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Hittills utgivna geomorfologi ska kartblad 

Kartmaterialet i erforderlig utsträckning godkänt ur sekretessynpunkt för spridning. Statens 
Lantmäteriverk 1977.06.01 
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De geomorfologiska kartbladen 30H RIKS
GRÄNSEN (öst), 30 I ABISKO, 31 H REU
RIVARE och 31 I VADVET JÄKKA har sam
manförts till en karta som ingår i en grupp 
av fyra sådana över svenska fjällområden, 
utgivna samtidigt. Skalan är liksom för de 
tidigare utgivna sju bladen 1 :250 000. Läget 
av de sammanlagt 11 bladen - till vilka också 
bör läggas ett tidigt och delvis i annan teknik 
karterat större område i nordvästra Dalarna -
framgår av vidstående översiktskarta. 

Karteringen har liksom tidigare baserats på 
flygbildstolkning. Fältkontroller har företagits 
i den omfattning som ansetts nödvändig 
för en riktig identifiering och för att skapa 
bättre förutsättningar för de värderingar, som 
denna beskrivning mynnar ut i. 

I senare kartblad - så också i detta - har 
även myren återgivits. I huvudsak har infor
mationen inhämtats från den topografiska 
kartan, som ju även den väsentligen bygger 
på ett flygbildsinnehåll. Stickprovsvisa kon
troller har företagits och viss generalisering 
nödvändiggjorts av kartskaleskäl. Liksom 
tidigare har ytor utan klara morfologiska indika
tioner lämnats vita. En klassificering av dem 
skulle ha krävt betydande insatser av fältar
beten och därmed starkt ökade kostnader: 
med hänsyn till att det vanligen torde röra 
sig om ett relativt tunt, odifferentierat morän
täcke, har åtgärden ansetts försvarlig. 

Till kartan hör en relativt utförlig beskrivning 
av terrängformerna inom kartbladsområdet 

och en kortare skildring av deras utvecklings
historia, i den mån denna kan rekonstrueras. 
Liksom i fråga om kartan är denna presen
tation koncentrerad till vad som ofta kallas 
mellanformer. De allra största formelementen 
- ytor av peneplantyp - dalgenerationer 
etc. - liksom former av mindre storlek än 
några kvadratmeter - t ex mindre frostmarks
former - redovisas sålunda ej. Skälen är bl a 
kart- och reproduktionsmässiga, i fråga om 
småformerna också begränsningar i flygbilds
materialets upplösningsförmåga, dvs informa
tionsinnehåII. 

Beskrivningen avslutas som redan antytts 
med en värderingsdel, som för fram till en 
sammanfattande översikt i lättillgänglig form. 
Värderingsprinciperna är desamma som tilläm
pats tidigare. Svårigheterna att åstadkomma 
invändningsfria sådana skall åter understrykas. 
Genom redovisningen av de individuella ob
jekten och av gången av värderingen torde 
andra värderingsgrunder kunna anläggas: Vä
sentligt andra resultat torde dock vid tillämp
ningen knappast bli följden. 

För kostnaderna har svarat statens naturvårds
verks fjällutredning och forskningsnämnd samt 
den naturgeografiska institutionen vid Stock
holms universitet. 

GUNNAR HOPPE 
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Geomorfologiska kartbladen 30 H RIKSGRÄN
SEN (öst), 30 I ABISKO, 31 HREURIVARE 
och 31 IVADVETJAKKA 
- Beskrivning och naturvärdesbedömning 

Fil kand Olle Melander 

Såväl beskrivningen som naturvärdesbedöm
ningen har delats i två avsnitt, s k allmänna 
och speciella delar. I de förstnämnda ges 
generella översikter av terrängformer, land
skapsutveckling och naturvärdesbedömning i 
fjällkedjan, medan förhållandena inom det nu 
aktuella kartområdet diskuteras i de senare. 

Beskrivningen inleds med en orientering om 
karteringsmetodik samt en systematisk be
skrivning av terrängformer inom fjällkedjan 
och deras återgivning på kartan. Kartan ba
seras 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 mellanstoriek. 

De västra delarna av kartområdet domineras 
av stora arealer med kalt berg och är objekt
fattiga. Centralt inom området ligger hög
fjällsmassiven Sielmatjåkka, Mårma, Pallen
tjåkka, Tuoptetjåkka m fl. Dessa är betydligt 
formrikare och innehåller flertalet av områdets 
nischer men också flertalet sluttningsformer 
och en stor del av strukturmarken. Glaciala 
former (israndrännor , åsar, deltan osv) före
kommer flerstädes men är huvudsakligen 
koncentrerade till områdets östliga delar och 
Torneträsks dalgång. Dessa former visar till
sammans med isräfflor hur isen inom om
rådet från att ha rört sig mot norska kusten 
i norr och väster under avsmältningen allt
mer styrts av topografin för att slutligen dra 
sig tillbaka in mot högfjällsmassiven i söder 
och väster, varvid vissa ispartier lämnades 
kvar i Torneträsks dalgång. Isen dämde där 
upp ett antal issjöar som låter sig rekon-
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strueras med hjälp av fossila issjöstrandlinjer 
och deltan. 

Naturvärdesbedömningen 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 geo
vetenskapligt naturvårdsvärde. 

Vid naturvärdesbedömningen har 90 objekt 
urskilts som speciellt värdefulla. Därvid har 
påträffats 6 klass 1-, 13 klass 11- och 71 klass 
III-objekt (fig 31). Områden med stor frekvens 
av värdefulla objekt har sammanförts på en 
särskild karta (fig 34). Denna visar att ett stort 
värdefullt område finns utefter Torneträsks 
södra strand. De mest värdefulla objekten 
samtliga klass I är belägna i Kärkevagge. 
Tjuonavagge, Pässivagge, vid Kaisepakte och 
Viddja. Ytterligare värdefulla områden finns 
vid Torneträsks nordvästspets, Lulep Välivare 
och i högfjällsmassiven i söder. 

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



Geomorphological maps 30 H RIKSGRÄNSEN 
(east), 30 I ABISKO, 31 HREURIVARE 
and 31 I VADVET JAKKA 
- Description and assessment of areas of 
geomorphological importance 

Olle Melander B.Sc. 

The description and assessment of areas of 
geomorphological importance on the mapped 
area have both been divided into two sections, 
The first provides a general survey of the land
forms, the evolution of the landscape and an 
assessment of areas of geomorphological 
importance in the mountain range, while the 
second section deals with specific features in 
the mapped area. 

An explanation of the mapping methods used, 
is given together with a systematic account 
of the landforms in the mountain range and 
their cartographic representation. The map is 
based on aerial photographic interpretation 
with field control, but the method and the 
small scale (1 :250,000) used have generally 
restricted the choice of forms to those of 
medium scale. 

The western part of the mapped area is 
dominated by bed rock outcrops and shows a 
relatively limited range of landforms. In the 
central part of the area are the high mountain 
massifs of Sielmatjäkka, Märma, Pallentjäkka, 
Tuoptetjäkkah etc. There a greater variety 
of forms are developed; including the majo
rit y of the cirques as weil as talus, mudflows, 
avalanche boulder tongues and patterned 
ground. Glaciallandforms (drainage channels, 
eskers, deltas etc) are common especially 
in the eastern part of the area and in the 
Torneträsk region. These landforms together 
with glacial striae show how the inland ice 

first flowed west and north towards the 
Norwegian coast and then, as the ice reces
sion continued the ice was more and more 
confined by the topography. Finally the ice 
withdrew towards the high mountain massifs 
in the south and west, but stagnant ice 
remained in the Torneträsk valley. Fossil 
shore lines and deltas, indicate that a number 
of meltwater lakes developed. 

Areas of geomorphological importance are 
identified after an assessment based on a 
point rating system which takes account of 
the ra rit y, perfection and scientific interest 
of the landforms. The numbers of points 
awarded for each of the factors are collated 
and evaluated, the landforms being divided 
into four conservation categories (I, II, III 
and IV) in order of diminishing importance. 

Ninety landforms have been selected as 
of special geomorphological value, and of 
these 6 belong to category I, 13 to category 
II, and 71 to category III (Fig. 31). Areas 
rich in landforms of special scientific interest 
have been designated (Fig. 34) An area 
of outstanding geomorphological significance 
lies south of Torneträsk. It contains all the 
category I-landforms which includes Kärke
vagge, Tjuonavagge, Pässisvagge, Kaisepakte 
and Viddja. Other valuable areas are situated 
to the northeast of Torneträsk, at Lulep 
Välivare and in the southern high mountains. 
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Inom geomorfologin studeras jordytans for
mer och de formskapande processerna. Land
formerna skapas genom ett samspel mellan 
uppbyggande och nedbrytande krafter. De 
processer som svarar för uppbyggnaden av 
stora former, som t ex bergskedjor och vul
kaner, genereras av krafter i jordens inre, 
medan de nedbrytande och omlagrande kraf
terna huvudsakligen får sin energi från solen. 

Med hänsyn till de processer som varit verk
samma vid formskapandet, kan en indelning 
göras i: 
• glaciala former (bildade av glaciärer och 

inlandsisar) 
• fluviala former (bildade av det rinnande 

vattnet) 
• glacifluviala former (bildade av glaciärer

nas smältvatten) 
ED limniska och marina former (bildade genom 

vågverkan i sjöar och hav) 
ED sluttningsformer (bildade genom fall, glid

ningar och flytrörelser) 
ED frostmarksformer (huvudsakligen skapade 

Den skandinaviska fjällkedjan uppstod vid en 
bergskedjebildning för 400-600 miljoner år 
sedan. Stora stycken av berggrunden, s k 
skollor, sköts då från väster in över det 
gamla urbergsområdet i öster. Fjällkedjans 
svenska del består aven hel serie skollor 
som delvis har skjutits upp på varandra. 
De äldsta påträffas längst i öster vid fjäll
kedjeranden medan skollorna blir allt yngre 
ju längre mot väster man kommer. Skollorna 
med sina mot väst eller nordväst flackt stu
pande (lutande) bergarter har givit förutsätt
ningar för branter vettande mot öster. Över 
långa sträckor bildar skollorna en markerad 
brant i öster, den s k glinten. Genom att 
de överskjutna bergarterna är mycket mot
ståndskraftigare än de mjuka skiffrarna i 
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genom tjälskjutning) 
• eoliska former (bildade av vinden) 
• karstformer (skapade i kalkhaltiga bergarter 

genom utlösning av kalciumkarbonat) 
• biogena och antropogena former (bildade 

av organismer respektive genom människans 
omskapande verksamhet) 

En ytterligare uppdelning kan göras i erosions
och ackumulationsformer, beroende på om 
terrängformerna uppstått genom nedbrytning 
eller avlagring av material. 

Viktiga skeden i reliefutvecklingen kan rekon
strueras på grundval av landformernas nu
varande utseende och inre uppbyggnad. Na
turligt nog är de yngsta formerna som bil
dades under inlandsisens avsmältningsskede 
och därefter, rikligare förekommande och 
bättre bevarade än de äldre som blivit mer 
eller mindre förstörda av senare processer. 
kartläggningen av de äldre är ofta vansklig, 
varför drag i den tidiga reliefutvecklingen 
endast undantagsvis har kunnat behandlas i 
det föreliggande arbetet. 

underliggande lager, bibehålls de branta 
stupen längs fjällkanten. 
I samband med tektoniska rörelser i jord
skorpan (t ex jordbävningar) uppstår ibland 
bristningar varvid sprickor och förkastningar 
kan uppkomma. Dessa kan inte sällan följas 
kilometervis i en och samma riktning. 
Reliefformer , som återspeglar berggrundens 
struktur och sammansättning, kallas struktur
former (skall ej förväxlas med strukturmark, 
som bildas genom tjälskjutning). Till skillnad 
från dessa strukturformer finns det former 
som inte alls återspeglar skillnader i den geo
logiska uppbyggnaden utan som är resultat 
av de nedbrytande processerna. De kallas 
skulpturformer och utgörs av t ex dalgångar 
eller utpräglat flacka ytor, s k denudations-



ytor. Dessa flacka ytor kan förmodas vara 
bildade genom en långvarig nedbrytning. 
Denna kan ha tillgått på olika sätt. Antingen 
kan man tänka sig att vittring, sluttnings
processer och fluvial erosion utgör huvud kom
ponenterna eller att dessa utgörs av vittrings
och avspolningsprocesser, typiska främst för 
tropiska växelfuktiga områden. I första fallet 
brukar man anta att slutprodukten blir en 
utflackad berggrundsyta nära havsytans nivå, 
ett s k peneplan; det kan senare ha höjts 
genom t ex tektoniska rörelser. I det senare 
fallet kan ytorna bildas även högt över havs
ytans nivå. Höjdläget synes då företrädesvis 
bli bestämt av kemisk djupvittring och efter
följande bortspolning av vittringsprodukterna. 
Sådana områden finns i dag i t ex Östafrika 

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 Skandi
navien och Kanada. 
Hur många gånger inlandsisar bildats och för
svunnit i Skandinavien är inte känt. Att det 
varit flera gånger kan dock sägas med stor 
säkerhet. Det är svårt att avgöra vilken andel 
i reliefutvecklingen tidigare inlandsisar kan 
ha haft. Den senaste istidens verkningar, 
och då speciellt under dess avslutningsfas, 
tycks dock ha haft ett avgörande inflytande 
på landskapsutformningen i Skandinavien. 
Man beräknar att den senaste istiden började 
för c:a 70000 år sedan. 
Den inleddes genom att eventuellt befintliga 
glaciärer började växa och nya tillkom uppe 
i fjällen. Från dylika små nischglaciärer utveck
lades isar som med tiden utfyllde de när
belägna dalgångarna i form av dalglaciärer. 
Allteftersom dessa ökade i storlek växte de 
samman till ett isströmnät som täckte fjäll
dalarna. När glaciärtungorna nådde utan
för fjällkedjan bredde de ut sig över låglandet 
och bildade så småningom en mäktig inlands
is. Den täckte under sitt maximalstadium så 
gott som hela Skandinavien, Finland och 
t ex de nordligaste delarna av Polen och 
Tyskland. 

De mäktigaste delarna av inlandsisen kom att 
byggas upp någonstans mellan fjällkedjan och 
Bottenhavet, möjligen ännu östligare. För fjäll-

och Indien, där klimatet alltjämt är tropiskt 
växelfuktigt, men även Sverige har med stor 
sannolikhet haft klimat av denna typ under 
tidigare geologiska perioder. 

Oavsett hur dessa flacka ytor bildats, måste 
många av dem betraktas som mycket gamla 
företeelser, bildade senast under tertiärtiden 
(2-70 milj år sedan). Svårigheterna att be
stämma deras avgränsning, ålder och upp
komst är anledningen till att de inte markerats 
på kartan. Den topografiska kartans höjd
kurvbild (jfr höjdskiktskartan) kan dock ge 
en antydan om var de förekommer. 

kedjans del innebar detta en radikal föränd
ring. Från en situation där isen rörde sig 
från högfjällen ned mot lägre beläget land på 
båda sidor, skiftade isen delvis rörelseriktning 
och gled i stället över fjällkedjan från öster 
mot den norska kusten i väster. Att så 
verkligen varit fallet visas av att man i fjäll
kedjan, även på höga toppar i Sarek, kan hitta 
flyttblock från berggrunden i öster, som 
transporteras dit aven mäktig inlandsis. 

Man har belägg för att det under själva 
istiden funnits såväl varmare perioder, då isen 
börjat smälta, som kallare då den återigen 
vuxit i storlek. Kunskaperna om dessa varm
resp kallperioder är ännu bristfälliga, men den 
slutgiltiga isreträtten är relativt väl rekon
struerade i varje fall i sina huvuddrag. Den 
definitiva avsmältningen tycks för fjälltrakternas 
del ha börjat för 8000-10000 år sedan, 
dvs vid en tidpunkt då det övriga Sverige i 
stort var isfritt. Detta betyder att flertalet av 
de karterade formernas geologiska ålder är 
mycket låg, även om en del av de större land
formerna, t ex glaciärnischerna, kan hänföras 
till ett tidigt skede av sista istiden eller rent 
av till äldre istider. 

Efter isens försvinnande under s k postglacial 
tid började andra formskapande krafter att 
göra sig gällande. Dessa krafter, som ännu 
verkar, är främst fluviala processer samt 
frost- och sluttningsprocesser, men även 
vinden, nuvarande glaciärer och människan 
bidrar till att omskapa jordytans relief. 
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De geomorfologiska kartornas uppgift är att 
redovisa de olika problemkomplex som stu
deras inom geomorfologin. Dessa kartor ut
gör därför en stor och heterogen grupp, 
vars innehåll och utformning kan variera med 
kartskala och karteringssyfte. Generellt kan 
man säga att geomorfologiska kartor beskriver 
jordytans relief och redovisar dess skilda 
landformer . Man vill i den redovisningen om 
möjligt även ge upplysning om landformens: 

utseende och form 
storlek och lutningsförhållanden 
uppkomstsätt 
ålder (uppkomsttid) 
uppbyggnadsmaterial och underlag 

De geomorfologiska kartorna inom det här 
aktuella projektet har utvecklats med mål
sättningen att åstadkomma en snabb kart
läggning av stora områden till låg kostnad 
och med direkt användbarhet inom natur
vårdsarbetet. Detta innebär att vissa kompro
misslösningar har fått tillgripas. Kartorna kan 
därför inte göra anspråk på att tillgodose 
samtliga aspekter av reliefåtergivning (inkl 
morfometrisk och morfokronologisk informa
tion). En sådan komplett återgivning torde f ö 
fordra ett flerbladssystem. 

Karteringsarbetet baseras huvudsakligen på 
flygbildstolkning, vilken i viss utsträckning 
begränsar formurvalet vid inventeringen. Det 
är främst de landskapspräglade mellanstora 
formerna som kan karteras. Av storformerna 
redovisas endast vissa, som är knutna till 
den glaciala erosionen, medan äldre slätt
fragment o d inte har medtagits främst på 
grund av osäkerheten i tolkning och avgräns
ning. Av småformerna har i gynnsamma fall 
delar av frostmarksformerna kunnat komma 
med. Flygbildernas upplösningsförmåga och 
kartans redovisningsskala förhindrar dock att 
alltför små former inbegrips i karteringen. 
Exempelvis kan mycket små berghällar upp
täckas vid flygbildstolkningen, men på grund 
av redovisningsskalan 1 :250 000 har hällar 
mindre än 0,05 km2 inte kunnat markeras. 

Arbetsgången vid utarbetandet av kartorna 
har följt nedanstående schema: 
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D flygbildstolkning av svart-vita flygbilder 
i ungefärlig skala 1 :30 000, manuell 

överföring av tolkningsresultaten till 
manuskriptkartor i skala 1:50 000, 

D terrängkontroll av vid flygbildstolk
ningen svårklassificerade eller intresse
väckande objekt. Dessutom rutinkon
troller utefter färdvägarna, 

D eventuellt ytterligare flygbildstolkning 
föranledd av terrängkontrollerna, 

D renritning av kartan i skalan 1: 100 000, 

D tryckning av kartan i skalan 1 :250 000. 

Strävan har varit att med karttecken symboli
sera terrängformerna och de formskapande 
processerna. Landformerna har därför syste
matiserats efter de processer som skapat dem 
och på kartan har de i huvudsak mar
kerats med symboler i olika färger efter pro
cessgrupp; sålunda är karttecknen för former 
bildade genom 

CD glaciala erosionsprocesser violetta 
• glaciala ackumulationsprocesser röda 
ID glacifluviala/fluviala erosionsprocesser bruna 
ID glacifluviala/fluviala ackumulationsprocesser 

gröna 
ID limniska processer blåa 
ID sluttningsprocesser bruna 
ID frostprocesser violetta 
ID eoliska processer gula 
ID karstprocesser bruna 
CD antropogena/biogena processer svarta 

Full konsekvens har av skilda skäl, däri
bland skaltekniska, varit omöjlig att uppnå. 
Detta gäller främst frostprocesser och slutt
ningsprocesser (se nedan). 

Karttecknen är många gånger snarast att 
betrakta som symboler för ansamlingar av 
former; exempelvis betyder en svart prick inte 
en pals utan en grupp palsar. I fråga om 
större landformer svarar varje tecken däremot 
mot ett enda formelement - t ex i avseende 
på glaciala nischer, rullstensåsar och större 
ändmoräner. 

En kortfattad beskrivning av olika landformer 
typiska för fjällområdet lämnas i den "all
männa delen". Där redogörs i huvudsak för 
de former karteringen omfattar men även 
andra (t ex småformer) som är viktiga för 
områdesbeskrivningarna. Den "speciella delen" 



och kartans teckenförklaring ger besked om 
vilka former som påträffas vid inventeringen 
av föreliggande kartområde. 

G laciala .c.lI"jn.~llnll"l~"'nll"ll"tf'I>il:.l"lI· 

Till kalt berg har räknats områden som 
präglas av den blottade berggrunden och 
dess struktur. Att berggrunden ställvis kan 
vara täckt av mycket tunna moränlager eller 
vittringsmaterial har inte ansetts motivera 
en särredovisning. 

Det kala bergets utbredning tycks till inte 
ringa del ha bestämts av effektiviteten i gla
ciärernas erosions- och avlagringsarbete. En 
tydlig tendens är att förekomsten av kalt 
berg ökar med stigande höjd över havet 
och med reliefens branthet. Denna princip 
är dock inte allmängiltig utan störs i de norra 
fjälltrakterna aven mycket tydlig zonering 
i öst-västlig riktning; stora områden med kalt 
berg förekommer i väster och endast obetyd
liga i öster. 
Bland de landformer som skapats av den 
glaciala erosionen märks speciellt glacialt 
präglade kantlinjer och nischer men även 
rundhällar av olika storlek. 

Med en glacialt präglad kantlinje menas 
den skarpa brytningslinje som bildats t ex 
vid övre kanten aven U-formad dalgång 

Fig 1 Glaciala erosionsformer 
Landforms resulting from glacial erosion 

1 U-dal, U-shaped val/ey 

2 Kamlinje mel/an två U-dalar, Crest-line 
between two U-shaped val/eys 

3 Glacialt präglad kantlinje, Glacial/y eroded 
trough edge 

4 Glaciärnisch, Cirque 

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 struk
turbetingade och de har senare endast blivit 
skärpta av iserosionen. Om kantlinjerna är 
otydliga eller dåligt utbildade, har de på 
kartan streckats och markerats som glacialt 
svagt präglad kantlinje. 

Mindre glaciärer förekommer ofta i hålformer 
på fjällsidorna, s k glaciärnischer. När gla
ciärerna smälter bort kvarstår dessa som 
tomma nischer och vittnar om tidigare kallare 
klimatförhållanden. Nischerna kan nå mycket 
olika utvecklingsstadier beroende på hur inten
siv glaciärerosionen varit och hur länge den 
fått verka. De kan anta former alltifrån fåtölj
liknande 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 glaciär
nisch och otydlig glaciärnisch. 

Glaciala ackumulationsformer 
När glaciärer och inlandsisar eroderar under
laget, bryter de loss och för med sig berg
artsfragment som delvis nötts ned och blan
dats till ett osorterat material som innehåller 
alla kornstorlekar. Detta material brukar kallas 
morän och bildar, sedan det smält fram ur 
isen, dels ett moräntäcke som följer under
laget, dels egna moränformer . 

De senare kan utgöras av: 

drumlins, ändmoräner, rogenmorän och ku
perad moränterräng. På kartan har dessa 
terrängformer markerats med symboler i röd 
färg, medan det vanliga moräntäcket saknar 
egen beteckning och är vitt. 

När inlandsisar och glaciärer rör sig över 
underlaget sker i vissa fall en upplinjering av 
moränen i isrörelseriktningen som kan ta sig 
uttryck i oftast strömlinjeformade ryggar 
(drumlins), i långa moränsträngar ("fluting") 
och i en striering av moränytan (drumlini
sering). Alla dessa terrängformer syns väl 
på flygbilder, ibland bättre än från marken. 
Formerna ger viktiga upplysningar om den 
sista isrörelsen över området. Även framför 
recenta glaciärer förekommer ibland en upp
linjering av moränen, som kan ge intryck av 
att området framför glaciären är upplöjt i 
spikraka fåror. Formerna, som kallas "fluted 
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moraine", består dock av parallella ryggar, 
inte sällan avlagrade bakom större block 
(se fig 2). 

Vid glaciärens kanter samlas moränmaterial 
som smält fram ur isen. Om glaciärfronten 
under en längre tid är stationär, samlas så 
mycket material att moränryggar byggs upp. 
Bildas de framför glaciärens front talar man 
om ändmoräner, medan de moränryggar 
som byggs upp utefter glaciärens sidor kallas 
sidomoräner (se fig 2). Moränryggar av 
dessa typer finns inte bara vid nutida glaciärer 
utan uppträder också i områden som tidigare 
hyst glaciärer. 

Beroende på betingelserna vid isavsmält
ningen kan morän kullar och områden med 
oregelbunden, småbruten moränterräng upp
stå. Utan att närmare skilja på bildnings
betingelserna har områden av denna karaktär 
sammanfattats under två tecken, avhängiga 
av nivåskillnaderna inom moränterrängen. Den 
småkuperade moränterrängen har i regel 
nivåskillnader mindre än 5 meter (3-5 m), 
medan den kuperade moränterrängen har 
nivåskillnader överstigande 5 meter (5-20 m). 

Såväl ovanpå som i glaciärisen finns ofta 
block och stora stenar, som avlagras på 
moränytan när isen smälter. Beroende på 
berggrund och avsmältningsförhållanden -blir 
vissa moränytor extremt rikblockiga; blocken 
kan också vara av betydande storlek. Block
marker kan emellertid även bildas genom 
frostsprängning, ras och uppfrysning ur 
moränen. På kartan redovisas de som rik
och storblockiga områden utan avseende 
på bildningssätt. End~st talus och block
sänkor har erhållit separata beteckningar (se 
nedan). 

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

Speciellt under inlandsisens avsmältnings
skede uppstod stora mängder smältvatten 
som ofta bildade helt andra dräneringsmönster 
än de nutida vattendragen. Ibland var dessa 
smältvattenströmmar små och av kort varak
tighet och lämnade då inte heller några tyd-
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fig 2 Ackumulationsformer vid nutida gla
ciärer Recent moraine features 

1 Sidomorän Lateral moraine 

2 Mittmorän Medial moraine 

3 Ändmorän med iskärna Ice-cored moraine 
4 "Fluted moraine" 

liga rännor efter sig. För dylika företeelser 
har streckade pilar i brun färg använts för 
att på kartan markera diffusa glacifluviala 
erosionsspår. Smältvattnet kunde också bilda 
mäktiga flöden som skar sig djupt ned i 
morän och berggrund. Dessa ofta kanjonlika 
dalar har markerats med kraftigare bruna pilar 
som större glacifluviala/fluviala rännor. 

De glacifluviala rännorna kan ha mycket 
olika utseende och läge i terrängen beroende 
på hur de är bildade i förhållande till den 
smältande inlandsisen. Utefter glaciärtungor
nas sidor kan smältvattnet söka sig fram i 
form av s k isälvar, särskilt under våren, 
innan isen börjar frätas sönder. Isälvarna skär 
sig gärna ned i marken intill glaciärkanten 
och ger då upphov till israndrännor eller 
skvalrännor. När sådana rännor löper paral-



lellt med varandra och är ensidiga, anses 
smältvattnet ha runnit omedelbart intill is
kanten och rännorna återger därför dennas 
lutning. I många fall visar rännorna så stark 
lutning att det måste antas att de sökt sig 
in under glaciären som slukrännor. 

Förekomster av israndrännor ger viktiga 
hållpunkter vid rekonstruktionen av isens till
bakagång och bidrar därvid till förståelsen 
av landskapsutvecklingen . 

Där ett vattendrag har skurit igenom lös
material, 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. 
Även mycket breda rännor som skurit sig 
igenom lösmaterial har markerats med hjälp 
av två erosionskanter på kartan. 

Karakteristiskt för vattendrag som rinner fram 
i flacka områden är att de ringlar sig och 
pendlar, meandrar, i stället för att flyta i ett 
rakt flodiopp. Processen innebär att material 
eroderas i vattendragets yttersvängar och att 
avlagring sker i innersvängarna. Sådana 
meanderlopp kommer gradvis att ändra ut
seende. Det kan t ex inträffa att floden skär 
sig en helt ny väg, varvid en tidigare mean
derbåge blir avskuren och kvarlämnad som en 
korvsjö. Denna process är aktiv i nutiden 
men förekom även vid inlandsisens avsmält
ning. 

På kartan har tecken för meander endast 
utnyttjats för meanderlopp i nutida vatten
drag, däremot ej för de fossila (glacifluviala) 
meanderloppen. Deras läge demonstreras dock 
tydligt av rännornas båglinjer. 

Vattenfall och forsar som är typiska för 
ett glacialt bearbetat område har på kartan 
endast kunnat markeras i de större vatten
dragen. 

Glacifluviala och fluviala acku
mulationsformer 
Avgränsningen av glacifluviala ackumulations
former från issjösediment och normala flu
viala avlagringar vållar ibland stora svårig
heter. 
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: 

1) avlagringar invid och inne i isen: 
a) rullstensåsar och slukåsar 
b) kuperade glacifluviala ackumula

tioner 
c) glacifluviala terrasser 

2) avlagringar framför isen: 
a) på land: sandurfält 

svämkäglor 
b) i vatten: deltan 

Det mest markanta inslaget i landskapsbilden 
torde rullstensåsarna utgöra. De har bildats 
av smältvattenäivar, som runnit fram i tunnlar 
inuti eller under isen. Åsarna byggs i allmän
het upp av bankar av grövre rullstensmaterial 
överlagrat med grus, sand och ibland även 
mo. Rullstensåsarna i fjälltrakterna består 
ofta av korttransporterat material, varför denna 
sortering sällan hunnit bli mer utpräglad. 

Medan de nu nämnda åsarna främst före
kommer på dalbottnarna förekommer på fjäll
sluttningarna s k slukåsar. De är låga (ofta 
bara 1-2 m höga), slingrande och avbryts 
ibland av oregelbundna ackumulationer. Van
ligen har de avlagrats i serier utefter dal
sluttningen, vinkelrätt mot höjdkurvorna. Ma
terialet är ofta dåligt sorterat och ibland 
täckt aven moränkappa. Slukåsar anses 
vara bildade genom att smältvatten under 
korta perioder störtat tämligen vertikalt in i 
tunnlar under isen; alternativa bildningssätt 
förefaller emellertid möjliga. 

När smältvatten dämts upp i tillfälliga vatten
samlingar mellan iskanten och dalsidan kunde 
en sedimentation ske av det material som 
smältvattnet transporterade. Det finare mate
rialet bildade issjösediment, medan det gröv
re byggde upp glacifluviala terrasser. Dessa 
kom ofta att anläggas på eller mot glaciär
isen och när denna sedan smälte bildades 
kuperade glacifluviala ackumuiationer 
präglade av dödishål och oregelbundna kullar. 
Bildningarna brukar ofta med en anglosaxisk 
term betecknas som kames. 

Fördes stora sedimentmängder fram till den 
isdämda sjön, gav dessa upphov till ett delta. 
När sjön sedan torrlades på grund av att 
isen smälte bort, kom deltat att ligga på 
torra land som ett fossilt delta. Sådana 
fossila deltan utgör bevis för existensen 
av tidigare sjöar och är viktiga hjälpmedel 
för rekonstruktion av de forna sjöytornas 
höjder. 
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Material som transporteras av de nutida flo
derna avlagras när vatten hastigheterna mins
kar, mest påtagligt är det vid inloppet i en sjö. 
Denna recenta deltabildning innebär att sjöar
na på lång sikt minskar i storlek på grund 
av sedimentfyllningen. Deltats storlek och 
form beror bl a på hur mycket material vatten
draget förmått transportera till deltat och hur 
stor och djup sjön är, som deltat byggs ut i. 
Mindre deltan har markerats med en enhets
symbol vars storlek varierats efter deltats 
storlek, medan större deltan så långt som 
möjligt har återgivits skalriktigt med detaljer 
som strömfåror och småsjöar angivna. I de 
fall själva deltafronten varit synlig under 
vatten på flygbilderna har den markerats med 
en grön båge. 

Om ett vattendrag med stor sedimentlast 
fått sin strömningshastighet väsentligt ned
satt redan innan det nått en sjö, t ex genom 
att lutningen minskar, bildas en avsättning 
av framför allt grövre material i en sväm
kägla eller en sandur. Det förra är en svagt 
välvd, solfjäderformad avlagring med vatten
draget uppdelat i flera olika fåror. Sväm
käglor bildades under isavsmältningen före
trädesvis där bidalar mynnade i huvuddalar . 
Om det vid uppbyggandet alltjämt fanns is 
kvar i huvuddalen ägde avsättningen rum mot 
denna, varvid övergångsformer mot de glaci
fluviala terrasserna bildades. Vid isens av
smältning omlagrades materialet vanligen till 
lägre nivåer, varför en svämkägla kan bestå 
av flera plan på olika höjder. Sandurfält 
finns framför nutida glaciärer (t ex på Island 
varifrån termen "sandur" är hämtad) och 
bildas genom att smältvattenälvarna avlastar 
det grövre materialet framför istungan. Under 
inlandsisens avsmältning bildades sandurfält 
även i fjällen. De utgörs av stora flacka 
områden uppbyggda av grovt sandigt-grusigt 
material. Ytan är i allmänhet överdragen av 
ett flätverk av gamla strömfåror. 

Limniska former 
Som redan nämnts vid beskrivningen av de 
glacifluviala avlagringarna bildades i samband 
med inlandsisens avsmältning isdämda sjöar. 
Genom vågverkan vid stränderna uppstod 
strandhak eller strandvallar, som nu kvar
ligger i form av fossila issjöstrandlinjer. 
De bär vittne om sjöar som ofta nådde högt 
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upp på fjällsluttningarna men som tömdes 
när den dämmande isen smälte bort. 

Erosions- och ackumulationsformer bildas även 
i nutida sjöar genom vågornas verkan. Det 
är huvudsakligen ackumulationsformer som 
markeras på kartan som recenta strand
former. Dessa kan vara strandvallar, revlar 
eller uddar. Strandvallar bildas när rikligt 
med lösmaterial (t ex sand) finns att tillgå. 
Vid storm kastas detta upp i vallar ovanför 
den normala vattenlinjen. Om sand genom 
vågor och strömmar i stället avlagras utefter 
stranden uppstår revlar och uddar av olika 
typer (t ex krumuddar). 

Former Dlloaoe 
sluttningsprocesser 
På sluttningar finns ett flertal former som 
bildas genom fall, glidningar och flytrörelser. 
Formgruppen är delvis polygenetisk, vilket 
betyder att formerna för sin bildning är bero
ende av mer än en process. Det är därför 
en stark förenkling när de på kartan återges 
med en enda färg, nämligen brun (jfr även 
strukturmark i lutande terräng och i solifluk
tionsvalkar som båda fått violett beteckning). 
De sluttningsformer som urskilts vid karteringen 
är rasrännor, lavinblocktungor, talus, slam
strömmar, protalusvallar , skred och raviner. 
Dessa former började bildas i och med att 
isen försvann och fortsätter alt jämt att bildas. 

När block och stenar genom vittring, t ex 
frostsprängning, bryts loss från branta bergs
sidor kan de falla ned och samlas i stora 
blockkäglor, talus (se fig 3), som täcker 
sluttningens nedre delar. 

Här och var ger berggrundens struktur särskilt 
goda angreppspunkter för vittring och ras 
Material lossnar då upprepade gånger på 
samma ställe och det faller ned i bestämda 
stråk. Efter hand bildas s k rasrännor (se fig 3) 
som styr mer och mer material till sig. 

Det är inte ovanligt att laviner banar sig väg 
genom dessa rännor och då drar med sig 
löst berggrundsmaterial långt ut på dalbott
nen. När snön i lavinerna smälter bort, läm
nas block och stenar kvar i lavin block
tungor (se fig 3) i dalgången. Lavinblock
tungorna kommer att sträcka sig mycket 
längre ut på dalbottnen än talus, som bildas 
genom vanliga ras. Ett stort antal lavinblock
tungor i en dalgång ger i hög grad sin prägel 
åt landskapsbilden. 



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

När ras- eller vittringsmaterial inte faller direkt 
ned på marken utan först kommer på ett snö
eller isfält och sedan glider nedför detta 
bildas en protalus-vall (= vall belägen fram
för talusen). När snöfältet sedan smälter 
bort, kommer inget rasmaterial att vara be
läget mellan bergssidan och protalus-vallen, 
som bildats vid snölegans kant. 

Vid snösmältning eller häftigt regnväder kan 
det inträffa att vatten börjar rinna nedför 
en sluttning, där normalt inga vattendrag 
går, och därvid drar med sig delar av det 
vatten mättade underlaget. Det bildas en gröt
liknande massa som flyter ned över slutt
ningen i en s k slamström (eng mudflow). 
Den lämnar efter sig en karakteristisk fåra, 
ofta med låga sidovalIar . 

Raviner i vidsträckt bemärkelse är skarpt 
V-formade dalar, normalt utan vattendrag. 
De bildas genom kombinationer av jord
flytning och avspolningsprocesser . Raviner 
har inget egentligt avrinningsområde, utan är 
isolerade företeelser knutna till sluttningen. 
I branta sluttningar, täckta med lösa jordarter, 
uppträder de som korta fåror utan vegetation, 
vilket visar att recenta avspolningsprocesser 
är verksamma. 

Inom områden med finsediment får ravinerna 
en något annorlunda utformning. De bildar 
långa förgrenade dalar, inte sällan vegeta
tionsklädda. De uppkommer genom att jord
artens normala hållfasthet nedsätts när marken 
är uppblött. Därvid glider materialet ned i 
ravinen, där det förs bort av rinnande vatten. 
Processen sker i allmänhet långsamt men 
kan accelereras, t ex vid häftiga regn. 

Även solifluktionsvalkar bildas genom jord
flytning, men på grund av den med soli
fluktionen sammanhängande tjälningsproces
sen hänförs de till frostmarksformerna. 

Frostmarksformer uppstår vid upprepad tjäl
ning och upptining av marklagret, varvid 
mönster av olika typer uppkommer. Utform
ningen blir beroende av faktorer som t ex 
material, lutning, tillgång på vatten, frostens 
intensitet och varaktighet. 

Dessa mönster som, gemensamt brukar kallas 
strukturmark, har givit anledning till en rikt 
differentierad terminologi. Av karteringstek
niska skäl har dock ingen långtgående differen
tiering kunnat ske vid inventeringen. 

4 Struktur mar k i plan och lutande terräng 
Patterned ground on flat terrain and slopes 

1 Stenringar Sorted circ/es 

2 Terracetter och stenströmmar 
Sorted steps and sorted stripes 

3 Jordrutor och stengropar 
Nonsorted circ/es and stone pits 

Strukturmarken består vanligen av element, 
som var för sig är för små för att kunna 
urskiljas vid tolkning av tillgängligt flygbilds
material. Genom att likartade former upp
träder i stora mängder ger de sig tillkänna 
på flygbilderna som en speciell textur. Tolk
ningen av strukturmarken är dock mer osäker 
än tolkningen av övriga objekt och fältar~ 

betena har visat att brister i markeringarna 
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kan förekomma. Det har emellertid ansetts 
angeläget att ge en kartografisk redovisning 
trots dessa luckor. I sammanhanget kan er
inras om att praktiskt taget all mark i fjällen 
är påverkad av frosten. 

Strukturmark i plan terräng består huvud
sakligen av stenringar , stengropar och jord
rutor. Dessa mönster bildas genom att det 
ursprungliga materialet genom frostens in
verkan sorteras till tydliga former, där som 
t ex hos stenringar en krans av stenar omger 
ett område av finare material. Dessa ringar 
kan ligga intill varandra och bildar då poly
gonnät. 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 marken spricker upp i polygon
formade mönster. I sprickorna bildas efter 
hand kilar av is som när isen smälter ersätts 
av uppifrån nedrasat material. I huvudsak 
"fossila" tundrapolygoner är sedan början 
av 1960-talet kända från våra fjäll. De brukar 
där ha en diameter av 10-40 m. De forna 
sprickorna återspeglas av små diken, 1-2 
dm djupa, oftast bevuxna med risväxter. 

Blocksänkor bildar grunda svackor, i allmän
het med en diameter under 100 m; dessa 
är helt täckta av block. Bildningen under
lagras vanligen aven relativt finkornig jord
art med benägenhet till tjällyftning. På grund 
av läget i terrängen ligger grundvattenytan 
dessutom normalt högt, vilket ytterligare be
fordrar tjällyftningen. Blocken har ursprung
ligen legat i det finkorniga materialet men 
genom tjälningsprocesserna har de successivt 
lyfts upp ur detta och anrikats på ytan. Det 
kan tilläggas att dylika blocksänkor särskilt 
i fjällen kan vara svåra att skilja från blockiga 
ytor som uppstått på annat sätt, t ex genom 
frostsprängning . 

I sluttningar med tjäle anrikas vatten ovanpå 
det frusna underlaget när ytlagret tinar. Detta 
resulterar i solifluktion (en typ av jordflyt
ning). Denna kännetecknas av att det upp
står breda solifluktionsvalkar genom att 
marklagret sakta glider nedför sluttningen. 
Valkarna får en rundad framkant som om de 
rullade nedför sluttningen i form av långa gir
lander. 
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Palsar är på myrar förekommande kullar 
av ständigt frusen torv. Huvudtyperna är 
kupolpalsar, palsflak och palsryggar. 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 påmin
nande om jättestora chokladpuddingar. Tor
ven är uppsprucken och ofta helt utan vege
tation. Palsflaken och palsryggarna däremot 
är betydligt lägre (sällan högre än 1 m) 
och vegetationsklädda. De hänger ofta ihop 
i komplex som täcker stora delar av myrarna. 

Någon differentiering av de olika palstyperna 
har inte gjorts på kartan. De har beteck
nats med svart färg som är avsedd för bio
gena och antropogena former. Det faktum att 
frostprocesserna har en avgörande inverkan 
på bildningen av palsar kunde ha motiverat 
beteckningar med violett färg på kartan, 
vilket emellertid skulle kunnat medföra sam
manblandning med övriga frostmarksformer . 

Karstformer 
Kalksten består av karbonater (främst kalciur'n
och magnesiumkarbonater) . Dessa är mycket 
känsliga för surt vatten. I naturen förekommer 
i allmänhet små mängder syror i vattnet, 
framför allt kolsyra. Dessa syror kan lösa 
upp kalkstenar och bilda håligheter, grottor 
och underjordiska kanaler. Sådana erosions
fenomen går under benämningen karst. Be
greppet brukar även omfatta utfällning av 
kalk, t ex i form av droppstenar. 



Det karterade området, vars areal är c:a 
3100 km2

, är beläget i nordvästligaste Norr
bottensfjällen vid gränsen till Norge (se fig 58). 
Kartområdet är sammansatt av fyra olika stor
rutor, nämligen 30 H Riksgränsen (öst), 30 
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Fig 58 Undersökningsområdets läge 
Location map 

I Abisko, 31 H Reurivare och 31 I Vadvetjåkka 
(fig 5b). Storrutan Riksgränsen består av två 
från varandra isolerade delar. Den västra 
har redovisats i samband med kartbladet 
Sitasjaure (Melander 1976) och benämndes 
då Riksgränsen (väst), den resterande delen 
mellan norska gränsen och bladet Abisko 
som nu redovisas kallas Riksgränsen (öst). 

Flygbildstolkningen av området utfördes 
huvudsakligen under 1973 men har kom
pletterats 1975/76. Vissa flygbildsstråk inom 
Abiskobladets centrala delar är fotograferade 
mycket sent i september 1959, efter att nysnö 
fallit i de högre fjällmassiven. Nysnön har 
påtagligt försvårat flygbildstolkningen och 
trots att höghöjdsbilder och flygspaning ut
nyttjats för att öka informationen har detta 
inte uppvägt flygbildsmaterialets bristande 
datainnehåll. Några senare fotograferade flyg
bilder finns inte. 

Områdets storlek, centrala läge inom de nord
liga högfjällen och lättillgänglighet genom järn
vägen har gjort att fältarbeten utförts i väx
lande omfattning under samtliga somrar 
mellan 1973 och 1976. Räffelobservationer 
och andra iakttagelser gjorda i samband med 
glaciologiska fältarbeten under sommaren 1971 

31H~~ 31 I 
It-~~ ..... 
\1 

30H 1: 30 I 
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I: 
5b I kartområdet ingående storrutor 

Map sheets included in the map area 
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6 Markkontroller har utförts utmed an
givna rutter. Dessutom har flygrekog
nosceringar företagits utmed flertalet 
dalgångar. 

The photo interpretation has been 
checked with field work along the above 
routes and with aerial reconnaissance 
along most valleys. 

har även inarbetats i materialet. De fältkon
trollerade stråken framgår av fig 6. 

Som underlag vid karteringen har använts 
koncept (i skalan 1:50 000) till den topogra
fiska kartan. Namnsättningen på den geomor
fologiska kartan och i texten överensstämmer 
också med denna kartas. 

Merparten av kartområdet intas av höga fjäll
massiv genomskurna av djupa dalgångar 
(se fig 7). Mitt igenom området sträcker 
sig de mest utpräglade högfjällsområdena 
med Kebnekaises nordliga utlöpare, Sielma
tjåkka, som ockå är områdets högsta punkt 
1997 m ö h. Norr om den stora dalgången 
Vistasvagge ligger fjällkomplexen Kåtotjåkka 
och Mårma och ytterligare längre norrut 
Abiskofjällen med Adnjetjårro, Pallentjåkka 
och Tjuonatjåkka. 
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Allesvagge och Abiskovagge skiljer detta 
högfjällstråk från de högre fjällen utefter 
norska gränsen, t ex Vassitjåkka och Kunkar. 
Norr om Torneträsks stora breda dal, som 
utgör områdets lägsta del (341,2 m ö h), 
finns ytterligare ett par högre massiv, näm
ligen Vadvetjåkka och Tuoptetjåkkah. De syd
östra delarna av kartbladsområdet utgörs av 
lågfjäll men även de når höjder mellan 1300 
och 1400 m ö h (fig 7). 

Kartområdets centrala högfjällsdel är synner
ligen glaciärrik. Ett flertal glaciärer finns även 
i gränsfjällen mot Norge, medan sådana 
saknas i lågfjällen i sydöst. Även om det 
totala antalet glaciärer är stort (mer än 60 st) 
är det endast tre som är större än 2 km2 , 

nämligen Riukojietna, Mårmaglaciären och 
Kåtotjåkkaglaciären (0strem et al 1973). Gla
ciärerna ligger huvudsakligen orienterade mot 
öster och nordöst, medan inga är västvända. 
Detta beror på att snöackumulationen blir 
störst i skuggiga lägen på östsluttningar som 
ligger i lä för de dominerande västvindarna 
(Enquist 1916). 

Vegetationen inom området är synnerligen 
skiftande p g a stora variationer i höjd över 
havet, berggrund och lokalklimat. I de lägre 
dalgångarna förekommer en rik fjällbjörkskog 
med inslag av barrträd i Torneträsks dalgång. 
Kalkberggrunden, t ex norr om Torneträsk, 
har givit upphov till en rik och delvis sär
präglad flora (Asplund 1950). Fjällbjörkskogen 
når upp till c:a 700 m ö h och tycks ha 
stigit under 1900-talet (Sandberg 1963, s 
902). Fynd av fossila tallstubbar (Karlen 
1976) visar att området under tidigare perioder 
med gynnsammare klimat haft en mer om
fattande skogsbeklädnad . Myrmark finns 
endast på mycket små arealer. De enda 
nämnvärda förekomsterna finns vid Njuoraätno, 
Kamasjåkka och utefter Torneträsks sydsida. 
Myrmarken har markerats efter topografiska 
kartans beteckningar för "sank mark". Av 
reproduktionstekniska skäl har dock endast 
de större myrmarksområdena medtagits på 
den geomorfologiska kartan. 
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Fig 7 Höjdskiktskarta 
Relief map 

1000-1WOm >1400m 
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Kartområdet ligger till sin huvuddel inom den 
geologiska fjällkedjan. Endast mindre arealer 
i öster upptas av bergarter tillhöriga fjäll
kedjans underlag (se fig 8), som dels består 
av urberg, dels av sedimentära bergarter 
(den s k Hyolithusserien). Urberget är äVen 
synligt i några "hål" i skoIIbergrunden. Sådana 
s k urbergsfönster som bildats genom att 
delar av den yngre berggrunden blivit bortero
derad, finns i Kuokelområdet och Sjangeli. 

Skollberggrunden i Torneträskområdet under
söktes redan kring sekelskiftet (t ex Törne
bohm 1893 och Holmqvist 1910). Mer syste
matiska berggrundskarteringar har huvudsak
ligen utförts av Kulling, som i arbeten från 
1930 senare byggt upp ett regionalt schema 
för den överskjutna berggrunden. Tektoniska 
enheter med endast lokal anknytning har 
senare inordnats i ett system för hela den 
kaledoniska berggrunden (Kulling 1964). 

Rautas skollkomplex = den undre skoII

Abiskoskollan 

Seve-köliskollan 

berggrunden 
= den mellersta 
skollberggrunden 
= den övre skoll-
berggrunden 

Rautas skollkomplex består i sina undre delar 
av urberg och föga omvandlade sediment. 
De senare utgörs framför allt av grå och vita 
kvartsiter samt dolomit. Rautas skollkomplex 
representerar en östlig skolla som inte har 
observerats i områdets västra delar (se pro
filen fig 9). 

Även Abiskoskollan består aven övre sedi
mentär del och en undre urbergsdel. Den 
övre delen består av olika skiffrar bildade 
genom omvandling aveokambriska sediment 
medan den undre urbergsdelen huvudsakligen 
består av granit och syenit. Även många andra 
bergarter förekommer som genom den höga 
omvandlingsgraden kan vara svåra att identi
fiera och skilja från de överlagrand~ hård
skiftarna. De sedimentära bergartsleden i 
Rautas skollkomplex är liksom Abiskoskollans 
av kambrisk ålder. 

Seve-köliskollan, som är den största enheten, 
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består aven östlig del med amfibolit och 
gnejs samt en västlig del med glimmerskiffer, 
marmor och grafitskiffer . Genom sin för
hållandevis större motståndskraft mot ero
sion intar amfiboliterna områdets högsta delar 
(fig 8 och 9). 

Den prekvartära reliefutvecklingen är föga 
känd, men man har anledning förmoda att 
bergskedjan efter veckning och höjning suc
cessivt bröts ned och att den nutida reliefen 
stammar från tiden efter det fennoskandiska 
blockets höjning under tertiärtiden. Rester av 
nu delvis övergivna gamla dalstråk kan ännu 
skönjas. Så torde den inom nordligaste 
Sverige mycket regelbundna anordningen av 
floderna i riktningen NNV-OSO tidigare ha 
varit ännu mer utpräglad, genom att t ex 
Håikanvagge, Valfodalen och Pässisjåkkas bi
dalar tillhört detta system. Det är först genom 
senare floderövring som de blivit vända 
mot Torneträsk i stället för att avrinna mot 
öster genom amfibolitfjällens dalgångar. (Sjö
gren 1909, s 60). 

De äldre slätt ytor och dalsystem som kan 
skönjas inom Torneträskområdet har be
skrivits av Wråk (1908, s 34). Han liknar 
de olika dalgenerationerna vid en jättelik berg
grundstrappa, som dock inte är så lätt iakt
tagbar i Abiskotraktens av glaciärer omvand
lade högfjäll som i lågfjällen i öster. 

Glaciala storformer , U-dalar och nischer, är 
framför allt knutna till högfjällen och amfi
bolitmassiven i kartområdets mellersta del, 
men de förekommer även i vissa delar av 
det västliga fjällområdet, t ex kring Vassi
tjåkka och Riuokojietna. I lågfjällen i sydöst 
saknas de däremot så gott som helt. 

I flera av de högre massiven har nischerna 
skurit genom sina bakväggar, varvid mycket 
skarpa kammar och pyramidformade fjäll upp
stått. Speciellt välutvecklade nischer finns vid 
Rassepautastjåkka, där erosionen dock inte 
gått längre än att rester av den gamla över
ytan ännu kan skönjas. 

Flera U-dalar är mycket markanta och väl
utbildade t ex Kärkevagge, Vassivagge och 
Kårsavagge och längre söderut Unna Vistas
vagge och Påssusvagge. Mest slående i sin 



Urberg under och öster om fjäl/kedjan Autochthonous rocks Skol/berggrunden AI/ochthonous rocks 

Granit och syenit 
Granite and syenite 

Migmatiter och förgnejsade sura vulka niter 

Migmatized and gneissose acid volcanics 

Berggrund i fönsterområdena främst granit, 
syenit och migmatit, men även t ex 
glimmerskiffer 

Mainly granite, syenite and migmatite but 
also mica sch ist in the window area 

Fig 8 Berggrundskarta över Riksgränsen
Abiskoområdet. Omritad efter Kulling 
(1964) och Odman (1957). 

U-form torde dock Tjuonavagge, mer bekant 
under namnet Lapporten, vara. 

Ett stort antal sjöar (se Holdar 1957, s 323), 
bl a Torneträsk och Rautasjaure, är belägna 
i s k överfördjupade bäcken. Dessa har formen 
av djupa tråg i berggrunden, där största 
djupet överstiger djupet till fast berg vid 
utloppet. Torneträsks· största djup är 164 m 

[[[[]]J 
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UJgmetamorfa sediment Kvartsit, fyllitskiffer m m 

Low metamorphic sediments Quartsite, 
phyllit, slate etc 

Urbergarter inom skol/berggrunden och 
hårdskiffer 
Archean rocks and schists 

Gnejs 

Gneiss 

Amfibolit 
Amphibolite 

Glimmerskiffer med marmor och grafitskiffer 
Mica schist with marble and graphite schist 

Geological map of the Kebnekaise 
area. Redrawn af ter Kulling (1964) 
and Odman (1957). 

och Rautasjaures 39 m enl Sjögren (1909). 
Större djup har senare uppmätts i Torne
träsk (N A Andersson muntl medd). Dessa 
överfördjupade bäcken kan knappast ha upp
kommit annat än genom glaciärerosion. 

Den glaciala erosionen torde även ha bidragit 
till blottläggande av de avsevärda arealer med 
kalt berg som förekommer flerstädes utefter 
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RiksgränsfjäLLen 
Abiskofjällen 

1 Urberg Archean rocks 
2 Hyolithus serien The Hyolithus series 
3 Urbergsbergarter i skol/berggrunden 

Archean rocks in the overthrust zone 
4 Kvartsit, fyl/itskiffer, dolomit 

Quartzite, phyl/ite, dolomite 

9 Schematisk profil genom Torne träsk
området Omritad efter Kul/ing (1964). 

huvudvattendelaren, vilken inom kartområdet 
huvudsakligen följer riksgränsen. De stora 
ytorna med kalt berg har tidigare noterats 
av Sjögren (1910, s 170) och Holdar (1957, 
s 333). Den senare söker orsakerna till att 
berggrunden blottlagts inom området främst i 
isens direkta aktivitet, även om han över
väger möjligheterna av medverkan från smält
vatten, jordflytning och ras (Holdar 1957, 
s 340). Det kala bergets stora utbredning 
i de västliga fjälltrakterna har även behand
lats av Svensson (1959) och Rudberg (1967), 
som förefaller att vara eniga om att berg
grundens sammansättning och struktur endast 
varit av underordnad betydelse. I stället åter
speglas sannolikt vissa principer i inlandsisens 
rörelsemönster. Framför allt synes områdets 
läge väster om isdelaren och nära Atlanten 
vara betydelsefullt. Detta innebär att det 
under långa tider har befunnit sig under en is 
som med jämförelsevis stor hastighet och 
hög erosionsförmåga strömmat ut mot At
lanten. I detta sammanhang förtjänar att 
nämnas att Sugden (1974) vid studier av 
glacial erosion på Grönland framhållit bety
delsen av att isen befinner sig vid trycksmält
punkten för att en areell erosion skall upp
stå. Det finns även andra tänkbara för
klaringar till det kala bergets utbredning 
(jfr Rudberg 1967). 

Kartområdets moränformer är ojämnt för
delade. Stora arealer framför allt inom de 
högre, västliga regionerna består som redan 
nämnts av kalt berg. Moränformerna är kon
centrerade till de flackare dalgångarna men 
förekommer även i höjdområdena framför de 
recenta glaciärerna. 
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5 Hårdskiffer, dolomit m m hard schists, dolo
mite etc 

6 Amfibolit Amphibolite 
7 Granatglimmerskiffer, marmor m m Garnet 

mica schist, marble etc 

Schema tic geological section through the 
Torneträsk area. Redrawn after Kul/ing (1964). 

Drumliniseringsfenomen i ett tunt morän
täcke eller på kala berget förekommer vid 
Pajep Njuorajaure, väster om Alesjaure och 
söder om Kärkåive. Framför ett flertal andra 
glaciärer finns dessutom fluted moraine, men 
det är sällan den nått sådan omfattning att 
den kunnat redovisas i den lilla kartskalan. 
Fluted moraine och andra mindre moränformer 
är emellertid redovisade i den glaciärinventering 
som tidigare genomförts (0strem et al 1973). 

Flera av glaciärerna har avlagrat mäktiga änd
moräner. Atskilliga av dessa har med stor 
sannolikhet iskärna (0strem et al 1973), t ex 
moränerna framför Mårmaglaciären, östra 
Påssusjietna och Riepeglaciären (Vom Påssus
jietna). En ovanligt stor morän finns framför 
glaciären norr om Mårmatjåkka. De koncen
triskt avlagrade moränryggarna visar så stora 
morfologiska likheter med blockglaciärer (se 
fig 10) att man inte utan vidare kan avfärda 

Fig 10 Blockglaciärliknande moränbåge vid 
Mårmatjåkka. 
Rock glacier like moraine at Mårmatjåkka. 



tanken på en självständig rörelse i morän
materialet efter att glaciären avlagrat det 
{Barsch 1971, 0strem 1971). Om en dylik 
rörelse fortfarande pågår kan inte avgöras 
utan direkta mätningar. 

Ändmoränernas åldersförhållanden har utretts 
för vissa av områdets glaciärer (Karlen 1973), 
varvid det visat sig att de härstammar från 
flera kallperioder . Det finns emellertid också 
exempel på marginala moränbildningar som 
inte kan knytas till några recenta glaciärer, 
t ex vid Lävasjåkka, Påssusvagge, Pallen
vagge, Unna Vistasvagge, Tjuonavagge och 
Lulep Välivare. De mest framträdande bild
ningarna skall kortfattat beskrivas. 

I de översta delarna av Lävasjåkkas dalgång 
finns en serie om c:a 10 moränbågar på 
dalens botten (se fig 11). De största är 700-
800 m långa, något asymmetriska; på insidan 
är de 3-4 m höga och på utsidan upp till 
10 m (se fig 11 b). Flera ryggar är genom
skurna aven bäck där det i skärningarna 
kunde konstateras att de är uppbyggda 
av moränmaterial. Ryggarna har tidigare iakt
tagits av Tanner (1914, s 210) som ansåg dem 
vara avlagrade aven istunga från Mårma
massivet. De räfflor som finns i passet sydöst 
om Mårmaglaciären visar dock endast den i 
omgivningarna dominerande isrörelsen från 
söder mot norr (se räffelkartan fig 19). 

Vid mynningen till vissa högfjällsdalgångar 
kan man finna små moränackumulationer 
som går tvärs över dalgången och inte sällan 
är genomskurna av den recenta bäcken. 
Ryggarna är ofta asymmetriska. Betraktade 
inifrån högfjällsdalgången är de tydliga och 
väl synliga medan de ut mot dalmynningen 
övergår i fjällslätten utan att vara speciellt 
markerade. Ryggar av denna typ har beskrivits 

11 Andmoräner i Lävasjåkkas dalgång 
a) Flygfoto b) Profil uppmätt med spegel och 
stegning 

av Sjögren (1909, s 189). Som Holdar (1957, 
s 508) visat har han dock felaktigt hänfört 
bildningar av mycket olika genes till änd
morängruppen. Holdar (1957, s 513) ser inte 
de ryggformer som uppkommit i första hand 
som ändmoräner framför glaciärer i sidodal-
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I 
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I 

End moraines in the Lävasjåkka val/ey 
a) Aerial photo b) Profile 
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gångar utan prövar andra förklaringar (Holdar 
a, s 473), där isen i huvuddalgången är av
görande, genom att materialet bl a genom 
ras ansamlas mot dess sida. 

Snarlika moränryggar har beskrivits av J 
Lundqvist (1973, s 94) från Jämtland, där de 
karaktäriseras som ändmoränliknande ryggar 
av morän eller isälvsmaterial. Bildningen av 
dessa sätts i samband med uppsprickningen 
av isen i en dalis och en fjällis, varvid av
lagringen kan tänkas ha skett som sprick
fylInad eller som marginalbildning till endera 
da lisen eller fjällisen. För vissa av ryggarna 
finner Lundqvist (a a) det senare troligast. 
Ytterligare ryggar av denna typ har påträffats 
i Kebnekaiseområdet (Melander 1975). 

Ryggarna inom kartområdet t ex vid Påssus
vagge, Pallenvagge och Tjuonavagge, går i 
allmänhet tvärs över dalgångarna utan att vara 
nämnvärt lobformade. Det verkar således inte 
troligt att de är ändmoräner till glaciärtungor i 
sidodalarna utan de torde snarare vara bil
dade lateralt mot en is nere i huvuddalgången 
eller i något sprickutrymme mellan två glaciär
tungor. För detta talar det glacifluviala in
slag J Lundqvist (1973, s 94) omnämner, 
vilket möjligen kan jämföras med de slukås
liknande bildningar man finner t ex i Vassi
vagges mynning. 

Ytterligare en moränbildning av problematiskt 
slag skall omnämnas. Utefter fjället Lulep 
Välivare går en något slingrande c:a 6 km 
lång och delvis över 30 m hög moränrygg . 
(se fig 12). Den är asymmetrisk så tillvida 
att den in mot berget endast är c:a 10 m 

12 Moränrygg av komplext ursprung 
nedanför L u/ep Välivare 
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hög och där övergår i en terrass. Vid gräv
ningar i ryggens krön och i en bäckskär
ning konstaterades på samtliga ställen morän
material. 
På en del ställen var moränen i ytan sandig
grusig men avlöstes på c:a 0,5 m djup av 
något gråare, tätare och mycket finkornigare 
morän. Ryggen har hänförts till en typ av 
komplexa moränbildningar som förekommer i 
Västerbottensfjällen (Ultstedt 1976, s 31), 

Områden med kuperad moränterräng har 
iakttagits bl a söder om Abisko och vid Pässis
jaure. De båda sistnämnda förekomsterna 
har beskrivits av Holdar (1957, s 486) som 
dödismorän . 

Väster om Välijaure har ett område med 
kullig och blockrik morän iakttagits och ett 
gytter av kullar och slutna hålformer söder 
om Kaisepakte. Båda förekomsterna skulle 
i likhet med de av Holdar beskrivna kunna 
vara avlagrade vid en avsnörd dödis. 
Ytterligare arealer med kuperad moränterräng 
påträffas norr om Torneträsk vid Jiepren
jåkka (Holdar 1957, s 505) och öster om 
Tuopetjåkkah. Vid båda dessa lokaler präglas 
kullarna aven viss tvärorientering i för
hållande till dalstråken. Kullarna är dock alltför 
oregelbundna för att betecknas som Rogen
morän på kartan. Slutligen förekommer kullig 
moränterräng vid Kåivujaure och Tuopte
tjåkkah. 
Ovanligt blockrik terräng påträffas framför 
allt inom urbergsområdena, t ex vid Kaise
njarka och Stordalen i Torneträsks dalgång, 
men även vid Riukojietna i sydväst. 

Moraine ridge of comp/ex origin be/ow Lu/ep 
Vä/ivare. 



Israndrännor och andra spår av glacifluvialt 
dränage finns framför allt i lågfjällen i öster 
och i några av de större dalgångarna, medan 
högfjällen och de västliga områdena är rela
tivt fattiga på glacifluviala rännor. Smärre 
förekomster finns i väster vid Vassivagges 
och Låktavagges mynningar samt vid Unna 
Allakas i Kamavagges övre delar. I de större 
dalgångarna kan man flerstädes finna rännor, 
t ex i Allesvagge, Vistasvagge och Torne
träsks dalgång. De stora förekomsterna av 
välutvecklade rännsystem är dock alla be
lägna i kartområdets östra delar. Stora mäng
der rännor finns t ex vid Lävasjåkka, Pässis
jåkka och Rautasjaure. Sviter av långa tyd
liga israndrännor finns framför allt vid Rautas
jaure och öster om Kaisepakte (fig 13). 

Inom kartområdet finns ett antal kanjonlika 
rännor som fortfarande för vatten men som 
har en avsevärd storlek i förhållande till de 
nutida vattendragen. Man har därför disku
terat om de är bildade av de nuvarande 
vattendragen eller om de är anlagda under 
eller rentav före istiden. Den mest kända är 
Abisko kanjon (fig 14), vilken Wråk (1909) 
ansåg var bildad före sista nedisningen medan 
Holdar (1957) och Sjögren (1909, s 54) 
menat att den var yngre och hade uteroderats 
vid isavsmältningen respektive därefter. 

74 Abisko kanjon. 
Abisko canyon 

Flera andra kanjondalar når ännu större 
dimensioner än Abiskos t ex Snurrijåkkas, Jie
prenjåkkas, Pässisvagges, Nissunvagges och 
Vierrojåkkas kanjoner. Det finns även ett 
flertal mindre ännu vattenförande rännor, in
skurna i fasta berget (Holdar 1957, pi 5); även 
tidpunkten för deras bildning är osäker. 

Den i fasta berget nedskurna rännan vid Lulep 
Välivares nordvästspets, som är glacifluvialt 
bildad och som efter isavsmältningen varit 
torrlagd, visar att erosionskraften hos isens 
smältvatten varit avsevärd. Det är emellertid 

Fig 73 Israndrännor vid Kaisepakte. 
Lateral drainage channels at Kaisepakte. 
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inte säkert att isens smältvatten ensamt skurit 
ut kanjondalarna, ty dessa åtföljs ofta av 
terrasser som man måste anta tidigare ha 
täckt det område där kanjonen nu ligger. 
Således överlagras det bergsparti, ur vilket 
Abisko kanjon är utskuren av flera deltan 
10-15 m mäktiga. Dessa har således antingen 
avlagrats över en preglacial eller senglacial 
kanjon som senare rensats upp, eller också är 
hela kanjon postglacialt bildad. (Sjögren a.a). 
Liknande terrasser finns t ex vid Snurrijåkkas 
kanjon. 

Av säkert recenta fluviala former kan näm
nas ett flertal meanderlopp vid t ex Alesjaure, 
Rautasjaure och Njuorajaure. Även några 
större forsar kan noteras i Alesätno och Nju
oraätno. 

Bristen på glacifluviala avlagringar är påtaglig 
inom områdets västra delar. Där förekommer 
endast smärre åsar samt enstaka kullar och 
terrasser av glacifluvialt material. Något längre 
åsar finns längre österut vid Alesätno och i 
Pässivagge. Kartområdets enda större åsstråk 
kan följas c:a 10 km från Välijaure till Lävas
jåkka. Åsen är bitvis 10-15 m hög och 
i norr uppbyggd av stora kullar med lägre 
åspartier emellan. Längre söderut blir åsen 

Fig 15 Svämkägla vid Välijaure, avslutad med 
en tydlig brant. 
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lägre och jämnare. Materialet är välsorterat 
och består till stor del av grus. 

Spridda förekomster av slukåsar finns i flera 
av de stora dalgångarna, medan större an
samlingar märks sydost om Kaisepakte, vid 
Kuolpanjåkka och i Lävasjåkkas dalgång. I 
det sistnämnda området är fjällsluttningen 
täckt av slukåsar och mer oregelbundna acku
mulationer. 

Ett flertal små deltan förekommer inom om
rådet, men även några stora deltan har 
byggts upp av slam från glaciärbäckarna i 
Alesjaure, Rautasjaure och Kårsajaure (se 
Ahlmann-Tryselius 1929). Alla dessa deltan 
är alltjämt under uppbyggnad, men det finns 
också fossila deltan och terrasser bildade 
vid inlandsisens avsmältning, t ex vid Vassi
jaure, Rautasjaure och utefter Torneträsks 
båda sidor. 

De mest prominenta avlagringarna är den stor
slagna terrassviten i Pässisvagge, där en hel 
serie deltan avlagrats allteftersom inlands
isen sjunkit samman i Torneträsks dalgång. 
De två översta terrasserna har avlagrats på 
isen, härigenom har ett stort antal dödis
håi senare kommit att bildas. Denna kittel
topografi har helt givit sin karaktär åt de 
två översta terrasserna (se fig 33). De följande 
terrasserna är mer ostörda med endast ett 
fåtal dödishål. Alla terrasserna är genom
skurna av Pässisjåkka, där det kan konsta
teras att vissa terrasser är mer än 40 m tjocka. 

Alluvial fan at Välijaure with an abrupt limit. 



Fig 16 Issjöstrandlinjer vid Kiepmas
luokta och Kaiseniarka. 

Shorelines of ice-dammed lakes at 
Kiepmasloukta and Kaisenjarka. 
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Mindre terrass-serier kan iakttas vid Vassi
jåkka, Abiskojåkka, Jieprenjåkka och Vakke
jåkka. 

Svämkäglor är huvudsakligen knutna till den 
brantare terrängen, där de förekommer i 
nästan varje dalgång, t ex i Vistavagge, 
Pallenvagge och Nissunvagge. De flesta av 
dessa svämkäglor är relativt små och tycks 
fortfarande vara under uppbyggnad. Det finns 
också några större som av vegetationsbekläd
naden att döma är inaktiva och avlagrade 
i samband med isavsmältningen. De största 
finns vid Kuolpanjåkka, Pässisvagge, Nissun
jåkka, Vierrojåkka och Välijaure. Den sist
nämnda avslutas med en tydlig brant (se 
fig 15) och förmodas därför vara avlagrad 
mot en iskant. 

Flacka områden täckta av glacifluviala och 
fluviala sediment förekommer utefter flera 
vattendrag, t ex Vistasjåkka, Katterjåkka och 
Alesätno. Söder om Alesjaure har vackra 
älwallar byggts upp. 

Oregelbundna glacifluviala kullar finns fler
städes utmed de glacifluviala stråken, t ex 
norr om Vakkejåkka, i Pässisvagge och Ales
vagge. 

och 

Spår efter isdämda sjöar är kända sedan länge 
inom Torneträskområdet. De omnämndes 

Fig 17 Issjöstrandlinje vid Rautasjaure. 
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redan i arbeten från förra seklet (t ex Stapf 
1890 och Svenonius 1898), En mer ingående 
behandling fick issjöformerna av Sjögren 
(1909). Han beskrev ett flertal strandbild
ningar i Torneträsks dalgång vilka han kom
binerade till ett antal stora issjöar, dämda 
aven mot öster tillbakavikande iskant. Därvid 
bildades först en Vassijaureissjö, vilken av
rann mot väster över Riksgränspasset och där
efter mot norr via Pålnopasset och genom 
den mäktiga Bandukanjon (Sördalskanjon) på 
den norska sidan gränsen. Genom detta drä
nerades till att börja med även Torneisjön, 
som sänktes i omgångar innan den avtappades 
mot öster. 

Tanken på en stor Torneissjö kritiserades 
senare av Holdar (1952 och 1957) med ut
gångspunkt bl a från de israndrännor som 
bl a finns vid Kaisepakte. Dessa lutar mot 
öster och utvisar således en isrecession mot 
väster. Enligt Holdar (a a) medger detta inte 
uppdämning av annat än laterala issjöar 
vid Torneträsks bidalar. Terrass-sviter som 
den vid Pässisvagge förklaras vara uppbyggda 
mot en is som successivt sjunkit samman 
i dalgången. Den stora mängd issjöstrandlinjer 
som finns t ex på Kaisenjarka, men fram
för allt vid Torneträsks östra delar (kart
bladet Rensjön), får dock ingen tillfreds
ställande förklaring. 

Strandlinjerna vid Kaisenjarka och Kiepmas
luokta har uppmätts både i fält och på foto
grammetrisk väg (se fig 16), varvid det visat 
sig att 5 strandlinjenivåer, 353, 388, 411, 

Shoreline of an ice-dammed lake at Rautas
jaure. 



Fig 18 Krumuddar vid Pässisjåkkas delta. 

426 och 436 m ö h, påträffas på båda 
sidor om Torneträsk. Dessa och andra strand
märken (Melander 1977) visar att det måste 
ha funnits betydligt större sammanhängande 
vattensamlingar än de Holdar (1957 och 
senare) påvisat, även om de kanske inte nått 
den utsträckning Sjögren (1909) gör gällande. 
Speciellt ogrundad ter sig Vassijaureissjön, 
vars strandmärken i form av deltan och 
terrasser endast påträffas i söder mellan Låkta
vagge och Vassivagge, vilket snarare tyder på 
en lateralsjö än en stor issjö med drä
nering via Pålnopasset. 

Ett flertal välutbildade issjöstrandlinjer vid 
Rautasjaure (se fig 17) anger att issjöar 
även där har dämts upp av den mot söder 
retirerande iskanten. 

Terrasser och strandplan på båda sidor om 
Alesjaure, 2-3 m över sjöns nuvarande yta, 
visar att den tidigare varit dämd. Förmod
ligen vid sjöns norra del, där de glaciflu
viala avlagringarna senare genombrutits. 

Recenta strandackumulationer förekommer 
framför allt vid glacifluviala avlagringar i de 
större sjöarna. De förhärskande västliga 
vindarna har givit upphov till strömmar som 
på östsidan av varje delta eller svämkägta 

Spits associated with the delta at Pässis
jåkka. 

byggt ut långa krumuddar (se fig 18). I Torne
träsk kan dessa iakttas vid Abiskojåkka, 
Pässisjåkka och Vakkejåkka. Speciellt väl syns 
de vid lågvatten, då de t ex vid Vakke
jåkka kan följas oavbrutet mer än 5 km. 
Stranden har där utjämnats, så att små lagun
sjöar bildats innanför strandvallarna. 

Kartområdet har under istiden varit helt täckt 
av is. Fynd av flyttblock på höga toppar 
bekräftar att så varit fallet (Holdar 1957, 
s 332, Markgren 1963, s 60). Området började 
smälta fram ur isen för drygt 9000 år (C 14 
år) sedan, vilket dateringar av organiskt 
material från sjöar i Abisko- och Riksgräns
fjällen visat (Sonesson 1968, KarlEm 1976). 
Isens rörelse under avsmältningsskedet kan 
rekonstrueras främst med hjälp av isräfflor 
(se fig 19) men även andra formgrupper, 
t ex israndrännor och rullstensåsar, har bi
dragit till att teckna recessionsbilden . 

Räffelriktningarna inom kartområdet är mycket 
varierande, eftersom detta innehåller ett fler
tal höga fjällmassiv som förmått påverka is-
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Fig 19 Räffelkarta, Fältiakttagelser utökade 
med litteraturuppgifter (Holdar, 1957, Karlen 
pers medd, G Lundqvist 1961, Rapp 1960, 
Sjögren 1909 och Tanner 1914). 

rörelserna, inte bara genom att de styrt 
istungorna genom dalgångarna utan också 
genom att massiven i sen tid bildat lokala 
glaciationscentra . 
Så längre inlandsisen var mäktig nog att röra 
sig oberoende av terrängformerna var isrörel
sen inom kartområdet riktad mot norska 
kusten i norr och väster. Allteftersom isen 
sjönk samman, följde den mer strängt dal
gångarna. I stora delar av området är det 
endast denna senaste fas som kan studeras. 
I Torneträsks dalgång påträffas huvudsakligen 
isräfflor från östliga håll. Att glaciärtungor 
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Map of glacial striae. Field data augmented 
by observations from different workers. See 
adjacent text. 

utsänts i nordlig riktning genom Pålnopasset 
och Vakkejåkkas dalgång visar räfflor och 
glacifluviala rännor. Likaså anger äldre räfflor 
från söder och sydöst vid Stordalen och 
Pässisvagge att Torneisen fått tillskott av is 
från de sydliga bidalarna. Hela området 
mellan Torneträsk och Rautasjaure liksom 
söder om denna sjö präglas av denna syd
liga isrörelse, som tillhört en stor is med för
måga att göra sitt inflytande gällande över 
stora arealer. Att denna is inte närts av de 
lokala massiven söder om Abisko visas av 
att den strömmat rakt igenom dessas dal-



Fig 20 Triangelformade erosionsrester i amfi
bolitmassivet Tjåmuhas. 

gångar från sydöst mot nordväst utan att 
rörelsen avlänkats. Söder om Abisko skärs 
emellertid sydostliga isräfflor av yngre från 
sydväst till väst. Även glacifluviala rännor vid 
Pallenjåkka, Nissunjåkka och Tjuonavaggejåkka 
visar att isen strömmat ut ur Abiskojåkkas 
och Kårsajåkkas dalgångar mot norr och 
öster. Holdar (1957, s 492) har med stöd av 
de mot öster lutande israndrännorna vid 
Kaisepakte gjort gällande att Abiskoisen nått 
ända dit. Några västliga eller sydvästliga is
räfflor har emellertid inte påträffats öster om 
Tjuonavaggejåkka. Vid exempelvis Stordalens 
hållplats ger ett stort antal hällblottningar 
goda möjligheter att studera räfflor, men 
endast räfflor från sydöstliga riktningar har 
observerats. Rännorna vid Kaisepakte de
monstrerar således en avsmältning mot väster 
aven is som inte rört sig mot öster, eller 
som åtminstone inte efterlämnat några spår 
aven sådan isrörelse. 

Väster om Abiskojåkka visar räfflorna hur 
isen har strömmat ut mot norska kusten i 
väster och nordväst. Vid Alesvagge är räff
lorna i de högre områdena sydöstliga, medan 
räfflorna nere i dalgången är sydsydvästliga 
och demonstrerar hur isen, när den sjönk 
samman, följt denna mot nordnordöst. Vid 
Miesak har den dels rört sig mot norr 
genom Abiskovagge, dels fortsatt Alesätnos 
dalgång mot öster och därvid enligt isrand
rännorna bildat två istungor en i Pässis
vagge och en i Rautasjaures dalgång. 

Triangle shaped erosion remnant in the 
Tjåmuhas amphibolite. 

I högfjällen väster om Alesätno utefter norska 
gränsen tyder kraftigt divergerande räfflor 
på att lokala glaciationscentra bildats vid 
Vassitjåkka och Kårsavagge. Sådana åter
finns även längre söderut vid Doaresoåive 
(c:a 7 km NV om Sjangeli), där isrörelser 
från nordväst förekommer (Holdar 1957). Även 
vid Riukojietna har spåren efter ett lokalt 
glaciationscentrum påträffats med isrörelser 
mot NÖ, Ö och SV. Räckvidden hos dessa 
lokala glaciationscentra har varit måttlig och 
i hela området väster om Alesvagge domi
nerar isräfflor från sydöst. 

Högfjällsområdet öster om Alesvagge präglas 
också av utströmning från massiven, möj
ligen med undantag för de östligaste. Isen har 
huvudsakligen sökt sig ut ur högfjällsdal
gångarna mot Alesjaures dalgång. Isutflöden 
kan även noteras till Vistasvagge och Lävas
jåkkas dalgång. 

Alltjämt verkande sluttningsprocesser är fram
för allt knutna till högfjällen, men på grund 
av den brutna topografin förekommer de 
över nästan hela kartområdet. De sluttnings
former som påträffats vid karteringen är ras
rännor, lavinblocktungor, slamströmmar, pro
talusvallar, skred och raviner. 

De vanligaste av dessa former är lavinblock-
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Fig 21 Bergsskredtunga på Viddjas västsida. 

tungor, slamströmmar och talus. De sist
nämnda uppträder både i högfjälls- och låg
fjällsområden. Speciellt ymnigt förekommer 
talus nedanför U-dalarnas branter, t ex i 
Vassivagge, Kärkevagge, Rautasjaures dal
gång och vid Kaisepakte. Lavinblocktungorna 
är däremot starkt knutna till högfjällens amfi
bolitmassiv, där de oftare förekommer på 
nordöst- och sydsidor än på västsidor. An
ledningen till denna lokalisering är att de 
västliga vindarna företrädesvis avlagrar snön 
på läsidorna och inte på västsidorna (Rapp 
1959, s 47). Stora mängder lavinblocktungor 
förekommer även vid Sielmatjåkka, Påssus 
och Tjåmuhas. Från det sistnämnda området 
har en ovanligt stor lavinblocktunga beskrivits 
av Rapp (1959, s 42). Denne (a a, s 46) 
berör även de mycket karakteristiska rasrännor 
som ofta är förbundna med lavinblocktungorna. 
Mellan rasrännorna uppstår pyramidliknande 
former i det fasta berget (se fig 20), som 
är mycket vanliga i högfjällens amfibolitmassiv. 
Rapp (a a, s 47) påpekar att rasrännorna 
i vissa fall kan vara bildade före inlands
isens avsmältning, eftersom de materiaImäng
der som är borteroderade från dem inte 
motsvaras av lavinblocktungornas volymer. 

Försök att bestämma den nutida nedbryt
ningen av fjällsidorna i Kärkevagge har gjorts 
av Rapp (1960) genom undersökningar av 
det material som faller ned på vårsnön. 
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Rocks/ide tongue on the west facing s/ope 
of Viddja. 

Det visade sig därvid att laviner transpor
terade ned c:a 15,4 ton/km2 och år, medan 
8,7 ton/km2 och år stammade från skred 
och stenslag. Det senare värdet innebär att 
Kärkevagges bergväggar retirerat 0,04-0,15 
mm/år (Rapp 1960, s 186). 

Slamströmmar förekommer över hela kart
bladsområdet. Stora koncentrationer märks 
speciellt vid Adnetjårro, Vadvetjåkka, i Vistas
vagge, Torneträsks dalgång och Kärkevagge. 

Ett par större bergsskred har noterats inom 
kartområdet t ex vid Lulep Välivare och Viddja. 
Det senare är mycket stort (se fig 21). 
Från ett c:a 300 m brett skredärr har 1-2 
miljon m3 berg lossnat (Rapp 1960, s 119) 
och rasat ned i dalgången, där det bildats 
en drygt 500 m lång blocktunga som slutar 
med en brant, c:a 10 m hög front. Lavar 
och högre vegetation på skredet antyder 
att det är mycket gammalt. 

Blockmassorna framför Rissajaure längst in 
i Kärkevagge, förmodas också vara uppkomna 
genom ett stort ras i senglacial tid (Rapp 
1960, s 122). 

Ackumulationen av jätteblock i Kärkevagge 
(se fig 22 och 32) är dock något proble
matisk. Dalsidan nedanför Vassitjåkka visar 
inga tecken på att blocken fallit ned efter 
inlandsisens försvinnande. Rapp (a a, s 121) 
föreslår därför att blocken rasat ned över 





turmark endast på ytor som är speciellt 
gynnade för tjälskjutning. Sådana lokaIkli
matiskt betingade ytor finns t ex vid Abisko 
ända nere vid Torneträsk. På lägre nivåer 
förekommer även andra typer av frostmarks
former såsom blocksänkor och palsar. 

Förekomsten av tundrapolygoner i Abiskoom
rådet har tidigare noterats (Semmel 1969). 
Flera nya lokaler har dock upptäckts i sam
band med karteringsarbetena. De största före
komsterna finns söder om Alesjaure (se fig 23), 
vid Välijaure och i Pässisvagge. Andra lokaler 
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24 Genomskärning av fossil iskil i Pallen
vagge. 
Seetion through a fossil iee-wedge east at 
Pallenvagge. 

finns i Vistasvagge, Pallenvagge, utefter 
Alesätno, Tjuonavaggesjåkka, vid Kaisepakte 
och Vakkejåkka. Polygonerna har ofta upp
stått i sorterade material, vanligen av glaci
fluvialt ursprung. Vid grävning kunde poly
gonerna följas ned till djup av 40-50 cm 
under markytan varunder opåverkat material 
påträffades. I Pallenvagge observerades dock 
under kilen ett svart, sandigt lager vars 
undersida var mycket ojämn och i form av 
små tappar och spetsar, påminnande om 
kryoturbation, kunde följas ned i det under
lagrande moiga materialet (se fig 24). Gräv
ningen kunde inte fortsättas till större djup 
än 65 cm på grund av jordartens flytbe
nägenhet. 

Inom kartområdet finns ett antal runda små
sjöar omgivna av låga vallar (se fig 25). 
En av dessa har beskrivits av Rudberg 
(1962a, s 197) som en sjö 12 m i diameter 
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omgiven aven c:a 1-2 m hög jordvall. 
I vallen visade sig stenarna vara orienterade 
vinkelrätt mot denna och på c:a 85 cm djup 
påträffades tjäle (i aug 1960). Flera sprickor 
i vallen visade att material rasade ned i den 
lilla sjön. Rudberg (1962 a och b) antyder 
möjligheten av att bildningen är resterna av 
en sammansjunken pingo. 

Pingos uppstår genom att tjocka linser av ren 
is bildas under markytan i regioner med 
evig tjäle, t ex i Alaska. De kan ofta nå 
betydande storlek, men även små former, 
endast någon meter höga, kan förekomma 
(Washburn 1973, s 153). Ständigt tjälade 
kullar av mineraljord har undersökts av 
Wramner (1972) i de svenska fjällen. Han 
konstaterar att kullarna kan vara palsar med 
mineraljordskärna som förlorat sitt torvlager 
eller vara bildade på samma sätt som palsar 
men helt i mineraljord. Dessa kullar skiljer 
sig från pingos genom att de är uppbyggda 
av tunna isskikt i stället för aven kompakt 
iskärna. 

Då den inre uppbyggnaden av Abiskotraktens 
kullar inte är känd och något svenskt namn 
för de av Wramner (a a) beskrivna kullarna 
inte har föreslagits har den av Rudberg (a a) 
använda beteckningen "pingo" behållits, även 
om formerna kanske skiljer sig från pingos i 
Alaska eller på Grönland. På de geomorfo
logiska kartorna har de markerats med vio
letta ringar, en symbol som tidigare inte an
vänts. Liknande former har emellertid endast 
påträffats vid ett tidigare tillfälle under kar
teringarna nämligen på deltat vid sjön Pajep 
Skuokejaure (Vom Skuokketjåkka inom 29 H 
Sitasjaure). 
Inom kartområdet har sammansjunkna pingos 
iakttagits söder om Tjåmuhas (fig 25). Även 
som i dalgången V om Njulla samt på Raka
slako, där ytterligare ett antal upptäckts 
utöver den som tidigare rapporterats (Rudberg 
1962 b). De flesta ger sig till känna genom 
den mycket typiska vall som omger sjöarna. 
Exempel på hur sammansjunkningen ännu inte 
fullbordats kunde ses vid svämkäglan på 
Rakaslako. En kulle var där stadd i samman
sjunkning (hösten 1974). Utefter den tidigare 
periferin fanns en c:a 70 cm hög vall, innan
för vilken en sjö hade bildats. Sjön intog 
endast den djupaste delen av det invallade 
området och den tjälade kullen nådde i övrigt 
fortfarande en dryg meter över vallen. 

Förekomsten av palsar inom kartområdet är 



25 Sammansjunken pingo söder om TjA
muhas. Notera skalfigurerna. 

måttlig. De finns framför allt i Torneträsks 
och Rautasjaures dalgångar men även söder 
om Lulep Välivare. Hududsakligen före
kommer palsflak t ex vid Abisko turiststation 
och utefter järnvägen mot Stordalen . En väl
utbildad kupol pals har påträffats vid Alesätno 
c:a 7 km väster om utflödet i Rautasjaure. 
(Se fig 26). Kupolpalsar är annars vanliga 
i de östliga myrområdena men påträffas mer 
sällan i högfjällsdalgångarna, där låga pals
flak eller vindlande ryggar som t ex söder 
om Lulep Välivare är typiska. En kilometer 
väster om Kåivujaure observerades två större 
palsar (drygt 2 m höga) som utgjorde ett 
mellanting mellan kupol pals och palsflak, 
genom att den tydligt välvda kupolen flackade 
ut och övergick i en något platåliknande del. 
Vidare fanns där ett flertal embryonala palsar 

Fig 26 Pals vid Alesätno 
Palsa at Alesätno 

Collapsed pingo south of TjAmuhas. 
scale is produced by the people. 

som var 30-40 cm höga och endast över
lagrade med c:a 10 cm organiskt material. 
Därunder vidtog en skifferrik morän som var 
tjälad redan 15 cm under markytan (28.7.76). 

Vid samma tillfälle påträffades tjäle i slutt
ningen söder om Lairejaure (2 km S Kåivu
jaure) i anslutning till ett större snöfält. 
Vid snöfältet var marken tjälad ända upp 
till ytan för att längre ned i sluttningen vara 
tinad till c:a 40 cm djup. Negativa tempera
turer under snöfält har använts som per
mafrostindikatorer i Alperna (Haeberli 1973). 
Förekomst av evig tjäle i Abiskoområdet har 
påvisats av Ekman (1957). Det kan dock inte 
utan närmare undersökningar avgöras om 
ovanstående lokaler verkligen representerar 
permafrost. 

Det är framför allt kalkstråk i den övre skoII
berggrundens västliga delar som givit förut
sättningar för bildning av karstformer. Dessa 
består av grottor, underjordiska bäckiopp, hål
former (doliner) , och smärre utlösningsformer 
(karren). Grottorna och de underjordiska 
bäckarna kan nå avsevärda dimensioner. 
Lullihatjårrogrottan har t ex ett c:a 1200 m 
långt gångsystem (Rasmusson 1955, HelIgren 
1965). Grottans ingång ligger bakom en stor 
snödriva som på vintern samlas i lä av berg
väggen ovanför grottöppningen. Bäcken som 
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27 Droppstenar i nedre K~ppasj~kka

grottan 

bildat gångsystemet försvinner i ett slukhål 
några tiotal meter uppströms grottan, vilken 
därigenom blivit torrlagd. 
Grottans yttersta del för brant neråt och 
grenar sig i olika gångar. Huvudgången 
går på en högre nivå än bäcken som man 
bitvis ser längre ned. Efter ett flertal krökar 
kan man via några trånga passager nå ned 
till en lång rak gång, som delvis inte är högre 
än att man måste krypa fram. Den vidgar 
sig emellertid till en större sal, varefter den 
långa gången kröker på nytt efter drygt 
100 m, där man påträffar ytterligare ett fler
tal skarpa krökar, betingade av spricksystem 
i kalkstenen. 
Bäckens vidare lopp genom berget har inte 
kunnat följas annat än med hjälp av färg
ämnen o dyl. Utloppet vid den s k Raijki
jåkkgrottan har konfirmerats på detta sätt 
av HelIgren (1965), som också beskrivit 
ett stort antal ytterligare karstformer i när
heten. 

Även grottorna vid Björkliden (Kåppasjåkka) 
är flera 100 m långa. Den nedre grottan, 
som är fridlyst och därför avstängd med ett 
staket, börjar vid ett högt valv. Innanför detta 
finns en stor sal med en sjö. På andra sidan 
sjön kan man fortsätta på en hylla förbi ett 
vattenfall. Gången i vilken jåkken också rinner 
fortsätter c:a 350 m in i berget till en vatten
fylld sal som inte har kunnat passeras. Flera 
parallellgångar finns också; t ex kan ett övre 

36 

Stalactites in the lower K~ppasj~kka cave 

gångsystem nås strax innan vattenfallet. 
Droppstenar och andra utfällningar är vanliga, 
speciellt i det nedre grottsystemet (se fig 27). 

Ytterligare ett karstområde finns c:a 1 km NV 
om Björkliden. Därifrån har Rasmusson (1958) 
beskrivit små myrstacksliknande kalkkäglor 
(fig 28) som förmodas vara bildade under den 
postglaciala värmetiden. Dessa kalkkäglor är 
således fossila erosionsrester . Området är 
även rikt på andra karstformer (Knutsson et al 
1967). Där finns ett flertal doliner, slukhål och 
underjordiska bäckiopp. Den största dolinen 
har ett djup av c:a 3 m och ett flertal 
är 2 m djupa. 
Områdets hydrologiska egenskaper har under
sökts av Knutsson et al (1967) som kon
staterar att det finns ett välutvecklat under
jordiskt dräneringssystem som förmodligen 
existerade redan före den sista nedisningen. 
Karstformerna på ytan förmodas dock vara 
bildade efter istiden. Andra karstförekomster 
inom kartområdet finns vid Kopparåsen 
(Knutsson et al 1967, s 256), Pålnovaratjah, 
Vadvetjåkka, Pajep Njuorajaure och Sjangeli 
(Tell 1973 och Anders Lindem pers medd). 
Ett slukhål öster om Jieprenjåkka har också 
upptäckts i samband med de geomorfologiska 
karteringarna. Områdets kalkförekomster ger 
anledning att tro att ytterligare karstformer 
finns inom kartområdet, men detaljerade 
undersökningar saknas. 



Björk/iden 

Vindens betydelse för formbildningen har 
redan antytts i samband med att nischernas 
och lavinblocktungornas orientering kunde 
antas vara beroende av de snöackumulerande 
västvindarna. Även strandformerna är starkt 
påverkade av västvindarna (se fig 18). Mer 
direkt kan vindens inverkan observeras genom 
att kalblåsta fläckar uppkommit på de flesta 
glacifluviala avlagringar men också på morän
kulIar. BI a med hjälp av sådana erosions
märken och vegetationsskador har de ero
derande vindarnas riktning kunnat karteras i 
Abiskotrakten (Rudberg 1968). 

Områdets norra delar genomkorsas av malm
banan från Kiruna till Narvik. Utefter järn
vägen har ett flertal ingrepp skett, speciellt 
i samband med järnvägsbygget då även 
en materialväg och ett stort antal byggnader 
anlades. Särskilt märks de olika tag som 
utnyttjats för att erhålla byggnadsmaterial 
vid Pässisjåkka, Abisko, Kärkevagge och 
Vassijåkka samt spåren efter tunneIspräng
ningarna vid Njulla och Tornehamn med åt
följande tippar. 

Mineralbrytning har skett i mindre omfattning 
vid Abiskojåkka, Unna Allakas och Sjangeli. 
De sistnämnda områdena som är kända sedan 
1600-talet (Torell 1877) har bearbetats i olika 

29 Varphögar vid Sjangeli 
Mining waste tips at Sjangeli 

omgångar, varvid några smärre schakt och 
ett flertal varphögar efterlämnats (se fig 29). 

Områdets karaktär av gränsland gör sig på
mint i form av värn och skyttegravar från 
andra världskriget. De finns framför allt utefter 
järnvägen t ex vid Katterjåkka, Abisko (i 
nationalparken!) och Kaisepakte, men även 
vid Pålnoviken. 

Genom järnvägen är området lättillgängligt 
för turister och Kungsleden mellan Abisko 
och Kebnekaise tillhör Norrbottens mest frek
venterade vandringsstråk. Dessa områden ut
sätts därigenom för en kraftig "antropogen 
erosion" som framför allt drabbar sediment 
och myrmark. 
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Att värdera natur har på senare år blivit 
allt vanligare inom bio- och geovetenskaperna 
(jfr t ex Hoppe 1969, 1970, Soyez 1971, 
Sundborg 1973, Rudberg-Sundborg 1975). 
Naturvårdens sociala och vetenskapliga be
tydelse torde idag vara obestridd. Av prak
tiska 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. Dess
utom torde en viss subjektivitet vara ound
viklig vid varje bedömning, beroende på vär
derarens utbildning och personliga intressein
riktning. 

Målet vid varje naturvärdesbedömning måste 
därför vara att presentera materialet på ett 
sådant sätt att omprövningar kan ske vid 
varje tidpunkt utan att hela det tidskrä
vande inventeringsarbetet måste göras om. 
Modifieringar och ändringar skall kunna ske 
när de tidigare värderingsgrunderna ändrats, 
t ex efter upptäckten av nya objekt eller 
förstörelse av gamla, eller när referensra
marna förändras. 

Vissa försök att göra värderingsprocessen 
åskådlig gjordes vid utvärderingen av nord
västra Dalarnas landformer (Soyez 1971). Det 
har dock visat sig att denna inte var till
räckligt inträngande och ett nytt förslag till 
naturvärdesbedömning har utarbetats av Ulf
stedt och Melander (1974). Metodutveck
lingen på detta område är säkert ännu inte 
avslutad, men tills vidare kommer natur
värdesbedömningarna att i huvudsak utföras 
enligt de metoder som föreslagits i ovan
nämnda arbete. 

Värderingssystemet grundar sig på ett antal 
självständiga steg, som alla öppet redovisas 
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för att möjliggöra eventuella revisioner vid en 
senare tidpunkt. De steg som använts vid 
värderingen är följande: 
a) Poängberäkning för varje enskilt objekt. 
b) Presentation av objekten faktorsvis. 
c) Klassificering av objekten. 

Med objekt avses enstaka eller naturligt 
sammanhängande formelement, t ex en rull
stensås eller ett område med palsar. Vid 
bedömningen har fjällkedjan i möjligaste mån 
fått utgöra referensram. 

Varje kartlagt område bedöms med hänsyn 
till faktorerna: sällsynthet, utformning och 
forskningsintresse. Poängtilldelningen sker 
enligt följande schema. 

1. Sällsynthet 

unik 9 poäng 
mycket ovanlig 4 " 
ovanlig 1 " 
vanlig O " 

2. Utformning 

a. ytterst välutbildad 3 " 
välutbildad 2 " 
någorlunda typisk 1 " 
otydlig O " 

b. mycket speciell 1 " 

3. Forskningsintresse 

a. ytterst intressant 2 " 
intressant 1 " 
ointressant O " 

b. betydande tidigare forskningsin-
satser 2 " 
tidigare forskningsinsatser 1 " 
inga tidigare forskningsinsatser O" 

Principerna för poängsättningen framgår av 
nedanstående tabell: 

1. Sällsynthet 

Unik: Två till tre exemplar finns i hela fjäll
kedjan. 

Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar 



finns inom ett större område (fyra kartblad 
10000 kvadratkilometer). 

Ovanlig: Ett fåtal exemplar finns inom ett 
mindre område (ett kartblad = 2500 kvadrat
kilometer). Även objekt, som är vanliga 
inom ett mindre område men i övrigt är 
mycket ovanliga, har tilldelats en poäng. 

Vanlig: Formen vanligt förekommande inom 
stora delar av den svenska fjällkedjan. 

2. 
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad, 
väl bibehållen och av förhållandevis stor 
dimension. 

Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehållen. 

Någorlunda typisk: Formen är otvetydig, men 
kan ha utsatts för viss sekundär påverkan. 

Otydlig: Formen illa utvecklad och/eller ut
satt för betydande sekundär påverkan. 

Mycket speciell: En för formtypen awikande 
utformning. 

3. Forskningsintresse 

Ytterst intressant: Objektet är avgörande för 
tolkningen av formgruppens genes, huvud
dragen i landskapsutvecklingen, aktiva pro
cesser e dyl (s k typlokaler). 

Intressant: Objektet bedöms ha betydelse 
för studier av genesen, aktiva processer och 
detaljer ilandskapsutvecklingen. 

Ointressant: Objektet bedöms ha obetydligt 
intresse för den vetenskapliga analysen. 

Betydande tidigare forskningsinsatser: Objektet 
har utförligt analyserats och beskrivits; viktiga 
klassiska lokaler. 

Tidigare forskningsinsatser: Objektet har stu
derats och beskrivits. 

Inga tidigare forskningsinsatser: Objektet har 
aldrig beskrivits eller endast omnämnts. 

De tre stegen vid naturvärdesbedömningen 
företas på följande sätt: 

Varje kartlagt objekt poängsätts enligt de 
nämnda faktorerna. Tilläggspoäng i andra ko
lumnen betyder att utformningen på något 
sätt är "mycket speciell". När objektets värde 

Objekt som vid värderingen inte fått poäng 
för någon faktor (summa noll) har inte med
tagits i listan. De utgör det stora flertalet 
av de inventerade objekten. 

av OlJlleKtlen 

Detta moment har tillkommit för att fram
häva objekt som erhållit en låg total poäng 
men som har minst en framträdande och 
väsentlig egenskap "unik", "mycket ovan
lig", "ytterst välutbildad", "ytterst intressant 
och/eller varit föremål för "betydande forsk
ningsinsatser" . 

Vid klassificeringen indelas objekten 
klasser efter summapoäng: 
Klass I 7 -16 poäng 

II 5-6" 
III 2-4 " 
IV 0-1 

fyra 

Denna indelning, som framkommit efter olika 
värderingsförsök, får betraktas som preliminär 
och kan möjligen behöva ändras ytterligare 
allteftersom inventeringsarbetet fortskrider i 
andra delar av fjällkedjan och erfarenheterna 
därmed vidgas. 

Vid osäkerhet om objektens värde har som 
ovan nämnts poängintervall (t ex 4-9) tilläm
pats. För att objekt vid klassificeringen inte 
skall kunna hamna i olika klasser har föl
jande regler tillämpats: 

a) Medelpoäng har beräknats och fått avgöra 
klasstillhörigheten. 

b) I de fall medelpoängen ligger mitt emellan 
två klasser har objektet inordnats i när
mast lägre klass. 

Endast klasserna I-III redovisas på kartan 
över klassificerade objekt. Klasserna har från 
geomorfologisk naturvårdspunkt definierats 
på följande sätt: 

Klass I Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse är av betydelse för den geo
vetenskapliga naturvården inom 
hela fjällkedjan. 

inte kunnat preciseras beroende på att kun- Klass II 
skapen om dess utbredning, tillkomstsätt 

Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse är av regional betydelse för 
den geovetenskapliga naturvården. 

eller liknande är otillräcklig har poängintervall 
av typen 0-1 eller 4-9 använts. 
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Klass III Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forsknings
intresse är av lokal betydelse för 
den geovetenskapliga naturvården. 

Klasserna kan jämställas med Statens natur
vårdsverks indelning av objekt i tre klasser 
av riks-, läns- och lokalintresse. Uttrycket 
länsintresse lämpar sig mindre väl i Norrland 
med dess stora län, varför benämningen 
regionalt intresse har föredragits. 

En region tänks omfatta ett område av minst 
10000 km2 storlek, alltså snarast motsvarande 
en kommun i övre Norrland men ett län i 
södra Sverige. Lokalområde bör då motsvara 
en yta av c:a 2500 km2 och kan t ex vara 
ett fjällmassiv eller älvdal. 

H8110VlSnill1D av varllefulla olmrllllen 

Som sista steg i naturvärdesbedömningen 
har områden med stor frekvens av värde
fulla objekt sammanförts på en särskild karta. 
Denna karta försöker sammanfatta de före
gående stegen av värderingen och tillvarata 
inventerarens kännedom om objekten och 
deras inbördes sammanhang, varvid även 
vissa tilläggskriterier beaktas såsom: 

1) närhet till andra klassificerade objekt 
2) tillgänglighet 
3) pedagogisk betydelse 
4) orördhet 
5) helhetens betydelse (sambandet mellan 
objekten) 
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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 förändring 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 smärre grävningsarbeten. 

Förhoppningen är att denna karta skall vara 
direkt användbar inom planeringsprocessen 
och att inventerarens motiv och ställnings
taganden klart skall framgå genom den ut
förliga redovisningen av naturvärdesbedöm
ningen. 



lil~impl~i~avwnleri~~1v~elmet 

Det ovan beskrivna värderingssystemet har 
tillämpats på de inventerade objekten inom 
storrutorna 30 H Riksgränsen (öst), 30 I 
Abisko, 31 H Reurivare och 31 I Vadvetjåkka. 
Landskapets skiftande karaktär med lågfjäll, 
högfjäll och stora områden med kalt berg 
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Fig 30 Poängsatta objekt 

har gjort att objektinnehållet liksom de poäng
satta objektens antal varierar inom olika 
delar. Antalet poängsatta objekt blir totalt 
109 st. Läget av objekten, som är ordnade 
efter formgrupper, framgår av nedanstående 
karta (fig 30). 

10km 
L--.L-...L..-..I...--'---" 

Landforms to which assessment points have 
been assigned 
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Objekt numrerade enligt figur 30 Poängberäkning Presentation Klassi-
faktorsvis ficering 

Vid poängberäkningen har faktors-
värdet noll inte markerats Forsknings-
i tabellen, intresse 

ro 

el 
"- ,2> I 

ID O> 
I 

ID :Eli (/) (/) 
c el C el 

:5 '2 (I) ro c c :S '2 ,s (I) 
c E 

(/)..l!!:: (I) '2 (/) ro c E C(/) >. m:g~ E >. ..l!!::(/) (/) 
!!J. o ..l!!:: ...... !!J. o ,-(I)~ (/)ro E (/)(1) (/) 

i«i 5 :§~@ 
'-(/) :::J i«i 5 '- "- ro 
°c o .... 

~ (f) u.. ,_ (f) (f) u.. ,s 

1 Norra Kebnekaisemassivets 
glaciala stormorfologi 2 2 III 

2 Mårmamassivets glaciala 
stormorfologi 3 3 X III 

3 Rassepautastjåkkas nisch-
former 3 3 X III 

4 Nissuntjårros nischformer 2 2 III 

5 Tjuonavagges U-dal, 
Lapporten 4 3 1 8 X X I 

6 Kårsavagges U-dal 1 1 IV 

7 Vassitjåkkaområdets glaciala 
2 2 III stormorfologi 

8 Sammansjunkna pingos 
på Rakkaslako 1 2 1 1 5 II 

9 Sammansjunken pingo 
vid Kåppasjåkka 1 1 IV 

10 Sammansjunken pingo 
i Pallenvagge 1 1 IV 

11 Sammansjunken pingo 
vid Tjåmuhas 1 1 1 3 III 

12 Tundrapolygoner i Pallen-
vagge 2 2 III 

13 Tundrapolygoner i Alesvagge 3 1 4 X III 

14 Tundrapolygoner vid Ales-
ätno 1 1 IV 

15 Tundrapolygoner öster om 
2 2 III Välijaure 

16 Tundrapolygoner i Pässis-
vagge 2 2 III 

17 Tundrapolygoner vid 
Kaisepakte 1 1 IV 

18 Tundrapolygoner vid 
Tjuonavaggejåkka 2 2 III 

19 Tundrapolygoner vid 
Vakkejåkka 1 1 IV 

20 Strukturmark mellan Pallen-
jåkka och Nissunjåkka 2 2 III 

21 Strukturmark vid Tjuona-
vassejåkka 2 2 III 

22 Strukturmark söder om 
Stordalen 2 2 III 
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Objekt numrerade enligt figur 30 Poäng be räkn i ng Presentation Klassi-

Vid poängberäkningen har faktors-
faktorsvis ficering 

värdet noll inte markerats Forsknings-
I tabellen. intresse 

ro 

(j) C) '- .!2l I ..... C) 
I 

!En (/) (/) 
e: C) O) e: C) 

:S 'c O) ro e: e: :S 'c .5 O) e: E ~~ ~ 'c (/) ro e: E e: (/) >. E >.. 
!!1 '- O)e:>. ~ ..... !!2 

~(/) (/) 

.g ,-<l>(i; (/)ro E ~ 
(/)0) (/) 

i(ij '-(/) mi '- '- ro 
:5 :s~§ ~.5 :::I o ..... 

52 en en en ::> 1I..5 

23 Strukturmark på Kärkåive 
(SO Riukojietna) 3 3 X III 

24 Kårsajökelns ändmorän 1 1 1 3 III 
25 Mårmatjåkkaglaciärens änd-

morän 1 +1 1 3 III 
26 Mårmaglaciärens ändmorän 3 3 X III 
27 Rieppeglaciärens ändmorän 2 2 III 
28 Preracenta moräner vid 

Påssusvagges mynning 1 1 1 3 III 
29 Prerecenta moräner vid Unna 

Vistasvagges mynning 1 1 2 III 
30 Prerecenta moräner väster 

om Kåtotjåkka 1 1 IV 
31 Pre recenta moräner vid 

Pallenvagge 1 1 1 3 III 
32 Prerecenta moräner 

i Tjuonavagge 1 1 1 3 III 
33 Pre recenta ändmoräner vid 

Lävasjåkka 1 3 2 6 X X II 
34 Moränrygg vid Lulep Välivare 4 2 6 X II 
35 Kullig moränterräng vid 

Påketjåkka 1 1 2 III 
36 Kullig moränterräng vid 

Abiskojåkka 2 1 1 4 III 
37 Kullig moränterräng vid 

Kåivujaure 2 2 III 
38 Jätteblockaekumulation 

i Kärkevagge 9 1 1 11 X I 
39 Snurrijåkkas kanjon 3 1 4 X III 
40 Jieprenjåkkas kanjon 2 2 III 
41 Rakasjåkkas kanjon 2 2 III 
42 Abisko kanjon 2 1 2 5 X II 
43 Nissunjåkkas kanjon 3 3 X III 
44 Pässisjåkkas kanjon 2 1 0-1 3-4 III 
45 Vierrojåkkas kanjon 1 1 IV 
46 Liten kanjon vid Lulep 

Välivare 1 1 IV 
47 Kuolpanjåkkas kanjon 1 1 IV 
48 Israndrännor vid Låktavagge 1 1 IV 
49 Israndrännor vid Vakkejåkka 0-1 1 1-2 IV 

43 



Objekt numrerade enligt figur 30 Poäng beräkning Presentation Klassi-

Vid poängberäkningen har faktors-
faktorsvis fioering 

värdet noll inte markerats Forsknings-
I tabellen. intresse 

«1 

(j) C> 
.... 2> I 

C> 
I 

lO- !/) (j) !/) 
c:: _c- C> c:: C> .c: 'c Q) «1 c:: c:: .c: 'c .S Q) 1: !/) ~ Q) 'c !/) 

Cll 1: 
>- E !/)!/)!/) E >- E C::!/) 

.!!J. o Q)C::>- .:.:: ..... .!!J. ,g ~!/) !/) 

!:;~g ~Cll E ~~ !/) 
;(tj ~ ;(tj Cll o!/) ::J 5 o ..... 

S2 en ::> -=>«1 LI...S en en LI...= 

50 Israndrännor mellan Pallen-
jåkka och Nissunjåkka 2 2 1 5 X II 

51 Israndrännor i Pässisvagge 1 2 3 X III 

52 Isrand rännor vid Kaisepakte 3 2 2 7 X I 
53 Israndrännor vid Rautasjaure 2 1 3 III 

54 Israndrännor och sadelskåror 
mellan Lävasjåkka och 
Kuolpanjåkka 1 1 2 III 

55 Israndrännor i Alesvagge 1 1 IV 

56 Stort recent delta vid Vuolep 
1 2 Njuorajaure 3 III 

57 Stort recent delta vid 
Alesjaure 1 1 IV 

58 Stort recent delta vid 
Rautasjaure 1 3 4 X III 

59 Deltaterrasser vid Katterjåkka 2 1 0-1 3-4 III 

60 Terrasser vid Snurrijåkka 2 2 III 

61 Terrasser vid Jieprenjåkka 1 1 2 III 

62 Terrasser vid Tuoptejåkka 1 1 IV 

63 Terrasser vid Abiskojåkkas 
mynning 2 1 3 III 

64 Deltaterrasser vid Kårsajåkka 2 1 3 III 

65 Deltaterrasser vid Tjuona-
1 vaggejåkka 1 IV 

66 Delta i Pallenvagge 1 1 2 III 
67 Terrasser vid Nissunjåkka 1 +1 1 3 III 
68 Deltaterrasser vid Pässis-

jåkka 4 3 2 2 11 X X X I 
69 Terrasser vid Rautasjaure 1 1 IV 

70 Terrasser vid Neitapakte 1 +1 1 3 III 

71 Terrasser söder om Lulep 
Välivare 1 1 2 III 

72 Svämkägla vid Nissunjåkka 2 2 III 

73 Svämkägla vid Nissunvagge-
1 2 jåkka 0-1 3-4 X III 

74 Svämkäglor i Vistasvagge 1 1 IV 

75 Svämkägla vid Vierrojåkka 1 1 IV 
76 Svämkägla vid Välijaure 1 +1 1 3 III 
77 Svämkägla vid Kuolpanjåkka 2 2 III 
78 Asar vid Nissunjåkka 1 1 2 III 
79 Rullstensås vid Lulep Välivare 2 1 3 III 
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Objekt numrerade enligt figur 30 Poäng beräkning Presentatio n Klassi-
faktorsvis ficering 

Vid poängberäkningen har faktors-
värdet noll inte markerats Forsknings-
I tabellen. intresse 

«1 

.... Cl 
I... .2> , .... Cl 

, 
:En en en 

(]) c Cl (]) C Cl 
:5 'c (])ctlC c :S 'c .5 (]) 
c E ~~ & 'c en «1 c E cen 
>- E :>. ~en en 
!!2 o (])c:>. ~ ...... !!2 o 

~*i~ ~ctl E en(]) en 
i(ij 5 oen :l i(ij t:; 

I... I... ro o ..... 
S2 CJ) 5>ro 1J...5 CJ) CJ) ::> 1J...5 

80 Slukåsar vid Lävasjåkka 3 1 4 III 

81 Slukåsar vid Alesjaure 2 2 III 

82 Passområdet vid Pålnoluokta 1 2 2 5 X II 

83 Strandlinjer vid Pålnoluokta 2 2 1 5 X II 

84 Strandlinjer vid Jieprenjåkka 1 1 2 III 

85 Strandlinjer vid Vitatvarasj 2 1 3 III 

86 Strandlinjer vid Kaisepakte 1 1 2 III 

87 Strandlinjer vid Kaisenjarka 3 2 5 X X II 

88 Strandlinjer vid Viddja 1 1 2 iii 

89 Strandlinjer vid Lulep Välivare 2 1 3 III 

90 Recenta krum uddar Ö Vakke-
jåkka 1 3 1 0-1 5-6 II 

91 Recenta krumuddar vid 
Abisko 1 1 2 III 

92 Recenta krumuddar vid 
Pässisjåkka 1 2 3 III 

93 Lavinblocktungor vid 
Tjåmuhas 1 3 1 1 6 X II 

94 Lavinblocktungor i Nissun-
vagge 1 1 2 III 

95 Lavinblocktungor i Unna 
1 Vistasvagge 2 3 III 

96 Lavinblocktungor i Påssus-
1 vagge 3 4 X III 

97 Lavinblocktungor i Stuor 
Räitavagge 1 2 3 III 

98 Talus och sluttningsformer 
vid Kaisepakte 2 2 III 

99 Talus och sluttningsformer 
vid Alep Välivare 3 3 X III 

100 Sluttningsformer i Kärkevagge 3 2 2 7 X X I 
101 Bergsras vid Viddja 4 3 1 0-1 8-9 X X I 
102 Karstformer vid Vadvetjåkka 1 1 IV 
103 Grottor och karstformer vid 

Lu II i hatjårro 1 3 1 1 6 X X II 
104 Grottor vid Kåppasjåkka 1 3 1 5 II 
105 Karstformer vid Björkliden 1 2 1 1 5 II 
106 Palsar vid Kåivujaure 1 1 2 III 
107 Palsar vid Stordalen 1 1 2 III 
108 Kupolpals vid Alesätno 1 2 1 4 III 
109 Palsar vid Kuolpanjåkka 1 1 2 III 
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Fig 31 Klassificerade objekt 
Classified landforms 

Vid naturvärdesbedömningen har 90 objekt 
urskilts inom kartområdet som speciellt värde
fulla ur geovetenskaplig naturvårdssynpunkt 
(fig 31). Av dessa har 6 objekt förts till 
klass I, 13 till klass II och 71 till klass III. 
Eftersom inventeringsarbetet varit översiktligt 
kan det i framtiden inträffa att vissa objekt 
behöver omvärderas eller att ytterligare objekt 
av stort värde upptäcks. Genom att Torne-
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träskområdet undersökts sedan decennier har 
det varit relativt lätt att erhålla information 
om olika objekt därifrån. Detta tillsammans 
med den höga forskningsaktiviteten gör att 
antalet poängsatta objekt där blir större än 
i övriga delar av kartområdet. Det måste 
dock påpekas att objektinnehållet i realiteten 
är större i T orneträskområdet än t ex i de 
västliga områdena med stora arealer kalt berg. 
(jfr den geomorfologiska kartan). 

För att underlätta överblicken av objekten har 
dessa sammanställts efter klasstillhörighet. 



En kort karakteristik lämnas av de klassi
ficerade objekten, varvid de mest värdefulla 
objekten (klass I) erhålia en något fylligare 
beskrivning. När det gäller objekten i klass 
II och klass III har dessa endast kom
menterats när upplysningarna kan öka för
ståelsen för deras värde. Skyddsvärdet har 
dock inte diskuterats, utan de i tabell I an
givna poängtalen har ansetts ge tillräcklig 
information. Övriga poängsatta objekt (klass 
IV) redovisas inte. 

I följande sammanställning har objekten ord
nats efter klass men inte rangordnats inom 
klasserna. 

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

5 Tjuonavagges U-dal, Lapporten 
Tjuonavagges U-dal är relativt kort men har 
en mycket markant U-form. Genom sitt öppna 

32 Stereogram över Kärkevagge. Bild
paret möjliggör tredimensionell betraktning, 
varvid användandet av fickstereoskop rekom
menderas. 

läge är den synlig över stora delar av det 
västliga T orneträskområdet och har genom 
fotografier, turistbroschyrer m m blivit känd 
som Lapporten. U-dalar av dörr- eller port
typ är relativt ovanliga i de norra Lapplands
fjälIen men förekommer i Jämtlandsfjällen, 
t ex Ekorrdörren och Lunndörren. 

U-formens regelbundenhet har undersökts av 
Svensson (1958) som visat att den mate
matiskt kan beskrivas som en parabel. 

38 Jätteblockaekumulationen i 
Kärkevagge 
Den stora mängden block i Kärkevagge har 
noterats av ett flertal författare ( bl a Sjö
gren 1909, Holdar 1957, Kulling 1960 och Rapp 
1960). Samtliga tycks vara överens om att 
blockackumulationen har bildats isenglacial 
tid. Rapp (1960, s 120) beskriver förloppet 
mer i detalj. Blocken som huvudsakligen 
består av glimmerskiffer kommer från Vassi
tjåkkas högsta delar och har genom ras 
förts ned på glaciärisen i Kärkevagge och på 
och inuti denna transporterats till sina nu-
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Torneisen 
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~ 

Issjö 
Ice-dammed lake 

Pössisisen 

Presumtiv kitteltopografi 
Presumtive kettlehole topography 

Presumtive issjö terrass 
Presumtive delta of the ice-dammed lake 

1000m 

33 Allteftersom Torneisen smälte samman As the Torneice melted away deltas were 
bildades terrasser på allt lägre nivåer (efter formed at successively lower levels. 
Holdar 1957) 

varande lägen. Blocken kan inte ha fallit ned 
efter att isen försvann då det finns helt orörda 
slukåsar (Holdar 1957, s 442) i sluttningen 
ovanför (se fig 32). I Kärkevagges mynning 
finns ett flertal ryggar som av Holdar (1957, 
s 437) beskrivits som moränryggar. Där finns 
emellertid även ett glacifluvialt inslag, vilket 
gör tolkningen av formerna problematisk 
(jfr diskussionen om moränryggar ovan). 

51 Israndrännor vid Kaisepakte 
På Kaisepaktes östsida finns en svit av synner
ligen välutvecklade israndrännor (se fig 13) 
som kan följas från rasbranten vid Kaisepakte 
österut till Niusakjåkka. Rännorna har in
gående beskrivits av Holdar (1957, s 376) 
som påvisade att det vertikala avståndet 
mellan rännorna är ovanligt stort. 

68 Deltaterrasserna vid Pässisjåkka 
I ett flertal av Torneträsks bidalar förekommer 
avlagringar bildade på eller mot den av
smältande inlandsisen i Torneträsks dalgång. 
De mäktigaste och mest utbredda terrasserna 
förekommer i Pässisvagges mynning. Sjögren 
(1909, s 148) har uppmätt tolv terrassnivåer 
där. De största och bäst utbildade planen är 
belägna söder om järnvägen. Glacifluviala och 
recenta vattendrag, har delvis skurit sig ned 
och skapat skärningar som visar att terrasserna 
är upp till 40 m tjocka och består av väl 
sorterat grus. I terrasserna förekommer dödis
håi med ökande frekvens uppåt. De översta 
planen är helt perforerade av sådana gropar, 
så att en kittelIandskap med ett virrvarr 
av ryggar uppstått. 

Terrasslandskapets uppkomst har beskrivits 
av Holdar (1957, s 482). I de övre delarna 
av Pässisvagge separerade Pässisisen från 
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Torneisen, varvid förutsättningar uppstod för 
en uppdämning av vatten och avsättning av 
sediment från Pässisisen mot den i norr 
dämmande Torneisen . Allteftersom denna 
smälte samman, bildades terrasser på allt 
lägre nivåer (se fig 33). 

100 Sluttningsformer i Kärkevagge 
Kärkevagges mångskiftande och välutbil
dade sluttningsformer har studerats och do
kumenterats av Rapp (1960). Dalgången utgör 
ett viktigt referensområde för vidare forskning 
om recent sluttningsutveckling . 

101 Bergsskred vid Viddja 
Trots att stenar ständigt faller ned från de 
brantare bergssidorna är större skred säll
synta. Skredet vid Viddja är mycket stort 
(1-2 milj m3 enl Rapp 1960, s 119). Det 
bildar vidare en mycket markerad blocktunga 
i dalgången, vilket är ytterst ovanligt (se 
fig 21). 

Klass II 
Objekt som genom sällsynthet, utformning 
och/eller forskningsintresse är av regional be
tydelse för den geovetenskapliga naturvården. 

a Sammansjunkna pingos på 
Rakkaslako 
Första gången bildningarna beskrevs från 
svenska fjällen var 1962 (Rudberg 1962). 
De förefaller vara ovanliga, även om ytter
ligare ett antal lokaler påträffats i samband 
med de geomorfologiska karteringarna. 

33 Prerecenta ändmoräner vid 
Lävasjåkka (se fig 11) 
Tydliga, välutformade prerecenta ändmoräner 
påträffas endast sällan i fjälltrakterna. De 



ryggar som övertvärar Lävasjåkkas dalgång 
söder om Mårma ger en ovanligt instruktiv 
bild av den retirerande istungan. 

34 Moränrygg vid Lulep Välivare 
(se fig 12) 
Moränryggar av denna typ är sällsynta i 
de nordvästra fjälltrakterna men ett flertal 
finns i Västerbottensfjällen (Ulfstedt 1976) 

42 Abisko kanjon (se fig 14) 
En omfattande diskussion rörande den fluviala 
erosionen har förts med utgångspunkt från 
denna lokal (t ex Wråk 1908, Sjögren 1909, 
Holdar 1957) som av bl a den anledningen 
kan betraktas som klassisk. 

50 Israndrännor mellan Pallenjåkka 
och Nissunjåkka 
Ett system av tydliga isrand rännor indikerar 
hur smältvattnet styrts aven is med lut
ning mot öster, vilket i sin tur visar att en 
istunga under isavsmältningsskedet skjutit 
ut ur Abiskodalen mot Torneträsk. 

82 Passområdet vid Pålnoluokta 
En tydlig påverkan av rinnande vatten kan 
iakttas. Stora ytor är kalspolade och jätte
grytor förekommer. Området av betydelse 
för diskussionerna om T orneissjöns avlopps
vägar (Sjögren 1909, Holdar 1957, Melander 
1977). 

83 Strandlinjer vid Pålnoluokta 
Vid Pålnåluokta finns tydliga och välutbildade 
på flera nivåer. Dessa är de mest väst
liga i Torneträskbassängen (Melander 1977). 

90 Recenta krumuddar Ö Vakkejåkka 
Krumuddar är ovanliga i inlandet. Torneträsks 
storlek har dock givit möjlighet till utbild
ning av dessa typiska kustformer . De är 
speciellt imponerande vid Vakkejåkka, där de 
når en längd av c:a 5 km. 

93 Lavinblocktungor på Tjåmuhas 
På Tjåmuhas syd- och östsida finns ett 
flertal synnerligen välutvecklade lavin block
tungor av något olika typer (Rapp 1959 
och 1960, s 134). 

103 Grottor och karstformer vid 
Lullihatjårro 
Området hyser ett stort antal intressanta 
karstformer (Rasmusson 1955 och HelIgren 
1965). 

104 Grottor vid Kåppasjåkka 
Den nedre grottan är fridlyst bl a för sina 
vackra droppstensformer (se fig 27). 

105 Karstformer vid Björkliden 
Området har en välutvecklad karsthydrologi 
(Knutsson et al 1967) och ett flertal intres
santa ytformer (se fig 28 och Rasmusson 
1957). 

Klass III 
Objekt som genom sällsynthet, utformning 
och/eller forskningsintresse är av lokal be
tydelse för den geovetenskapliga naturvården. 

1 Norra Kebnekaisemassivets glaciala 
stormorfologi 
Området, vars berggrund huvudsakligen be
står av amfibolit, är starkt omformat av 
den glaciala erosionen. Fjällen är ofta pyra
mid- eller kägelformade med skarpa kammar 
och distinkta toppar. Området är en nord
lig fortsättning av Kebnekaisemassivet (se 
Melander 1975). 

2 Mårmamassivets glaciala 
stormorfologi 
Den glaciala stormorfologin ännu mer väl
utvecklad än i det föregående område. 

3 Rassepautastjåkkas nischformer 
Massivet genomskärs av ett flertal mycket 
välutbildade nischer som dock inte helt skurit 
sönder massivet, vilket är fallet i föregående 
områden (objekt 1 och 2). Sjöar i flera av 
nischerna antyder att de är överfördjupade. 

4 Nissuntjårros nischformer 

7 Vassitjåkkaområdets glaciala 
stormorfologi 
Vassivagge och Kärkevagge bildar vackra U
dalar, vilka slutar i nischer. 

11 Sammansjunken pingo vid 
Tjåmuhas (se fig 25) 
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12 Tundrapolygoner i Pallenvagge 

13 Tundrapolygoner i Alesvagge 
Ett större område med välformade tundra
polygoner. (Se fig. 23). 

15 Tundrapolygoner öster om 
Välijaure 
Tundrapolygonerna är belägna i anslutning till 
en större glacifluvial ackumulation. Några av 
polygonerna kan även följas ett stycke upp 
på ackumulationens brantare sluttning. 

16 Tundrapolygoner i Pässisvagge 

18 Tundrapolygoner vid 
Tjuonavaggejåkka 

20 Strukturmark mellan Pallenjåkka 
och Nissunjåkka 
Strukturmarken liger i en svag sluttning, 
där terrasser omväxlar med solifluktionsvalkar. 

21 Strukturmark vid 
Tjuonavaggejåkka 

22 Strukturmark söder om Stordalen 
Strukturmarken ligger delvis insprängd mellan 
arealer av kalt berg. 

23 Strukturmark på Kärkåive 

24 Kårsajökelns ändmorän 
Kårsajökelns storleksvariationer har följts under 
en lång följd av år. (Ahlmann-Tryselius 1929 
och senare). Ändmoränens lavbeklädnad har 
lämnat information om tidigare klimatvaria
tioner (Karl€m 1973, s 47). 

25 Mårmatjåkkaglaciärens ändmorän 
Blockglaciärliknande ändmorän (se fig 10). 

26 Mårmaglaciärens ändmorän 
Stor isfylld ändmorän 

27 Rieppeglaciärens ändmorän 
Isfylld ändmorän. 
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28 Prerecenta moräner vid 
Påssusvagges mynning 
Moränryggar av denna typ är ovanliga i de 
norra fjälltrakterna men förekommer bl a i 
Jämtland. (Lundqvist 1973). 

29 Prerecenta moräner vid Unna 
Vistavagges mynning 
Se objekt 28. 

31 Prerecent morän i Pallenvagge 
Se objekt 28. 

32 Prerecent morän i Tjuonavagge 
Se objekt 28. 

35 Kullig moränterräng vid Påketjåkka 
Moränkullarna ligger nedanför en brant slutt
ning i ett smalare dalparti och ger intryck 
av att vara avlagrade på eller mot en iskant. 

36 Kullig moränterräng vid 
Abiskojåkka 
Området har bildats genom att Abiskoisens 
frontala parti avsnördes och avsmälte en dödis 
(Holdar 1957). 

37 Kullig moränterräng vid Kåivujaure 

39 Snurrijåkkas kanjon (se Holdar 1957, 
s 503) 

40 Jieprenjåkkas kanjon (se Holdar 1957, 
s 503) 

41 Rakasjåkkas kanjon 

43 Nissunjåkkas kanjon (se Holdar 1957, 
s 317) 

44 Pässisjåkkas kanjon 
Holdar (1957) har diskuterat förutsättningarna 
för uppkomsten av de meandrar kanjonen 
bildar. 

51 Israndrännor i Pässisvagge 
Tre olika serier av israndrännor klargör is
avsmältningen vid Pässisvagges tvärdalar . 

53 Israndrännor vid Rautasjaure 
En svit av tydliga, långa israndrännor klargör 
hur istunga i Rautajaures dalgång var formad. 



54 Israndrännor och sadelskåror 
mellan Lävasjåkka och Kuolpanjåkka 
Rännorna visar att inlandsisens smältvatten 
dränerat norrut och inte åt sydöst som det 
nutida vattendraget. 

56 Stort recent delta vid Vuolep 
Njorajaure 

58 Stort recent delta vid Rautasjaure 

59 Deltaterrasser vid Katterjåkka 
Terrasserna betydelsefulla för diskussionen 
om Vassijaureissjöns existens (Sjögren 1909 
och Holdar 1957). 

60 Terrasser vid Snurrijåkka 

61 Terrasser vid Jieprenjåkka 
(se Sjögren 1909, Melander 1977) 

63 Terrasser vid Abiskojåkkas 
mynning (se Sjögren 1909) 

64 Deltaterrasser vid Abiskojåkka 
Terrasserna avslutas med en erosionsbrant 
bildad av Nissunjåkka. 

66 Delta i Pallenvagge 
Ackumulationen visar att ingen lokal glacia
tion förekom i Pallentjåkkamassivet. 

67 Terrasser vid Nissunjåkka 

70 Terrasser vid Neitapakte 
Terrasserna är förmodligen avlagrade på en is 
i Rautasjaures dalgång, vilket resulterat i att 
en vall uppkommit utefter ackumulationens 
kant. 

71 Terrasser söder om Lulep Välivare 

72 Svämkägla vid Nissunjåkka 

73 Svämkägla vid Nissunvaggejåkka 
Lokaliteten betydelsefull genom att den visar 
hur is låg kvar nere i Pässisvagge och Rautas
vagge medan högfjällsmassivet smälte fram. 

76 Svämkägla vid Välijaure 
Svämkäglan avslutas med en brant kant för
modligen bildad av kvardröjande is. 

77 Svämkägla vid Kuolpanjåkka 

78 Åsar vid Nissunjåkka 

79 Rullstensås vid Lulep Välivare 

80 Slukåsar vid Lävasjåkka 
Ett ovanligt stort område med många typer 
av slukåsar 

81 Slukåsar vid Alesjaure 

84 Strandlinjer vid Jieprenjåkka 
(se Melander 1977) 

85 Strandlinjer vid Vitatvarasj 
(se Sjögren 1909) 

86 Strandlinjer vid Kaisepakte 
(se Sjögren 1909) 

88 Strandlinjer vid Viddja 

89 Strandlinjer vid Lulep Välivare 

91 Recenta krumuddar vid Abisko 

92 Recenta krumuddar vid Pässisjåkka 
(se tig 18) 

94 Lavinblocktungor i Nissunvagge 

95 Lavinblocktungor i Unna 
Vistasvagge 

96 Lavinblocktungor i Påssusvagge 

97 Lavinblocktungor i Stuor 
Räitavagge 

98 Talus och sluttningsformer vid 
Kaisepakte 
(se Rapp 1960, s 145) 

99 Talus och sluttningsformer vid 
Alep Välivare 

106 Palsar vid Kåivujaure 

51 



107 Palsar vid Stordalen 
Palsarna har undersökts i samband med det 
s k Tundraprojektet (Rosswall et al 1975). 

108 Kupolpals vid Alesätno 
Kupolpalsar är ovanliga i högfjällsdalgångarna. 
De förekommer vanligen i de östliga låg
fjällsområdena . 

109 Palsar vid Kuolpanjåkka 
palsar av typen vindlande ryggar, som före
kommer på denna lokalitet, är ovanliga. 

Naturvärdesbedömningen sammanfattas i en 
karta (fig 34) där ett sammanförande skett 
av värdefulla objekt eller objektsamlingar till 
större enheter. Denna karta summerar de 
föregående stegen av värderingen, men också 
vissa nya aspekter införs, varvid framför allt 
sambandet mellan objekten beaktas men 
också deras förmåga att som forsknings
och exkursionsobjekt klargöra formgruppers 
och landskapets genes och de därmed för
bundna processerna. 

Kartområdets värdefullaste objekt utgör kär
nor i ett stort område med ett flertal hög
klassiga objekt utefter Torneträsks sydsida. 
Genom södra delen av Pässisvagge går 
också en förbindelselänk ned till kartbladets 
sydöstra hörn. Området ut~fter Torneträsks 
sydsida är klassiskt för fjällforskningen i 
Sverige. Issjöstrandlinjer och deltaterrasser 
beskrevs redan vid seklets början därifrån. 
Diskussionen om isavsmältningen i T orne
träskområdet är trots detta ännu inte av
slutad (se Melander 1977). Forskningen kring 
de dynamiska processerna har berört fluvial 
erosion, frostmark och sluttningsutveckling. 
Den sistnämnda forskningen har huvudsak
ligen koncentrerats till Kärkevagge (Rapp 
1960), men betydande arbeten har även gjorts 
annorstädes utefter Torneträsks sydsida. Hela 
området är genom sin lättillgänglighet och 
variationsrika natur ett synnerligen intressant 
och välbesökt exkursionsområde, som ger 
möjlighet att utan veckolånga vandringar 
bese flertalet typiska fjällformer . Den stora 
forskningsinsats som redan gjorts ökar ytter-
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ligare dess värde som referensområde för 
fortsatta forskningsprojekt. 

Områdets fortsättning mot sydost utgör ett 
stycke typisk lågfjällsnatur med en ovanlig 
koncentration av olikartade objekt. Här skall 
endast pekas på moränryggar , åsar, rännor, 
strandlinjer och palsar i Lulep Välivares om
givningar. 

Även norr om Torneträsk finns ett stort 
antal intressanta objekt, men då dessa är mer 
svåråtkomliga och mindre undersökta än syd
sidans, har de fått stå tillbaka för dessa 
och endast de mest värdefulla objekten har 
sammanknutits till större områden. Speciellt 
märks här området vid Pålnoluokta och 
öster därom. Ett flertal strandmärken från 
isdämda sjöar finns inom området samt ett 
mycket stort och varierat karstområde vid 
Lullihatjårro. 

De värdefulla områdena (klass III) i söder 
och sydväst består huvudsakligen av hög
fjällsmassiv där en omfattande glacial ero
sion och de postglaciala sluttningsprocesserna 
skapat former som utgör de främsta värdena. 

Den mänskliga inverkan på kartområdets 
terrängformer inskränker sig framför allt till 
en zon utefter järnvägen och till några mindre 
anläggningar vid Sjangeli, Unna Alakas och 
Pålnoluokta. 
När det gäller geovetenskapliga objekt kan 
kartområdet således betraktas som föga på
verkat av mänskliga aktiviteter. 

Befintliga skyddsföreskrifter, framför allt för 
Abisko och Vadvetjåkka nationalparker, gäller 
endast begränsade arealer. Merparten av 
områdets geomorfologiska objekt saknar så
ledes skydd. 

De flesta objekt som beskrivits i de före
gående avsnitten är tåliga mot en extensiv 
markanvändning som renskötsel, jakt, fiske 
och rörligt friluftsliv. Markslitaget på t ex 
glacifluviala avlagringar och myrar kan dock 
inte negligeras. Ett mer intensivt markut
nyttjande skulle medföra ökande skador på 
naturen. De landskapsförändringar som järn
vägsbygget medfört har redan omnämnts, 
men även det förestående vägbygget (Kiruna
Narvik) och en utökad turism med krav på 
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34 Geomorfologiskt värdefulla områden Sites of geomorphological importance and 
och områden påverkade av mänsklig aktivitet areas influenced by human activity in the 
inom kartområdet och Riksgränsen-Abisko Riksgränsen-Abisko region 

fasta anläggningar kan innebära ett allvarligt 
hot mot fjällnaturen, om inte verksamheten 
noga planeras och kontrolleras (jfr Rapp 
1975 och Sonesson-Andersson 1975). 

De skyddsföreskrifter som skulle behövas 
för att värna om geomorfologiska objekt 

är förbud mot schaktning och täktverksam
het samt i vissa områden eventuellt före
skrifter till skydd för landskapsbilden (natur
vårdslagen § 18 resp 19). 
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Large glaciofluvial/fluvial channel in bedrock 

Tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant 
Distinct glaciofluvial/fluvial erosion scarp 

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

Vattenfall eller fors Waterfall or rapids 

Rullstensas Esker 

Slukasar och liknande 
Subglacially engorged eskers and similar features 

Kuperade glacifluviala ackumulationer 
Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations 

Glacifluvial terrass Glaciofluvial terrace 

Fossilt delta Fossil delta 

Recent delta, mindre Small recent delta 

Recent delta , st6rre (deltafronten markerad) 
Large recent delta (with marked delta front) 

-:::J/ Svamkiigla Alluvial fan 

Annan glacifluvial/fluvial avlagring 
Other glaciofluvial/fluvial accumulation 

Issj6strandlinje resp. otydlig issj6strandlinje 
Shoreline of ice dammed lake and poorly defined 
shoreline of ice dammed lake 

~ Recenta strandformer Recent minor shoreline features 

Myr Swamp 

Palsomrade Palsas 

1/ \\\ Rasrannor Rockfall chutes 

~ Lavinblocktunga A valanche boulder tongue 

H.~~ Talus Talus 

y Siamstr6m Mudflow 

~ Ras och skred Rock- and landslide 

~ Protalus-vall Prota/us rampart 

'i77-P Ravin Gully or channel in deposits 

o Karst ; slukhal, doliner 0 dyl 
o 0 Karst landforms (sink holes, dolines etc) 

Grus- och jordtag Gravel-pit 
/ 

.,....~ Tipp (sprangsten 0 dyl) Dump (waste rock etc) 




