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FöRORD 

De geomorfologi ska kartbladen 29 G STIPOK, 29 H SITASJAURE och 30 H 
RIKSGRÄNSEN (väst) har sammanförts till en karta som utgör den sjätte 
i serien av dylika i skala 1:250 000 över de svenska fjällområdena. 
Hittills utgivna blad - till vilka också bör läggas ett tidigt och 
delvis med annan redovisningsteknik karterat större område i nordvästra 
Dalarna - framgår av vidstående översiktskarta. 

Karteringen har liksom tidigare väsentligen baserats på flygbildstolk
ning. Fältkontroller har företagits i den omfattning som ansetts nöd
vändig för en riktig identifiering och för att skapa bättre förutsätt
ningar för de värderingar, som denna beskrivning mynnar ut i. Det bör 
tilläggas att vid den naturgeografi ska institutionen geomorfo1ogiskt 
inventerings- och värderingsarbete tidigare företagits inom kartblads
området, vilket underlättat och reducerat fältinsatserna. 

Tidigare redovisades inte myrmarkernas utbredning, men detta har skett 
på de senast utgivna kartbladen. Information om denna har hämtats från 
den topografiska kartan, som dock punktvis kontrollerats; en viss gene
ralisering har av kartskaleskäl varit nödvändig. Liksom tidigare har 
ytor utan klara morfologiska indikationer lämnats vita. En klassifi
cering av dem skulle ha krävt betydande insatser av fältarbeten 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 av terrängformerna 
inom kartbladsområdet och deras utvecklingshistoria, i den mån den kan 
rekonstrueras. Såväl på kartan, som i beskrivningen är denna presenta
tion koncentrerad till vad som ofta brukar kallas mellanformer. De allra 
största formelementen - ytor av peneplantyp, dalgenerationer etc - samt 
former av mindre storlek än några kvadratmeter - t ex mindre frostmarks
former - redovisas sålunda inte. Även när det gäller mellanformer är 
redovisningen inte fullständig; rundhällar och 1eveer är exempel på 
objekt som inte kunnat medtagas. Skälen är bl a kart- och reproduktions
mässiga, i fråga om småformerna också flygbildsmaterialets upplösnings
förmåga, dvs informationsinnehåll. 

Beskrivningen avslutas som redan antytts med en värderingsdel, som för 
fram till en sammanfattande översikt i lättillgänglig form. Värderings
principerna här är desamma som tillämpats tidigare. Av många skäl är 
svårigheterna stora att åstadkomma en invändningsfri naturvärdesbedöm
ning, vilket åter skall understrykas. Genom redovisningen av de indi
viduella objekten och av gången vid värderingen av dem torde andra 
värderingsgrunder kunna anläggas; vid tillämpningen torde dock väsent
ligt andra resultat knappast bli följden. 

För kostnaderna har svarat forskningsnämnden vid statens naturvårds
verk, verket självt genom medel för särskilda undersökningar inom 
miljövårdsområdet och den naturgeografi ska institutionen vid Stockholms 
universitet. 

Stockholm den 2 maj 1976 

Gunnar Hoppe 
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SAMMANFATTNING 

Geomorfologiska kartbladen 29 G STIPOK, 29 H SITASJAURE och 
30 H RIKSGRÄNSEN (väst) 

Fil kand Olle Melander 

Såväl beskrivningen som naturvärdesbedömningen har delats i två av
snitt, s k allmänna och speciella delar. I de förstnämnda ges gene
rella översikter över terrängformer, landskapsutveckling och natur
värdesbedömning i fjällkedjan, medan förhållandena inom Stipok-, 
Sitasjaure- och Riksgränsenområdena diskuteras i de senare. 

Beskrivningen inleds med en orientering om karteringsmetodik samt en 
systematisk beskrivning av terrängformer inom fjällkedjan och deras 
återgivning på kartan. Kartan baseras på flygbildstolkning med över
siktliga fältkontroller. Den använda metodiken och redovisningsskalan, 
1:250 000, har begränsat formurvalet vid inventeringen till att fram
för allt gälla former av mellanstorlek. 

Den nordvästra delen av kartområdet domineras av stora arealer med kalt 
berg och är därmed objektfattig . I öster förekommer högfjällsområdena 
Sälka, Kallaktjåkkå och Akka inom vilka formrikedomen ökar. Till dessa 
massiv är kartområdets nischer i huvudsak samlade, likaså flertalet 
sluttningsformer och en stor del av strukturmarken. Glaciala former 
(bl a drumlins och isräfflor) förekommer flerstädes och visar hur om
rådet överskridits aven is med huvudsaklig rörelse från öster mot 
väster. Vid isens tillbakadragande bildades ett antal isdämda sjöar. 
Den största och mest väldokumenterade låg i Sitasjaures dalgång. 

Naturvärdesbedömningen grundar sig på ett poängberäkningssystem för 
terrängformernas sällsynthet, utformning och forskningsintresse. Fak
torernas poängsumma sammanställs och utvärderas, varvid objekten ord
nas i fyra klasser (I, II, III och IV) med avtagande geovetenskapligt 
naturvårdsvärde. 

Vid naturvärdesbedömningen har 39 objekt urskilts som speciellt värde
fulla. Därvid har påträffats 2 klass 1-, 4 klass 11- och 33 klass 111-
objekt (fig 26). Områden med stor frekvens av värdefulla objekt har 
sammanförts på en särskild karta (fig 30). Denna visar två områden med 
mycket högt värde från geovetenskaplig naturvårdssynpunkt, nämligen 
Akkaterrasserna och blockglaciären vid Sälka. 

Karteringsarbetena har utförts med ekonomiskt stöd av Statens natur
vårdsverk. Under fältarbetena har författaren haft stor hjälp av 
Kerstin Melander och Bengt Sjöberg. Bildorienteringen för de fotogram
metriska mätningarna har utförts av Are Areschoug. Kartor och figurer 
har ritats av Sigrid Bergfeldt. Professor Gunnar Hoppe och docent Bo 
Strömberg har läst manuskriptet, varvid många värdefulla påpekanden 
gjorts. Renskrivningen har utförts av Gertrud Hultblad. Till samtliga 
vill författaren framföra ett varmt tack. 



- 7 -

SUMMARY 

Geomorphological maps 29 G STIPOK, 29 H SITASJAURE and 
30 H RIKSGRÄNSEN (west) 

Description and assessment of areas of geomorphological 
importance 

Olle Melander B.Sc. 

The description and assessment of areas of geomorphological importance 
have been divided into two sections, general and special. The first 
provides a general survey of the landforms, the evolution of the land
scape and an assessment of areas of geomorphological importance in the 
mountain range, while the second deals with specific features in,the 
Stipok, Sitasjaure and Riksgränsen areas. 

The description explains the mapping methods used and gives a syste
matic account of the landforms in the mountain range and their carto
graphic representation. The map is based on interpretation of aerial 
photographs with overall field control. The method and the small 
scale (1:250,000) used have generally restricted the choice of forms 
to those of medium scale. 

The north-western part of the mapped area is dominated by bedrock 
outcrops and shows relatively little variety in landform. The eastern 
part includes the mountainous areas Sälka, Kallaktjåkkå and Akka 
which possess much greater variety. The majority of cirques in the 
mapped area are concentrated in th~se massifs, as are phenomena such 
as talus slopes, mudflows and rockfall chutes. There are also con
siderable areas of the pattern ground. Glaciallandforms (including 
drumlins and glacial striae) are frequent and show how the area was 
covered with ice which principally moved from east to west. A number 
of ice-dammed lakes were formed when the ice withdrew. The largest 
and best documented was situated in the Sitasjaure valley. 

The assessment of areas of geomorphological importance is based on a 
point rating system which takes account of the rarity, formation and' 
scientific interest of the landforms. The numbers of points awarded 
for each of the factors are collated and evaluated, the landforms 
themselves being divided into four categories (I, II, III and IV) in 
order of diminishing importance from the point of view of the con
servation of areas of geological and geomorphological interest. 

Thirty-nine landforms have been singled out as of special geomorpho
logical value, and of these, 2 belong to category 1,4 to category II, 
and 33 to ca tegory I I I (Fi g. 25). Areas conta i ni ng many l andform,s of 
special scientific interest have beeh designated on a special map 
(Fi g. 30) on whi ch two areas, vi z. the Akka terraces and the rock I'~ 
glacier at Sälka, are outstanding in terms of their geomorphological 
significance. 
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Inom geomorfologin studeras jordytans former och de forms kapande pro
cesserna. 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 huvud
sakligen 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 fly t
rörelser) 
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 respek
tive genom människans omskapande verksamhet) 

En ytterligare uppdelning kan göras i erosions- och ackumulations
former, 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 
oGh därefter, rikligare förekommande och bättre bevarade än de äldre 
som blivit mer eller mindre förstörda av senare processer. Kartläggning
en av de äldre är ofta vansklig, varför drag i den tidiga reliefutveck

lingen endast undantagsvis har kunnat behandlas i det föreliggande 
arbetet. 
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PRE KVARTÄR RELIEFUTVECKLING 

Den skandinaviska fjällkedjan uppstod vid en bergskedjebildning för 
400-600 miljoner år sedan. Stora stycken av berggrunden, s k skollor, 
sköts då från väster in över det gamla urbergsområdet i öster. Fjäll
kedjans svenska del består aven hel serie skollor som delvis har 
skjutits upp på varandra. De äldsta påträffas längst i öster vid fjäll
kedjeranden 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 mot
ståndskraftigare än de mjuka skiffrarna i underliggande lager, bibe
hålls de branta stupen längs fjällkanten. 

I samband med tektoniska rörelser i jordskorpan (t ex jordbävningar) 
uppstår ibland bristningar varvid sprickor och förkastningar kan upp
komma. Dessa kan inte sällan följas kilometervis i en och samma rikt
ning. 

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 upp
byggnaden utan som är resultatet 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, slutningsprocesser och 

fluvial erosion utgör huvudkomponenterna eller att dessa utgörs av 
vittrings- och avspolningsprocesser, typiska främst för tropiska växel

fuktiga områden. I första fallet brukar man anta att slutprodukten blir 
en utflackad berggrundsyta 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 över havsytans nivå. Höjdläget synes då 
företrädesvis bli bestämt av kemisk djupvittring och efterföljande bort

spolning 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. 
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Oavsett hur dessa flacka ytor bildats, måste många av dem betraktas 
som mycket gamla företeelser, bildade senast under tertiärtiden (2-70 
milj år sedan), dvs de är minst 2-3 miljoner år gamla. Svårigheterna 
att bestämma deras avgränsning, ålder och uppkomst är anledningen till 
att de inte markerats på kartan. Den topografiska kartans höjdkurvbild 
kan dock ge en antydan om var de förekommer. 

KVARTÄR RELIEFUTVECKLING 

Kvartärtiden 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 mer än en gång kan dock sägas med stor säker
het. Det är svårt att avgöra vilken andel i reliefutvecklingen tidigare 
inlandsisar kan ha haft. Den senaste istidens verkningar, och då spe
ciellt under dess avslutningsfas, tycks dock ha haft ett avgörande in
flytande på landskapsutformningen i Skandinavien. 

Man beräknar att den senaste istiden började för ca 70 000 år sedan. 
Den inleddes genom att eventuellt befintliga glaciärer började växa 
och nya tillkom uppe i fjällen. Från dylika små nischglaciärer utveck
lades 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 utan
för fjällkedjan bredde de ut sig över låglandet och bildade så småning
om 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 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 transporterats dit aven mäktig 
inlandsis. 
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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 interstadialer (varmperioder) resp sta
dialer (kallperioder) är ännu bristfälliga, men den slutgiltiga is
reträtten är relativt väl rekonstruerad, i varje fall i sina huvuddrag. 
Den definitiva avsmältningen tycks för fjälltrakternas del ha börjat 
för 8000-10000 år sedan, dvs vid en tidpunkt då det övriga Sverige i 
stort var isfritt. Detta betyder att flertalet av de karterade former
nas geologiska ålder är mycket låg. även om en del av de större land
formerna, 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 form
skapande 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 
jordytans relief. 

KOMMENTARER TILL KARTAN OCH DESS TECKENFöRKLARING 

De geomorfologi ska kartornas uppgift är att redovisa de olika problem
komplex 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 geomorfo
logiska 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 lutningsförhållanden 
uppkomstsätt 
ålder (uppkomsttid) 
uppbyggnadsmaterial och underlag 

De geomorfologiska kartorna inom det här aktuella projektet har utveck
lats med målsättningen att åstadkomma. en snabb kartläggning av stora 
områden till låg kostnad och med direkt användbarhet inom naturvårds
arbetet. Detta innebär att vissa kompromisslösningar har fått till
gripas. Kartorna kan därför inte göra anspråk på att tillgodose samt
liga aspekter av reliefåtergivning (inkl morfometrisk och morfokrono-
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logisk 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 landskapspräglande mellanstora formerna som kan karteras. Av 
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. Flyg
bildernas upplösningsförmåga och kartans redovisningsskala förhindrar 
dock att alltför små former inbegrips i karteringen. Exempelvis kan 

mycket s~å berghällar upptäckas vid flygbildstolkningen, men på grund 
av redovisningsskalan 1:250 000 har hällar mindre än 0,05 km2 inte 
kunnat markeras. 

Arbetsgången vid utarbetandet av kartorna har följt nedanstående 
schema: 

- flygbildstolkning av svart-vita flygbilder i ungefärlig 
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 ut
efter färdvägarna, 

- eventuellt ytterligare flygbildstolkning föranledd av ter
rängkontrollerna, 

- 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 formskapande processerna. Landformerna har därför systematiserats 
efter de processer som skapat dem och på kartan har de i huvudsak mar
kerats med symboler i olika färger efter processgrupp; sålunda är kart
tecknen för former bildade genom 
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glaciala erosionsprocesser violetta 
glaciala ackumulationsprocesser röda 
glacifluvi~la/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 an
samlingar 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 teckenför

klaring ger besked om vilka former som påträffats vid inventeringen av 
föreliggande kartområde. 

Gl ac·i a l a eros i ons former 

Till kalt berg har räknats områden som präglas av den blottade berg
grunden och dess struktur. Att berggrunden ställvis kan vara täckt av 
mycket tunna moränlager eller vittringsmaterial har inte ansetts moti
vera 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 allmän
giltig utan störs i de norra fjälltrakterna aven mycket tydlig zone
ring i öst-västlig riktning; stora områden med kalt berg förekommer i 
väster och endast obetydliga i öster. 
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Fig Glaciala erosionsformer 
Landforms resulting from glacial erosion 

U-dal 
U-shaped valley 

2 Kamlinje mellan två U-dalar 
Crest-line between two U-shaped valleys 

3 Glacialt präglad kantlinje 
Glacially eroded trough edge 

4 Glaciärnisch 
Cirque 

Bland de landformer som skapats av den glaciala erosionen märks speci
ellt glacialt 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-dalar (se fig l). Båda fenomenen 
är betingade av glaciärernas sidoerosion. Vissa av kantlinjerna kan 
från början ha varit strukturbetingade och de har senare endast blivit 
skärpta av iserosionen. Om kantlinjerna är otydliga eller dåligt ut
bildade, har de på kartan streckats och markerats som glacialt svagt 
präglad kantlinje. 
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Mindre glaciärer förekommer ofta i hål former på fjällsidorna, s k 
glaciärnischer. När glaciärerna smälter bort kvarstår dessa som tomma 
nischer och vittnar om tidigare kallare klimatförhållanden. Nischerna 
kan nå mycket olika utvecklingsstadier beroende på hur intensiv gla
ciärerosionen varit och hur länge den fått verka. De kan anta former 
alltifrån fåtöljliknande urgröpningar (se fig l) som kräver avsevärda 
tidsrymder för att bildas - kanske flera istider, till endast svaga 
fördjupningar i fjällsidorna. Dessa olikheter har på kartan illustre
rats 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 ut
tryck i oftast strömlinjeformade ryggar (drumlins), i långa morän

strängar C'fluting ll
) 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 upp
linjering av moränen, som kan ge intryck av att området framför glaci

ären 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 mate-
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Fig 2 Ackumulationsformer vid nutida glaciärer 
Recent moraine features 

Sidomorän 
Lateral moraine 

2 Mittmorän 
Medial moraine 

3 Ändmorän med iskärna 
Ice-cored moraine 

4 "Fluted moraine" 

rial att moränryggar byggs upp. Bildas de framför glaciärens front 
talar man om ändmoräner, medan de moränryggar som byggs upp utefter 

glaciärens sidor kallas sidomoräner (se fi~ 2). Moränryggar av dessa 
typer finns inte bara vid nutida glaciärer utan uppträder också i om
råden som tidigare hyst glaciärer. 

Beroende på betingelserna vid isavsmältningen kan moränkullar och om
råden med oregelbunden, småbruten moränterräng uppstå. Utan att närmare 
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skilja på bildningsbetingelserna har områden av denna karaktär samman

fattats under två tecken, avhängiga av nivåskillnaderna inom morän

terrängen. Den små kuperade moränterrängen har i regel nivåskillnader 

mindre än 5 meter (3-5 m), medan den kuperade moränterrängen har nivå
skillnader 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 av

smältningsförhållanden 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 bild

ningssätt. Endast talus och blocksänkor har erhållit separata beteck
ningar (se nedan). 

Glacifluviala och fluviala erosionsformer 

Varje vattendrag skapar rännor och fåror, vilkas form och storlek är be
tingade av lutning, underlag och vattenmängd. De kan vara i bruk eller 

under bildning i nutiden och är då recenta, men de kan också vara över

givna torrdalar, som vittnar om tidigare avvattningsvägar. 

Speciellt under inlandsisens avsmältningsskede uppstod stora mängder 

smältvatten som ofta bildade helt andra dräneringsmönster än de nu
tida 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 pckså 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 ter

rängen beroende på hur de är bildade i förhållande till d~n 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 glaciär

kanten och ger då upphov till israndrännor eller skval rännor. När så~ 

dana rännor löper parallellt med varandra och är ensidiga, anses smält

vattnet ha runnit omedelbart intill iskanten och rännorna återger där-
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för 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 rekonstruktion 
av isens tillbakagång och bidrar därvid till förståelsen av landskaps
utvecklingen. 

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 erosions
kant. Även 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 flodlopp. Processen innebär att material eroderas i vattendragets 
yttersvängar och att avlagring sker i innersvängarna. Sådana meander
lopp kommer gradvis att ändra utseende. Det kan t ex inträffa att 
f10den skär sig en helt ny väg, varvid en tidigare meanderbåge 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) meander
loppen. 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 (glaci
fluviala). De kan klassificer~s på följande sätt: 

l) avlagringar invid och inne i isen: 

a) rullstensåsar och slukåsar 
1)) ku·p€rade glacifluviala ackumulationer 
c) glacifluviala terrasser 
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2) avlagringar framför isen: 
a) på land: sandurfält 

svämkäglor 
b) i vatten: deltan 

Det mest markanta inslaget i landskapsbilden torde rullstensåsarna ut
göra. De har bildats av smältvattenälvar, som runnit fram i tunnlar 
inuti eller under isen. Asarna byggs i allmänhet upp av bankar av grövre 
rullstensmaterial överlagrat med grus, sand och ibland även mo. Rull
stensåsarna i fjälltrakterna består ofta av korttransporterat material, 
varför denna sortering sällan hunnit bli mer 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 höjd
kurvorna. 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 bildningssätt förefaller emellertid möjliga. 

När smältvatten dämts upp i tillfälliga vattensamlingar mellan iskanten 
och dalsidan 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 upp
hov 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 vik
tiga hjälpmedel för rekonstruktion av de forna sjöytornas höjder. 

Material som transporteras av de nutida floderna avlagras när vatten
hastigheten minskar, mest påtagligt vid inloppet i en sjö. Denna re

centa deltabildning innebär att sjöarna på lång sikt minskar i storlek 
på grund av sedimentuppfyllningen. Deltats storlek och form beror 
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bl a på hur mycket material vattendraget förmår transportera till del
tat 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 möjligt har återgivits skalriktigt 
med detaljer som strömfåror och småsjöar angivna. I de fall själva delta
fronten varit synlig under vatten på flygbilderna h~r den markerats med 
en grön båge. 

Om ett vattendrag med stor sedimentlast får 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 sväm
kägla eller en sandur. Det förra är en svagt välvd, solfjäderformad av
lagring med vattendraget uppdelat i flera olika fåror. Svämkäglor bilda

des under isavsmältningen företrädesvis där bidalar mynnade i huvuddalar. 
Om det vid uppbyggandet alltjämt fanns is kvar i huvuddalen ägde avsätt

ningen rum mot denna, varvid övergångsformer mot de glacifluviala terras

serna bildades. Vid isens avsmältning omlagrades materialet vanligen till 

lägre nivåer, varför en svämkägla kan bestå av flera plan på olika höjder. 

Sandurfält finns framför nutida glaciärer (t ex på Island varifrån termen 
II sandurII är hämtad) och bil das genom att smäl tva ttenäl varna avl asta r det 
grövre materialet framför istungan. Under inlandsisens avsmältning bildades 

sandurfält 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 sJoar genom 
vågornas verkan. Det är huvudsakligen ackumulationsformer som markeras 

på kartan som recenta strandformer. Dessa kan vara strandvallar, revlar 

eller uddar. Strandvallar bildas när rikligt med lösmaterial (t ex 
sand) finns att tillgå. Vid storm kastas detta upp i vallar ovanför 
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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, glidning
ar 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 färg, 
nämligen brun (jfr även strukturmark i lutande terräng och solifluk
tiansvalkar som båda fått violett beteckning). De sluttningsformer som 
urskilts vid karter~ngen är rasrännor, lavinblocktungar, talus, slam
strömmar, protalusvallar, skred och raviner. Dessa former började bildas 

i och med att isen försvann och fortsätter ~lltjämt att bildas. 

När block och stena~ 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 ras
rännor (se fig 3) som styr mer och mer material till sig. 

Det är inte ovanligt. att laviner banar sig väg genom dessa rännor och 
då drar med sig löst berggrundsmaterial långt ut på dalbottnen. När 
snön i lavinerna smälter bort, lämnas block och stenar kvar i lavin
blocktungar (se fig 3) i dalgången. Lavinblocktungorna kommer att 
sträcka sig mycket längre ut på dalbottnen än talus, som bildas genom 
vanliga ras. Ett stort antal lavinblocktungar 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 isfält och sedan glider nedför detta 
bildas en protalus-vall (= vall belägen framför talusen). När snöfältet 
sedan smälter bort, kommer inget rasmaterial att vara beläget mellan 
bergssidan och protalusvallen, som bildats vid snölegans kant. 
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Fig 3 Olika typer av sluttningsformer (efter Rapp 1959) 
Various types of landforms caused by slope processes 
l Talus (raskäg1a) 
2 Rasränna 

Rockfall chute 
3 Lavinblocktunga 

Ava1ance bou1der tongue 
4 Bergskredtunga 

Rockslide tongue 

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 vattenmättade underlaget. Det 
bildas en grötliknande massa som flyter ned över sluttningen i en s k 
slamström (eng mudf1ow). 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 slutt
ningar, täckta med lösa jordarter, uppträder de som korta fåror utan 
vegetation, vilket visar att recenta avspolningsprocesser är verksamma. 

Inom områden med finsediment får ravinerna en något annorlunda utform

ning. De bildar långa förgrenade dalar, inte sällan vegetationsklädda. 
De uppkommer genom att jordartens normala hållfasthet nedsättes 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. 
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Även solifluktionsvalkar bildas' genom jordflytning, men på grund av den 
med solifluktionen sammanh~ngande tjälningsprocessen hänförs de till 
frostmarksformerna. 

Frostmarksformer 

Frostmarksformer uppstår vid upprepad tjälning och upptining av mark
lagret, varvid mönster av olika typer uppkommer. Utformningen blir be
roende av faktorer som t ex material, lutning, tillgång på yatten, 

frostens intensitet och varaktighet. 

Dessa mönster som,gemensamt brukar kallas strukturmarkthar givit anled
ning till en rikt differentierad terminologi. Av karteringstekniska 
skäl har dock ingen långtgående differentiering kunnat ske vid invente

ringen. 

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 till
känna på f]ygbiJderna som en speciell textur. Tolkningen av struktur

marken 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, sten
gropar 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 polygon
nät. Strukturmark i lutande terräng bildas på samma sätt som plan 
terräng men blir på grund av tyngdkraftens inverkan utdragna i slutt
ningens riktning (se fig 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 ned
rasat material. I huvudsak IIfossila ll tundrapolygoner är sedan början 
av 1960-talet kända från våra fjäll. De brukar där ha en diameter av 
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Fig 4 Strukturmark i plan och lutande terräng 
Patterned ground on flat terrain and slopes 

Stenringar Sorted circles 
2 Terracetter och stenströmmar Sorted steps and sorted stripes 
3 Jordrutor och stengropar Nonsorted circles and stone pits 

10-40 m. De forna sprickorna återspeglas 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 ursprung
ligen legat i det finkorniga materialet men genom tjälningsprocesserna 
har de successivt lyfts upp ur detta och anrikats 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 frost
sprängning. 
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I sluttningar med tjäle anrikas vatten ovanpå det frusna underlaget när 

ytlagret tinar. Detta resulterar i solifluktion (en typ av jordflytning). 

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. Huvud

typerna är kupolpalsar, palsflak och palsryggar. Det finns också över

gångsformer mellan dem och tillfälligt frusna tuvor eller strängar på 
myrat'na. 

Kupolpalsar består av stora (i a1lmänhet 2-4 m höga) torvkullar till 

färg och form påminnande om jättestora chokladpuddingar. Torven är 

uppsprucken och ofta helt utan vegetation. Palsflaken och palsryggarna 

däremot är betydligt lägre (sällan högre än l 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 färg som är avsedd för biogena och antro

pogena former. Det faktum att frostprocesserna har en avgörande inver

kan på bildningen av palsar kunde ha motiverat beteckningar med vio

lett färg på kartan, vilket emellertid skulle kunnat medföra samman

blandning med övriga frostmarksformer. 

Ka rstformer 

Kalksten består av karbonater (främst kalcium- och magnesiumkarbonater). 

Dessa är mycket känsliga för surt vatten. I naturen förekommer i all

mänhet 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 utfällning av kalk, t ex i form av droppstenar. 
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SPECIELL DEL 

INLEDNING 

Det karterade området, vars areal är ca 3 600 km2, är beläget i de västra 
Norrbottensfjällen vid gränsen till Norge (se fig 5a). Kartområdet be
står av i Sverige belägna delar av tre olika storrutor, nämligen 29 G 
Sti pok, 29 H Si tasjaure samt "30 H Ri ksgränsen me 11 an norska gränsen och 
Sitasjaure (se fig 5b). Sistnämnda del av storrutan Riksgränsen benämnes 
här Riksgränsen (väst) för att skilja den från området mellan bladet 
Abisko och norska gränsen, som kallas Riksgränsen (öst). 

Flygbildstolkningen av området utfördes huvudsakligen 1972 men har fort
satt även senare. Flygbilderna över området är delvis av mycket olika 
kvalitet. Bilderna över de nordöstligaste områdena fotograferades 1960 

10· 22 8 

66 8 

200km '---__ ...J' 

Fig 5a Undersökningsområdets läge. 
Location map. 

5b I kartområdet ingående 
storrutor. 
Map sheets included in 
the map area. 

./'~ 
I : 
l : 
I : 
29G I 

29 H 
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och är av mycket god fotografisk beskaffenhet. På dessa kontrastrika 
bilder är t o m frostmarksformerna i hög grad urskiljbara. Längre väster
ut finns några flygbildsstråk fotograferade 1963. Bilderna är bra även 
om de inte kan mäta sig med 1960 års bilder. över kartområdets västra 
delar finns några stråk fotograferade 1964 vid en tidpunkt då det ännu 
fanns mycket snö kvar, vilket naturligtvis väsentligt minskar möjlig
heterna att utvinna geomorfologisk information ur bilderna. Den höga 
frekvens av frostmarksformer i öster som kartan visar speglar därför 
inte enbart dessa formers utbredning utan även flygbildernas ojämna kva
litet. 

I samband med ett av Statens rymddelegation anordnat raketprojekt foto
graferades under sommaren 1973 ett antal flygbilder med infrarödkänslig 
färgfilm inom Sitas- och Teusajaureområdena. För att utröna detta fi1m
slags användbarhet för geomorfo1ogisk kartering gjordes en jämförande 
flygbildstolkningsstudie, varvid samma område tolkades i olika bildskalor 
och filmsorter. Därvid har bl a jämförelser gjorts mellan vanliga svart
vita flygbilder i skalan 1:30 000 och IR-färg i 1 :50 000. Om informa
tionsinnehållet i dessa flygbilder (fig 6) jämförs med den information 
som den tryckta geomorfologiska kartan lämnar, kan det emellertid konsta
teras, att båda bildmaterialen (a och b i fig 6) innehåller mer informa
tion än vad som i allmänhet kan rymmas på den geomorfologi ska kartan 
på grund av dess skala (1:250 000). Av detta drogs slutsatsen att det 
normala flygbildsmaterialet (svart-vita pankromatiska-bilder i skalan 
1:30 000) är till fyllest för att framställa geomorfologiska översikts
kartor i skalan 1:250 000. Tolkningssäkerheten skulle dock kunna ökas 
avsevärt genom användning av IR-fi1m. Skalfaktorn berördes också vid 
studien, eftersom IR-bi1derna var fotograferade i skala 1 :50 000. Som 
framgår av fig 6 är dessa överlägsna svart-vita bilder i skalan 1:30 000. 
Svart-vita bilder i skala 1:65 000 var överhuvudtaget inte lämpade för 
denna typ av geomorfologisk kartering. 

Fältarbetet utfördes under somrarna 1973 och 1975. Terrängkontrollernas 
omfattning framgår av fig 7. Som underlag vid karteringen har använts 
koncepten (i skala 1:50 000) till fältkartan 29 G Stipok, 29 H Sitas
jaure och 30 H Riksgränsen i Topografisk karta över Sverige. Vid ren
ritningen har de tryckta kartorna i 1:100 000 utnyttjats. Namnsättningen 
i texten på den geomorfologiska kartan överensstämmer också med denna 
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Aufaluokfa 

a 

Fig 6 Geomorfologisk bildtolkning i olika flygbildsmaterial från 
Autajaureområdet. 
a) Tolkning av svart-vita (pankromatiska) bilder i 1:30 000. 
b) Tolkning av IR-färgfilm i 1:50 000. 
e) Detaljkarta tolkad i svart-vita (pankromatiska) bilder 

i 1:8 500. Kartan kan tjäna som tolkningsnyekel. 

Geomorphologieal photo interpretation of different films 
from the Autajaure area. 
a) Interpretation in panehromatie photos in 1:30 000. 
b) Interpretation in IR-eolour in 1:50 000. 
e) Detailed map interpreted in panehromatie photos in 

1:8 500. The map is intended to serve as a proof of 
the interpretation. 



e 
e e 

b 

o 
I 

e 
e 
e 

Aufaluokfa 

ee , : 
e e 

ee 
ee . 

1km 
! 

Rullstensås ~\\ 
Esker \ '\ 

Blocksänka 
Boulder depression 

Kalt berg 
Bedrock outerop 

Strukturmark 
Patterned ground 

- 29 -

c 



/ 
I 

1"1 l 
I 
I 
I 

J 
l 

- 30 -

Fig 7 Markkontroller har utförts utmed angivna rutter. Dessutom har 
flygrekognosceringar företagits utmed flertalet dalgångar. 
The photo interpretation has been checked with field work 
along the above routes and with aerial reconnaissance along 
most valleys. 

kartas. Förekomsten av dubbla namnformer på t ex -tjåkkå, -tjåkka och 

-jåkkå, -jåkka speglar olika lapska dialekters utbredning. När det 
gäller ortsnamnet Ritjem är språkbruket vacklande. Den äldre namn
formen Ritsem har bibehållit~ av Statens Vattenfallsverk och andra 
myndigheter som beteckning för vattenkraftprojektet. Denna praxis har 
följts även här. 

Kartområdet berör utkanterna av högfjällen, där flera massiv når höjder 
över l 700 m ö h (se fig 8): Sälka, Rusjka, Kallaktjåkkå och Akka. 
I det sistnämnda massivet är också områdets högsta punkt belägen (l 916 
m ö h som dock inte är Akkas högsta punkt). Kartområdet är något lägre 
i väster, men man kan notera flera fjäll som når över l 400 m ö h, t ex 
Alitåive, Marko, Rautåive och Alep Jouvvatjårros. Områdets lägsta delar 
intas av regleringsmagasinet Akkajaure, vars dämningsgränser är 423-
453 m ö h. 
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Fig 8 Höjdskiktskarta. Relief map. 
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Ett flertal glaciärer finns i högre terrängavsnitt. De flesta är dock små 
och endast några få - de största glaciärerna i Akkamassivet och Kallak
tjåkkå - har ytor större än 2 km2 (~strem et al 1973). 

Riksgränsen följer i stort sett huvudvattendelaren mellan Atlanten och 
östersjön. Kartområdet dräneras således huvudsakligen till Bottenviken, 
vilket sker via St Lule älv men i mindre omfattning även via Kalixälven 
och Torneälven. Det finns dessutom smärre arealer utefter riksgränsen 
och i kartområdets nordöstra hörn som dräneras till Atlanten. 

De lågt belägna dalgångarna vid Akkajaure och Teusajaure är bevuxna 
med fjällbjörkskog med en trädgräns mellan 700 och 760 m ö h. I övrigt 
utgörs området av kalfjäll. 

Förhållandevis små arealer upptas av myrmark. De största är belägna vid 
Siepertjåkkå, norr om Ajetjåkkå, vid Kätsak och Perka. Myren har markerats 
i enlighet med beteckningarna 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 OCH LANDSKAPSUTVECKLINGEN 

Berggrunden och dess storformer 

Området ligger inom den geologiska fjällkedjan, som här huvudsakligen 
utgörs av amfibo1iter, glimmerskiffrar, fylliter och gnejser (fig 9). 
Denna sko11berggrund är emellertid genomskuren på några ställen, varvid 
underliggande berggrund har blottats. Vid Sitasjaure finns ett dylikt 
"hå'" i skollorna, ett s k urbergsfönster, där de graniter, syeniter 
och gabbror som utgör fjällkedjans underlag är synliga. Att det verk
ligen är fråga om underlaget visar de fossilförande sedimentlagerföljder 
(Hyolithusserien) som finns ovanpå urberget (Ku1ling 1964, s 59). 

Söder om fönsterområdet går delar av den mellersta sko1lberggrunden 
i dagen i form av hårdskiffrar och urbergsbergarter. Större områden 
med dessa bergarter finns i Akkajaures dalgång, där stora delar av den 
övre skollberggrunden är borteroderad. Bland urbergsbergarterna finns 
sediment inskjutna med en viss regelbundenhet. Dessa lagerföljder har 
av Kautsky (1953 och tidigare) tolkats som små lokala överskjutningar 
av ett och samma bergartsled. Kul1ing (1964 s 101) vill dock inte se 
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någon lagbundenhet i lagerföljderna utan menar att sedimenten tillhör 
västliga delar av Hyolithusserien (Kulling 1964, s 82) som skjutits 
över mot öster. Tektoni skt räknas l agerfö 1jderna ti 11 den me 11 ersta 
skollberggrunden. 

Den övre skollberggrunden, som intar stora arealer i de norra och västra 
delarna av kartbl adsområdet , består av två typer, en präglad av gnejser, 
granatglirrmerskiffer och fylliter, en av amfiboliter. I glimmerskiffrarna, 
som varierar avsevärt i sammansättning, finns det också marmor och grafit
skiffrar, t ex i området norr om Autajaure och i Teusajaures dalgång. 
Amfiboliterna upptar förhållandevis små arealer och förekommer bl a vid 
Marko, Atjektjåkka, Kallaktjåkkå och Akka. 

Området i sydväst, vid Stipok, tillhör den översta skollberggrunden och 
representerar således de yngsta delarna av fjällkedjan. Detta område 
är föga undersökt och heltäckande karteringar i större skala saknas. 
Berggrundskartan (fig 9) har därför i dessa trakter grundats på över
siktskartan från 1958 (Magnusson et al 1962). Ytterligare upplysningar 
om berggrunden meddelas dock av Kautsky (1953) och Kulling (i Strand
Kulling 1970, s 255). 

Kartområdets högsta delar består av amfibolit, som är en mycket motstånds
kraftig bergart (Kulling 1962, s 259). De lägre regionerna, framför allt 
i väster, består däremot av mjukare bergarter, t ex glimmerskiffer. 
Detta samband mellan bergarternas hårdhet och landskapets höjd har på
pekats av Frödin (1914, s 56). Han noterar (a a, s 64) att ett stort an
tal dalar ligger i gamla antiklinaler, dvs "vågtoppar" på berggrunds
vecken. För att dalgångarna skall kunna lokaliseras till dessa krävs att 
antiklinalerna först bryts ned. Den landyta som därvid bildades har för
modligen haft ett jämnt fall från väster mot öster, varvid dalgångarna 
tidigt anordnats i riktningen VNV-OSO, dvs i riktningen för fjällkedjans 
tvärveckning. Denna tvärveckning har således haft ett dominerande in
flytande på stormorfologins utformning (Kul1ing 1962, s 247). 

Rester av nu delvis övergivna gamla dalsystem kan ännu skönjas. Så har 
t ex Kätsakdalen, som i dag avrinner mot söder till Akkajaure, tidigare 
utgjort Teusada1ens övre fortsättning (Frödin 1914, s 59). Genom att 
denudationen i de västra fjälltrakterna, med den mjukare berggrunden, 
kunde fortskrida hastigare än i högfjällen avlänkades flera vattendrag 
till Luleälvens dalgång, som är den största genombrottsdalen i amfibolit-
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området. Stora Lule älvs erövring av de sydliga bifloderna (Vuojatätno 
med källflöden) skedde troligen långt före erövringen av de norra till
flödena. Detta skulle bero på att bergarterna har en förhållandevis 
större motståndskraft i norr än i söder (Frödin 1914, s 60). 

Vissa rester av äldre slättområden förekommer inom kartbladsområdet. 
Frödin (a a) har försökt att inordna olika dalgångar och en del flacka 

ytor, t ex Ka 11 aktjåkkåmass i vet s Ilsocke'" .( Frödi n 1914, s 47) i den 
av Walter Wråk (1908) tidigare presenterade s k reliefkronologin. In
ordningen måste betraktas som hypotetisk på grund av svårigheterna att 
avgränsa och tidsbestämma dylika ytor. 

Berggrundens detaljmorfologi 

De mjuka bergarterna vittrar mycket lätt, ,vilket syns speciellt tydligt 
genom att flyttblock av glimmerskiffer genom vittring omvandlats till 
små övervuxna kullar (se fig 10). 

Kontrasten mellan de med vittringsjord beklädda glimmerskifferområdena 
och de nästan helt kala granitområdena har påpekats av Frödin (1914, 
s 68). Det kan antas att även områdena med mjuka bergarter varit så 
gott som helt utan jordtäcke, när inlandsisen drog sig tillbaka (jfr 
Dahl 1967, s 164). 

Stora arealer med kalt berg förekommer flerstädes utefter huvudvatten
delaren i norra Lappland. Inom kartområdet är detta påtagligt framför 
allt i norr och väster. Andelen kalt berg ökar ytterligare på den norska 
sidan riksgränsen (Fosslie 1942, s 87). Orsakerna till det kala bergets 
stora utbredning i de västliga fjälltrakterna har behandlats bl a av 

Urberg under fjällkedjan Autochthonous rocks 
l Främst granit och syenit, l Principally granite and syenite, 

men även gabbro but a l so gabbro 
Hyolithusseriens kambriska sediment The Hyolithus series 

2 Skiffer, sandsten, konglomerat m m 2 Shale, sandstone, conglamerate 
Skollberggrunden Allochthonous rocks 

3 Urbergs bergarter inom skoll- 3 Archean rocks and schist 
berggrunden och hårdskiffer 

4 Glimmerskiffer och gnejs 
5 Amfibolit och diabas 
6 Glimmerskiffer med marmor och 

grafitskiffer 
7 Kalksten 
8 Peridotit och serpentin 

4 Mica schist and gneiss 
5 Amphibolite and diabase 
6 Mica schist with marble and 

graphite schist 
7 Limestone 
8 Peridotite and serpentine 
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CD 

Fig 9 
Berggrundskarta över Sitasjaureområdet. Omritad efter Magnusson 
et al (1962) och Kulling (1964). . 
Geological map of the Sitasjaure area. Redrawn af ter Magnusson 
et al (1962) and Kulling (1964). 
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Fig la Vittrat glimmerskifferblock. Notera vegetationen på ytan. 

Weathered boulder of mica schist. Note the vegetation 
on the surface. 

Svensson (1959) och Rudberg (1967), som förefaller att vara eniga om att 

berggrundens sammansättning och struktur endast varit av underordnad 

betydelse. I stället återspeglas sannolikt vissa principer i inlands

isens rörelsemönster. Framför allt synes områdets läge väster om is

delaren nära Atlanten vara av betydelse. Detta innebär att området 

under långa tider befunnit sig under en is som med jämförelsevis stor 
hastighet och hög erosionsförmåga strömmat ut mot Atlanten. I detta 

sammanhang förtjänar att nämnas att Sugden (1974) vid studier av glacial 

erosion på Grönland framhållit betydelsen av att isen befinner sig vid 

trycksmältpunkten om en areell erosion skall uppstå. Det finns emeller
tid ytterligare ett antal mÖjliga förklaringar till det kala bergets 

utbredning (jfr Rudberg 1967). Den mest betydelsefulla orsaken är dock 

svår att fastställa eftersom landskapsutvecklingen före sista nedisning

ens avsmältningsfas är så föga känd. 
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Ka11aktjåkkåmassivets nischer. 

Cirques in the Kallaktjåkkå massif. 

Nischer och U-dalar 

Nisch 
Cirque 

Glacialt präglad 
kantlinje 
G1acia11y eroded 
trough edge 

Glaciär 
Glacier 

Istidernas inledningsskeden har präglats aven utbredd nischglaciation 
i de högre bergsområdena. Framför allt vid Kallaktjåkkå förekommer ett 

stort antal nischer (fig 11) som har skurit sönder det gamla amfibolit
massivet. Här spåras rester aven gammal flack överyta i de östra delarna 

medan de västra nischerna helt genomskär massivet. övriga nischer före
kommer spridda i de högre fjällpartierna som vid t ex Sälka, Rautåive, 

Marko och Alitåive. Glacialt skärpta kantlinjer förekommer dels i anslut
ning till de högre fjällmassiven, dels utefter de större dalgångarna. 
Teusajaures och Kätsaks dalgångar kan nämnas som exempel på U-dalar, 
men någon långtgående omgestaltning av dalgångarna till U-dalar kan dock 
inte sägas ha skett här eller i andra delar av området. 

Moränformer 

Kartområdets moränformer är ojämnt fördelade. Stora arealer inom framför 
allt de högre regionerna består som redan nämnts av kalt berg. Morän
formerna är koncentrerade till de flackare dalgångarna men förekommer 
även i höjdområdena framför de recenta glaciärerna. 

Avsevärda arealer med drum1ins finns nordöst om Sitasjaure och runt 
Stipok. Speciellt i det senare området är drumlinryggarna mycket lång
sträckta (2-3 km) och drygt 100 m breda (se fig 12 och 29). Höjden är 
däremot relativt obetydlig, i allmänhet under 10 m. Drum1ins finns ofta 
i terrängens höjdlägen och övergår till oregelbundna kullar i terrängens 
lägre delar. Dessa kullar kan ibland få en viss tvärorientering i för-
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Fig 12 Drumlins, fluting och kuperad moränterräng söder om 
Siepertjåkkå. 
Drumlins, fluting and hummocky moraine south of 
Si epertjåkkå. 

hållande till drumlins och övergångar mot rogenmorän har iakttagits 
av J Lundqvist (1969b, s 14) i Jämtland. Kullarna i Stipoktrakten har 
dock betraktats som alltför oregelbundna för att betecknas som rogen
morän och de har markerats som kuperad moränterräng. 

I området NO om Sitas finns breda, långa drumlins i riktningen SO-NV 
medan det i kartområdets NO-hörQ finns drumliniseringsspår i riktningen 
NO-SV. I Norge, inte långt från dessa båda områden, har drumlins be
skrivits av Dahl (1967, s 225). På grund av det ingående jordarts
materialets finkornighet har han tolkat dessa drumlins som bildade av 
lIöverkördall issjösediment. En sådan tolkning är dock knappast tillämp

bar på alla drumlins inom området. Ett flertal innehåller ett finkornigt 
men knappast sorterat material (se fig 13). 

Även framför de recenta gl aci ärerna fi nns vi ssa fall ytor med IIfl uted 

moraine ll (~strem et al 1973). På grund av kartskalan har emellertid 
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Fig 13 Kornstorleksfördelningen i en drumlin norr om Stipokjaure. 
Kurvans flacka förlopp visar att jordarten är osorterad. 
Grain size distribution in a drumlin north of Stipokjaure. 
The low inclination of the curve shows that the soil is 
unsorted. 

endast de största förekomsterna kunnat markeras. Dessa finns framför 
glaciärerna vid Atjektjåkka, Alitåive och Pauketjåkka. 

Flera av glaciärerna har avlagrat mäktiga ändmoräner. Atskilliga av dessa 
har med stor sannolikhet iskärna (~strem et al 1973), t ex moränryggarna 
som ligger framför den östligaste glaciären på Akka, den västligaste i 
Kallaktjåkkå och den södra på Alitåive. Inom vissa avsnitt har delar av 
dessa mycket mäktiga moränbågar bildat tungor av koncentriskt avlagrade 
vallar. De morfologiska likheterna mellan vissa delar av ändmoränbågarna 
och blockglaciärer är så stora att man inte utan vidare kan avfärda 
tanken på en självständig rörelse i moränmaterialet efter att glaciären 
avlagrat det (Barsch 1971, ~strem 1971). Om en dylik rörelse fortfarande 
pågår kan inte avgöras utan direkta mätningar. 

En blockglaciär utan anknytning till någon recent glaciär har också upp

täckts vid Sälka (se sid 67). Den är såvitt känt den enda i Sverige. 

Kulliga moränformer förekommer flerstädes i de flackare dalgångarna, 

t ex vid Kalpejaure (se fig 12), Sitasjaure och söder om Kallaktjåkkå. 
I det sistnämnda området är kulligheten 'knuten till en hög blockighet. 

Det stora antalet block beror dels på berggrundens sprickighet, som 
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gynnat uppkomsten aven storblockig morän, dels på läget ovanför Akka
jaures dalgång, vilket kunnat orsaka en stagnation hos inlandsisen. 
Blockområdet norr om Vakkotakvaratjah har fått en mycket säregen topo
grafi genom kombinationen av långsträckta kullar och mycket hög Y t
blockighet. Denna topografi förmodas vara uppkommen genom en lateral 
moränavlastning aven is i söder. 

Glacifluviala och fluviala erosionsformer 

Israndrännor och andra spår av lateralt dränage finns framför allt i 
Sitasjaures dalgång. På Patnakåive förekommer ett stort antal laterala 
rännor (Hoppe 1969a, s 18) och på Alitåives östsluttning finns diffusa 
glacifluviala erosionsspår, som är kraftigt omvandlade av jordflytning. 
Ytterligare israndrännor finns t ex söder om Autajaure (se fig 14) och 
vid övre delarna av Suollakjåkkå. I de flesta andra typer av rännor 
som markerats rinner det fortfarande vatten, varför det är svårt att 
avgöra den recenta respektive den prerecenta erosionens betydelse. 
Svaltjajåkkås ränna ned mot Vaisa1uokta och Kappejåkkas ned mot Teusa
jaure hör till de djupare. Den senare är nedskuren ca 10-15 m, delvis 
i berggrunden. Att döma av den stora svämkäg1an och de glacifluviala 
ackumulationerna som finns i anslutning till rännan har den fört be
tydande mängder vatten under deglaciationsskedet. 

Av de recenta fluviala erosionsformerna förtjänar vattenfallen och 
forsarna i Vuojatätno och nedströms Sitasjaure (se fig 15) att om
nämnas. I de senare kommer vattenföringen att minska i samband med 
att kraftverket i Ritsem tas i drift. Meandersträckor förekommer fler
städes utefter de mindre vattendragen. Större meanderlopp finns endast 
utefter Va1tajåkkå, där även ett antal avskurna meanderbågar har på
träffats. 

Glacifluviala och fluviala ackumulationsformer 

Mindre rullstensåsar påträffas i flertalet dalgångar, t ex vid Auta
jaure, Sitasjaure, öster om Vaisaluokta och i Kaitumjaures dalgång. 
En större åsbildning finns vid Littejåkka, där en kort mäktig ås går 
från jåkken i nordvästlig riktning ned mot Sitasjaure. Kartområdets 
enda längre åsstråk går från Kalpejaure mot sydost utefter Sieperjåkkå 
med ett större (ca 3 km långt) avbrott vid Stipokjaure. Asen är (av-
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Fig 14 Bildskiss av israndrännor vid Autavaratjah, söder 
om Autajaure. Rännorna lutar mot norr med ca 
3,5 m/lOD m (Brundell 1958, s 15). 
Sketch of lateral drainage channels at Autavaratjah, 
to the south of Autajaure. The channels are tilted to 
the north by approximatly 3,5 m/lOD m. 

brottet oräknat) ca 7 km lång. Den börjar vid några små terrasser vid 

Kalpejaures vä~tände och har även efter avbrottet vid Stipokjaure kon
takt med en del glacifluviala ackumulationer. ~nnu mera påtagligt är 
detta förhållande vid Valtajåkkås övre delar, där en lång och delvis 
sönderskuren terrass övergår i en ås. I dessa fall har terrasserna av
lagrats mot glaciärkanten aven isälv, som längre österut huvudsak
ligen sedimenterat i en tunnel, varvid åsen avlagrats. 

En längre ås har enligt G Lundqvist (1943, s 73) även funnits Akka

jaures dalgång men den är dränkt genom uppdämningen vid Suorva. 
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Fig 15 Vattenfall vid Sitasjaures utlopp (juli 1973). 

Waterfall at the outlet of Lake Sitasjaure. 

Spridda förekomster av slukåsar finns i flertalet dalgångar, medan något 
större ansamlingar finns i Teusajaures dalgång. 

Även andra typer av glacifluviala avlagringar är relativt väl företrädda 

inom området. Mindre deltan och terrasser finns t ex flerstädes i Valta
jåkkås, Teusajaures och Sitasjaures dalgångar. I det sistnämnda området 

vid Littejåkka förekommer även ett större delta med terrassplan i flera 
nivåer. De övre terrassplanen är genomsatta av ett flertal dödishål. 

Områdets största fossila deltakomplex är de av Frödin (1914, s 129) kar

terade Akkaterrasserna (fig 16). Dessa är avlagrade framför en djupt 
nedskuren glacifluvial ränna som mynnar mellan Sjnjuftjutis och Akka. 

(Deltats övre delar faller på bladet Sarek.) Terrasserna har byggts upp 
successivt, varvid de högre nivåerna genomskurits och yngre plan bildats 
på lägre nivåer. De högst belägna ytorna påträffas mellan 664-675 m ö h 

- de lutar något åt norr. Frödin (1914, s 129) omnämner även en dallist 
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Fig 16 Stereogram över Akkaterrasserna. Bildparet möjliggör 
tredimensionell betraktning, varvid användandet av 
fickstereoskop rekommenderas. 
Stereogram of the Akka terraces. 

(en mycket smal avlagring) 685 m ö h. Därefter kommer ett stort antal 
olika terrassnivåer med till huvudplanet som i nordost är avlagrat 
ca 595 m ö h; även detta sluttar något mot norr. Lägre plan av begränsad 

omfattning förekommer ned till 583 m ö h. Deltat avslutas med en stor
slagen deltafront, bitvis över 50 m hög. 

Det är tveksamt om småterrassernas höjder speglar annat än tillfälliga 
erosionsnivåer, särskilt som det i motsats till vad Frödin (a a) anger 
är svårt att nöjdmässigt konnektera terrassplanen på båda sidor om bäck
fåran. 

Flera av de högre planen är speciellt i nordost perforerade av mycket 
stora dödishål, vissa inemot 15-20 m djupa. Det är svårt att tolka de 
talrika dödishålen på annat sätt än att terrasserna byggts upp mot 
en dämmande is nere i dalgången (Hoppe 1956, s 54). Som visas av strand-



- 44 -

linjer inskurna i deltabranten har isen senare vid den fortsatta av

smältningen dämt upp en issjö i vilken de nedersta terrassplanen av
lagrats. (Issjöarna behandlas utförligare nedan.) 

Små recenta deltan förekommer i stort antal vid de nuvarande vatten
dragen, medan ett större delta finns vid Teusajaure. 

Svämkäglor är huvudsakligen knutna till den brantare terrängen i kart
områdets östra del men förekommer i mindre omfattning även i väster. 
Några av betydande storlek finns vid Alitåive, Teusajaure och Akka 
medan de flesta övriga är små. Svämkäglorna norr och nordväst om Akka 
är av den sparsamma vegetationen att döma alltjämt under uppbyggnad, 
vilket är ovanligt för svämkäglor av denna storlek i fjällen. Fler
talet stora svämkäglor, t ex svämkäglan vid Teusajaure, är praktiskt 
taget helt vegetationsklädda och genomskurna av vattendrag, vilket 
visar att de i dag är stadda i nedbrytning. 

Flacka områden täckta av glacifluviala sediment, inte sällan omlagrade 
av nutida vattendrag, finns på ett flertal ställen. Speciellt stora 
ackumulationer finns nedanför Akkaterrasserna, i Valtajåkkås och Sitas
jaures dalgångar. Samtliga dessa avlagringar är knutna till områden, 
där det funnits issjöar. Sedimenten bör dock inte tolkas som issjö
avlagringar utan som distalsediment till anslutande glacifluviala av
lagringar. 

Liminiska former och isdämda sjöar 

Issjöstrandlinjer är sedan mycket länge kända inom området. De beskrevs 
redan i slutet av 1800-talet av Svenonius (1885, 1899); en mera in
gående behandling fick ;ssjöfrågan av Frödin (1914). Han beskrev en rad 
olika strandbildningar, varav en del var synnerligen blygsamma till 
sin omfattning (Frödin 1914, s 121). Eftersom isen drog sig tillbaka 
i samma riktning som landet lutar, tänkte sig Frödin (1914, s 102, 124) 
att det så gott som överallt framför den tillbakavikande iskanten 
dämdes upp issjöar. Därvid skulle i etapper stora issjösystem ha bildats, 
som omfattade dalgångarna från Sitasjaure i norr till Sallohaure i söder. 
Hela Akkajaures dalgång skulle då ha utgjort en enda stor sjö. 

Fossila deltan och issjöstrandlinjer bekräftar att issjöar verkligen 
förekommit inom området. Strandmärkenas antal, utbredning och inbördes 
höjdlägen gör det dock föga troligt att någon issjö nådde tillnärmelse
vis den storlek Frödin (a a) angett. 
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Sitasjaureområdet har sedan Frödins arbeten (1914 och 1921) beskrivits 
av Fosslie (1942, s 95) och Hoppe (1969a). Sitasjaure är i sin nord
västra del omgiven av utomordentligt välbevarade issjöstrandlinjer. 
Dessa kan följas från Sitasjaures västände inne i Norge runt Muokeris, 
i n ti n Rarkajaure och ned mot Patnakå i ve samt runt fjäll et Perka. 
Strandlinjerna är i dessa områden bitvis synnerligen tydliga genom att 
de skiljer ovanförliggande kalt berg från nedanförliggande sediment 
(se fig 17). Längre söderut blir strandlinjerna mindre tydliga och is
sjöns nivå markeras i stället av terrasser och små deltan, Ett större 
delta finns dock vid Littejåkka. 

Följer man Sitasjaures sydvästsida finns även här ty~liga strandbild
ningar. Längst i norr går strandlinjer och terrasser runt den lilla 
sjön Ruonasjaure. Otydliga strandlinjer finns nedanför Råpetjåkka, 
medan välutbildade terrassplan finns på båda sidor om Mattajaures ut
lopp. Två strandlinjer kan även följas ett stycke in i Mattajaures 
dalgång. Hur långt in i dalgången issjön sträckt sig är svårt att av
göra i brist på strandmärken. Det finns emellertid några mindre ter
rasser vid Mattajaures sydvästsida och en del av raviner genomskurna 
sediment. Nivån för dessa terrasser är dock inte känd. 

Frågan om issjöstrandlinjernas inbördes höjdlägen har behandlats av 
Hoppe (1969a, s 17). Kompletterande mätningar har utförts på foto
gralTvnetrisk väg i samband med den geomorfologiska karteringen (fig 18), 
varvid i första hand de strandlinjer inmätts som det tidigare inte 
fanns höjduppgifter för. De nymätta höjderna stämmer väl överens med 
de av Hoppe (1969a) angivna värdena. Hoppe (1969a, s 17) drog slut
~atsen att mängden av tydliga strandlinjer och terrasser visar att en 
betydande isdämd sjö måste ha förekommit åtminstone inom Sitasjaure
bäckenets norra del och förmodligen även under en kortare period om
fattat sjöbäckenet i dess helhet. 

Issjöns avlopp mot nordväst har diskuterats av Frödin (1921, s 59), 
Fosslie (1942, s 95) och Dahl (1968, s 148). Därvid har framför allt 
passpunkterna på båda sidor om Muokeris tilldragit sig intresse. Passen 
kallas Rarkajaure- och Sitaspassen av Dahl (a a) och de ligger 675 
resp 673 rn ö h. De är således något lägre än de vanligast förekommande 
strandlinjenivåerna. Att issjön under någon tidsperiod haft sitt av
lopp via dessa pass torde det knappast råda någon tvekan om. Däremot 
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Fig 17 Issjöstrandlinje mellan Skåddåive och Patnakåive. 
Shore line of ice dammed lake between Skåddåive och Patnakåive. 

torde det, som Dahl (1968, s 149 och 151) påpekar, ha varit betydligt 

mindre vattenmängder som avrunnit än vad Frödin (1921) antog. 

Som redan nämnts, föreställde sig Frödin (1914) ett stort issjösystem, 

som sträckte sig över stora delar av det västliga kartområdet. Enligt 

en första rekonstruktion (Frödin 1914) skulle issjön ha avrunnit via 

Fig 18 Issjöspår i Sitasjaurebäckenet. Höjduppgifterna, som har er
hållits genom fotogrammetriska mätningar, kan vara något 
osäkra beroende på brister i höjdpunktsunderlaget, men även 
på grund av svårigheter med punktinläggningen vid själva mät
ningen. Strandmärkena har dessutom undergått vissa förändring
ar, vilket gör att nivåerna inte alltid är helt distinkta. 
Angivna höjder är medelvärden framräknade efter ett flertal 
höjdmätningar inom varje område. 
Traces of ice dammed lakes in the Sitasjaure basin. The heights 
have been obtained by photogrammetrical surveys. There exists 
a certain unreliability due to incompleteness in the basic 
height data, but also due to diffuculties with the photogram
metrical measurements. The shore lines have also undergone 
certain changes which make the levels undistinct. The stated 
heights are mean values for a number of measurements in each 
area. 
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Sårkåjaureområdet sedan passen vid Sitasjaure hade torrlagts. Efter upp
täckten av de lägre passen vid Valtajåkkås övre delar ansåg Frödin (1921) 
att issjön haft sitt avlopp denna väg. 

I Sårkåjaureområdet har emellertid inga som helst issjöspår påträffats, 
inte heller av Fosslie (1942 9 s 97) på norska sidan, medan det i Valta
jåkkås dalgång förekommer ett stort delta, terrasser och betydande 
mängder sediment (jfr Fosslie 1942, s 99). Att dessa bildningar till
kommit genom en uppdämning av isen i öster förefaller troligt. Det är 
dock tveksamt om de visar annat än en mycket lokal uppdämnings eftersom 
inga ytterligare issjöspår finns längre österut. 

Kartans SV-spets berör ett område där det enligt Frödin (1914) före
kommit ett avlopp från en issjö i Sallohaures dalgång. Några spår efter 
en sådan issjö har inte kunnat upptäckas (Melander 1975, s 45) med undan
tag för en av Fosslie (1942, s 101) observerad strandlinje på norska 
sidan om riksgränsen. 

Längre österut finns strandmärken vid Vuojatätno. Dit hör strandlinjer-
na på Akkaterrasserna. De förekomner på två nivåer, en otydlig strand
linje ca 580 m ö h och en tydligare 584 m ö h. Den senare motsvaras av 
de lägsta terrassplanen och aven strandlinje väster om Akkaterrasserna 
(utanför kartområdet). Issjön sträckte sig således ett stycke upp i 
Vuojatätnos dalgång, men tycks dock ha varit begränsad till dalgångens 
sydöstra sida, ty inga strandmärken har påträffats på motsatta dalsidan 
under karteringen. Det kan dock noteras att Frödin (1914) uppmätte strand
linjer 579 och 582 m ö h norr om Kutjaure. 

På Pålnotjåkkås ostsluttning finns en lång strandlinje, som markerats 
på Vattenfallsstyrelsens kvartärgeologiska karta (1960). Den är nära 
5 km lång och bildar i norr ~tt mycket tydligt hak. Längre söderut över
går den i en linje av frisköljda block som så småningom försvinner. 
Strandlinjens höjd har bestämts till 571 m ö h genom fotogrammetriska 
höjdmätningar i samband med den geomorfologi ska karteringen. Någon lut
ning hos strandlinjen som antyder en olikformig landhöjning har inte 
kunnat konstateras vid mätningarna. 

I Vuojatätnos dalgång har det således funnits minst två issjöar (inte 
nödvändigtvis samtidigt), en i söder vid Akkaterrasserna på 584 och 
581 m höjd och en vid Pålnotjåkkå 571 m ö h. 
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Ytterligare två områden med issjöspår har påträffats. Vid Kätsak finns 
en ca 2 km lång issjöstrandlinje och vid Kalpejaure en dåligt utbildad 
issjöstrandlinje förutom tidigare omtalade terrasser. Företeelserna, 
som tidigare inte är beskrivna i litteraturen, kan förmodas ha tillhört 
smärre issjöar. 

Som ett kuriosum kan nämnas att en "recent" issjö iakttagits vid Sälka
glaciären i samband med flygbildstolkningen. I den sydligaste nischen 
på Sälka låg 1959 en issjö dämd av Sälkag1aciären. Flygbilder från den 
2 augusti respektive den 23 september 1959 visar att issjön avtappades 
någon gång under denna tidsperiod och bilder från juli 1960 visar att 
den året efter inte fylldes på igen. 

Recenta strandackumulationer finns i ett flertal sJoar inom området. 
Speciellt stor omfattning har de fått i Sitasjaurebäckenet genom att 
nutida vattendrag har transporterat ned stora materialmängder från is
älvsavlagringarna. Materialet har sedan tagits om hand om vågor och 
strömmar, varigenom revlar och strandsporrar har byggts ut och strand
linjen utjämnats (Hoppe 1969a, s 19 och Larsson-Knape 1973, s 4). 

I detta sammanhang skall pekas på den betydelse som Akkajaures reglering 
haft för strandprocesserna. Genom den nyligen (1972) genomförda höjning
en av Suorvamagasinet har vågorna börjat abradera tidigare orörda slutt
ningar, varigenom stora mängder finmaterial sköljs ur strandzonen. 

Inlandsisens avsmältning 

Kartområdet har under senaste istiden varit helt täckt av is. Fynd av 
flyttblock av östliga bergarter på höga toppar i Akka och Kallaktjåkkå 

(Markgren 1964, s 69) visar att dessa har varit täckta aven is med 
rörelse från öster mot väster. Även utbredningen av Sjöfallssandstenen 
långt väster ut i Akkajaures dalgång (Frödin 1914, Brundell 1958) visar 
att isen haft en rörelse från öster mot väster i dalgången. När inlands
isen för ca 9000 år (c 14-år) sedan började dra sig tillbaka från fjällen 
ändrades rörelsemönstret och det är i allmänhet endast rörelserna under 
avsmältningsskedets slutfas som kan rekonstrueras. Detta har främst 
skett med hjälp av isräfflor (fig 19) men även andra formgrupper, t ex 
israndrännor, drumlins och rullstensåsar har bidragit till bilden. 

Rekonstruktionen visar att isen över mycket stora arealer rört sig mot 
västnordväst och nordväst. Detta gäller hela området väster om en linje 
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Tutturjaure-Autajaure-Pålnotjåkkå. Speciellt tydligt visas detta i 
Stipoktrakten av de där utbredda drumliniseringsfenomenen. Denna is
rörelse kan även följas in i Norge (Fosslie 1941, 1942). Vid Sitas
jaures norra delar vrider räfflorna och visar en utströmning av isen 
mot Skjomenfjorden (jfr Dahl 1967). 

~ster om den ovannämnda linjen blir isrörelserna mer komplicerade. I 
kartområdets NO-hörn utvisar fluting (och räfflor just norr om kart
kanten) en isröre1se från ett centrum NO om kartområdet. Längre söder
ut, i dalgångarna mellan Sälka och Rusjka, är Kebnekaisemassivets in
verkan på isröre1serna märkbar. Isräff10rna visar hur isen strömmat 
västerut från högfjällen mot låglandet öster om Sitasjaure, där isen 
sedan avlänkats mot nordväst. 

I området kring Sitasjaures utlopp kan två olika räffelsystem iakttas. 
Ett äldre system från öster och ett yngre från söder visar att isen 
vid avsmältningen blivit mer beroende av topografin samtidigt som till
förseln av is söderifrån tagit överhand över istillföreseln från öster. 
Även vid Autajaure finns flera räffe1system. På en lokal ca l km söder 
om byggplatsen vid Autajaure finns tre system från N 77°0, S 22°0 och 
S 30W representerade, varav räfflorna från söder är de yngsta. Detta 
är ett förhållande som synes gälla på flera lokaler i den flacka dal
gången från Autajaure ned mot Ritjem. Att det funnits en istunga med 
rörelse från söder mot norr i denna dalgång visar även rullstensåsen 
och rännsystemet söder om Autajaure. 

Söder om Ritjem, i nuvarande Akkajaure, har ett stort antal räffel
iakttagelser gjorts innan sjön dämdes upp. De hällar som då utnyttjades 
är tyvärr inte längre åtkomliga för kontroll och inte heller har de nya 
strandhällar som blottats vid den nuvarande stranden förmått kompensera 
bortfallet. Räffeliakttagelserna som gjorts av Brundel1 (1958) visar 
huvudsakligen tre räffelriktningar, nämligen från S 46°0, S 74°0 och 
N 16°0. Han har tolkat det sydostliga systemet som äldst och de två 
övriga som yngre och uppkomna genom isutströmning från Akka och Kallak
tjåkkå. Räff19rna torde emellertid härröra från mer lokalt betingade 
rörelser eftersom dessa massiv inte verkat som lokala glaciationscentra 
med mera omfattande aktionsradie, vilket för Akkas del konstaterats av 
Hoppe (1956). De mot norr riktade räfflorna på Akka (Markgren 1964, s 75) 
når inte utanför massivet och torde vara att hänföra till Akkamassivets 
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Fig 19 Räffelobservationer. Fältdata utökade med litteratur
uppgifter (Brundel1 1958, Dahl 1967, Enquist 1918, 
F1eetwood muntl medd, Foss1ie 1941 och 1942, Frödin 
1914, Hoppe 1956 och 1969a, Knape munt1 medd, Markgren 
1964 och Tanner 1914). 
Observations of glacial striae. Field data augmented by 
observations from different authors. See above! 
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deglaciation. Räfflorna vid Kallaktjåkkåmassivets västra del indikerar 
inlandsisens rörelse mot västnordväst (se fig 19) och visar att inte 
heller detta massiv varit ett lokalt glaciationscentrum. 

I kartområdets sydöstra hörn finns även isrörelser mot sydöst dokumen
terade, t ex vid Vakkotavaare och i Teusajaures dalgång. Dessa pekar 
på att man här befinner sig i en isdelarzon med isrörelser både mot 
nordväst och sydöst (Hoppe et al 1959, s 13). Denna isdelarzon måste 
ha uppträtt. i ett sent skede eftersom spridningen av block från Sjö
fallskvartsit (Frödin 1914 och Brundell 1958) visar att det tidigare 
funnits en isrörelse från öster mot väster i Akkajaures dalgång. 

Även i Teusajaures dalgång finns divergerande räffelriktningar, men som 
tidigare sagts finns det inga tecken på att Kallaktjåkkå verkat som 
glaciationscentrum. I stället tyder glacialmorfologin i Teusadalen på 
att isen där isolerades och därmed stagnerade när den avsnördes från 
den söderut belägna Sarekisen. 

Former bildade genom sluttningsprocesser 

Alltjämt verkande sluttningsprocesser är främst knutna till högfjällen, 
men de förekommer på grund av den brutna topografin även inom kart
områdets västra delar. De sluttningsformer som påträffats vid karte
ringen är rasrännor, lavinblocktungor, talus, slamströmmar (mudflows) 
och raviner. 

Vanligast är talus och slamströmmar, som förekommer frekvent i såväl 
högfjälls- som lågfjällsterrängen (se fig 20). Det kan dock noteras att 
de västra och norra delarna av kartbladsområdet på grund av de stora 
arealerna kalt berg generellt sett är formfattigare än kartområdets 
sydöstra del. Där finns högTjällsmassiven Akka och Kallaktjåkkå, dit 
så gott som samtliga lavinblocktungor och ras rännor är knutna. Mindre 
förekomster finns vid Atjektjåkka och i Kaitumjåkkas dalgång. 

Raviner förekommer i ett flertal dalgångar. Mera omfattande förekomster 
har observerats vid Mattajaures nordliga del, Kätsaks nordvästspets, 
Valtajåkkås och Vuojatätnos dalgångar, mindre förekomster t ex i några 
av de trängre dalgångarna i Kallaktjåkkå och Akka. 

Ravinerna är oftast skarpt V-formade med branta sluttningar. Undantag 
utgör ravinerna i Valtajåkkås dalgång och j Vuojatätnos dalgång nedan
för Akkaterrasserna. I båda dessa fall har de utbildats i relativt 
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Fig 20 Slamström på Kallaktjåkkås nordsida. 
Mudflow on the northern slopes of Kallaktjåkkå. 

tjocka sediment och genom den bakåtgripande erosionen har de kunnat 

växa ut i dendritiska (trädliknande) mönster. Ravinerna nedanför Akka
terrasserna är speciellt vackert utformade (se fig 16). Flera är 
kilometerlånga och i sina sydligaste delar 5-10 m djupa. Sluttning
arna är i allmänhet bevuxna, men friska erosionsmärken förekommer och 
vittnar om processens nutida aktivitet. 

Frostmarksformer 

Strukturmarkens utbredning inom kartområdet är ojämn. I de flackare 

områdena i öster förekommer stora arealer med polygoner, stenringar 
m m och i de brantare områdena, t ex på Kallaktjåkkå, stenströmmar 
i stor mängd. I väster däremot är förekomsterna av strukturmark spar
samma, utom vid Kalpejaure och Stipokjaure (se fig 21); även drumlins
ryggarna är där alldeles översållade med polygoner. 

Det har redan konstaterats att ojämnheter i flygbildsmaterialet ger 

en viss underrepresentation av frostmarksformerna inom kartområdets 

västliga delar, men det övervägande skälet till den ojämna fördelningen 
av frostmarken är att arelaerna med kalt berg är större i väster än i 
öst0r. 
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Fig 21 Tetragonala jordrutor i finkornig jordart öster 
om Kalpejaure. 
Tetragonal polygons in a finegrained soil east 
of Lake Kalpejaure. 

Solifluktionsvalkar är allmänt spridda över kartområdet. Speciellt 
stora koncentrationer finns utefter Alitåive och Marko, men nämnvärda 
förekomster finns även vid Siepertjåkkå, Ajetjåkkå, Kallaktjåkkå och 
NV Atjektjåkka. Huvudsakligen synes det stora antalet solifluktions
valkar här vara betingade aven mjukare och mer lättvittrad berggrund. 
Orsakssammanhanget är dock inte helt klart; således torde även fuktig
hetsgraden vara av betydelse. 

Tundrapolygoner har tidigare beskrivits från kartområdet av Hoppe 

(1969a). Ett antal nya lokaler har upptäckts i samband med den geomor
fologiska karteringen på glacifluviala terrasser söder om Stipokjaure 

(se fig 22), på en liten terrass norr om Akka, på den nordligaste ter
rassen norr om Mattajaures utlopp samt i Ainajåkkas övre dalgång. 

Sprickor, som ej slutit sig till polygoner, finns på de översta Akka
terrasserna. Samtliga dessa förekomster är små och relativt obetydliga. 

Påfallande är koncentrationen av tundrapolygoner till glacifluviala 
avlagringar. 
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Humus Ao 
Blekjord A 1 + A2 

~~~~~~§J-Rostjord B 

Alv C 

Fig 22 Profil av fossil iskil i tundrapolygonområdet 
söder om Stipokjaure. Iskilens asymmetri beror 
på att den deformerats genom jordflytning. 
Profile of a fossil ice-wedge in the tundra 
polygon area south of Lake Stipokjaure. The 
asymmetrical shape of the ice-wedge depends 
upon solifluction. 

Förekomsten av palsar inom kartområdet är obetydlig och endast ett få

tal små palsar har upptäckts vid karteringen. Tidigare har palsar över
huvudtaget inte varit kända från dessa områden (J Lundqvist 1962, s 72). 

Utefter vägen mellan Ritsem och Autajaure har en pals påträffats, som 
hade genomskurits i samband med vägarbetet 1973. Palsen (fig 23) bestod 

av ett antal ca 60 cm höga sammanvuxna torvkullar. Torven var genomsatt 

av sprickor och delvis exponerad. I skärningen kunde iakttas hur torven 

underlagrades aven finkornig, flytbenägen, moränliknande jordart. Vid 

grävning i skärningen visade det sig att tjälytan låg på ca 40 cm djup 
(4 september 1973), vilket svarade mot de undre delarna av torvlagret. 

Någon uppvälvning av mineraljorden kunde inte iakttas, men skärningens 

storlek var så begränsad, att den inte medgav en fullständig överblick. 

Under augusti 1975 besöktes palsen ånyo, varvid det kunde konstateras 

att den trots skärningen inte nämnvärt ändrat utseende. 

Som tidigare nämnts upptas mycket stora arealer av rikblockig morän. 

I terrängens lägre delar har ofta även en sortering av blocken skett 
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Fig 23 Pals utefter vägen mellan Ritsem och Autajaure. 
Palsa along the road between Ritsem and Autajaure. 

under frostens inverkan. Speciellt påtagligt har detta varit vid Auta
jaures sydände, där stora blocksänkor bildats (se fig 6 och 28). Mindre 
sådana finns även norr om Ajetjåkkå. 

Karstformer 

Endast ett fåtal karstformer har hittills upptäckts inom kartområdet. 
Dessa består av grottor och smärre håligheter i samband med underjor
diska bäcklopp. I ett större kalkområde vid Stipok (se berggrunds kartan 

fig 9) finns de flesta karstfenomenen koncentrerade. öster om Stipok 
finns ca l 000 m ö h dels en stor ca 110 m lång grotta, dels ett antal 
mindre samt två underjordiska bäckutflöden (Anders Linden pers medd, 
Tell 1972, s 54 och 1973, s 49). Väster om Stipok finns ett mindre 
karstområde men inga kända grottor (Anders Linden pers medd). 

Ytterligare en karstförekomst, ett litet slukhål, har påträffats norr 
om Kallaktjåkkås västspets i samband med karteringen (se fig 24). Smala 

stråk med kalkberggrund finns flerstädes inom området norr om Kallak
tjåkkå (Kulling 1964), varför det är troligt att nya karstfenomen efter 
hand kommer att påträffas. 
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Fig 24 Litet slukhål norr om Kallaktjåkkå. 
Small sink hole north of Kallaktjåkkå. 

Antropogena former 

I samband med vattenkraftutbyggnaden i Luleälven har en del förändringar 

av terrängformerna kommit till stånd inom kartområdet. Följderna av 
Akkajaures uppdämning vid Suorva beskrivs nedan s 76. Ritsemprojektet 
har inneburit att stora tippar med sprängsten från tunnelbygget har bör
jat läggas upp, men ytterligare massor kommer att deponeras innan tun

neln är klar. Likaså planeras en damm vid Sitasjaures utlopp. Ett par 
mindre grustag har vidare tagits upp i två åsar väster och söder om 
Autajaure. Den västra har nästan helt försvunnit vid den utbyggnad som 

skett runt tunnelpåslaget vid Autajaure. 
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Att värdera natur har på senare ,år blivit ~llt vanligare inom bio-
och geovetenskaperna (jfr t ex Hoppe 1969b, 1970, Soyez 1971, Sundborg 
1973, Rudberg-Sundborg 1975). Naturvårdens sociala och vetenskapliga be

tydelse torde i dag vara obestY'idd. Av pt'aktiska skäl kan emellertid 
endast en mindre del av landets areal helt undandras framtida exploa
tering. Det gäller att i fHrsta hand 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 möj
ligt och med största möjliga faktabas. Redan här stöter man på grund
läggande svårigheter: kunskaperna om landskapet, objekten och deras 
utveckling är mycket bristfälliga. Dessutom torde en viss subjektivitet 
vara oundviklig vid varje bedömning, beroende på värderarens utbild
njng och personliga intresseinriktning. 

Målet vid varje naturvärdesbedömning måste därför vara att presentera 
materialet på ett sådant sätt att omprövningar kan ske vid varje tid
punkt utan att hela det tidskrävande inventeringsarbetet måste göras 
om. Modifieringar och ändringar skall kunna ske när de tidigare värde
ringsgrunderna ändrats, t ex efter upptäckten av nya objekt eller för
störelse av gamla, eller när referensramarna förändras. 

Vissa försök att göra värderingsprocessen åskådlig gjordes vid ut
värderingen 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). Metodutvecklingen på detta område är säkert ännu inte 
avslutad, men tills vidare kommer naturvärdesbedömningarna att i huvud
sak utföras enligt de metoder, som föreslagits i ovannämnda arbete. 

GRUNDER FöR VÄRDERINGEN 

Värderingssystemet 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: 



- 59 -

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 föl
jande schema. 

1. Säll synthet 

2. Utformning 

3. Forskningsintresse 

unik 
mycket ovanlig 
ovanlig 
vanlig 

a. ytterst välutbildad 
välutbildad 
någorlunda typisk 
otydlig 

b. mycket speciell 
a. ytterst intressant 

intressant 
ointressant 

b. betydande tidigare 

9 poäng 
4 II 

1 II 

O II 

3 II 

2 II 

l II 

O II 

l II 

2 II 

l II 

O II 

forskningsinsatser 2 II 

tidigare forskningsinsatser l II 

inga tidigare forsknings-
i nsatser O II 

Principerna för poängsättningen framgår av nedanstående tabell: 

1. Säll synthet 

~Di~: Två till tre exemplar finns i hela fjällkedjan. 
~~S~~t_2Y~Dli9: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett större 
område (fyra kartblad = 10 000 kvadratkilometer). 
0Y~Dli9: Ett fåtal exemplar finns inom ett mindre område 
(ett kartblad = 2 500 kvadratkilometer). Även objekt, som är 
vanliga inom ett mindre område men i övrigt är mycket ovanliga, 
har tilldelats en poäng. 

Y~~li9: Formen vanligt förekommande inom stora delar av den 
svenska fjällkedjan. 

2. Utformning 
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad, väl bibehållen 
öch-äv-forhåiiåndevis stor dimension. 

Y~l~tQilQ~Q: Formen tydlig och väl bibehållen. 
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~~gQrl~~g~_~~Qi~~: Formen är otvetydig, men kan ha utsatts för 
viss sekundär påverkan. 
Q~~gli9: Formen illa utvecklad och/eller utsatt för betydande 
sekundär påverkan~ 

~~~~~~_~E~~i~ll: En för formtypen avvikande utformning. 

3. Forskningsintresse 

Y~~~r~~_i~~r~~~~~~: Objektet är avgörande för tolkningen av 
formgruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen, aktiva 
processer e dyl (s k typlokaler). 
Intressant: Objektet bedöms ha betydelse för studier av genesen, 
åktlvä-processer och detaljer ilandskapsutvecklingen. 

QiD~r~~~~D~: Objektet bedöms ha obetydligt intresse för den 
vetenskapliga analysen. 

~~~~9~D9~_~igi9~r~_fQr~~~i~g~i~~~~~~r: Objektet har utförligt 
analyserats och beskrivits; viktiga klassiska lokaler. 

Ii9ig~r~_fQr~~~iD9~i~~~~~~r: Objektet har studerats och beskrivits. 
!D9~_~i9ai9~r~_fQr~~DiD9~iD~~~~~r: Objektet har aldrig beskrivits 
eller en ast omnämnts. 

De tre stegen vid naturvärdesbedömningen företas på följande sätt: 

Poängberäkning 

Varje kartlagt objekt poängsätts enligt de nämnda faktorerna. Tilläggs
poäng i andra kolumnen betyder att utformningen på något sätt är 
"mycket speciell ll

, När objektets värde inte kunnat preciseras beroende 
på att kunskapen om dess utbredning, tillkomstsätt eller liknande är 
oti llräck l i g har poängi nterva 11 av typen 0-1 e 11 er 4-9 använts. 

Objekt som vid värderingen inte fått poäng för någon faktor (summa 
noll) har inte medtagits 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 egen
skap - lIuni kli, "mycket ovan l i g", "ytterst väl utbildad", "ytterst 
intressant" och/eller varit föremål för "betydande tidigare forsknings
insatser", 
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Klassificering 

Vid klassificeringen indelas objekten fyra klasser efter summapoäng: 

Klass 
II 

7-16 poäng 
5-6 II 

I II 2 -4 poäng 
IV O-l II 

Denna indelning, som framkommit efter olika värderingsförsök, får be
traktas som preliminär och kan möjligen behöva ändras ytterligare allt
eftersom i nventeri ngsarbetet fortskri der i andra de l ar av f j äll kedj an 
och erfarenheterna därmed vidgas. 

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 naturvårdssynpunkt definierats på 
följande sätt: 

Klass I 

Kl ass II 

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

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 
forskningsintresse är av lokal betydelse för den 
geovetenskapliga naturvården. 

Klasserna kan jämställas med Statens naturvårdsverks indelning av objekt 
i tre klasser av riks-, lähs- och lokalintresse. Uttrycket länsintresse 
lämpar sig mindre väl i Norrland med dess stora län, varför benämningen 
regionalt intresse har föredragits. En region tänks därvid omfatta ett 
område av minst 10 000 km2 storlek, alltså snarast motsvarande en kommun 
i övre Norrland men ett län i södra Sverige. Lokalområde bör då motsvara 
en yta av ca 2 500 km2 och kan t ex vara ett fjällmassiv eller en älvdal. 
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REDOVISNING AV VÄRDEFULLA OMRADEN 

Som sista steg i naturvärdesbedömningen har områden med stor frekvens 
av värdefulla objekt sammanförts på en särskild karta. Denna karta för
söker sammanfatta de föregående stegen av värderingen och tillvarata 
inventerarens kännedom om objekten och deras inbördes sammanhang, var
vid även vissa tilläggskriterier beaktats, såsom l) närhet till andra 
klassificerade objekt, 2) tillgänglighet, 3) pedagogisk betydelse, 
4) orördhet samt 5) helhetens betydelse (sambandet mellan objekten). 

På kartan har även de mänskliga ingreppen i naturmiljön markerats. Ingen 
hänsyn har tagits till nedskräpning eller markslitage som icke direkt 
verkar förändrande på själva landformerna. Till tyngre exploatering har 
räknats: omfattande förändring av landskapet, t ex i samband med vatten
kraftsutbyggnad, mineralutvinning eller större vägbyggen. Till den lätta 
exploateringen har hänförts mindre ingrepp i landskapet, t ex röjning 
av mindre vägar, schaktningsarbeten för husbyggen och liknande mindre 
grävningsarbeten. 

Förhoppningen är att denna karta skall vara direkt användbar inom pla
neringsprocessen och att inventerarens motiv och ställningstaganden 
klart skall framgå genom den utförliga redovisningen av naturvärdes
bedömningen. 

SPECIELL DEL 

TILLÄMPNING AV VÄRDERINGSSYSTEMET 

Det ovan beskrivna värderingssystemet har tillämpats på de inventerade 
objekten inom storrutorna 29 G Stipok, 29 H Sitasjaure och 30 H Riks
gränsen (väst). Förekomsten av kalt berg inom stora arealer, speciellt 
inom kartområdets västra delar, innebär att objektinnehållet i kartan 
blir jämförelsevis lågt. Antalet poängsatta objekt blir totalt 49 st 
(se tabell I). Läget av objekten, som är ordnade efter formgrupper, 
framgår av vidstående karta. 
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Tabe 11 I 

Objekt numrerade enligt figur 25 Poängberäkning 

Vid poängberäkningen har faktors-
värdet noll inte markerats i Forsknings-
tabe 11 en. intresse 

rö 

+> 
~en 

I .o·r-
Q) en I- ..-- VI 

..s::: t: et. en 
+> ..... Q)rtit: C 
C t: VJ.:L QJ .r-

>, E VI VJ VI C VI 
Vl s- QJc>, .:L +> ,...,.. o s-QJ ..... Vlrti 

r-- 4- p 4-> rti s- VI 
:rti +> cQJC o C 
V> ::::> .... > rti LL ..... 

1 Kallaktjåkkås nischformer 2 l 
2 Strukturmark NO Sälka 2 

3 Strukturmark i Ainajåkkas dalgång 2 
4 Strukturmark SO Kallaktjåkkå 2 
5 Tundrapolygoner vid Sitasjaure l 

6 Tundrapolygoner vid Stipokjaure l 

7 Blocksänkor vid Autajaure l 3 l 
8 Ändmorän vid Alitåive 1+1 l 
9 Ändmorän vid Kallaktjåkkå 1+1 l 

10 Ändmorän vid Akka 1+1 l 

11 Blockglaciären vid Sälka 9 2 l l 

12 Drumlins och kullig morän vid Stipokjaure 3+ l l 

13 Drumlins ö Slappejaure 2 
14 Fluting och kullig morän vid Sieppertjåkkå 2 1 

15 Storb1ockigt område N Vakkotavaratjah 1+1 l 

16 Djup glacifluvial ränna vid Kappejåkkå l O-l 

Presentation 
faktorsvi s 

+> B 
Q) en VI 

..s::: t: O') 

+> .r- CaJ 
C C or- VI 
>, E C VI 

rti VJ s- .:LQJ 
E ..... o VI s-
E ..-- 4- ~+' 
::s :rö +> OC 

V> V> ::::> LL .,.... 

3 

2 

2 

2 
1 

l 

5 x 
3 

3 

3 
13 x 

5 x 

2 
3 

3 

1-2 

Klassi-
fi cer; ng 

VJ 
VJ 
rti 

~ 

III 
III 

III 
III 
IV 
IV 
II 
III 
III 
III 

I 
II 

III 
III 

III 
IV 

0"1 
+::> 



17 Israndrännor vid Patnakåive l 

18 Israndrännor S Autajaure 2 

19 Rännor S Suolakjåkkå 

20 Valtajåkkas meanderlopp 
21 As vid Littejåkka 
22 As S Autajaure 
23 As vid Kalpejaure-Stipokjaure 2 

24 Terrasser vid Ruonasjaure 
25 Terrasser N Mattajaures utflöde 3 

26 Terrasser S Mattajaures utflöde 3 

27 Terrass vid Valtajåkkå 1+1 

28 Terrasser vid Kalpejaure 1+1 

29 Akkaterrasserna 3 

30 Fossila deltan vid Littejåkka 2 
31 Fossilt delta vid Valtajåkkå 2 

32 Recent delta i Teusajaure l 

33 Svämkägla vid Teusajaure 2 

34 Svämkägla N Akka 2 

35 Svämkägla V Akka 2 
36 Strandlinje vid Sitasjaures NV-spets 3 

37 Strandlinje V Muokeris 2 
38 Strandlinje V Ruonasjaure 1-2 
39 Strandlinje SÖ Muokeris 2 

40 Strandlinje V Skåddåive 3 

41 Strandlinje runt Perka 3 

42 Strandlinje vid Mattajaures utlopp 2 

43 Strandlinje vid Kätsak l 

l 

3 
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2 2 7 
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Objekt numrerade enligt figur 25 Poängberäkning 

Vid poängberäkningen har faktors-
värdet noll inte markerats i Forsknings-
tabe 11 en o 

intresse 
ro 

4J 
s.... 0'1 

I .0 'r-
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trl :::::l ....... >ro LLo .... 

44 Strandlinje vid Pålnotjåkkå 1-2 l 

45 Lavinblocktunga SKallaktjåkkå l 2 

46 Lavinblocktunga NV Akka l l 

47 Raviner vid Valtajåkkå l 

48 Raviner NV Akka l 2 

49 Karst vid Stipok l 

Presentation 
faktorsvis 
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NATURVÄRDESBEDöMNINGENS RESULTAT 

Inom kartområdet 29 G Stipok, 29 H Sitasjaure och 30 H Riksgränsen (väst) 
har vid naturvärdesbedömningen 39 objekt urskilts som speciellt värde
fulla från geovetenskap1ig naturvårdssynpunkt (fig 26). Av dessa har två 
objekt förts till klass I, fyra till klass II och 33 till klass III. 
Eftersom inventeringsarbetet.har varit av översiktlig karaktär, kan det 
i framtiden inträffa att vissa objekt behöver omvärderas eller att ytter
ligare objekt av stort värde upptäcks. 

För att underlätta överblicken har objekten sammanställts efter klass
tillhörighet. En kort karakteristik lämnas av de klassificerade objekten, 
varvid en något fylligare redogörelse med motivering av skyddsvärdet 
lämnas för de mest värdefulla objekten (klass I). Objekten i klass II 
och III har beskrivits endast när sådana upplysningar förelegat som kan 
öka förståelsen för deras värde. Skyddsvärdet har inte vidare diskute
rats, utan de i tabell I angivna skälen har ansetts tillräckliga. övriga 
poängsatta objekt (klass IV) redovisas inte. 

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 fjäll
kedjan. 

11 __ ~lQs~gl~si~r§D_Yi~_~~1~~ 
En blockglaciär består aven frusen blockmassa där hålrummen mellan 
blocken fylls av is. På grund av isinnehå11et kan en blockglaciär röra 
sig på liknande sätt som en vanlig glaciär. Blockglaciärer rör sig dock 
mycket långsammare (Barsch 1969 uppger ca 0,3 m/år för en blockglaciär 

i Schweiz). 

Blockglaciären vid Sälka (se fig 27) påträffades i samband med glaciär
inventeringen i Nordskandinavien (~strem et al 1973). Den har dock 
iakttagits tidigare av bl a Vilborg och Karlen (muntl medd). Blockglaci
ären är belägen nedanför Skurtjamengatjåkkas branta nordsida i Sälka
massivets norra del. Den börjar direkt vid bergssidan utan synliga spår 



"T
l 

.....
.. 

tO
 

O
 

I. 
N

 
L 

I 
I 

I 

O
"'l

 
@

K
la

s
s
 I

 
C

'"
) 

7
' 

;-
' 

;-
' 

In
 

In
 

In
 

In
 

..
..

..
. 

.,
..

J
. 

K
la

ss
 I

I 
./

 

-t
, 

-t
, 

n;'
 

.......
 

,/
./

 

o.
. 

g 
.....

. 
~
 

8 
K

la
ss

 f
fi

 
/
/
 

$
l)

 
$

l)
 

~
 

o.
. 

/
/
 

o.
. 

(I
) 

-t
, 

o 
o 

t:
T

 

,
/
 

/ 
~
 

c..
... 

In
 

(I
) 

A
 

I 
;+

 
j I I A
 

I I I I I I I I I I ~
)
 8

13
 

~
k
m
 

II1
II 

~
~
 ~
 

40
 
~
~
 ~
 ~'

. 
11I

1 1
 

I 
'.

, 
I 

"" 

9 • K
O

llO
k 

1 
'
0

 

I 
8

t}
O

k
k
 o

 
84

5 
o 

S
äl

ka
 

O
"'l

 
0

0
 



- 69 -

Fig 27 Blockglaciär vid Sälka. 
Rock glacier at Sälka. 

av någon äldre II van lig ll glaciär. Blocktungan når drygt 660 meter ut i 
dalgången, där den avslutas med en ca 5 meter hög front. överytan be

står huvudsakligen av stora block men även finmaterial förekommer. En
staka block kan vara flera meter i genomskärning. Blocken är delvis be
vuxna med mossor och lavar, men någon skillnad i storleken mellan lavar 
på blockglaciärens olika delar som kan antyda olika ålder har inte kun

nat iakttagas. Ytmaterialet ligger mycket stabilt och företer inga 
tecken på en pågående rörelse. En sådan är mycket svår att bestämma 
utan direkta mätningar (~strem 1971, s 212). Att rörelser tidigare före
kommit visar de lobformiga valkar som finns över hela blockglaciären 
(se fig 27). De är mycket markanta och svackorna mellan valkarna präglas 
av kantställda block. Svackorna är ofta fyllda med smältvatten som inte 

dränerar, vilket betyder att materialet djupare ned i glaciären är ogenom

släppligt. 

Blockglaciären vid Sälka är såvitt känt den enda Sverige, vilket moti

verar dess höga skyddsvärde. 
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f~ __ ~~~g~~rr~~~~rn~ 

De stora glacifluviala terrasserna mellan Akka och Sjnjuftjutis har redan 
berörts i beskrivningens speciella del (s 42). De upptäcktes vid 1800-
talets slut av Svenonius (1880, s 74) men blev noggrant beskrivna och 
kartlagda först ett par decennier senare av Frödin (1914, s 129). Han 
tolkade dem som ett fossilt delta bildat i en stor issjö. På 1950-talet 
påpekade Hoppe (1956) det mindre sannolika; Frödins (a a) issjöteori 
och visade att deltat åtminstone delvis måste vara uppbyggt mot en is
tunga i St Lule älvs dalgång. 

Akkaterrasserna är synnerligen välutbildade. De är också välbevarade, 
vilket ytterligare höjer deras skyddsvärde. 

Klass II 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse 
är av regional betydelse för den geovetenskapliga naturvården. 

Z __ ~lQ~~~~o~Qr_Yi9_~~~~j~~r~ 
Vid Autajaures sydvästspets finns ett stort område med blocksänkor, dels 
på öarna, dels på udden öster om Autaluokta (se fig 6). Blocken tycks 
huvudsakligen ha uppstått genom att berggrunden, en kvartsitisk bergart, 
spruckit upp efter mycket tydliga sprick- och bankningsplan, varefter 
blocken sorterats från finmaterialet genom frostprocesser till stora 
blocksänkor (fig 28). Området är föremål för undersökningar i samband 
med den pågående dokumentationen inför vattenkraftsutbyggnaden vid Ritsem 
(Larsson-Knape 1973). 

lf __ Qr~mlio~_Q~b_~Yllig_~Qr~o_Yi9_~tiEQ~j~yr~ 
Områdets mycket långsträckta drumlins är belägna i terrängens höjd
områden; de övergår till kullig morän i de lägre partierna (se fig 29). 

I områdets östligaste parti är drumliniseringsriktningen SO-lig, men 
övergår västerut i mer OSO-liga riktningar. En motsvarande riktnings
förändring kan också spåras i områdets räffelriktningar. 

1Q __ ~~rgn91inj~r_Yi9_~~~99~iY~_Q~b_11 __ ~tr~n91inj~r_r~nt_E~r~~ 
Båda områdena har synnerligen välutbildade strandlinjer, som är av be-
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Fig 28 Blocksänka vid Autajaure. 

Boulder depression at Autajaure. 

tydelse för bedömningen av Sitasjaure-issjöns existens. Lokalerna har 

tidigare berörts av Svenonius (1885), Frödin (1921), Fosslie (1942) och 

Hoppe (1969a). 

Klass III 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse 
är av lokal betydelse för den geovetenskapliga naturvården. 
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Fig 29 Drumlins öster om Stipokjaure. Notera hur de långa 
drumlinsryggarna delas upp i mindre ryggar får att 
via en rad kullar övergå i kuperad moränterräng. 
Drumlins east of Stipokjaure. Note how the long drumlins 
part into discontinious ridges and then via a number of 
aligned hills change into hummocky moraine. 

§ __ ~D9WQr~D_~i9_Blit~i~~~_~ __ ~D9~~r~D_~i9_~~11~~ti~~~~_QS~ 
lQ __ ~D9~Qr~D_Yi9_~~~~ 

Dessa tre ändmoräner är atypiska genom att delar av dem har flutit ut 

i blockglaciärliknande tungor. 
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gg __ 6~_~_~~~~j~~r~ 
Grustag i åsens sydligaste del. 

g§_Qfb_g§ __ I~rr~~~~r_~_Qfb_~_Qm_~~t~~j~~r~~_~tflQ9~ 
Synnerligen välutformade terrasser, som är av betydelse för rekonstruk
tionen av Sitasjaureissjön. 

Lång terrass, närmast av typen kameterrass, som övergår i en ås. 

Ovanligt läge och atypisk utformning. 

~~ __ ~y~m~~gl~_Yi9_I~~~~j~~r~ 
Svämkäglan är belägen framför en djup kanjonartad ränna, förmodligen 
av senglacial ålder. 

~1_Qfb_~§ __ ~y~m~~glQr_~_Q~b_~_Q~_~~~~:m~~~iY~! 
Frånvaron av vegetation på svämkäglorna visar att de fortfarande är 
under uppbyggnad. De är därigenom intressanta för studiet av nutida 
processer. Den nordligt belägna svämkäglan berörs i sina distala delar 
av Akkajaures dämning. 

~§~_~Zl_J§~_J~_Qfb_1g __ ~!r~Q91ioj~r_Yi9_~it~~j~~r~ 
Ett flertal av dessa strandlinjer är tydliga och väl bibehållna men kan 
inte mäta sig med objekten 40 och 41. Förekomsten av ett stort antal 
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strandlinjer har dock spelat en väsentlig roll diskussionen om Sitas
jaure;ssjöns storlek. 

1§ __ b2YinQIQ~~~~ngQr_~_~2112~tj~~~~ 
Områdets enda större förekomst av lavinblocktungor. 

1§ __ B2Yin§r_~Y_~~~2 
Raviner av den förgrenade typen är relativt sällsynta fjälltrakterna 
p g a bristen på finkorniga sediment. 

SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDESBEDöMNINGEN 

Naturvärdesbedömningen sammanfattas i en karta (fig 30) där ett samman
förande skett av värdefulla objekt eller objektsamlingar till större 
enheter. Denna karta summerar de föregående stegen av värderingen men 
även vissa nya aspekter införs, varvid framför allt sambandet och när
heten mellan objekten beaktas. Stor vikt har lagts vid objektsamlingar 
som skildrar utvecklingsförlopp. Detta kan exemplifieras med Sitasjaures 
dalgång, där flera av de ingående objekten inte nått höga poängsummor. 
Tillsammans är de emellertid värdefulla, därför att de tillåter en re
konstruktion av Sitasjaureissjön, som härigenom blir en av de bäst do
kumenterade issjöarna i de norra fjälltrakterna. 

Områdets värdefullaste objekt är blockglaciären vid Sälka och Akka
terrasserna av vilka de senare fortsätter in på kartbladet Sarek. 
Värdefulla objekt finns även vid Sitasjaure, Autajaure och Stipok. I 
anslutning till dessa har ett antal klass III-objekt sammanfattats 
till klass III-områden. De värdefulla områdena är koncentrerade till 
dalgången Teusajaure-Autajaure-Sitasjaure samt till området mellan Akka 
och Stipok. Några isolerade klass III-objekt har uteslutits då liknande 

Fig 30 Geomorfologiskt värdefulla områden och områden påverkade 
av mänsklig aktivitet inom Sitasjaureområdet. 
Sites of geomorphological importance and areas influenced 
by human activity in the Sitasjaure region. 
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Category I area 
Kl ass II -område 
Category II area 
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objekt finns representerade på ett flertal andra ställen inom nämnda 
områden. 

Vissa delar av kartområdet har utsatts för betydande exploatering vid 
vattenkraftutbyggnaden i Suorva och Ritsem. Ett område kring nuvarande 
Akkajaures östra del, tidigare tillhörande Stora Sjöfallets national
park (bildad 1909), bröts ut ur denna då dämningsarbetena vid Suorva 
påbörjades 1919. Vid den första dämningen höjdes vattenytan med 8,5 m. 
Utbyggnaden fortsatte sedan i ytterligare tre etapper (jfr Nilsson 1972). 
Den senaste avslutades 1972, varvid regleringshöjden blev 30 m. Den ti
digare sjökedjan Suorvajaure-Alemusjaure-Luoktanjarkajaure-Råtjajaure 
har därigenom förvandlats till ett enda stort regleringsmagasin benämnt 
Akkajaure (se Abrahamsson 1975, karta s 288-89). 

överdämningen förorsakar svårigheter vid inventeringsarbetet genom att 
tidigare observationer, ofta av tillfällig karaktär, inte längre går 
att verifiera. De naturvetenskapliga undersökningar som skulle ha ut
förts i samband med regleringarna (Nilsson 1972, s 15 och 34) har så
ledes från geovetenskaplig synpunkt inte varit till fyllest. 

De geomorfologi ska förändringar som skett vid uppdämningen av Akkajaure 
är speciellt påtagliga i sjöns breda strandzon, där stora block och kal
spolade hällar vittnar om den intensiva ursköljningen av finmaterial ur 
moränen. Vid vattendragen som rinner till Akkajaure kommer nya deltan 
att byggas upp på högre nivåer men dessa kommer även att regelbundet 
genomskäras vid vattenståndsändringar i magasinet. 

I samband med utbyggnaden av kraftverket i Ritsem påbörjades 1971 ett 
vägbygge från Suorva till Sitasjaure. Därvid har vissa schaktningar och 
utfyllnader förekommit. Som tidigare nämnts har ett par grustag öppnats 
i två åsar vid Autajaure. Även på Sitasjaures NV-sida har en väg byggts 
för ett norskt vattenkraftprojekt. 

Efter kraftverksbygget i Ritsem kommer Sitasjaure att dämmas till en 
nivå som motsvarar normalt högvatten. Under vintern kommer sedan vatt
net att avtappas, varvid sjön kan sänkas 10 m. Vattnet leds därvid i en 
16 km lång tunnel till Ritsems kraftstation vid Akkajaure. Detta be
tyder att vattnet, som tidigare runnit via Autajaure-Teusajaure ned 
till Vietas, kommer att rinna via Akkajaure till Vietas. Autajaure har 
under naturliga förhållanden ett medelvattenflöde vid utloppet på 
43 m3/s. Detta kommer efter regleringen att minska till 6 m3/s (Lindfors 
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1975, s 21). Dessa förändringar i vattenflödena kommer naturligtvis att 
ändra förhållandena i vattendraget högst påtagligt. Vattenfall och forsar, 
t ex det vackra fallet vid Sitasjaures utlopp (se fig 15), kommer att för
svinna och nu verksamma fluviala processer kommer att minska i betydelse. 

I Sitasjaureområdet finns p g a den stora tillgången på glacifluvialt 
material en mångfald recenta strandformer, som alltjämt är under bild
ning eller omformning. Dämningens följder för dessa, liksom för terräng
formerna nedströms Sitasjaure, kommer att studeras före och efter in
greppet (Larsson-Knape 1973). 

Endast en mindre del av sprängstenen från tunneln mellan Sitasjaure och 
Ritsem kan utnyttjas till vägar och utfy1Jnader. Den största delen av 
överskottsmassorna kommer att placeras i tippar i närheten av tunnel på
slagen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en relativt stor del av kartområdet har 
utsatts för tung exploatering i samband med vattenkraftutbyggnaden vid 
Suorva och Ritsem. 

SKYDDSBEHOV 

Befintliga skyddsföreskrifter, framför allt bestämmelserna för Stora 
Sjöfallets och Padjelanta nationalparker, gäller endast begränsade are
aler inom kartområdets södra delar. Merparten av områdets geomorfolo
giska objekt saknar således skydd. 

De flesta objekt som beskrivits i de föregående avsnitten är tåliga mot 
en extensiv markanvändning som renskötsel, jakt, fiske och rörligt fri
luftsliv. Markslitaget på t ex glacifluviala avlagringar och myrar kan 
dock inte negligeras. Ett mera intensivt markutnyttjande skulle medföra 
ökande skador på naturen. De omfattande landskapsförändringar som vatten
kraftutbyggnaden medfört har redan omnämnts, men även en utökad turism 
med krav på fasta anläggningar kan innebära ett allvarligt hot mot fjäll
naturen, om inte verksamheten noga planeras och kontrolleras. 

De skyddsföreskrifter som skulle behövas för att värna om geomorfologiska 
objekt är förbud mot schaktning och täktverksamhet och i vissa områden 
krävs eventuellt föreskrifter till skydd för landskapsbilden (naturvårds
lagen § 18 resp 19). 
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