoränliknande utseende i det att de är tvärorienterade i dalgången. De övergår längre västerut i drumlins.
19 Ändmoräner vid Suottasjekna
Stora och vackert bågformade ändmoräner
med iskärna. De har beskrivits av KarlenDenton (1976).

3 Skårkimassivets glaciala stormorfologi
4 Äparmassivets glaciala stormorfologi
Äparmassivet är helt sönderskuret av glaciärer som bildat nischer i alla riktningar utom
mot nordväst. De väl utvecklade nischerna
har på flera ställen mötts vid bakväggen så att
endast smala kammar återstår.
5 Sarekmassivets glaciala stormorfologi
7 Njåtjosvagges U-dal
Njåtjosvagges långa U-dal börjar redan på
bladet Kvikkjokk (Ulfstedt 1980). Inom kartområdet har den sin vackraste utbredning vid
Njåtjossjöarna. Hamberg (1910) noterade hur
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20 Ändmoräner vid Kassaglaciären
Mycket stora och mäktiga isfyllda moräner
omger Kassaglaciären (fig 11). De är speciella
så tillvida att moränerna är utformade som
två blockglaciärliknande tungor dessa har
förmodligen bildats genom en sekundär rörelse iiskärnan.
21 Ändmoräner vid Vartasjekna
De stora moränbågarna är beskrivna av Karlen-Denton (1976). Se även fig 11.
22 Ändmoräner vid Västra Sarekglaciären
Ändmorän med blockglaciärliknande lob (fig
11).

26 Ändmoräner vid Påisatjåkkåglaciären
(Karlen-Denton 1976)
27 Ändmoräner vid Årejep Ruotesjekna
(Karlen-Denton 1976)

37 Moränrygg av komplext ursprung vid Låptåvakkjaure
I den mot sydöst vända nischen finns en terrassliknande avlagring som utåt avslutas med
en liten asymmetrisk rygg.

29 Ändmoräner vid Tsatsaglaciären
Den lilla glaciären har givit upphov till stora
och synnerligen välformade moräner. Åldersförhållandena har undersökts av Karlen-Denton (1976).

38 Diffusa glacifluviala erosionsspår vid Niak
Som redan beskrivits har dessa otydliga dräneringsspår stor principiell betydelse för
tolkningen av isavsmältningen inom kartbladsområdet .

30 Ändmoräner utan glaciär vid Skanatjåkkå
Det är relativt sällsynt i norra Lappland att
moränbågar utan tillhörande glaciärer påträffas. Inom kartbladsområdet finns dock ett
flertal exempel varav Skanatjåkkå är det tydligaste. Där finns två moränbågar. Vid den
innersta finns en liten snödriva som Vilborg
(1962) antagit är en glaciär. Flygbilderna från
1980 visar dock att så numera inte är fallet.
Den inre ryggen är liten och troligen relativt
sent bildad, medan den yttre av vegetationen
att döma är äldre.

39 Israndrännor vid Pårektjåkkå
Dessa rännor visar att inlandsisen var högre
söder om Pårtefjällen (några av de högsta
inom Sarek) och att smältvatten rann från
Pårek mot norr. En iakttagelse av stor betydelse för diskussionen om lokala glaciationscentra.

31 Ändmorän utan glaciär vid Låutaktjåkkåh
En liten rygg bildad vid en nu bortsmält glaciär.
32 Fossila ändmoräner vid Nammatj
Nammatjs västsida är klädd med ett grovblockigt moränlager som uppåt slutar med en
skarp kant (fig 12). Denna kant kan följas som
moränryggar på myrarna norr om N ammatj
(se även kartbladsbeskrivning till 28 I Stora
Sjöfallet) .
33 Drumlins vid Snjnjuftjutis
Ovanligt långa och något krökta drumlins har
påträffats på Sjnjuftjutis sydsida (se fig 10).
34 Drumlins vid Njerek
Ett stort område med drumliniseringsfenomen täcker Njereks (berget söder om Spietjau) högre delar. Mot Sierkavagge i öster
övergår drumlinryggarna i kullig morän.
35 Drumlinisering vid Lietjitjaure
Drumlinisering är ovanlig i högfjällens närhet.
36 Fluted moraine vid Tjäkkokglaciären
Förekomsten av märklig så tillvida att ytan
med fluted moraine går helt in till nischvägen
vid glaciärens norra del.

40 Israndrännor vid Skanatjåkkå
Långa tydliga rännor på Skanatjåkkås östsida
visar att isens smältvatten rann mot söder in
mot Sareks nationalpark trots att den senaste
av isräfflor registrerade isrörelseriktningen är
från söder mot norr.
41 Kisurisjåkkås kanjon
En ca två kilometer lång klippkanjon nedskuren genom glacifluviala avlagringar och
ned i den underliggande berggrunden.
43 Meandrar i Kuopervagge
I Kuopervagges väst ände meandrar Kuoperjåkkå genom sina tidigare sediment och bildar
där ett vackert meanderlopp med en mångfald
av avskurna meandrar (korvsjöar).
44 Rullstensås vid Vuojatätno
45 Åsar och andra glacifluviala ackumulationer nordväst om Alkajaure
Vid Alkajaure finns en mängd slukåsar, små
terrasser och kullar med sandigt grusigt material, som visar på en stor smältvattenaktivitet. Slukåsarna indikerar hur vattnet dränerats ned mot dalbottnen där en stor ås går att
följa ca sju kilometer (fig 16). Den upphör vid
Miellätnokröken där några smärre svämkäglor finns.
53 Kukkesjåkkås delta
54 Pastajåkkås delta i Perikjaure
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57 Svämkägla vid Kutjaure
Den stora och vackert solfjäderformiga
svämkäglan är täckt av ett välbevarat flätat
flodmönster .

68 Talus i Njåtjosvagge
Talus förekommer i flertalet dalgångar i högfjällen. I Njåtjosvagge har dock konerna nått
en ovanlig grad av symmetri och storlek.

58 Svämkägla vid Ålkatj
Vid Jåkåtjkaskajeknajåkkås utflöde i Rapaätno har flera stora svämkäglor bildats. Den
största är fossil och genomskärs av jåkken
som omlagrar materialet till en recent svämkägla.

69 Talus och lavinblocktungor i Alkavagge
Alkavagge visar en stor rikedom och variation vad gäller sluttningsformer med huvudsakligen talus och slamströmmar i väster
medan dalgångens östligare sluttningar beklädes med välutbildade taluskoner och
lavinblocktungor .

59 Svämkäglor vid Kåtokvagge
Vid Kåtokjåkkås mynning i Rapadalen finns
en hel svit av gamla svämkäglor. De översta
avlagrade medan det ännu fanns is i Rapadalen. Allteftersom isen smält bort har svämkäglorna skurits igenom och nya avlagrats på
lägre nivåer.
60 Issjöstrandlinje vid Sjnjuftjutis
En flera kilometer lång strandlinje som kan
konnekteras såväl till Akka- som Kisuristerrasserna.
61 Palsar vid Vuojatätno
Små vackra kupolpalsar vid Vuojatätnoåsen.
Förmodligen har finsediment från isälven givit extra goda möjligheter för tjälskjutningen i
palsarna. Välutbildade palsar är annars ovanliga i detta västliga läge.
64 Palsar i Kukkesvagge
Långa något slingrande palsar i övre Kukkesvagges sedimentfyllda dalbotten.
65 Lavinblocktungor i Pårte
Inom Abisko-Kebnekaiseområdet är välutbildade lavinblocktungor vanliga. De förekomma i stor mängd utefter dalgångarnas sidor. Inom Sarekområdets högfjäll uppträder
lavinblocktungor mer sparsamt och är sällan
välutbildade. Några få lokaler med vackra
lavinblocktungor kan dock noteras inom
kartornrådet. bl a i Pårte. Se även nedan.
66 Lavinblocktungor i Lullihvagge
Se objekt 65!
67 Lavinblocktungor i Pastavagge
Se objekt 65! De vackra lavinblocktungorna i
Pastavagge har omnämnts av Rapp (1959).
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70 Talus vid Låddepakte
Praktfulla taluskoner med vackra och välutbildade slamströmmar.
72 Protalusvall vid Vassjalåptå
Formen är ovanlig men i detta fall inte speciellt välutbildad.

Översikt över geomorfologiskt
värdefulla områden
Naturvärdesbedömningen sammanfattas i en
karta (fig 28) där ett sammanförande skett av
värdefulla objekt eller objektsamlingar till
större enheter. Denna karta summerar de
föregående stegen av värderingen, men också
vissa nya aspekter införs, varvid framför allt
sambandet mellan objekten beaktas men
också deras förmåga att som forsknings- och
exkursionsobjekt klargöra formgruppers och
landskapets genes och de därmed förbundna
processerna.
Kartområdets tre klass-I-objekt och nio av
de tio klass-II-objekten återfinns i ett diagonalt band över kartområdet. Föga förvånande
är att detta omfattar Rapadalen-Sarekmassivet/ Ruotesvagge-Kisuris/ Akka. Dessa områden är kända och beskrivna i såväl vetenskaplig som turistisk litteratur. De utgör kärnan av det "kända" Sarek.
De tre mest värdefulla områdena ur ge 0morfologisk synvinkel är Rapadalen, Sarekmassivets nordrand och Akka/Kisurisområdet. Dessa kärnornråden betecknade som
klass I har sammanbundits med ett stort
klass-II-område som omfattar det ovan beskrivna diagonala bandet. Detta har i sin tur
omgivits aven klass-III-zon, där så gott som
alla objekt av värde kunnat innefattas. Områdena kring Mellätno-Alkajaure samt Njåtjos-

Fig 28: Geomoroflogiskt värdefulla områden inom kartområdet Sarek.
Areas of geomorphological importanC'e in the Sarek region.

vagge-Pårte bildar dock långa delvis fristående utlöpare.
Några delar av kartområdet saknar praktiskt taget värdefulla former och står därmed i
bjärt kontrast till det tidigare omtalade bandet. De arealer, som saknar värdefulla objekt,

är främst kartområdets nordöstra hörn med
Kassalako och Akkamagasinet samt området
i väster söder om Kisuris med en myckenhet
av kalt berg.
Den mänskliga inverkan på kartområdets
terrängformer inskränker sig i stort sett till
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reglerings magasinet Akkajaure, Ritsemvägen
och gruvbrytningen vid Alkavare, Lanjek och
Pierekjaure. Vandringsfrekvensen är relativt
stor (ca 1. 000-3.000 vandrare per år) i bl a
Rapadalen. Det trampslitage som kan spåras
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på myrar och sediment är dock ingenstädes
av sådan omfattning att landformerna påverkas. När det gäller geovetenskapliga objekt
kan kartområdet således betraktas som föga
påverkat av mänskliga aktiviteter.
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Kalt berg Bedrock outcrops
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Glacialt praglad resp. glacialt svagt praglad kantlinje
Glacially eroded trough edge, well developed and poorly developed
Glaciarnisch, tydlig resp . otydlig
Cirque, well developed and poorly developed
Solifluktionsvalkar Solifluction lobes
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Strukturmark i plan terrang Patterned ground on flat terrain
Strukturmark i lutande terrang Patterned ground on slopes
Tundrapolygoner Tundra polygons
Blocksankor Boulder depressions
Smakuperad moranterrang (i regel nivaskillnader < 5 m)
Hummocky moraine (normally with relative heights < 5 m)
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Kuperad moranterrang Ii regel nivaskillnader > 5 m)
Hummocky moraine (normally with relative heights> 5 m)
And- och sidomoran End moraine and lateral moraine
Svag drumlinisering ink!. "fluting"
Weak "drumlinization" and fluting in drift
Drumlins Drumlins
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Moranrygg av komplext ursprung och i anslutning till bergssida
Moraine ridge of complex origin
Rik- och storblockiga omraden
Blockfields and other blocky areas
Diffusa glacifluviala erosionsspar
Traces of glaciofluvial erosion
Rannor av glacifluvialt/fluvialt ursprung (vanligen torrdalar)
Glaciofluvial/fluvial channels (normally dry)
Storre glacifluvialifluvial ranna, ofta inskuren i fast berg
Large glaciofluvial/fluvial channel often in bedrock
Tydliga glacifluviala/fluviala erosionskanter
Distinct glaciofluvial/fluvial erosion scarps
Meandrande flodlopp med avskuren meander (korvsjo )
Meandering river with abandoned meander loop (oxbow lake)
Vattenfall eller fors Waterfall or rapids
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Rullstensas Esker
Slukasar eller liknande
Subglacially engorged eskers and similar features
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()

()

Kuperade glacifluviala ackumulationer
Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations
Glacifluvial terrass Glaciofluvial terrace
Fossilt delta Fossil delta
Recent delta, mindre Small recent delta
Recent delta, storre (deltafronten markerad)
Large recent delta (with marked front)
Svamkagla Alluvial fan
Annan glacifluvialitluvial avlagring
Other glaciofluvial/fluvial accumulation
Issjostrandlinje resp. otydlig issjostrandlinje
Shoreline of ice dammed lake and poorly defined shoreline of
ice dammed lake
Recenta strandformer Recent minor shoreline features
Myr Swamp
Palsomrade Palsas
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Rasrannor Rockfall chutes
Lavinblocktunga Avalanche boulder tongue
Talus Talus
Siamstrom Mudflow
Ras och skred Rock- and landslide
Protalus vall Protalus rampart
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Ravin Gully or channel in deposits
Karst; slukhal, doliner 0 dyl
Karst landforms (sink holes, dolines etc.)
Tipp (sprangsten

0

dyl)' Dump (waste rock etc.)

