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FöRORD
Vid ett flertal tillfällen under 1960-talet hade jag från statliga
och kommunala myndigheter uppdrag att företa inventeringar och naturvärdesbedömningar av terrängformerna inom större eller mindre områden av vårt land inför en eventuell exploatering. Nästan alltid
var brådskan stor; resultaten behövdes med kort varsel. Samtidigt
var förutsättningarna i form av tidigare studier vanligen ogynnsamma;
illa var också, att de kunskaper om landet i stort, som skulle ge
basen för utvärderingarna, var så ytterst bristfälliga. Arbetsläge
och framlagda resultat kom därför att upplevas som utomordentligt
otillfredsställande.
Exploateringstrycket mot våra fjällområden - från väg- och vattenbyggare, turistväsendet, gruvföretag o s v - kändes som särskilt
stort, samtidigt som kunskapsläget beträffande dessa områden var
speciellt dåligt. Detta förde fram till planer på en geomorfologisk
inventering och kartering av fjällen och en parallellt föreliggande
utvärdering av de registrerade terrängformerna. Projektets främsta
målsättning skulle vara att skapa ett underlag för samhällsplanering
i vid mening. Såväl inventeringsdelen - med krav på korrekt identifiering - som utvärderingsdelen förutsattes emellertid ofta nödvändiggöra relativt betydande insatser av rent vetenskaplig art. Projektet måste vidare kunna leda till snabba resultat; en för andra
ändamål utvecklad teknik med flygbildstolkning som ett dominerande
inslag ansågs kunna ge förutsättningar härför.
Sedan stöd erhållits för projektet genom anslag från naturvårdsverkets
forskningsnämnd kunde det igångsättas 1969. Det första resultatet,
angivet som provisoriskt, förelåg två år senare i form aven geomorfologisk karta över nordvästra Dalarna med tillhörande beskrivning
och utvärdering. Nu föreligger samtidigt två nya kartor, anslutande
sig till den svenska planeringskartan i skalan 1:250 ODD, nämligen
dels 23 E SIPMEKE och 23 F FATMOMAKKE (sammanförda till ett blad),
dels 29 I KEBNEKAISE. De åtföljs av relativt fylliga beskrivningar
och naturvärdesbedömningar. Dessa kartor skiljer sig i väsentliga
delar från Dalakartan, bl a beroende på att moderna topografiska kartor nu funnits tillgängliga som underlag, och i och med att hela planerings- och utvärderingsdiskussionen tagit väsentliga steg framåt,
geno~ de ökade erfarenheterna inte minst av metodisk art. Det är att
förmoda, att den fortsatta utgivningen av geomorfologiska kartor över
fjällen kommer att kunna tillgodogöra sig erhållen kritik, nyvunnen
kunskap och erfarenhet, vilket kan leda till ytterligare modifkationer.

Gunnar Hoppe

- 4 -

INNEHALL
SAMMANFATTNING
SUMMARY

6

7

BESKRIVNING
ALLMÄN DEL
INLEDNING
PREKVARTÄR RELIEFUTVECKLING
KVARTÄR RELIEFUTVECKLING
KOMMENTARER TILL KARTAN OCH DESS TECKENFöRKLARING
Karteringsmetodik
Landformernas återgivning på kartan
Glaciala erosionsformer
Glaciala ackumulationsformer
Glacifluviala och fluviala erosionsformer
Glacifluviala och fluviala ackumulationsformer
Limniska former
Former bildade genom sluttningsprocesser
Frostmarksformer

9
9
11
12

12

13
14
15
18

19

21
22
23

SPECIELL DEL
INLEDNING
BESKRIVNING AV TERRÄNGFORMERNA OCH LANDSKAPSUTVECKLINGEN
Berggrunden och dess storformer
Moränformer
Glacifluviala och fluviala former
Limniska former
Inlandsisens avsmältning
Former bildade genom sluttningsprocesser
Frostmarksföreteelser
Eoliska f.ormer
Antropogena former
Sammanfattning av landskapsutvecklingen

26
30
30
33
36
38
39
41
43
45
46
48

- 5 -

NATURVÄRDESBEDUMNING
ALLMÄN DEL
INLEDNING
GRUNDER FUR VÄRDERINGEN
Poängberäkning
Presentation av objekten faktorsvis
Klassificering

VÄRDERINGSSYSTEMETS REDOVISNING

50
50

52
52
52
53

SPECIELL DEL
TILLÄMPNING AV VÄRDERINGSSYSTEMET
NATURVÄRDESBEDUMNINGENS RESULTAT
Klass
Kl ass II
Klass III

SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDESBEDUMNINGEN
SKYDDSBEHOV
LITTERATUR
RÄTTELSER TILL KARTAN
FIGURFURTECKNING
REGISTER

54
60

60
64
67

71
73
74
76

77

78

- 6 -

SAMMANFATTNING
Såväl beskrivning som naturvärdesbedömning av geomorfologi ska kartbladet Kebnekaise har delats i vardera två avsnitt, s k allmänna och speciella delar. I de förstnämnda ges generella översikter över terrängformer, landskapsutveckling och naturvärdesbedömning, medan tillämpningen inom Kebnekaise-området diskuteras i de senare.
I beskrivningens allmänna del ges en kort orientering om karteringsmetodik samt en systematisk beskrivning av terrängformer inom fjällkedjan
och deras återgivning på kartan. Kartan baseras på flygbildstolkning
med översiktliga fältkontroller. Den använda metodiken och redovisningsskalan, 1:250 000 har begränsat formurvalet vid inventeringen till att
framför allt gälla former av mellanstorlek.
I den speciella delen redogörs för Kebnekaise-områdets landformer och
landskapsutveckling. Området är starkt präglat av glaciala processer.
Högfjällsmassiven är således i hög grad sönderskurna av glaciärnischer
och U-dalar och i lågfjällen finns rika förekomster av israndrännor,
åsar och andra former skapade av inlandsisens smältvatten. Efter isens försvinnande har sluttnings- och frostprocesser varit mycket aktiva. Även i detta fall har effekten blivit störst i högfjällen; praktiskt taget varje fjällsluttning präglas av rasformer medan toppytorna och dalbottnar täcks av strukturmark. I lågfjällen är sluttningsprocessernas inverkan av underordnad betydelse och frostmarksföreteelserna ändrar karaktär.
I naturvärdesbedömningens allmänna del har principerna för bedömningen
kort beskrivits. Denna grundar sig på ett poängberäkningssystem för
terrängformernas sällsynthet, utformning och forskningsintresse. Faktorernas poängsumma sammanställs och utvärderas, varvid objekten ordnas i fyra klasser (I, II, III och IV) med avtagande geovetenskap1igt
naturvårdsvärde.
I den speciella delen har de geomorfologi ska objekt, som observeras
inom Kebnekaiseområdet värderats, varvid 54 Objekt och områden urskilts som speciellt värdefulla. Därvid har påträffats 6 klass I,
16 klass II och 32 klass III-objekt. Klass IV-objekten har slopats
vid detta urval, eftersom de i jämförelse med övriga objekt har ett
lågt värde.
Som sista steg i naturvärdesbedömningen har områden med stor frekvens
av värdefulla Objekt sammanförts på en särskild karta (fig 24).Denna
visar tre kärnområden av mycket högt värde från geovetenskap1ig naturvårdssynpunkt, nämligen Tarfa1avagge i centrala Kebnekaise, östra
Ladtjovagge med Larkimtjåkka och Pa1tatjåkka samt Harrejaureområdet.

Karteringsarbetena har utförts med ekonomiskt stöd av forskningsnämnden vid Statens naturvårdsverk. Under fältarbetena har författaren
haft stor hjälp av Roderich Henry, Kerstin Me1ander, Nils Me1ander och
Bengt Sjöberg. Kartor och figurer har ritats av Sigrid Bergfe1dt och
Birgit Hansson. Manuskriptet har lästs av professorerna Gunnar Hoppe
och Bo Strömberg, varvid många värdefulla påpekanden har gjorts. Till
samtliga som underlättat arbetena med det geomorfologiska kartbladet
Kebnekaise vill författaren framföra ett tack.
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SUMMARY

Both the description and the assessment - from the geomorpho)ogical
point of view - of Nature values in the map of the Kebnekaise area have
been divided into two sections. a general and a special section. The
two first-mentioned give general surveys of the landforms. the evolution of landscape and the assessment of Nature values. while the applications in the Kebnekaise area are discussed in the last-mentioned
sections.
The general section of the descriptive account gives a brief orientation over the mapping method and a systematic description of the
types of terrain in the mountain chain and their reproduction on the
map. The map is based upon aerial photointerpretation with overall
field-controls.The method and the small scale (1:250,000) applied have,in
connection with the drawing up of the inventory, restricted the choice of
form to, in the main. forms of medium-scale proportions.
The special section gives an account of the land forms and the topographical evolution. The area is to a large extent characterizied by
glacial processes. Thus the high mountain massifs are deeply cut by
glacial cirques and trough valleys, while in the lower massifs there
is a profusion of lateral drainage channels, eskers and other forms
created by the melt-water from the inland ice. Since the disappearance
of the ice. slope processes and the action of frost have been very
active. In this case, too, the effect has been most marked in the high
mountains; practical ly every mountain slope is characterized by forms
of land or mud slide or by the type of debris, while the surfaces of
the mountain plateaux and valley-beds are covered by patterned ground.
In the lower mountains the effect of the slope processes is of subordinate importance and the forms due to frost action change character.
In the general part of the assessment of Nature values is given a
brief account of the principles applied. The assessment is based on a
point-rating system for the rarity. formation and scientific interest
of the land forms. The total points for the different factors are collocated and evaluated. the objects themselves being divided into four
categories (I, II, III and IV) with diminishing geo-scientific value
from the point of view öf Nature conservation.
In the special section the geomorphological objects observed in the
Kebnekaise area have been evaluated, 54 objects and areas being singled out as especially valuable. In this connection 6, 16 and 32 objects from the categories I, II and III respectively have been singled out. The objects belonging to category IV have been omitted in
this selection, since their value is small in comparison with that
of the other objects.
As a last step in the assessment of Nature values, areas with a high
frequency of valuable objects have been brought together in a special
map (Fig. 24). This shows three main areas of very great value from
the point of view of geo-scientific Nature conservation, viz, the
Tarfalavagge in central Kebnekaise, the eastern Ladtjovagge with
Larkimtjåkka and Paltatjåkka, and the Harrejaure area.
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BESKRIVNING
ALLMÄN DEL
INLEDNING
Inom geomorfologin studeras jordytans former och de forms kapande processerna. Landformerna skapas genom ett samspel mellan såväl uppbyggande
som nedbrytande krafter. De processer som svarar för uppbyggnaden av
stora former som t ex bergskedjor och vulkaner genereras av krafter
jordens inre, medan de nedbrytande och omlagrande krafterna får sin
energi från solen.
Med hänsyn till de processer som varit verksamma vid formskapandet, kan
en indelning göras i:
glaciala former (bildade av glaciärisen)
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 (skapade genom tyngdkraftens inverkan)
frostmarksformer (huvudsakligen skapade genom tjälskjutning)
eoliska former (bildade av vinden)
karstformer (skapade i kalkhaltiga bergarter genom utlösning av kalciumkarbonat)
biogena och antropogena former (bildade av organismer respektive människans omskapande verksamhet)
En ytterligare uppdelning kan göras erosions- och ackumulationsformer,
beroende på om de 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 rikligast förekommande och bäst bevarade, medan de
äldre blivit mer eller mindre förstörda av senare verksamma processer.
Kartläggningen av de äldre är ofta vansklig, varför drag i den tidiga
reliefutvecklingen endast undantagsvis har kunnat behandlas i det föreliggande arbetet.
PREKVARTÄR RELIEFUTVECKLING
Den skandinaviska fjällkedjan bildades vid en bergskedjebildning för
400-600 miljoner år sedan. Stora stycken av berggrunden, s k skollor
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sköts då från sina västliga bildningsorter in över det gamla urbergsområdet i öster. Skollorna med sina mot väst eller nordväst flackt stupande (lutande) bergarter har givit förutsättningar för branter vettande mot öster. över långa sträckor bildar skallorna den markerade östra
fjällavsatsen, den s k glinten. Genom att de överskjutna bergarterna
är mycket motståndskraftigare än de mjuka skiffrarna i underliggande
lager, bibehålls de branta stupen längs fjäll kanten. Branter uppkomna
genom bristningar i jordskorpan i samband med tektoniska rörelser kallas förkastningar. De kan inte sällan följas kilometervis i en och samma riktning.
Reliefformer, som återspeglar berggrundens struktur och sammansättning,
kallas ofta strukturformer (bör ej förväxlas med strukturmark, som bildas genom tjälskjutning). Till skillnad från dessa strukturformer finns
det former som inte alls återspeglar skillnader i den geologiska uppbyggnaden utan som är resultatet av de nedbrytande processerna. De kallas
skulpturformer och utgörs av t ex dalgångar eller utpräglat flacka ytor,
s k denudationsytor. Dessa denudationsytor kan förmodas vara bildade
genom en långvarig nedbrytning, där antingen vittring, sluttningsprocesser och fluvial erosion är viktiga komponenter, eller genom sådana
vittrings- och avspolningsprocesser som är typiska främst i tropiska
växel fuktiga områden. I första fallet brukar man anta att slutprodukten
efter långvarig nedbrytning blir en utf1ackad berggrundsyta nära havsytans nivå ett s k peneplan; det kan senare ha höjts genom t ex tektoniska rörelser. I det senare fallet kan ytorna uppkomma även högt över
havsytenivån då höjdläget företrädesvis synes bli bestämt av kemisk djupvittring och efterföljande bortspolning av vittringsprodukterna. Sådana
områden finns i dag i t ex östafrika och Indien, men även Sverige har
med största sannolikhet haft klimat av denna typ under tidigare geologiska perioder.
Oberoende av tolkningen måste många av dessa flacka ytor betraktas som
mycket gamla företeelser bildade senast under tertiärtiden, 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. Inte sällan kan den topografiska kartans höjdkurvbi1d ge en antydan om var de är att vänta.
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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 säkerhet. Det är vidare svårt att avgöra vilken andel i reliefutvecklingen
tidigare inlandsisar kan ha haft. Den senaste istidens verkningar, och
då speciellt dess avslutningsfas, tycks dock ha haft ett avgörande inflytande på landskapsutformningen i Skandinavien.
Den senaste istiden antas ha börjat 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 utvecklades isar
som med tiden utfyllde de närbelägna dalgångarna i form av dalglaciärer.
Allt eftersom dessa ökade i storlek växte de samman till ett isströmnät
som täckte fjälldalarna. När glaciärtungorna nådde utanför fjällkedjan
bredde de ut sig över låglandet och bildade så småningom en mäktig inlandsis. Den täckte under sitt maximalstadium så gott som hela Skandinavien, Finland och 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 ner mot lägre beläget land på bäda 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.
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 (varm-) resp. stadialer
(kallperioder) är ännu bristfälliga, men den slutgiltiga isreträtten
är relativt väl rekonstruerad, i varje fall i sina huvuddrag. Den definitiva avsmältningen tycks för fjälltraktens del ha börjat för 8 00010 000 år sedan, dvs då var det övriga Sverige i stort sett isfritt.
Detta betyder att flertalet av de karterade formernas geologiska ålder
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är mycket låg även om en del av de större landformerna t ex glaciärnischerna kan hänföras till ett tidigt skede av sista istiden eller
rentav till ännu äldre istider.
Efter isens försvinnande under s k postglacial tid började andra formskapande krafter att göra sig gällande. Dessa krafter,som verkar än idag, 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 geomorfologiska kartornas uppgift är att illustrera de problemkomplex, som studeras inom geomorfologin. Dessa kartor utgör därför en
stor och heterogen grupp, vars innehåll och utformning kan variera med
kartskala och karteringssyfte. Generellt kan man säga att geomorfologi ska
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 geomorfologi ska kartorna inom det här aktuella projektet har utvecklats med målsättningen att åstadkomma en snabb kartläggning av stora områden till låg kostnad och med direkt användbarhet inom naturvårdsarbetet. Detta innebär att vissa kompromisslösningar har fått tillgripas.
Kartorna kan därför inte göra anspråk på att vara komplexa geomorfologiska kartor (Kartor som tillgodoser samtliga aspekter av reliefåtergivningen torde knappast kunna göras annat än i form av flerbladssystem).
Karteringsmetodik
Karteringsarbetet baseras huvudsakligen på flygbildstolkning, vilket
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 osäker-
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heten i tolkning och avgränsning. Av småformerna har i gynnsamma fall
delar av frostmarksföreteelserna kunnat komma med. Flygbildernas upplösningsförmåga och kartans redovisningsskala förhindrar dock att alltför små former inbegrips i karteringen. Exempelvis kan mycket små berghällar upptäckas vid flygbildstolkningen, men genom redovisningsskalan
1:250 000 har hällar mindre än 50 000 m2 inte markerats.
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 utefter
färdvägarna,
- eventuellt ytterligare flygbildstolkning föranledd av terrängkontrollerna,
- renritning av kartan i skalan 1:100 000,
- tryckning av kartan i skalan 1:250 000.
Landformernas återgivning på kartan
Strävan har varit att på kartan illustrera terrängformerna och de formskapande processerna. Landformerna har därför systematiserats efter de
processer som skapat dem och på kartan har de i huvudsak illustrerats
med symboler i olika färger efter processgrupp; så t ex är former skapade av glaciala ackumulationsprocesser röda, medan glacifluviala/fluviala ackumulationsformer är gröna.
Karttecknen är snarast att betrakta som symboler för ansamlingar av former, exempelvis betyder en svart prick inte en pals utan en grupp palsar.
I fråga om större landformer illustrerar däremot tecknet själva formen,
t ex vid nischer, rullstensåsar och ändmoräner.
En kortfattad beskrivning av olika landformer typiska för fjällområdet
skall lämnas. I huvudsak beskrivs de former karteringen omfattar men
även andra (t ex småformer) som är viktiga för områdesbeskrivningarna.
Den "speciella delen" och teckenförklaringen ger besked om vilka former
som upptäckts vid inventeringen av förel iggande kartolllråde.

- 14 -

Glaciala erosionsformer
Till kalt berg har räknats områden som präglas av den blottade berggrunden och dess struktur. Att berggrunden på vissa ställen kan vara
täckt av mycket tunna moränlager eller vittringsmaterial har inte ansetts ge skäl till särredovisning av dessa.
Förekomsten av kalt berg beror på flera faktorer, t ex olika erosionsprocesser, sluttningarnas lutning och bergart. Den avgörande faktorn
för det kala bergets utbredning tycks dock ha varit effektiviteten i
glaciärernas erosions- och transportarbete. Kalt berg förekommer därför t ex i dalgångar och andra områden, där isströmmar dragit fram.
Bland de glaciala erosionsformer som därvid skapats märks speciellt
glacialt präglade kantlinjer och nischer men även rundhällar av varierande storlek
Med en glacialt präglad kantlinje menas den skarpa brytningslinje som
bildas t ex vid övre kanten aven U-formad dalgång eller den kamlinje
man kan finna mellan två närbelägna U-dalar (se fig 1). 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 utbildade, har
de på kartan streckats och markerats som glacialt svagt präglad kant1i nje.
Mindre glaciärer förekommer ofta i urgröpningar på fjällsidorna, s k
glaciärnischer. När glaciärer~a smälter bort kvarstår hålformerna som
tomma nischer och vittnar om tidigare klimatförhållanden. Nischerna kan
nå mycket olika utvecklingsstadier beroende på hur intensiv glaciärerosionen är och hur länge den får verka. De kan anta former alltifrån fåtö1j1iknande urgröpningar (se fig 1) som kräver avsevärda tidsrymder
för att bildas - kanske flera istider - till endast svaga fördjupningar
i fjällsidorna. Dessa olikheter har på kartan illustrerats genom de två
tecknen, glaciärnisch och otydlig glaciärnisch.
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dels ett moräntäcke som följer underlaget, dels egna moränformer.
De senare förekommer som:
kuperad moränterräng, rogenmorän, ändmoräner och drum1ins.
På kartan har dessa senare terrängformer markerats med symboler röd
färg, medan det vanliga moräntäcket saknar egen beteckning och är vitt.
I de vita områdena ingår även myrmarken.
Beroende på betingelserna vid isavsmä1tningen kan moränkullar och områden med orege1 bunden, småbruten moränterräng uppstå. Utan att närmare
skilja på bildningsbetingelserna har områden av denna karaktär sammanfattats under två tecken, beroende på hur stora höjdskillnaderna bland
kullarna är. Den småkuperade moränterrängen har i regel nivåskillnader
mindre än 5 meter (3-5 m), medan den kuperade moränterrängen har nivåskillnader överstigande 5 meter (5-20 m).
Vid glaciärens kanter samlas moränmaterial som på olika sätt smälter
fram ur isen. Om glaciärfronten under en längre tid är stationär, samlas så mycket material att moränryggar byggs upp. Bildas de framför glaciärens front, talar man om ändmoräner, medan de moränryggar som byggs
upp utefter glaciärens sidor, kallas sidomoräner (se fig 2). Moränryggar
av dessa typer finns inte bara vid nutida glaciärer utan uppträder också i områden, där glaciärerna sedan länge smält bort.
När inlandsisar och glaciärer rör sig över underlaget, sker i vissa fall
en upplinjering av moränen i isröre1seriktningen, som kan ta sig uttryck
i strömlinjeformade kullar, s k drumlins, och i långa moränsträngar.
Denna sistnämnda svaga drumlinisering syns ofta väl på flygbilder, ibland
kanske bättre än på marken. Den ger viktiga upplysningar om den sista
isrörelsen över området. Mera påtagligt är kanske den upplinjering
(fluting) av moränen som recenta glaciärer åstadkommer. Framför glaciären kan hela området tyckas upplöjt i spikraka fåror. Formen som kallas "fluted moraine" består dock aven serie parallella ryggar, inte
sällan avlagrade bakom större block (se fig 2).
Såväl ovanpå som i glaciärisen finns ofta block och stora stenar, som
när isen smälter avlagras på moränytan. Beroende på berggrundsförhåll andena kan vari erande mängder block brytas loss och transporteras med.
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Fig 2 Glaciala ackumulationsformer vid nutida
glaciärer.
Recent moraine features.
Sidomorän Lateral moraine
2 Mittmorän t~ed i a l mora i ne
3 Ändmorän med iskärna Ice-cored moraine
4 Fluted moraine
Detta och olikheter i avsmältningsförloppet gör att stora blocksamlingar
kan uppstå på vissa ytor. Dessa har på kartan markerats som rik- och
storblockiga områden. Blockmarken kan även bildas genom frostsprängning,
ras och uppfrysning ur moränen. Det har dock inte varit möjligt att
skilja ut blockområdena efter bildningssätt med undantag för talus och
blocksänkor. Bortsett från de två senare formerna har därför blockområdena fått en enhetlig beteckning.
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Glacifluviala och fluviala erosionsformer
Varje vattendrag skapar rännor och fåror, vars form och storlek är beroende av lutning, underlag och vattenmängd. De kan vara i bruk eller
under bildning i nutiden och är då recenta men de kan också vara gamla
torrdalar, som vittnar om tidigare avvattningsväga~ som inte längre kommer till användning.
Speciellt under inlandsisens avsmältningsskede fanns stora vattenmängder, som bildade helt andra dräneringsmönster än de nutida vattendragen. Ofta var dessa smältvattenströmmar små och av kort varaktighet och
lämnade inte heller några tydliga rännor efter sig. För dylika företeelser har streckade pilar använts på kartan för att markera diffusa
glacifluviala erosionsspår. På ardra ställen bildade istället smältvattnet mäktiga flöden som skar sig djupt ner i morän och berggrund.
Dessa ofta kanjonlika dalar har markerats med kraftigare bruna pilar,
som större glacifluviala/fluviala rännor. I de fall de skurit igenom
höjdryggar talar man om sadelskåror.
De mera normalt utvecklade glacifluviala rännorna kan ha mycket olika
utseende och läge i terrängen beroende på hur de är bildade i förhållande till den smältande inlandsisen. Utefter glaciärtungornas sidor
rinner ofta isälvar, särskilt under vårarna, innan isen börjat frätas
sönder. Isälvarna skär sig gärna ner i marken intill glaciärkanten och
ger då upphov till israndrännor eller skvalrännor. När sådana rännor löper parallellt med varandra och är ensidiga, anses smältvattnet ha runnit omedelbart intill iskanten och rännorna återger därför dennas lut,..,
ning. I många fall visar rännorna så stark lutning att det måste antas,
att de sökt sig in under glaciären som slukrännor.
Förekomster av israndrännor ger viktiga hållpunkter vid rekonstruktionen
av isens tillbakagång och bidrar därvid till förståelsen av landskapsutvecklingen.
Där ett vattendrag har skurit igenom lösmaterial, t ex en tidigare bildad svämkägla eller terrass och det har bildats en distinkt kant har
denna på kartan markerats som tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant.
Karaktäristiskt 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 avlagras i innersvängarna. Sådana meanderlopp kommer gradvis
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att ändra utseende. Det kan t ex inträffa att floden 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 fossila (glacifluvala) meanderlopp inte markerats speciellt men deras läge demonstreras dock tydligt av rännornas båglinjer.
Tecknen ifråga har endast använts fär Meanderlopp i nutida vattendrag.
Vattenfall och forsar är typiska för ett glacialt bearbetat område och
visar att flodloppet inte hunnit anpassas till de nya betingelserna efter inlandsisens försvinnande. På kartan har endast vattenfall och forsar i de större vattendragen kunnat markeras.
Glacifluviala och fluviala ackumulationsformer
Avgränsningen av glacifluviala ackumulationsformer från issjösediment
och normala fluviala avlagringar vållar ibland stora svårigheter. Någon
enhetlig differentiering mellan fossila glacifluviala former och recenta
fluviala former har därför inte gjorts på kartan. Flertalet distinkta
former är dock med stor säkerhet isälvsbildningar (glacifluviala). De
kan klassificeras på följande sätt:
l) avlagringar invid och inne i isen:
a) åsar
b) kuperade glacifluviala ackumulationer
c) glacifluviala terrasser
2) avlagringar framför isen:
a) på land: sandur
svämkägla
b) i vatten: delta
Det mest markanta inslaget i landskapsbilden torde rullstensåsarna utgöra. De har bildats av smältvattenälvar, som runnit fram i tunnlar inuti
eller under isen. Asarna byggs i allmänhet upp aven kärna av grövre rullstensmateriel överlagrad med grus, sand och ibland även mo. Rullstensåsarna i fjälltrakterna består ofta av korttransporterat material varför
denna sortering sällan hunnit bli mera utpräglad.
Medan de nu nämnda åsarna främst utmärker dalgångarna förekommer på
fjällsluttningarna s k slukåsar. De är låga (ofta bara 1-2 m höga),
slingrande åsar och avbryts ibland av oregelbundna ackumulationer. De
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har van I igen avlagrats i serier utefter dal sluttningen vinkelrät mot
höjdkurvorna. Materialet är ofta dåligt sorterat och ibland överlagrat
med en kappa av morän. Slukåsar anses vara bildade genom att smältvatten störtat tämligen vertikalt in under isen i kanaler av kort varaktighet.
Ibland fanns inga sådana kanaler utan smältvattnet dämdes upp i tillfälliga vattensamlingar mellan iskanten och dalsidan. Smältvattnet avlämnade då sin sedimentlast i vattensamlingen. 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. Dessa bildningar brukar ofta med ett anglosaxiskt ord betecknas som kames (eller kameterrasser)
Om vattendragen förde stora sedimentmängder till den isdämda sjön, gav
dessa upphov till ett delta. När sjön sedan torrlades på grund av att
isen smälte bort, kom deltat att ligga på torra land som ett fossilt delta. Sådana fossila deltan utgör bevis för existensen av tidigare sjöar
och är ett viktigt hjälpmedel för rekonstruktionen av de forna sjöytornas höjder.
Nut ida delta bil dn i ng t i 11 gå r på samma sätt. Sa nd och fi nma teri a l som floden för med sig sedimenterar när vattenhastigheten minskar t ex i samband med att vattendraget når en sjö. Deltats storlek och form beror på
hur mycket material vattendraget förmår transportera till deltat och hur
stor 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 fa 11 själva del tafronten varit synlig under vatten på flygbilderna har den markerats med en grön båge.
Om ett vattendrag med stor sedimentlast får sin strömningshastighet nedsatt redan innan det nått en sjö genom att lutningen minskar bildas en
avsättning av framför allt grövre material i en svämkägla. Det är en
svagt välvd,solfjäderformad avlagring med vattendraget uppdelat i flera
olika fåror. Svämkäglor bildades under isavsmältningen företrädesvis där
bidalar mynnade i huvuddalar. Om det vid uppbyggandet alltjämt fanns is
kvar i huvuddalen ägde avsättningen rum mot denna, varvid övergångsformer mot de glacifluviala terrasserna bildades. Vid isens avsmältning omlagrades materialet vanligen till lägre nivåer, varför en svämkägla kan
bestå av flera generationer.
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Limniska former
Som redan nämnts vid beskrivningen av de glacifluviala avlagringarna
bildades under inlandsisens avsmältning isdämda sjöar. I dessa utskar
vågorna strandhak och avlagrade små terrasser. När inlandsisen smälte
bort och sjöarna tömdes, blev dessa erosionsmärken kvar som fossila issjöstrandlinjer ofta högt uppe på fjällsluttningarna
i nutida sjöar bildas genom vågornas verkan erosions- och ackumulationsformer. Det är huvudsakligen de senare formerna som markeras på
kartan som recenta strandformer. Dessa kan vara strandvallar, revlar eller uddar. Strandvallar bildas när rikl~gt med lösmaterial (oftast sand)
finns att tillgå. Vid storm kastas detta upp i vallar ovanför den normala vattenlinjen.
~nnu

Om sand genom vågor och strömmar istället avlagras utefter stranden uppstår revlar och uddar av olika typer (tombolobildningar och krumuddar).
Former bildade genom sluttningsprocesser
På sluttningar finns en rad former, som bildas genom tyngdkraftens inverkan på lösmaterialet, inte sällan i kombination med vattentransport.
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 representeras med en enda färg (jfr även strukturmark i lutande terräng och solifluktionsvalkar som båda fått violett
beteckning). De sluttningsformer som urskilts vid karteringen är rasrännor, lavinblocktungor, talus, slamströmmar, protalusvallar, skred och
raviner. Dessa former har bildats från och med att isen försvann, men
fortsätter att bildas även i nutiden.
När block och stenar genom vittring, t ex frostsprängning, bryts loss
från berget, faller de ned och samlas i stora blockkäglor, talus, som
täcker sluttningens nedre delar.
På grund av berggrundens struktur händer det att material lossnar upprepade gånger på samma ställe och det faller då ner efter bestämda stråk.
Efterhand bildas s k rasrännor (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 lösmaterial långt ut på dalbottnen. När snön i lavinerna
smälter bort, lämnas block och stenar kvar i lavinblocktungor (se fig 3)
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Fig 3 Olika typer av sluttningsformer (efter Rapp 1959)
Various types of landforms caused by slope processes.
l Talus (raskägla)
2 Rasränna Rockfall chute
3 Lavinblocktunga Avalance boulder tongue
4 Bergskredtunga Rockslide tongue
dalgången. Lavinblocktungorna kommer att sträcka sig mycket längre ut
på dalbottnen är talus, som bildas genom vanliga ras. Ett stort antal
lavinblocktungor i en dalgång ger i hög grad sin prägel ät landskapsbilden.
När ras- eller vittringsmaterial inte ramlar direkt ned på marken utan
först faller 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.
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. mudflow), vilket också är benämningen på den karaktäristiska fåra
r,ed låga sidovallar som den lämnar efter sig.
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Raviner är skarpt V-formade dalar som bildas främst genom jordflytning.
När marken är uppblött nedsättes den normala hållfastheten och material
glider ned i ravinen där det förs bort av rinnande vatten. Processen sker
i allmänhet långsamt och kräver ett relativt tjockt jordtäcke vanliqen
bestående av finmaterial.
Även solifluktionsvalkar bildas genom jordflytning men på grund av den
med solifluktionen sammanhängande tjälningsprocessen har denna form
förts till frostmarksformer.
Frostmarksformer
Frostmarksformer bildas genom upprepad tjälning av marklagret varvid ofta mönster av olika typer bildas. Utformningen blir beroende av faktorer
som t ex material, lutning, frostens intensitet och varaktighet.
Dessa mönster som gemensamt brukar kallas strukturmark har givit anledning till en rikt differentierad terminologi. Av redovisningstekniska
skäl har dock ingen långtgående differentiering kunnat ske vid karteringen.
Strukturmarken består vanligen av element, som var för sig är för små
att direkt kunna urskiljas vid tolkning av tillgängligt flygbildsmaterial. Genom att likartade former uppträder i stora mängder ger de sig
till känna på flygbilderna som en speciell textur. Tolkningen av strukturmarken är dock mer osäker än tolkningen av övriga objekt och luckor
i markeringarna måste antas förekomma. Det har emellertid ansetts angeläget att ge en kartografisk redovisning trots dessa troliga luckor.
I sammanhanget kan erinras om att praktiskt taget all mark i fjällen är
påverkad av frosten.
Strukturmark i plan terräng består huvudsakligen av stenringar, stengropar och jordrutor. Dessa mönster bildas genom att det ursprungligen
likformiga materialet genom frostens inverkan sorteras till tydliga former, där, som t ex hos stenringar, polygoner, en krans av stenar omger
ett område av finare material. Dessa ringar kan ligga intill varandra
och bildar då polygonnät. Strukturmark i lutande terräng bildas på samma sätt som i plan terräng men blir på grund av tyngdkraftens inverkan
utdragna i sluttningens riktning (se 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
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Fig 4 Strukturmark i plan och lutande terräng
Patterned ground on flat terrain and slopes
l Stenringar Sorted circles
2 Terracetter och stenströmmar Sorted steps and sorted stripes
3 Jordrutor och stengropar Nonsorted circles and stone pits
marken spricker upp i polygonformade mönster. I sprickorna bildas efterhand kilar av is som när isen smälter ersätts av uppifrån nedrasat material. I huvudsak "fossila" tundrapolygoner är sedan början av 1960-talet
kända från våra fjäll. De brukar där ha en diameter av 10-40 m. De forna
sprickorna återspeglas av små diken, 1-2 dm djupa, vanligen bevuxna med
risväxter.
Blocksänkor bildar grunda svackor, vanligen med en diameter under 100 m;
dessa är helt täckta av block. Bildningen underlagras vanligen aven relativt finkornig jordart med benägenhet till tjällyftning. På grund av
läget i terrängen ligger grundvattenytan dessutom normalt högt, vilket
ytterligare befordrar tjällyftningen. Blocken har ursprungligen legat i
det finkorniga materialet men genom tjälningsprocesserna successivt lyfts
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upp ur denna 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 frostsprängning.
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 nerför 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. De
förekommer i flera olika typer: kupol palsar, palsflak och palsryggar.
Detta är huvudtyperna. Det finns också övergångsformer mellan dem och
tillfälligt frusna tuvor eller strängar på myrarna.
Kupolpalsar består av stora (i allmänhet 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 antropogena former. Det faktum att frostprocesserna har en avgörande inverkan
på bildningen av palsar kunde ha motiverat beteckningar meo violett färg
på kartan vilket emellertid skulle kunnat medföra sammanblandning med
övriga frostmarksformer.
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SPECIELL DEL
INLEDNING
Flygbildstolkningen av storrutan Kebnekaise (fig 5) utfördes under
1972, medan fältarbetena ägt rum under somrarna 1972, 1973 och 1974.
Omfattningen av fältkontrollerna framgår av fig. 6. Eftersom arbetet
med detta kartblad inledde inventeringarna i de norra fjällområdena,
har fältkontrollerna blivit relativt omfattande. - Som underlag vid
karteringen har använts konceptet (i skalan 1:50 000) till fältkartan
29 I Kebnekaise i Topografisk karta över Sverige. Vid renritningen har
den tryckta kartan i 1:100 000 utnyttjats. Namnsättningen i texten har
också anpassats efter denna karta. (Se namnkarta fig 7)
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Fig 5 Undersökningsområdets läge
Location map
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Fig 6 Markkontroller har utförts utrnerl n~ kartan
angivna rutter. Dessutom har flygrekognoscering företagits längs de flesta dalgångar.
The photo interpretation has been checked
with field work along the above routes and
with aerial reconnaissance along most valleys.

Storrutan Kebnekaise omfattar ett 2 500 km 2 stort område i de centrala
Norrbottensfjällen. Läget framgår av fig 5. Områdets västra deldomineras av fjällmassiven Kebnekaise och Kårsatjåkka med toppar mellan 1600
och drygt 2100 m ö h. Högst är Kebnekaises sydtopp, som också är Sveriges högsta punkt. En l iten glaciär täcker högsta toppen varför höjden
kan variera med ett lO-tal meter (Schytt 1973). Mot öster sänker sig bergen
till höjder runt 1300 m för att längst i öster övergå tilllågfjällsplatåer
på 700-800 meters höjd (jfr höjdskiktskartan fig 8). Kalix- och Kaitum-
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Fig 7 Namnkarta.

Place-names in the Kebnekaise area

älvarnas dalgångar skär djupt in i fjällområdet. Dalbottnarna ligger sällan högre än 550-600 m, varför stora relativa höjdskillnader förekommer
i dessa trakter. Områdets lägsta punkt, ca 440 m ö h, ligger vid Kakerj aure i SV.
De lågt belägna dalgångarna är bevuxna med fjällbjörkskog (trädgränsen
ligger vanligen vid 700-800 m ö h). Enstaka barrträd, framför allt tall,
påträffas i Paittasjärvis dalgång. I övrigt domineras området av risoch örtvegetation med undantag för högfjällen som praktiskt taget saknar
vegetation. Myrmarker förekommer på lägre nivåer främst inom kartbladets
östra hälft. De utgör dock en relativt blygsam del av hela områdets yta
(mindre än 3 %). Utbredningen framgår av den topografiska kartan.
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Inom kartområdets högfjällsmassiv, förekommer ett stort antal qlaciärer.
De präglar speciellt centrala Kebnekaisemassivet, där Kebnekaise är omgivet av stora glaciärer. Björlings glaciär, Rabots glaciär, Passglaciären, Kebnepakteglaciären, Isfallsglaciären och Storglaciären. Även kring
Unna-Räitavagge finns några stora glaciärer medan området i övrigt endast hyser små glaciärer (0strem et al 1973).

- 30 BESKRIVNING AV TERRÄNGFORMERNA OCH LANDSKAPSUTVECKLINGEN
Berggrunden och dess storformer
Den geologiska fjällgränsen löper tvärs över kartområdet och delar detta
i en östlig och en västlig hälft. Den östra, urbergsdelen, består av
mycket gamla bergarter (ca 2000 milj år), framför allt lavor och vulkaniter samt graniter och syeniter. Dessutom finns några mindre förekomster av gabbro (ödman 1957). Urberget påträffas huvudsakligen i de östra
områdena men även i de djupt inskurna dalarna samt i ett s k urbergsfönster i Singiområdet (se fig 9).
Den västra hälften utgöres av betydligt yngre bergarter och härstammar
från den kaledoniska bergskedjeveckningsperioden för 400-600 milj år
sedan. Vid fjällkedjans rand finns en smal bård av kambriska sediment
(Hyolithus-serien) som fortsätter in under fjällen. Ovanpå dessa kommer
föga omvandlade sediment (den s k undre skollberggrunden) och därovanpå
under bergskedjeveckningen mot öster överskjutna urbergsbergarter (mellersta skollberggrunden). Den stora överskjutningens östgräns är mycket
markant. Vid Kaska Kaitumjaure reser sig t ex fjällen Tjikkompakte och
Tjuoltapakte med lodräta väggar från de östliga lågfjällen. Denna överskjutningsgräns, glinten, kan följas långa sträckor utefter fjällranden
och präglar fjällen även i Ladtjovagge. - Den övre skollberggrunden är
kraftigt omvandlad. Ursprungligen lerhaltiga sediment har omvandlats till
amfiboliter. Inom kartområdet dominerar mäktiga komplex av dessa, som genom sin motståndskraft mot erosionen bildar de högsta fjällmassiven, t ex
Kebnekaise och Kårsatjåkka.
Väster om Tjäktjavagge blir dock inslaget av andra mjukare bergarter
(grafitskiffer, marmor, gnejser och glimmerskiffer) påtagligt (Kulling
1964).
Berggrundens beskaffenhet har generellt haft stor inverkan på stormorfologin. Sålunda återspeglas de allmänna sprickriktningarna i de stora dalstråken; fjällberggrundens V- och NV-stupning har bidragit till en allmän asymmetri hos sluttningarna (H.F. Johansson 1951). öst- och sydsluttningar är branta, medan väst- och nordsluttningar är flackare, ett förhållande som exemplifieras av Tjäktjavagges tvärprofil.
Berggrunden är blottad inom stora delar av kartområdets sydvästra hörn.
Den består där huvudsakligen av sura eruptivbergarter från den undre skollberggrunden. Inom amfibolitområdena är det däremot nästan enbart i branta
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Fig 9
Berggrundskarta över Kebnekaiseområdet. Omritad efter ödman (1957)
och Kulling (1964)
Geological map of the Kebnekaise area. Redrawn af ter ödman (1957)
and Kulling (1964)
Urberg under och öster om fjällkedjan
l Granit och syenit
2 Vulkaniter och sura lavor
Hyolithusseriens kambriska sediment
3 Skiffer, sandsten, konglomerat
och arkos
Skollberggrunden
4 Urbergsbergarter inom skollberggrunden. Glinten är markerad med en kraftig linje
5 Glimmerskiffer och gnejs
6 Amfibolit och diabas
7 Glimmerskiffer med marmor och
grafitskiffer

Autochthonous rocks
l Granite and syenite
2 Volcanics and acid lavas
The Hyolithus series
3 Shale, sandstone, conglomerate and arkose
Allochthonous rocks
4 Archean rocks. Main overthrust is marked by a
thick line
5 Mica schist and gneiss
6 Amphibolite and diabase
7 Mica schist with marble
and graphite schist
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nischväggar och andra stup som berget går i dagen. l )
Den prekvartära reliefutvecklingen är föga känd men man har anledning
att förmoda att bergskedjan efter veckning och höjning successivt bröts
ned och att den nutida reliefen stammar från tiden efter det fennoskandiska blockets höjning under tertiärtiden. Ett flertal av de större dalgångarna torde dock vara anlagda redan tidigare. Betydande slättfragment finns flerstädes bevarade bl a på höjder kring 800, 1100 och 1400
m ö h. Dessa ytor kan tolkas som denudationsytor bildade under tropiskt
växelfuktiga klimat men även som peneplanrester som lyfts upp under upprepade höjningar av blocket.
Under kvartärtiden har fjällkedjan omformats av glaciärer' och inlandsisar. Därvid har dalgångarna erhållit sina nuvarande U-formade tvärprofiler; särskilt välutbildade är dessa former i Teusajaures och Padje
Kaitumjaures dalgångar. Än mera påtagliga i det glacialt omformade bergslandskapet är glaciärnischerna. Såväl nischer som U-dalar är rikligt
företrädda inom Kebnekaise- och Kårsatjåkkamassiven. I Kebnekaise, som
är högst, har den glaciala erosionen varit mest omfattande. På ett flertal ställen är de bakre nischväggarna genombrutna genom att nischer
mötts; ett sådant exempel erbjuder Halspasset mellan Isfallsglaciären
och Rabots glaciär. Mellan flera av de glacialt formade dalarna återstår bara smala kammar t ex Drakryggen och Tuolpanjunjetjåkka (se fig
la). Landskapet är här så startt präglat av den glaciala erosionen att
nästan alpint spetsiga former bildats. Dock återstår ännu små rester av
tidigare slätter, även på stora höjder, t ex på Kebnetjåkka (se G.Lundqvist
1948 fig 66).
I Kårsatjåkka har glaciärerna inte efterlämnat lika storslagna erosionsformer, förmodligen genom att massivet är lägre, vilket bl a har begränsat tiden för nischglaciärernas uppträdande. De glaciala dalarna är betydligt kortare än i Kebnekaise och de nischskiljande väggarna endast
sällan genombrutna (se fig 11). Även här kan spår ännu skönjas efter en
slättyta på hög höjd (ca 1600 m ö.h.).
l) Vad gäller kartområdets urbergsdel har det genom vänligt tillmötesgående från byrådirektör Gunnar Nilsson på SGU varit möjligt att på flera
punkter komplettera hällmarkeringarna. SGU:s på fältkartering grundade
manuskriptkarta i skala 1:50 000 innehåller betydligt flera småhällar
än vad som varit möjligt att ta med på föreliggande karta i skalan
1:250 000.
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Glaciärnisch
Cirque
Glacialt präglad
kantl inje
Glacially eroded
trough edge

,/ Kaml i nje
/' Crest-line

Fig 10. Kebnekaisemassivets nischer och U-dalar.
Cirques and trough valleys in the Kebnekaise massif.
Kartområdets tomma nischer är orienterade mot samma väderstreck som områdets glaciärer, varför det kan förmodas att nischerna bildats under
vindförhållanden liknande de nuvarande. Glaciärnischerna är mycket ojämnt
fördelade över kartområdet. De är starkt koncentrerade till de högre massiven, medan de saknas i de lägre östliga områdena.

Moränformer
Genom områdets karaktär av högfjäll är moräntäcket mestadels tunt där
det inte helt saknas; därigenom blir också moräntäckets ytformer föga
differentierade. Kuperad moränterräng finns i en del dalgångar, t ex
Tjäktjavagge och Ladtjovagge, medan rogenmorän och drumlins saknas.
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Glaciärnisch
Cirque
Glaciärnisch,
otydlig
Cirque, poor1y
deve10ped
Glacialt präglad
kantlinje
Glacially eroded
trough edge

Fig 11. Kårsatjåkkamassivets nischer.
Cirques in the Kårsatjåkka massif.

De recenta glaciärernas ändmoräner har granskats i ett flertal undersökningar, de mest omfattande företagna av Bergström (1955), ~strem
(1964, 1965) och Karlen (1973). Det har därvid visat sig att Kebnekaiseområdets ändmoräner är rikt differentierade och att de härstammar från
flera kallperioder.
På grund av kartskalan har formerna kring de recenta glaciärerna (mittmoräner, f1uted moraine, moräner med iskärnor osv) endast till en liten
del kunnat återges, men de har redovisats i den inventering av Skandinaviens glaciärer som nyligen avslutats (~strem et al 1973). Det finns
emellertid också exempel på margina1a moränbildningar (ändmoräner och
sidomoräner) som inte kan knytas till några recenta glaciärer. Några
av de största, som finns vid Kaskasavagge, Kebnetjåkka och Tarfa1avagge,
skall kortfattat beskrivas.
I Kaskasavagges västra mynning finns en svit av ryggar. De börjar högt
uppe på dalens nordsluttning, går ned mot jåkken, som skurit sig igenom
dem och fortsätter sedan på andra sidan, dock utan att nå speciellt
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Fig 12 Moränryggar i Kaskasavagges
västra mynning
/'Iloraine ridges in the western
mouth of Kaskasavagge

högt upp på sydsluttningen (se fig 12). De kan tolkas som ändmoräner
framför en tillfälligt stagnerande Kaskasavaggeglaciär men kanske med
lika rätt som sidomoräner till en stor Tjäktjaglaciär.
På Kebnetjåkka finns några 1-2 m höga ryggar som kan tolkas som ändmoräner framför en lokal, nu bortsmält,glaciär. Ryggarna skulle emellertid
även kunna vara sidomoräner till en senglacial Tarfalavaggeglaciär. Två
rader av kullar och platåer på Tarfaladalens ostsida har även de tolkats som sidomoräner till samma glaciär, men de kan också vara bildade
genom en senare omformning av talusmaterial, genom att detta på grund
av inbakad snö och is blivit plastiskt och flutit ut.
Dessa ryggar är dock inte tillräckligt undersökta för att deras bildningssätt tillfredsställande skall kunna avgöras. Ryggarnas läge och
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utseende låter emellertid förmoda att de är från senglacial tid och
att de visar tillfälliga stagnationer eller framryckningar hos den
vikande inlandsisen.
Glacifluviala och fluviala former
Denna grupp kan indelas i erosionsformer och ackumulationsformer. De
mest framträdande erosionsformerna är de i lågfjällen mycket vanliga
glacifluviala torrdalarna. I högfjället saknas de så gott som helt.
Detta kan bero på att några rännor aldrig uteroderats där eller att de
senare blivit förstörda eller övertäckta. De glacifluviala rännorna är
inom kartområdet huvudsakligen knutna till de två stora dal systemen ,
Kaitumälvens dalgång och övre Kalixälvens dalgång men förekommer även
i de mindre lågfjällsdalarna om än inte så rikligt. Rännorna är huvudsakligen bildade lateralt utefter mäktiga glaciärtungor i de olika dalgångarna. Speciellt välutvecklade exemplar finns i Ladjovagge, där en
och samma ränna kan följas många kilometer. I de mindre dalgångarna är
rännorna oftare korta och i många fall inte säkert laterala. Rännorna
utgör några av de mest karaktäristiska terrängformerna i kartområdets
östra del. De har också använts för att rekonstruera isavsmältningsförloppet. Dessa två faktorer har bidragit till att några av kartområdets värdefullaste områden är just rännsystem (se lokal beskrivningen
i värderingsdelen).
övriga erosionsformer är mycket sparsamt förekommande inom området.
St5rre meanderlopp förekommer endast i Vistasjåkka, medan mindre sådana är relativt vanliga även i små vattendrag. Vattenfall och forsar
har endast markerats i de större vattendragen, t ex vid Teusajaures
utlopp och mellan Kaitumsjöarna.
Bland ackumulationsformerna skall i första hand nämnas de glacifluviala,
som är rikt differentierade inom området. Stora och för fjälltrakterna
ovanligt välutbildade rullstensåsar finns i Kirjasajåkkas, Vuoktajåkkas
och Kaitumälvens dalgångar. Slukåsar och liknande ackumulationer är
mycket vanliga, t ex vid Lävasjåkka, Atjavarto och Kirkatjåkka.
Några säregna avlagringar förekommer vid Harrejaure (fig 13) ochPårraskårsa. Karakteristiskt för dessa lobformade avlagringar, som nedåt
slutar med en hög brant, är att de är uppbyggda av vindlande ryggar,
orienterade ungefär parallellt med nivåkurvorna, belägna mellan djupa
fåror (på sina ställen över 20 m djupa), som ibland är utformade till
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Fig 13 Stora glacifluviala ackumulationer vid Harrejaure. Bilden visar
även de stora sadelskåror som har transporterat materialet och
israndrännorna, vilka delvis täcks av avlagringarna.
Large glaciofluvial accumu1ations at Harrejaure. The picture
shows the 1arge overf1ow channe1s that have supp1ied the material
and the lateral drainage channe1s in part covered up by the deposits.

hålformer med b1ockbek1ädd 'botten. Huvudsakligen består materialet
av sand och grus.

~lutna

Ackumulationerna ligger vid mynningen av djupa glacifluviala rännor och
har byggts upp av nedstörtande smältvatten mot en på dalbottnen kvar1igganqe istunga. Hoppe (1969 a) tolkar formerna som troligtvis uppkomna
genom att hela avlagringen efter depositionen. och gärna i samband med
tsens successiva försvinnande, glidit utför sluttningen, varvid lobformen och en "sammanskrynkl i ng" skull eha uppstått.
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Ett relativt stort antal deltan förekommer inom området. De flesta är
små och knutna till recenta jåkkar. Det finns också några större deltan; av imponerande omfattning är deltana i Ladtjojaure, Padje Kaitumjaure, Paittasjärvi (Vistasdalen) och Kakerjaure.
Dessa deltan är alltjämt under utbyggnad. Det finns emellertid även
några fossila deltan från deglaciationsskedet, t ex vid Lävasjåkka,
Kirjasajåkka och Tjikkomjaure. Det sistnämnda synes speciellt intressant genom att det är utbildat i flera nivåer och därtill innehåller
dödishål. Deltat avslutas utåt med en brant slänt som tyder på att
deltat bildats mot en i dalgången avsmältande is.
Svämkäglor finns i stort antal, speciellt där högfjällsdalar mynnar
starre huvuddalar. De består ofta av plan 1 olika nivåer - generationer - där inte ens det yngsta behöver vara recent utan kan vara klätt
av vegetation med den nuvarande jåkken nedskuren i en fåra genom svämkäglan. Mycket stora svämkäglor finns i Vistasvagge, Ladtjovagge och
Teusavagge. Svämkäglan vid Tjeurajåkka i Ladtjovagge torde med sin 4 km 2
yta vara en av de allra största i de svenska fjällen. Den har av Hoppe
(Hoppe-Ekman 1964) tolkats som bildad huvudsakligen i samband med deglaciationen. övergången från en ackumulativ fas till ~n erosiv skedde
genom en kombination av minskande materialtillförsel från den försvinnande inlandsisen och en ändring av basnivån genom Ladtjojåkkas erosion.
Tarfalavagges och Kaskasavagges svämkäglor har anlagts under deglaciationen, när isar i respektive huvuddalgång ännu dämde dalmynningarna.
Stora mängder korttransporterat material har då avsatts; detta har senare skurits igenom och delvis utsatts för ravinbildning, samtidigt som
svämkäglans lägre nivåer (distala delar) utbildades. Vid Tarfalavagges
mynning har jåkken inte bara skurit sig igenom de olika svämkäglegenerationerna utan också nått ca 4-5 m ned i berggrunden.
Limniska former
Några förutsättningar för uppdämning av större issjöar under deglaciationstiden har inte funnits i området på grund av isrecessionsriktningen.
Harrejaure kan möjligen vara ett undantag, eftersom denna sjö dränerar
åt väster (Hoppe 1969a s. 8).
Smärre laterala issjöar har dock uppstått mellan isen och dalsidorna,
speciellt där vattendrag mynnat. Därvid har små terrasser byggts upp,
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t ex på norra sidan av Vuo1ep Kaitumjaure. Vid Tjärrovaggejåkka (OND
om Tjuonajåkk) finns även en kilometerlång fossil strandlinje (Hoppe
1969a, s. 9). Några finkorniga issjösediment har däremot inte påträffats inom området.
De recenta strandformer som markerats på kartan utgörs huvudsakligen
av vallar, men sparsamt förekommer även andra ackumulationsformer t ex
krumuddar vid Kaska Kaitumjaures sydända.
Inlandsisens avsmältning
För förståelsen av landformernas värde för vetenskapen är kunskaper om
deras tillkomstförhållanden och utvecklingshistoria av stor betydelse.
Som framgått tidigare har inlandsisen och dess smältvatten haft en avgörande betydelse för terrängformernas utseende inom området, varför
den senaste inlandsisens avsmältningsskede skall beröras något närmare.
Inlandsisen började dra sig tillbaka från fjällen för ca 9 000 år
(C 14 _år) sedan. Dess rörelser under avsmältningsskedet har främst rekonstruerats med hjälp av isräff10r men även andra formgrupper har bidragit till bilden (fig 14).
Rekonstruktionen visar att isen vid en relativt tidig del av avsmältningstiden strömmade ut från fjällen över låglandet i öster. Den förhärskande isröre1sen var således riktad från väster mot öster (jfr
hoppe 1959) men i den nordöstra delen av kartområdet kan en isröre1se
mot nordost fastställas. Att isytan här allmänt sett lutat mot norr i
ett relativt tidigt avsmältningsskede visas dessutom av de stora sadelskårorna vid Kakastjåkka, Pårraskårsa och Harrejaure. När isen sjönk
samman ytterligare följde den mera strängt dalgångarna, och Kebnekaisemassivets roll som lokalt glaciationscentrum blev därvid mera påtagligt. Isen delades upp i långa glaciärtungor i Paittasjärvis, Kirjasajåkkas och Kaitumälvens dalgångar. Teusajaureområdet skildes tidigt
från Kebnekaiseisen och ägde en egen istunga. De stora mängder smältvatten som'under denna period flöt utefter glaciärtungorna, skar ut
skvalrännor lägre och lägre ned på dalsidorna allteftersom isen sjönk
samman. Som tidigare antytts kan dessa rännsystem tydligast iakttagas
kring Ladtjojaure och Paittasjärvi, Kirjasajåkka och Harrejaure. Det
sistnämnda rännsystemet är mycket omfattande men berör endast delvis
kartområdet (se fig 23).
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Fig 14 Karta över isrörelser inom Kebnekaiseområdet i ett
sent avsmältningsskede. Rörelserna kan inte förutsättas vara samtidiga.
Map of the ice movements in the Kebnekaise area in
a late stage of the ice retreat. The movements cannot be presumed to be synchronous.

Allteftersom isen smälte samman drog sig glaciärtungorna tillbaka och
bildade ett isströmsnät, där huvuddalarnas isar närdes av Kebnekaisemassivets glaciärsystem. Tjäktajavagge med bidalar intog en central
roll iisströmsnätet. Tjäktjaglaciären närdes framför allt med is från
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Kebnekaise- och Räitatjåkkamassiven men även från Sälka i väster. Så
länge det var topografiskt möjligt var de övriga västliga och sydliga
bidalarna säte för isutflöden.
Data för fastställande av absoluta tidpunkter för isens tillbakagång
från de olika dalarna saknas. Vissa relativa dateringar av de olika
glaciärtungornas recession är dock möjliga. Sålunda har Hoppe (i HoppeEkman 1964) demonstrerat, hur Ladtjoisen drog sig tillbaka så att Vistasisens smältvatten ostört kunde utbilda rännor och ackumulationer NV om
Nikkaluokta. På liknande sätt har Tarfalaisen dragit sig in i sin dalgång innan Ladtjoisen lämnade mynningen. Ytterligare exempel kan tas
från Tjäktjavagge. Vid Kuopervagges mynning finns smältvattenrännor,
som visar att dalglaciären måste ha skjutit ut i Tjäktjavagge utan att
hindras av någon Tjäktjais. I nästa dalgång, Kaskasvagge, visar en serie moränryggar, hur isarna skilts åt. Kaskasavaggeglaciären har släppt
kontakten med Tjäktjaglaciären och retirerat in i sin dalgång.
Med växlande säkerhet kan liknande överväganden göras beträffande en
rad andra dalgångar. Slutsatsen är att de sista isresterna var lokaliserade till Kebnekaise- och Räitajåkkamassiven, som också idag hyser
- glaciärer.
Kårsatjåkkamassivet har under ett tidigt skede av deglaciationen isolerats från isströmnätet först på Kaitumsidan, där isen kom norrifrån,
och sedan på Teusajauresidan, där isen kom västerifrån. Troligen har
Kårsatjåkkamassivet hyst ett antal nischglaciärer utan att dock lämna
några bidrag till isströmnätet i huvuddalgångarna.
Former bildade genom sluttningsprocesser
Alltjämt verkande sluttningsprocesser är i huvudsak knutna till högfjällsområdena men förekommer även i lågfjällen. De sluttningsformer
som påträffats vid karteringen är rasrännor, lavinblocktungor, talus,
slamströmmar (mudflows), protalus-vallar och raviner.
Vanligast av dessa former är rasrärnor, lavinblocktungor och talus.
Den sistnämnda förekommer i såväl högfjäll som lågfjäll. Speciellt ymnigt förekommer talus nedanför de branta dalsidorna vid Kakerjaure,
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Teusajaure och Kaitumsjöarna. Lavinblocktungorna är däremot starkt
knutna till högfällen, där det finns stor tillgång på vittringsmaterial och laviner som kan ,transportera detta. Stora förekömster av lavin ~
blocktungor finns i Stuor Räitavagge, Unna Räitavagge, Kaskasavagge,
Kuopervagge (se fig 15) och vid Låddepakte. I övriga högfjällsdalar
förekommer de likal'edes, om än inte så rikligt.

Fig 15

Lavinblocktungor i Kuopervagge.
Avalanche boulder tongues in Kuopervagge.

Slamströmmar påträffas ofta överlagrande lavinblocktungor. De senare
har dock fått dominera kartbilden på grund av sin större formkonstans.
Till skillnad från lavinblocktungor, som bildas successivt genom att
varje lavin tillför något material, uppkommer slamströmmar intermittent
(ryckvis) vid häftiga regn eller kraftig snösmältning. De 1972 bildade
slamströmmarna på Tarfalaryggen kan exemplifiera detta. Under en lång
följd av år (ca 30-40) har inga slamströmmar iakttagits, medan vid/ ett
häftigt oväder under några timmar sommaren 1972 bildades meterdjupa
rännor där slamströmmarna gick fram (Rapp 1974).
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Formerna förekommer allmänt inom högfjället och i de stora dalgångarna,
speciellt rikliga förekomster finns i Teusa- och Vistasvagge.
övriga sluttningsformer påträffas endast sparsamt. En mäktig protalusvall bestående av mycket stora block finns nedanför Savotjåkka i Ladtjovagge, medan mindre bildningar finns vid Kuppustjåkka, Kuoperatjåkka
och Tuolpa~junjetjåkka. Raviner förekommer i nämnvärd omfattning endast
i Kaskasavagge, Tarfalavagge (fig 16) och Teusavagge men är inte heller
där speciellt välutvecklade.
Frostmarksföreteelser
Praktiskt taget all mark i fjällen är påverkad av frosten. Det underliggande materialet, frostens intensitet och varaktighet, avgör vilka
strukturer som bildas. I högfjället, där tillgången på sten och block

Fig 16 Raviner i Tarfaladalens västra sluttning
Gullies in the western slope of Tarfalavagge
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är stor, bildas huvudsakligen stenringar, om terrängen är plan, medan
terracetter och stenströmmar dominerar i lutande terräng. Dessa former förekommer allmänt på höjder över 1100 m men i områdets östra delar även ned mot 800 m ö h. Rika förekomster av dessa strukturer finner man i östliga Kebnekaise (Tjeuralako), Jouvavarasj, Hannåive, Kårsatjåkka och omgivande berg.
På lägre nivåer, där jordtäcket är mer slutet och stenmaterialet i
ytan är mindre dominerande, påträffas solifluktionsvalkar i lutande
terräng och stengropar, jordrutor och jordtuvor i plan terräng. österut, där höjden är lägre, avtar frostföreteelsernas frekvens. Den vanliga strukturmarken försvinner och i stället präglas området av tundrapolygoner, palsar och blocksänkor.
Tundrapolygoner i de svenska fjällen har tidigare beskrivits av Rapp
et al. (1962) och Hoppe (1969a); några av de beskrivna lokalerna berör storrutan Kebnekaise. Två är belägna vid Kaska Kaitumjaure och har
synnerligen välutbildade system av polygoner (Hoppe 1969a fig 6 och 7).
Ett par nya lokaler har påträffats vid karteringen. Särskilt må nämnas
en lokal på Kirkatjåkka med flera stora och välutbildade polygoner. övriga lokaler är belägna vid Kittelbäcken (3 km V om Kebnekaise turiststation), Tjårrojåkka, Tjårrovaggejåkka och Seitajaure.
Palsar förekommer rikligt inom kartbladets sydöstra del för att längre
in i fjällen helt försvinna. Inom kartområdet finns flera olika palstyper representerade. Längst i öster förekommer den oftast beskrivna
typen, välvda kupoler med delvis uppsprucken, exponerad torv, t ex vid
Tålle (fig 17), Paltatjåkka och Tjuoltajaure. Vid den sistnämnda lokalen, som ligger 6 km O om sjön,kunde i en bäckskärning konstateras, att
palsarna hade en mineraljordskärna under ett ca 2 m tjockt torvlager.
Längre mot väster dominerar en lägre palsvariant, som består av stora
flak med relativt plan, bevuxen överyta. Den påträffas i stora mängder
t ex runt Seitajaure och Läffa. En tredje palsvariant har påträffats
området mellan Kaska Kaitumjaure och Harrejaure (se fig 18).
Detta område har av Hoppe (1969a s 10) beskrivits som utpräglat parallellstrierat, med dels typiska palsar med inemot metern torv ovanpå
mineraljord, eller rent minerogena dylika, dels meterhöga mer eller
mindre vindlande ryggar bestående av delvis tjälad finmo-grovmo.
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Fig 17

Pals vid Tålle
Palsa at Tålle

De fåtaliga blocksänkorna inom kartområdet är vanligen små och föga
välutbildade. Undantag utgör de stora blocksänkeområdena sydost om
Nikkaluokta.
Som redan antytts kan man iakttaga en viss zonering av frostmarksföreteelserna inom området. Längst i väster förekommer sådana endast sparsamt; högfjällsområdet är däremot synnerligen rikt på framför allt stenströmmar. Mot öster avtar frostmarksfenomenen äter i frekvens. En del
förekomster av strukturmark kan noteras i lågfjällen. I dalgångarna är
palsar vanliga, medan tundrapolygoner och blocksänkor uppträder sparsamt (se fig 19).
Eoliska former
Några sådana har inte markerats på kartan, men vindens eroderande verkan kan ses på de flesta glacifluviala avlagringar i högfjället och
även på en del moränkullar (t ex i Tjäktjavagge) som kalblåsta fläckar.
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Fig 18 . Två områden med långsträckta
palsar vid ~arrejaure.
Two areas with a10ngated
pa1sa bogs near Harrejaure.
Större sådana deflationsytor har endast påträffats vid ackumulationen
mellan Kaska Kaitumjaure och Harrejaure. Inte heller dessa är till sin
utsträckning stora nog att bli markerade på kartan (se . fig 20).
Antropogena former
Former skapade av mänsklig aktivitet är få och inskränker sig främst
till Nikkaluoktavägen; största ingreppet utgör den vägbank som skär av
Vistasjåkkas delta. Några små grustag togs upp i anslutning till vägbygget, bl a vid Ladtjojåkkas mynning (ej markerat på kartan).

Fig 19 Frostmarksföreteelsernas utbredning
.Distribution of landforms due to the action of frost.
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,-

Områden med mycket rika förekomster av frostmarksfenomen,
främst stenströmmar och stenringar.
Areas with a profusion of land forms due to the activity of
frost, for the most part sorted stripes, sorted steps and
sorted circles.
Områden med stora förekomster av frostmarksfenomen, huvudsakligen stenströmmar, polygoner och solifluktionsvalkar.
Areas with numerous land forms due to the activity of frost,
mainly sorted stripes, polygons and solifluction lobes.
Områden med förekomster av frostmarksfenomen, huvudsakligen
bestående av palsar, tundrapolygoner och blocksänkor.
Areas with occurrence of land forms due to the activity of
frost, mainly palsas, tundra polygons and boulder depressions.
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Barblåsta ytor där vegetation saknas. Deflation areas.

~

Erosionskant bildad av Tjikkomjåkka.

1~X01

Tundrapolygoner. Tundrapolygons.

Erosion scarp.

Fig 20 Bildskiss av deflationsytor vid Kaska Kaitumjaures södra strand
Deflation areas south of Kaska Kaitumjaure
Sammanfattning av landskapsutvecklingen
- Områdets östra delar är mycket gamla. Där stammar berggrunden från
bergskedjeveckningen äldre än 2000 miljoner år. Områdets västra delar bildades under den kaledoniska bergskedjeveckningen för 400-600
miljoner år sedan. De så bildade bergskedjorna har varit utsatta för
en genomgripande denudation, som resulterade i uppkomst av slättområden .

- 49 -

- Vid det skandinaviska blockets höjning under tertiärtiden började
den nuvarande fjällkedjan att utskulpteras. Dalgångarna övertogs
förmodligen från äldre dränerin~ssystem.
- Under kvartärtiden har klimatet skiftat mellan varma och kalla perioder. Under de kallare - istiderna - har glaciärnischer och trågdalar uteroderats.
Den senaste inlandsisen drog sig tillbaka från området för ca 9000
år sedan. Under isens tillbakagång bildades merparten av de former,
som idag finns i området. Glaciärtungornas smältvatten skar ut rännor och avlagrade deltan, terrasser osv.
- Efter isens tillbakadragande har sluttningsprocesserna fårat högfjällens bergssidor, vattendragen har skurit nya rännor och byggt
upp deltan. Vid kortare kallperioder har frostaktiviteten ökat,
tundrapolygoner har bildats och glaciärerna i högfjället har skjutit
fram och byggt upp moränbågar.
- I dessa trakter har människan först i sen tid och än så länge endast
i ringa grad medverkat till förändring av landskapet.
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NATURVÄRDESBEDöMNING
ALLMÄN DEL
INLEDNING
Att värdera natur har på senare år blivit allt vanligare inom bio- och
geovetenskaperna (jfr t ex Hoppe 1969b, 1970, Soyez 1971, Sundborg 1973).
Naturvårdens sociala och vetenskapliga betydelse torde idag vara obestridd. Av praktiska skäl kan emellertid endast en mindre del av landets areal helt undandras framtida exploatering. Det gäller att i
första 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 möjligt och med största möjliga
faktabas. Redan här stöter man på grundläggande svårigheter: kunskaperna om landskapet, objekten och deras utveckling är mycket bristfälliga. Dessutom torde en viss subjektivitet vara oundviklig vid
varje bedömning beroende på värderarens utbildning och personliga intresseinriktning.
Målet vid varje naturvärdesbedömning måste därför vara att presentera
materialet på ett sadant sätt att omprövningar kan ske vid varje tidpunkt utan att hela det tidskrävande inventeringsarbet~t måste göras
om. Modifieringar och ändringar skall kunna ske, när de tidigare värderingsgrunderna ändrats t ex efter upptäckten av nya objekt eller förstörelse av gamla, eller när referensramarna förändras.
Vissa försök att göra värderingsprocessen åskådlig gjordes vid utvärderingen av nordvästra Dalarnas landformer ISoyez 1971). Det har dock
visat sig att denna inte var tillräckligt inträngande och ett nytt förslag till naturvärdebedömning har utarbetats av Ulfstedt och Melander
(1974). Metodutvecklingen på detta område är säkert ännu inte avslutad
men tills vidare kommer naturvärdesbedömningarna att utföras i enlighet med 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:
a) Poängberäkning för varje enskilt objekt.
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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 objekt bedöms med hänsyn till faktorerna: sällsynthet,
utformning och forskningsintresse. Poängtilldelningen sker enligt följande schema.
1. Säll synthet

2. Utformning

3. Forskningsintresse

a.

b.
a.
b.

unik
mycket ovanl ig
ovanlig
vanlig
ytterst välutbildad
välutbildad
någorlunda typisk
otydl i g
mycket speciell
ytterst intressant
intressant
ointressant
"klassiska" lokaler
med betydande tidigare
forskningsinsatser
tidigare forskningsi nsa tser
inga tidigare
forskningsinsatser

9 poäng
4
l
O
3

2
l
O
l

2
l
O

2

O

Principerna för poängsättningen framgår av nedanstående tabell:
- (sällsynthet)
Unik: Endast enstaka exemplar finns i hela fjällkedjan
~~Sk~!_oY~~11g: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett större
område (fyra kartblad = 10 000 kvadratkilometer)
0Y~~11g: Ett fåtal exemplar finns inom ett mindre område
(ett kartblad = 2 500 kvadratkilometer)
Y~~11g: Formen vanligt förekommande inom stora delar av den
svenska fjällkedjan
- (utformning)
H!~!:g_Y~1~tb119~9: Formen perfekt utbil dad, väl bi behå 11 en
och av förhåliandevis stor dimension
Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehållen
~~9Qrl~6~~=!~~1~~: Formen otvetydig, men kan ha utsatts för
viss sekundär påverkan
Q!~911g: Formen illa utvecklad eller utsatt för betydande
sekundär påverkan
~~f~~!_~Q~fi~ll: En för formtypen avvikande utformning
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Ytterst intressant: Objektet är avgörande för tolkningen av
formgruppens-genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen e dyl
(s k typlokaler)
Intressant: Objektet bedöms ha en viss betydelse för studier
over-genesen och detaljer ilandskapsutvecklingen
Qj~!r~~~~~!: Objektet bedöms ha föga eller ingen betydelse
för den vetenskapliga analysen
Ij~jg~re_fQr~~~j~g~j~~~!~~r: Utförlig beskrivning och analys
av lokaTen har gjorts. Viktiga klassiska lokaler tilldelas
två poäng.
De tre stegen vid naturvärdesbedömningen tillgår på följande sätt:
Poängberäkning
Varje kartlagt objekt poängsättes enligt de nämnda faktorerna. Tilläggspoäng i andra kolumnen betyder att utformningen på något sätt är "mycket
speciell". När osäkerhet råder om ett objekts värde har poängintervall
av typen O-l eller 4-9 använts.
Objekt som vid värderingen inte fått poäng för någon faktor (summa noll)
har inte medtagits i listan.
Presentation av objekten faktorsvis
Detta moment har tillkommit för att framhäva objekt som erhållit en låg
totalpoäng men som har minst en framträdande och väsentlig egenskap
("unik", "mycket ovanlig", "ytterst välutbildad" eller för forskningen
"ytterst intressant" och föremål för "tidigare forskningsinsatser").
Klassificering
Vid klassificeringen indelas objekten
Klass

I
II

III
IV

fyra klasser efter summapoäng:

8-16 poäng

5- 7
2- 4
0-

Denna indelning, som framkommit efter olika värderingsförsök, får betraktas som preliminär och kan möjligen behöva ändras allteftersom
inventeringsarbetet fortskrider i andra delar av fjällkedjan och erfarenheterna därmed vidgas.
Vid osäkerhet om objektens värde har som ovan nämnts poängintervall
tillämpats. För att objekt vid klassificeringen inte skall kunna hamna
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i olika klasser har den lägre poänggränsen beaktats som avgörande för
klasstillhörigheten.
Endast klasserna I-III redovisas på kartan över klassificerade objekt.
Klasserna har från geomorfologisk naturvårdssynpunkt definieras på följande sätt:
Klass

Klass

II

Klass III

Objekt/områden som genom sällsynthet, utformning och/
eller forskningsintresse är av betydelse för den geovetenskapliga naturvården inom hela fjällkedjan.
Objekt/områden som genom sällsynthet, utformning och/
eller forskningsintresse är av regional betydelse för
den geovetenskapliga naturvården.
Objekt/områden 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-, läns- och lokalintresse. Uttrycket
länsintresse lämpar sig mindre väl i Norrland med dess stora län,
varför benämningen regionalt intresse har föredragits.
En region tänks motsvara ett område av storleksordningen 10 00020 000 km 2 alltså snarast motsvarande en kommun i övre Norrland men
ett län södra Sverige. Lokalområde bör då motsvara 2000-3000 km 2 ,
och kan t ex vara ett fjällmassiv eller en älvdal.
VÄRDERINGSSYSTEMETS REDOVISNING
Som sista steg i naturvärdesbedömningen har områden med stor frekvens
av värdefulla objekt sammanförts på en särskild karta. Denna karta försöker sammanfatta de föregående stegen av väraeringen och tillvarata
inventerarens kännedom om objekten och deras inbördes sammanhang. (Detta
betyder dock att vissa subjektiva moment förs in.) De tilläggskriterier
som härvid främst beaktats är:
l)
2)
3)
4)
5)

närhet till andra klassificerade objeH
tillgänglighet
pedagogisk betydelse
orördhet
helhetens betydelse.
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På kartan har även de mänskliga ingreppen i naturmiljön markerats.
Dessa har delats in i lätta eller tunga beroende på i vilken grad de
har påverkat landskapet. Ingen hänsyn har tagits till nedskräpning eller markslitage som icke direkt verkar förändrande på själva landformerna. Till tyngre exploatering har räknats: omfattande ändring av
landskapet t ex i samband med vattenkraftsutbyggnad, 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 planeringsprocessen och att inventerarens motiv och ställningstaganden klart
skall framgå genom den utförliga redovisningen av naturvärdesbedömningen.

Fig 21

Poängsatta objekt
Landforms to which points have been
assigned
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SPECIELL DEL
TILLÄMPNING AV VÄRDERINGSSYSTEMET
Det ovan beskrivna värderingssystemet har tillämpats på de geomorfologiska objekten inom storrutan Kebnekaise. Vid utexperimenterandet av
värderingssystemet togs försöksvis hänsyn till alla tänkbara geovetenskapliga faktorer (glaciärer, berggrundslagerföljder, hydrologiska förhå 11 anden osv).
I det föreliggande arbetet har naturvårdsbedömningen begränsats till
att endast gälla de geomorfologi ska objekt som medtagits vid karteringen.
De objekt som fått poäng för någon av faktorerna har uppräknats i tabell
l. (fig 21) där också faktorspresentation och klassificering utförts.

29~

38b

90

Tabell 1.
Objekt numrerade enligt figur 21

Poäng beräkning

v"~
'J

Vid poängberäkningen har faktorsvärdet noll inte markerats i
tabellen.

Fot'skningsintresse

""

L G'"
:0 "r-

......
OJ

..c
+-'

<=

>,

UJ
~.

~

:re

1
2
3
4
5
! 6
7
8

I
I

9
10
11
12
13
14
15

Ovanligt lång och tydlig förkastning
Kebnekaisemassivets glaciala stormorfo1ogi
Södra Kårsatjakkamassivets välutbildade nischer
Padje Kaitumjaures välutbildade U-dal
Teusajaures U-dal
Stort område på TJeuralako, rikt på strukturmark
Tundrapolygoner vid Kaska Kaitumjaure
Tundrapolygoner mellan Kaska Kaitumjaure och
Tjikkomjåkka
Tundrapolygoner på Kirkatjåkka
Kuperad moränterräng i Näsketvagge
Prerecenta ändmoräner vid Kaskasavagges västra mynning
Två gamla moränryggar på Kebnetjåkka
Förmodade sidomoräner i Tarfaladalen
Stor isfylld ändmorän vid Vaktposten
14
C -daterad ändmorän vid Nipa1sg1aciären

16 Ur glaciärisen framsmält ändmorän vid Rabots glaciär

PresentaK1assition faktol's- ficering

01

<=
<=
<=
C

.~

o

4-

+-'

V)

=>

1
l
1

2-3
3
3
3

>-

(1)

OJ)

D

C;)

m t:

t..')"';L

<u

'.I)

l/)

U)

wC>'
>..<l!~
!.-} +-)

c OJ
...--i>

ro
c::

t'O

l
1

l
1
4
1
1
l
1

3
3
3

.~

C
.:L

1

2-3
2

""

S- (/)

o <=

LL

>,

Vo

+,

(/)

"r-

O-l

tO

E
S

V)

Vl

.~

:"j
UJ

4-5
5-6
4

I

~

'"e,
e OJ

'r-

c

.~

'"t:

:::

.:L

=>

0-1
2
1
1
1
2l

x
x
x

4

l
1

:;
5

l
l

3
3-4
7
3
2
5-6
3

1

5

1

Vo

W

<Il
<Il

""

~

::.:

I II
II
III
III
III
III
II
II

2
1

(/)

VlSS-+'
o C
LL .~

O
4.w

x
x
x

3

2
2

I~c

\CC

2

l
1

....,

I

~

x

x

...

III
III
II
III
III
II
III
II

U1
ffi

...,
17 Förmodligen mycket gammal sidomorän vid Björlings
glaciär
Q-l
18 Isfylld ändmorän vid Isfallsglaciären
19 Typlokal för "fluted-moraine" vid Isfallsgla·ciären
20 Stora och välundersökta ändmoräner vid Tarfalaglaciär~n
21 Stora änd- och sidomoräner vid N. Kaskasapakteglaciären
22 Rännor vid Kuopervagges mynning
23 Rännor och ackumulationer vid Tarfaladalens mynning
24 Långa israndrännor öster om Tarfaladalers mynning
25 Israndrännor delvis inskurna i fast berg norr om
Savopakte
26 Ur deglaciationshistorisk synpunkt viktiga rännor nordväst om Nikkaluokta
27 Lång serie israndrännor, på och väster om Larkimtj!kka
28 Mycket långa israndrännor varav flera mycket tydligt
visar glaciärfrontens lutning, norr om Paltatjåkka
4
29 Stora dubbelsidiga israndrännor, norr om Arosjåkk
30 Rännor och ackumulationer i Livamvagges mynning mot
Kai tumjaure
31 Israndrännor, varav någon nedskuren i fasta berget,
vid Tjikkompakte
32 Stort rännområde, där isytans lutning tydligt avspeglas,
söder om Harrejaure
4
33 Israndrännor väster om Läffa
34 Stor mängd glacifluviala rännor av olika typer med
ackumulationer norr om Vuolep Kaitumjaure
35 Rännor och stor kanjon vid Tjårrovaggejåkka

f-,

2

2

2
2
2-3

l

2

O-l

2

2
2
2

O-l

x
x
x
x

5-6
6
5
7-8

2-3
2-3

II

II

II
II
IV
IV
III
III

3

5

x

II

2
3

4
5-6

x

III
II

3
2+1

O-l
1-2

9-10 x
4

x

III
(J1

IV
2
2-3
O-l

III

3
2

O-l
O-l

8-9
0-2
1-2
1-2

x

IV
IV
IV

"

Objekt numrerade enligt figur 21

Poängberäkning

PresentaIK1assition faktors- ficering
vis

Forskningsintresse
ro
-i->
<lJ

..c
-i->
c:

>,

VI
~

.-

:'"
(/')

36 Pårraskårsa med mäktig glacifluvial avlagring av
ovanlig typ
9
37 Mycket ovanliga glacifluviala ackumulationer, söder
om Harrejaure
9
38 Rullstensås i Kirjasajåkkas dalgång
39 Välutbildad rullstensås i Vuoktajåkkas dalgång
40 Rullstensås vid Kaitumä1ven
41 Asar i lisröre1se1ä" vid Kauku1jåkka
I 4
42 Stort område med slukåsar och liknande ackumulationer
i Lävasjåkkas dalgång, varav endast en liten del berör
11
bladet Kebnekaise
43 Fossilt delta vid Kirjasajåkka
44 Fossilt delta med flera nivåer vid Tjikkomjaure
45 Litet välutbildat fossilt delta i Teusavagge
46 Vistasjåkkas delta och meanderlopp
4
47 Ladtjojaures välundersökta delta
4
48 Intressant glacifluvial ackumulation med rännor vid
Kaska Kaitumjaures sydända

!- ())
,0·,.....
01

c:
c:

E

\...

o

4-i->
:::J

1--'-

CL
Q.lcOC

:.Il..x UJ
tn V') Vl

wC:>,

\...w.ro
c:
~ >
lO
,.., -i->
c: <lJ

-i->
W

I
Vl

.r::

01

c:
c:

-i->
VI

.:L +'
Vlro
\... Vl

o c:

u...

.~

c

ro

E
E
::>

(/')

>,
Vl

:ro
vl

,
01

c:
c:
<=

s::o

....,

4:::J

Vl
(;;

c.

<lJ
Vl

<= Vl
-"'w
Vl

\...

\...-i->

o c:

u...

.~

VI
VI

ro

:;;:

U1

ro

2

1-2
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NATURVÄRDESBEDöMNINGENS RESULTAT
Inom kartbladsområdet 29 I Kebnekaise har vid naturvärdesbedömningen
54 objekt och områden urskiljts som speciellt värdefulla ur geovetenskaplig naturvårdssynpunkt (fig 22). Eftersom inventeringsarbetet varit
av översiktlig karaktär kan det i framtiden inträffa att vissa objekt
behöver omvärderas eller att ytterligare objekt av stort värde upptäcks.
En kort beskrivning av de klassificerade objekten skall lämnas, varvid
de mest värdefulla objekten (klass I) fått en relativt utförlig behandling och motivering av skyddsvärdet. De övriga objekten (tillhöriga
klass II och III) har beskrivits endast när upplysningar om dem funnits
som kan öka förståelsen för deras värde. Deras skyddsvärde har inte
diskuterats vidare utan de i tabell I angivna skälen har ansetts räcka.
Objekten har ordnats efter klass men inte rangordnats inom klasserna.
Klass I
Objekt och områden som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse är av betydelse för den geovetenskapliga naturvården inom hela fjällkedjan. Objekten 28 och 36 samt 32 och 37 beskrivs tillsammans, eftersom de berör samma områden.
~§_1§r~~2r~~~Qr_~Qrr_Q~_~~1!~!j~~~~_Q~b

~§_P~rr~§~~r§~_~~2_g1~~1fl~Y1~1_~~~~~~1~!1Q~

Området, som ligger söder om sjön Paittasjärvi, är starkt präglat av
förhållandena under inlandsisens avsmältningsskede. De tydligaste spåren är ett stort antal laterala israndrännor bildade av det smältvatten som rann utefter istungan (objekt 28) men i området finns även
ett antal rännor och ackumulationer, som bildats av smältvatten från
höjdområdena söder om dalgången. Bland dessa former märker man speciellt den stora kanjonliknande dalgången Pårraskårsa och ackumulationen framför denna (objekt 36).
De laterala israndrännorna finns i mycket stor mängd och är mycket
väl utbildade. De visar den forna glaciärtungans utseende, hur den
sina övre delar var flack och sedan sluttade allt brantare mot öster.
Mätningar av israndrännornas lutning visar värden kring 1,6 m/100 m
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(Schytt 1959, s. 227) i deras övre delar för att sedan öka mot öster,
där rännorna skär brant ned speglande glaciäffrontens utseende. Allt
eftersom istungan sjönk ihop, skars nya rännor ut på lägre nivåer. Området måste anses som mycket värdefullt med tanke på de v21utbildade
former som bygger upp det samt den pregnanta bild det ger av landskapsutvecklingen.
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Pårraskårsa har skurits ut av smältvatten som kom från Kirjasajåkkas
dalgång, vilket visar att isen var högre där än i Paittasjärvis dalgång. De stora vattenmängder som runnit genom den har skurit ned dalgången till ett djup av över 50 meter. Rännan kröker i ett antal meanderbågar, innan den når dalkanten, där den byggt upp en stor ackumulation. Upptill är denna relativt plan men efter endast en kort sträcka
kommer en hög slänt, som övergår i ett komplicerat kulligt landskap
bestående av tvärställda ryggar mellan slutna hålformer. Ackumulationen avgränsas nedtill aven markant vall, som tydligt skiljer den från
omgivande terräng. Det finns en liten form av liknande utseende just
väster om den stora ackumulationen. Båda två tycks skära av israndrännorna på ett sådant sätt att man kan antaga att rännorna redan
fanns, när ackumulationerna avlagrades på dem. Ackumulationerna har
förmodligen bildats genom att den ursprungliga avlagringen rasat nedför sluttningen.
~f_l~r~~9r~~~Qr_~Q9~r_Q~_~~rr~j~~r~_Q~b

~Z_§1~~ifl~~i~1~_~~~~~~1~!iQ~~r_~Q9~r_Q~_~~rrgj~~rg

Dessa objekt uppvisar stora likheter med de två föregående både vad det
gäller utseende och uppkomst. Det kan dock sägas att båda objekttyperna (32 och 37) är mycket större och mera storslagna vid Harrejaure än
vid Paittasjärvi, där emellertid israndrännorna är mer välutbildade
och dessutom mer lättillgängliga. Harrejaurerännorna ingår i ett stort
komplex omfattande hela berget Tuipe. Mindre än hälften faller inom
bladet Kebnekaise och resten inom kartbladet Stora Sjöfallet. På fig 23
har dock hela området avbildats för att överblicken inte skall förloras.
Objekt 32 (fig 23) består aven bergsrygg (Tuipe) som smält fram ur isen och avgränsat en glaciärtunga på vardera sidan. Vattnet har runnit
utefter isytan och stora israndrännesystem har utbildats både på norra
och södra sidan av ryggen. Att isen till att börja med varit högre i
söder visas av alla sadelskåror som lutar från detta håll mot norr.
Framför några av dessa skåror har stora ackumulationer byggts upp
(objekt 39). De har redan kort beskrivits (sid 36) och även dessa har
tolkats som bildade genom ras (Hoppe 1969a, s. 7).
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Såvitt hitintills är känt finns inga lokaler med jämförbara ackumulationer i den nordliga delen av fjällkedjan, varför dessa måste tillmätas
ett betydande värde.
~?_~~9!j29§}!~!

Deltat har bildats genom att Ladtjojåkka från istidens slut och fram
till våra dagar avlastat sitt medförda sedimentmaterial i sjön Ladtjojaure, som på detta vis förmodligen minskat till mindre än hälften av
sin ursprungliga storlek. I stället har ett stort delta med kanaler
och småsjöar bildats. Deltat fortsätter att växa ut i Ladtjojaure även
i nutiden. Dessa processer har studerats ingående under en lång följd
av år (Cewe-Norrbin 1965), varför området även utgör ett viktigt referensområde för vidare studier av slamföring och sedimentation.
~Q_Ij§~~~~~~~~~g}~~

Svämkäglan är belägen vid Tjeurajåkkas mynning mot Ladtjovagge och består aven högre västlig och en lägre östlig del (se fig 3 och 4 i
Hoppe-Ekman 1964). Den västliga delen är oregelbunden och småbruten på
ytan, varför den tycks bildad medan is ännu fanns i dalgången. Den
lägre östra delen tycks däremot vara uteroderad ur en tidigare högre
nivå och är att betrakta som en senare fas i svämkäglans utveckling.
Att svämkäglor börjar eroderas beror i allmänhet på att materialtillförseln avtar i vattendråget. I detta fall började förmodligen erosionen när inlandsisen avsmält så pass att den inte längre kunde förse Tjeurajåkka med tillräckligt mycket material. Ytterligare en möjlighet är att basnivån sänktes i Ladtjovagge. Tjeurasvämkäglan är redan genom sin storlek en ovanlig och skyddsvärd företeelse men förtjänar även intresse genom det sätt, varpå den demonstrerar landskapsutvecklingen.
Klass II
Objekt och områden som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse är av regional betydelse för den geovetenskapliga naturvården. Utöver de värderingar som finns i Tabell l lämnas endast vissa
kompletterande upplysninga~

- 65 ~_~~~~~~~i~~Q~r~9~!~_g!~~i~!~_~!Qr~QrfQ!Qgi

Det genom glaciärerosion starkt omformade Kebnekaisemassivet har redan
beskrivits (sid.32 fig. 10).

(se fig. 7 i Hoppe 1969a)

Tundrapolygonerna ligger i ett sandigt område vid Kaska Kaitumjaures
södra strand (fig. 20). En del av polygonerna har karterats (Hoppe
1969a fig. 6 och 8).
!1_~~9~Qr~~~r_Yi9_~~~~~~~y~gg~~_y~~!r~_~~~~i~g

Lokalen har redan beskrivits i samband med att moränerna
diskuterades (fig. 12).

Kebnekaise

1~_Y~~!PQ~!9!~~i~r~~~_~~9~Qr~~

Glaciärtungan omges aven stor och mäktig, isfy11d ändmorän (0strem 1964).
Den har utnyttjats för åldersbestämning genom lavmätning (Karlen 1973).
!§_Yr_91~~i~ri~~~_fr~~~~~!!_~~9~Qr~~_Yi9_~~2P!~_9!~fj~r

När klimatet blir kallare blir glaciärerna större. Det kan då hända,
att glaciären överskrider en tidigare uppbyggd moränvall. Sommaren 1952
upptäcktes (0strem 1965 fig. 28) hur en sådan ändmorän började smälta
fram ur Rabots glaciär. Sedan dess har glaciären fortsatt att dra sig
tillbaka, varvid den lämnat en tydlig och föga omvandlad moränbåge efter sig.
!Z_~j9Q~r~~~~_yj9_~jQr!i~g~_9!~~i~r

En av de äldsta moränbågarna i svenska fjällen (Karlen 1973).
!§_!~f~!!~9!~~i~r~~~_~~9~Qr~~~r

Isfa11sg1aciären omges av ett ändmoränsystem med flera stora och välutbildade moränvallar. Dessa har undersökts noga både vad det gäller uppbyggnad (0strem 1964) och ålder (Bergström 1955, Karlen 1973).
Det har då visat sig att moränerna består aven iskärna överlagrad med
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moränmaterial. Detta är i sig inte något ovanligt utan isfyllda moräner förekommer vid ett stort antal glaciärer (0strem 1962, 1973). Möjligheten att urskilja flera olika ryggar av mycket varierande ålder har
påvisats av Karlen (1973).
l2_r~~lQ~~l_f2~_~fl~!~9_~Q~~1~~~_~19_!~f~ll~gl~~1~~~~

"Fluted moraine" förekommer framför ett stort antal glaciärer i fjällen
(0strem et al 1973). Vid Isfallsglaciären har de undersökts mycket noga (Hoppe-Schytt 1953, Schytt 1963) varför man kan betrakta området som
en typlokal för "fluted moraine".
~Q_r~~f~1~gl~~1~~~~~_~~9~Q~~~~~

Även dessa moräner är isfyllda och har undersökts på liknande sätt som
Isfallsglaciärens moräner (objekt 18) med avseende på ålder (Karlen 1973)
och uppbyggnad (0strem 1965 och tidigare).

~Z_!~~~~9r~~~Qr_p~_k~r~1~!j~~~~

Hela södra dalsidan av Ladtjodalen är präglad av glacifluviala israndrännor. Tydligast är de omedelbart väster om Larkimtjåkka. Rännorna
ger belägg för att detta berg först dök upp ur isen som en nunatak,
som styrde smältvattnet över mot Ladtjovagge.
1l_~~~~_1_~1~~2~~l~~l~~_~19_~~~~~lj~~~~

Asarna har ett karaktäristiskt läge, som kanske varit avgörande för deras uppkomst. De är belägna just där dalgången vidgar sig och i "isrörelselä" av Tjålmetjåkka (Hoppe 1969a s. 6).
11_fQ~~11!_9~1!~_~~9_fl~~~_~1~~~~_Y19_Ijl~~Q~j~~~~

Deltat, som är bildat under deglaciationen, har avlagrats mot en is belägen vid Tjikkomjaure. Allteftersom denna har smält samman har också deltat
byggts ut på lägre nivåer. Deltaplanen innehåller även ett stort antal
dödishål.
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1§_Yl~~~~j~~~~~_~§1~~_Q~b_~§~~~§rlQQQ

Vistasjåkkas delta har i den tranga dalgången blivit mycket långsträckt,
med en mängd kanaler och småsjöar. I detta delta meandrar Vistasjåkka i
ett som det verkar mycket stabilt lopp. Vid en jämförelse mellan generalstabskartan från 1879 och den topografiska kartan från 1959 går det
inte att upptäcka några förändringar.
Under vintern 1970-71 byggdes en vägbank över deltat vid Paittasjärvi.
Denna dämning av deltat kommer förmodligen att i framtiden kraftigt påverka deltats naturliga sedimentationsförhållanden.
§1_~~1~~r_~19_~~rr~j~~r~

Denna ovanliga palstyp har beskrivits

textdelen (s.36 fig. 18).

Klass III
Objekt och områden som genom sällsynthet, utformning eller forskningsintresse är av lokal betydelse ur geovetenskaplig naturvårdssynpunkt.
1_Q~~~li9~_1~~9_Q~b_~~~li9_fQr~~~~~i~9

Förkastningen som kan följas på en sträcka överstigande 10 mil (utanför
kartområdet både i norr och söder) är ofta inte mer än 7-10 m hög. Den
är dock mycket markant och lätt att följa genom att den skär snörrätt
genom terrängen.
~_?Q~r~_~~r~~~j~~~~~~~~i~~1~_~i~~b§r

Områdets mycket välutbildade nischer har beskrivits tidigare
ciella delen (s.32 fig. 11).

den spe-
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19_Iy~_g~~l~_~Qr~~r~gg~r_e~_~~g~~!j~~~~

Dessa har beskrivits tidigare i den speciella delen (s. 35 ).
l~_fQr~Qg~g~_~lgQ~Qr~~~r_l_I~rf~l~g~l~~

Dessa består av två rader terrasser och kullar på Tarfaladalens östsluttning ordnade så att överytornas nivåer avtar mot söder. Ackumulationerna
består huvudsakligen av grovt blockmaterial. Bildningarna kan antingen
vara sidomoräner täckta av talusmaterial eller också talusmaterial, som
genom att snö och is inarbetats i det, självständigt flutit ut. Det sistnämnda alternativet kan man inte helt bortse ifrån, eftersom ackumulationerna inte bildar några egentliga ryggar.
!?_~lp~1~g!~fl~r~~~_~~q~9r~~

Vid denna morän har det lyckats att datera organiskt material (humus) under ändmoränen. Med hjälp av Kol-14-metoden kunde visas att proven var
ca 2400 år gamla (Karlen 1973). Det har hitintills inte varit möjligt att
göra sådana dateringar vid någon annan glaciär, varför Nipalsmoränernas
forskningsvärde måste anses vara betydande.
g~_~~~~Qr_Qfb_~f~~~~1~!19~~r_ylg_I~rf~1~qel~~~_~~~~1~g

Rännorna lutar mot Tarfaladalens mynning dock utan att vara påverkade av
någon istunga från denna dalgång (Hoppe 1964 s. 339), vilket visar att
Tarfalaisen måste dragit sig tillbaka innan Ladtjovagge var isfritt.

g§_~r_g~glefie!lQ~?bl~!Qri~~_~~~p~~~!_yl~!lg~_r~~~Qr_~QrgY~~!_Q~

Nikkaluokta
----------På Kåkinjunjes sluttning OCh ända ned i Nikkaluokta by finns ett antal
långa rännor, som bildats av den smältande glaciärtungan i Vistasvagge.
Dessa rännor är viktiga därför att de visar att isen i Vistasvagge
detta skede var högre än isen i Ladtjovagge (Hoppe 1964 s. 339).
De avlagringar som finns framför rännorna har närmast karaktären av
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vara svårt att göra i andra fall, exempelvis i avseende på svämkäglorna
i Vistasvagge.
g2_~~~~Qr_~Qrr_Q~_~rQ~j~~~

Dessa rännor har i förhållande till de övriga i området ett något ovanligt utseende. De är genomgående dubbelsidiga, dvs de har skurits ut
som floddalar med båda stränderna i moränen, medan de laterala israndrännorna endast har ena stranden bevarad eftersom den andra utgjordes
av nu bortsmält is.

~2_~~11~!~~~~~_1_Y~Q~!~j~~~~~_9~lg~~g

Asen börjar något odeciderat med att flera små slukåsliknande bildningar löper samman för att i dalgångens övre, trängre del bilda en
5-10 m hög ås. Där dalgången vidgar sig, bildar åsen några deltaliknande terrasser, grenar sig och blir påtagligt mindre. Asen kan emellertid
urskiljas flera kilometer utefter jåkken.

43
Fossilt delta söder om Kåbrek
-------------------------------~?_~Q~~il!_9~1!~_i_I~~~~~~gg~

Deltat som ligger just norr om ~tnajåkkas svämkägla i Teusavagge är synnerligen välutbildat med tydliga strömkanaler och en markant deltafront.
~§_~1~~lfl~~1~1_~~~~~~1~!19~_~19_~~§~~_~~1!~~j~~r~2_2~9~~9~

Ackumulationens stora vetenskapliga intresse och de sparsamt förekommande parallellerna har påpekats av Hoppe (1969a s. 7-8).
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~~_~2Yi~Q}QS~!~~9Qr_i_~2~~2~2Y299~

Dessa har undersökts i samband med ett seminariearbete (som refereras
av Rapp 1960).
~?_~2Yi~~}QS~!~~9Qr_i_~~QP~rY~99~

Synnerligen välutbildade lavinblocktungor på båda sidor av dalen som på
ett mycket karaktäristiskt sätt påverkar landskapsbilden (fig. 15).

(Rapp 1959 s. 37)
?Z_~2Yi~~}QS~!~~9Qr_Yi9_~i99QP2~!§

En stor mängd mycket regelbundna lavinblocktungor.

De första beskrivningarna av palsar gjordes i Sverige kring sekelskiftet,
varefter intresset för palsar under många år var mycket litet. När G.Lundqvist 1951 publicerade sin uppsats om palsarna i Paltavagge, kom detta
att sätta ny fart på palsforskningen och lokalen kan därför betraktas som
betydelsefull. Palsarna är välutbildade kupolpalsar. Antalet är dock ganska litet.
§g_P~}~~r_Yi9_~~i!~j2~r~

Kring Seitajaure finns ett flera kvadratkilometer stort område med palsar. Dessa är huvudsakligen utbildade som stora flak med bevuxen överyta. Höjden överstiger sällan 1-1,5 m.
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SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDESBEDöMNINGEN
Naturvärdesbedömningen sammanfattas i en karta över områden med stor
frekvens av värdefulla objekt (fig. 24). Denna summerar de föregående
stegen av värderingen men tillvaratar även inventerarens kännedom om
objekten och deras inbördes sammanhang. Därvid har stor vikt lagts vid
objektsamlingar som skildrar utvecklingsförlopp. Dessa kan sägas utgöra
helheter. Detta kan exemplifieras med de många lokaler med israndrännor
som finns utefter Kalix och Kaitum älvar. Flera av lokalerna har låga
poäng och endast någon enda har nått hög poängsumma, men trots detta
måste områdena som helheter betraktade anses mycket värdefulla, eftersom de ger en mycket klar bild av landskapsutvecklingen.
Kartområdet har endast i ringa omfattning berörts av tyngre exploatering
i samband med Kakerjaures dämning och Nikkaluoktavägens byggande. Det har
därvid inte skett någon omfattande ändring av landskapet, varför även
dessa ingrepp räknats till den lätta exploateringen. Områden utsatta för
sådan finns inom kartområdet framför allt utefter Nikkaluoktavägen samt
vid Tjuonajåkk, Kebnekaise fjällstation och Tarfala. Genom områdets karaktär av väglöst fjälland har dock inverkan varit minimal, jämfört med
vad som skett i mera tätbebyggda områden i Sverige.
I detta sammanhang kan påpekas, att vissa av vandringslederna har en
mycket stor vandringsfrekvens (översiktsplanering i BD-län 4 1973).
Detta gäller Kungsleden samt sträckan Nikkaluokta-Kebnekaise som båda
är starkt förslitna. Speciellt drabbas sediment och myrmark av denna
"antropogena erosion". Ladtjodalen trafikeras mycket med bandfordon på
vintern men även under andra årstider, varför skador, speciellt på myrarna, uppstått.
Den sammanfattande kartan visar tre kärnområden av mycket högt värde,
nämligen Tarfaladalen i centrala Kebnekaise, östra Ladtjodalen med Larkimtjåkka och Paltatjåkka samt Harrejaureområdet med Tuipe. Dessa byggs
upp av ovanligt stora koncentrationer av värdefulla objekt. De omges sedan av ytor med lägre objekttäthet och mindre värdefulla objekt. Dessa
ytor understryker tydligt helhetens betydelse. Enstaka värdefulla objekt
har även markerats utan att några försök gjorts att knyta ihop dem till
större områden.
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Kloss I-områden

I I Klass II-områden
Fig 24

Klass ffi - områden
Områden påverkade av mänsklig
aktivitet

Geomorfologiskt värdefulla områden och områden påverkade av
mänsklig aktivitet inom storrutan 29 I Kebnekaise
Geomorphologically valuable areas and areas affected by human
activity in the Kebnekaise region.
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SKYDDSBEHOV
De flesta objekt och områden, som beskrivits och värderats i de föregående avsnitten, är tåliga mot den nuvarande markanvändningen, renskötsel, jakt, fiske och rörligt friluftsliv. Det är också endast i
ett fåtal fall geovetenskapliga objekt åtnjuter något skydd, nämligen
en liten yta i kartområdets sydvästra hörn som faller inom Stora Sjöfallets nationalpark. Det kan påpekas, att delar av området åtnjuter
visst skydd i och med att "väglösa vildmarkskärnor" avgränsades i
samband med riksdagsbehandlingen av den fysiska riksplaneringen.
Något ytterligare skydd skulle kanske inte behövas om den nuvarande
markanvändningen bestod. Det är dock tveksamt om så blir fallet, redan en utökad turism med krav på fasta anläggningar kan väntas medföra allvarliga skador på naturen, om inte verksamheten i förväg
noga planeras.
De skyddsföreskrifter som skulle behövas för att skydda geomorfologiska objekt är förbud mot schaktning och täktverksamhet och i vissa
områden eventuellt föreskrifter till skydd för landskapsbilden (naturvårdslagen § 18 och 19).
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- 76 RATTELSER OCH TILLAGG TILL KARTAN
Den geomorfologiska kartan över Kebnekaise har följande mindre fel:
(Lägesangivelser efter rikets nät. Koordinaterna finns angivna
kartbladshörnen. )
Höjdkurvorna är felaktigt numrerade på två ställen på kartans södra
hälft. Norr om Kaitumälven vid högra kartbladskanten står 500, 700,
900, skall vara 600, 800 och 1000. Väster om Padje Kaitumjaure står
600, 800, 1000 och 1200, skall vara 700, 900, 1100 och 1300.
MarkeringEn för kalt berg saknas vid Nikkaluokta (1633; 7532).
Blocktecken saknas vid Piekkostjåkka (1642; 7503).
Röda tecknet vid Tålle (1644; 7524) skall istället vara betecknat
med grönt raster.
Rännpilar saknas (1630; 7502).
Meandertecken saknas vid Ladtjojåkka (1629; 7531).
Grön båge för kuperade glacifluviala ackumulationer saknas (1628;
7501) .
Palstecken saknas vid Nikkaluokta (1636; 7532) och vid Lävasjåkka
(1646; 7549).
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