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De geomorfologiska kartbladen 32 J Treriksröset, 32 K Kummavuopio, 31 J Råstojaure
och 31 K Naimakka - av praktiska skäl sammanförda till en enda kartografisk enhet omfattar vårt lands nordligaste delar. Huvudsakligen rör det sig om flacka lågfjällsområden. Pältsa-massivet längst i nordväst med
sina dryga 1.500 m och en välutbildad, nästan
djärv glacialskulptur bildar det självklara undantaget. Landskapets öppenhet och överskådlighet är för vårt land ovanligt och skänker det betydande skönhetsvärden.
A vstånden och svårtillgängligheten är
orsaken till att området hittills legat på sidan
om de stora turiststråken. Spåren av mänsklig
aktivitet är över huvud sparsamma. Att området till stora delar utgör en del av Esranges
raketskjutfålt synes närmast ha en på naturvärdena konserverande effekt.
Få områden i vårt land har en sådan utomordentlig rikedom av terrängformer, bildade
av den tillbakavikande inlandsisens smältvatten, som detta. Särskilt imponerande blir
dessa former i en bred bård på sydsidan av
Könkämäälvens dalgång: otaliga rännor, som
efter hand samlar sig till mäktiga torrdalar;
och framför dessa enorma isälvsavlagringar,
vars fronter bildar en nästan sammanhängande mur mot Könkämä-dalen. Med områdets
rikedom på smältvattenavlagringar sammanhänger det osedvanligt stora antalet dynfålt i
områdets östra hälft. Det nordliga läget och
rikedomen på stora myrar ger på liknande sätt
anledning till att vi särskilt inom kartområdets södra delar har några av vårt lands förnämsta palsområden; den stora myren
Taavavuoma är ju välbekant.
Området har trots sin vetenskapliga attraktivitet också legat mycket på sidan om ett
bredare forskningsintresse . Den store finländske geografen Väinö Tanner, bl a engagerad för renbetesärenden, uppenbarade i
seklets begynnelse väl egentligen som den
förste områdets naturvetenskapliga kvaliteter. Katastroftappningen a v sjön Arpujärvi
gav också motivering till tidiga forskningsinsatser.

Den geomorfologiska karteringen av kartbladet har på vanligt sätt baserats på flygbildstolkning, och kompletterande fåltkontroller har företagits för att säkerställa identifieringen men också för att skaffa ytterligare
dokumentation och skapa underlag för de
värderingar, som denna beskrivning mynnar
ut i.
Kartskalan är liksom i tidigare utgivna blad
1:250000. Myren har markerats på grundval
av informationen hos den topografiska kartan. Liksom tidigare har ytor utan klara morfologiska indikationer lämnats vita. En klassificering av dem skulle ha krävt betydande
insatser av fåltarbeten och därmed starkt
ökade kostnader; med hänsyn till att det vanligen torde röra sig om ett relativt tunt, odifferentierat morän täcke , har åtgärden ansetts
försvarlig.
Till kartan hör en relativt utförlig beskrivning. I dennas tidigare del ges en skildring av
fjällens terrängformer, allmänt och av de för
kartbladsområdet utmärkande. Liksom i fråga om kartan är denna presentation koncentrerad till vad som ofta kallas mellanformer.
De allra största formelementen - ytor av
peneplantyp, dalgenerationer etc - liksom
former av mindre storlek än några kvadratmeter - t ex mindre frostmarksformer - redovisas sålunda ej. Skälen är bl a kart- och
reproduktionsmässiga, i fråga om småformerna också begränsningar i flygbildsmaterialets upplösningsförmåga, dvs informationsinnehåll.
Beskrivningens senare del utgöres aven
värdering, som för fram till en sammanfattande översikt i lättillgänglig form. Värderingsprinciperna är desamma som tillämpats tidigare. Svårigheterna att åstadkomma invändningsfria sådana skall åter understrykas. Genom redovisningen av de individuella objekten och av gången av värderingen torde andra
värderingsgrunder kunna anläggas; väsentliga
andra resultat torde dock vid tillämpningen
knappast bli följden.

Gunnar Rappe
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Sammanfattning

Geomorfologiska kartbladen 32 J Treriksröset, 32 K Kummavuopio, 31 J Råstojaure, 31
K N aimakka. - Beskrivning och naturvärdesbedömning.
Ann-Cathrine Ulfstedt
Arbetet avser ge en översikt över geomorfologin inom den del av fjällen som motsvaras
av kartbladen Treriksröset, Kummavuopio,
Råstojaure och Naimakka samt en så välgrundad bedömning som möjligt av områdets
naturvärden. Inventeringen, som i huvudsak
bygger på flygbildstolkning, redovisas dels i
form aven karta i skalan 1:250 000, dels med
hjälp aven tillhörande kartbladsbeskrivning.
Denna beskrivning består av två delar; i den
första ges en allmän bakgrund till arbetsmetodik och kartinnehåll, i den andra presenteras resultatet av naturvärderingen. De inledande avsnitten behandlar dessutom fjällkedjans utveckling, varvid det geologiska avsnittet har givits litet utrymme, medan den kvartära utvecklingen behandlas mera utförligt.
De karterade formgrupperna härrör nämligen
huvudsakligen från kvartär tid och är övervägande av glacialt ursprung, även om vissa
postglaciala former också har stor betydelse
inom undersökningsområdet. Kapitel III omfattar en systematisk genomgång av formernas uppkomstsätt och utseende. Deras ut-

bredning inom kartbladet, och om möjligt inom hela fjällkedjan, anges. I vissa fall diskuteras formernas betydelse för tolkningen av
viktiga naturhistoriska förlopp.
I arbetets senare del följer naturvärdesbedömningen. Först poängsätts varje enskilt
objekt med hänsyn till faktorerna "sällsynthet", "utformning" och "forskningsintresse" (tabell och fig 19). Därefter inordnas
objekten i fyra klasser (I-IV) efter deras
sammanlagda naturvärde (fig ?). Klass I avser
objekt av överregional betydelse, klass II
objekt av regional och klass II objekt av lokal
betydelse. Objekt tillhörande de tre första
klasserna har relativt utförligt beskrivits. Inom kartbladen har sjuttioåtta objekt blivit föremål för närmare analys. A v dessa har två
ansetts tillhöra klass I, medan tretton inordnats i klass II och fyrtiosex i klass III.
Utvärderingen av objekt har slutligen legat
till grund för en sammanställning av värdefulla områden (fig 37). Vikten har då lagts vid
partier tillhörande klasserna I och II, medan
klass III-områden utgör skyddszoner av mera
lokalt intresse. Speciellt högt värde har tillskrivits hela området mellan Lainioälven-Råstoätno och Könkärnäälven med fortsättning i Kummaenos dalgång in till Pältsamassivet. Vidare utgör Pulsujärviområdet
med Tavvavuoma ett terrängavsnitt av högsta
skyddsintresse.
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Geomorphological maps 32 J Treriksröset, 32
K Kummavuopio, 31 J Råstojaure, 31 K
Naimakka
Description and assessment of areas of
geomorphological importance.
Ann-Cathrine Ulfstedt
The object of the study is to make a survey of
the geomorphology of that part of the Swedish mountains which corresponds to the Treriksröset, Kummavuopio, Råstojaure and
N aimakka map sheets and to make as wellfounded an assessment as possible of the natural value of the area. The content of the
study, which is mainly based on the interpretation of aerial photographs, is shown on a
map in the scale 1:250 000, and in an accompanying map description. This description
consists of two main parts: in the first, a
general background to the method of study
and the contents of the map is given, and in
the second, the results of the natural value
assessment are presented. The development
of the mountain range is also discussed in the
introductory sections, while less space is given to the geological section: Quaternary development is handled in more detail, since the
group formations date mainly from the
Quaternary period and are mostly of glacial
ongm, even though certain postglacial
formations are also of great importance in the
research area. Chapter III contains systematic description of the way in which the formations have come into being and of their
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appearance. Their extent within the map
sheet and, where possible, in relation to the
whole mountain range, is indicated. In certain
cases, the significance of formations in the
interpretation of important stages of natural
history is discussed.
The assessment of natural value follows in
the later part of the study. First, every individual items is awarded points for' 'rarity' , ,
"form", and "research interest" (fig 19). The
items are then classified into one of four
classes (I-IV) according to their total natural
value (fig 20). Class I covers items of significance outside the region, class II, items of
significance regionally, and class III, items of
significance locally. Hems in the first three
classes have been described in detail.
Seventyeight items found on the Treriksröset, Kummavuopio, Råstojaure and Naimakka map sheets area have been analysed.
Of these two have been regarded as belonging
to class I, thirteen to class II, and fortysix to
class III.
Finally , the classification of items has
formed the basis of a compilation of valuable
areas (fig D). Here, more importance has
been given to class I and class II objects,
while the significance of class III areas is as
protection zones round valuable key areas or
as areas of significance locaIly. EspeciaIly
high value has been ascribed to the area between the rivers Lainioälven and Könkärnäälven, as weIl as to the Kummaenovalley.
The area around Pulsujärvi with Tavvavuoma
is another area of high natural value.

re/Naimakka
1. Geomorfologisk kartering
a) Den geomorfologiska kartan
En geomorfologisk karta bör enligt en gängse
uppfattning - så vitt möjligt - demonstrera
samtliga terrängformer. Den bör ge uppgifter
om geomorfologin inom varje punkt på kartan
(d v s vara heltäckande) och lämna information om formernas utseende (morfografi)
uppkomstsätt och ålder (morfogenes och
morfokronologi) . Vidare bör den i fråga om
ackumulationsformer visa materialets beskaffenhet Uordart, bergart), belysa terrängens
lutningsförhållande (morfometrin) och samtidigt göra ett så plastiskt intryck som möjligt.
Viktiga gränslinjer bör anges - i fjällen t ex
skollgränser (se kap II: 1) och trädgränsen (jfr
Rudberg 1976).
Vid försök att åskådliggöra all denna landskaps information på en enda karta blir resultatet emellertid alltför oöverskådligt och svårläst - särskilt om samtliga aspekter dessutom
skall tillmätas samma betydelse. De flesta
geomorfologiska kartor har därför en något
specialiserad inriktning, som underordnar eller helt utesluter viss information.
Geomorfologiska kartor har producerats
under åtskilliga decennier, men de har kommit att få en starkt varierande utformning.
Behovet aven internationell normalisering
har därför snabbt vuxit och som ett första
steg i arbetet inom kommissionen för geomorfologisk kartering har eftersträvats ett
enhetligt symbolspråk (Dernek 1972). Vidare
har man rekommenderat att symboler i första
hand bör illustrera enskilda former, medan
yttäckande fårg skall ange på ytan verkande
processer.
Vid den geomorfologiska karteringen av
svenska fjällen har avsikten varit att i så stor
utsträckning som möjligt följa de internationella riktlinjerna. Att åstadkomma en slutprodukt jämförbar med exempelvis de centraleuropeiska har emellertid inte varit möjligt på grund av de annorlunda förutsättningar
som råder vid kartläggningsarbeten i norra
Sverige. Syftet har varit att framställa en karta som framför allt skall kunna tjäna praktiska

ändamål, i första hand översiktlig planering.
Det har vidare varit nödvändigt att åstadkomma en produkt förhållandevis snabbt,
samtidigt som kostnaderna måste hållas låga.
Arbetet har utförts i områden som till stora
delar är okända; jordartskartor saknas i allmänhet och fåltkontrollerna måste minimeras
bl a på grund av områdenas otillgänglighet.
Mot bakgrunden av detta måste inskränkningar göras i kartans informationsmängd.
Den internationella redovisningen har anpassats till krav inom Central- och Östeuropa, bl a i avseende på karts kala och formgrupper. Vid kartläggningen av Nordsverige
har därför en betydande komplettering av
symbolerna blivit nödvändig. Här har målsättningen varit en relativt småskalig karta,
och kartbladet Treriksröset/Kummavuopio,
Råstojaure/Naimakka, liksom övriga blad i
serien, utges i samma skala som den svenska
planeringskartan, d v s 1:250 000. I denna
skala är det endast beträffande mycket stora
objekt möjligt att låta varje symbol motsvara
en individuell form. Symbolerna utgör därför
i fråga om mindre objekt sammanfattande beteckningar för hela grupper av likartade former. Vad beträffar symbolernas fårgsättning
har de internationella normerna följts, men
yttäckande processfårger skulle inte kunnat
införas utan betydande ökning av fåltinsatserna och har därför uteslutits.
Kartan betonar morfografi och morfogenes . Morfometrin demonstreras endast genom höjdkurvorna (i urval hämtade från den
topografiska kartan), och morfokronologin
framhålls inte särskilt. (Det bör dock understrykas att åldersfrågan i fjällandskap ofta är
av mindre intrikat natur.) Berggrundsgeologien är i kartan eftersatt och här hänvisas
endast till det geologiska kartmaterialet över
området.

b) Karteringens utförande
Som redan nämnts bygger karteringen på
tolkning av flygbilder. Vid de arbeten som
hittills publicerats har tolkningen huvudsakligen utförts i svartvita flygbilder fotograferade
från normalhöjd i ungefårlig skala 1:30000.
7

I samband med den pågående vegetationskarteringen över fjällen (utförd vid naturgeografiska institutionen i Stockholm på uppdrag
av fjällutredningen vid statens naturvårdsverk) har stora ytor fotograferats i infrarödkänslig fårgfilm i skalan 1: 60 000. Detta filmslag har kunnat utnyttjas vid karteringen
framför allt i Jämtlands län. I fjällkedjans
nordligare delar saknades tidigare IR-bilder
och där har vanlig svart-vit film använts.
Tolkningsresultaten i de två filmslagen är inte
helt identiska, vilket framgått bl a aven studie utförd vid karteringen av sydligaste Norrbotten (Ulfstedt 1977). Exempelvis finns en
något större säkerhet vid avgränsningen av
kalt berg i IR-bilden.
De fårgskiftningar som framträder i IR-bilden av t ex variationer i växttäcket understryker ofta strukturerna i terrängen, vilket
kan underlätta tolkningen avsevärt. Den större skalan i pankromatiskt filmrnateriai medger åtminstone vid gynnsamma förhållanden
en bättre upplösning och underlättar därigenom tolkning av småformer .
Båda bildmaterialen har alltså för- och
nackdelar, och den slutgiltiga produkten
varierar något beroende på vilket filmslag
som har använts, dock utan att det ena kan
sägas ge ett mera rättvisande resultat än det
andra. Den ytterligare information som erhålls genom fårgbilden resulterar dock i allmänhet i en större säkerhet vid tolkningen.
U ndersökningsområdet har vissa stråk fotograferade i IR-fårg. Detta material har utnyttjats, men hela området är också tolkat i
svart-vita bilder.
De vid flygbildstolkningen identifierade
formgrupperna har överförts till den topografiska kartan (skala 1: 100 000) som därefter
fått utgöra underlag för den efterföljande fältkontrollen. Förutom att vara en stickprovsartad kontroll har denna snarast utgjort en
komplettering av informationen hämtad ur
bilderna. I första hand har svårtolkade objekt
blivit föremål för fåltstudier, men även andra
geomorfologiskt intressanta och/eller välutvecklade företeelser har studerats. Fältarbetet har dock blivit mer omfattande än om
syftet endast varit en småskalig kartering, eftersom avsikten även varit att klargöra karteringsmetodens tillförlitlighet och flygbildstolkningens begränsningar. Dessutom har
fåltobservationerna haft betydelse för klargörandet av isrecessionsförloppet och den geomorfologiska utvecklingen inom området
8
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Location map

samt för analysen av vissa formgruppers
bildningssätt. Dessa studier kan synas oväsentliga för arbetets huvudsyfte men är ofta
avgörande för slutsatserna i den naturvärdesbedömning som åtföljer kartan.
En ny genomgång av flygbilderna har därefter gjorts med stöd av iakttagelserna i fålt. I
samband med detta har det slutgiltiga manuskriptet i skalan 1: 100 000 fårdigställts. Detta
har renritats och utgjort underlag för tryckningen av kartan (skala 1:250 000). Den
kartbladsbeskrivning som åtföljer kartan är i
första hand avsedd för personer som sysslar
med planering inom naturvården. Dessa kan
förutsättas ha viss geovetenskaplig skolning,
men beskrivningen har utformats så att den
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Fig 2 Större delen av området befinner sig över trädgränsen, trots att höjden över havet i allmänhet är

obetydlig.
Main part of the area is above the tree-limit

även bör kunna läsas av lekmän. Sålunda ges
i de inledande avsnitten en översiktlig redogörelse för landskaps utvecklingen och för de
karterade formgrupperna. Denna genomgång
ligger sedan till grund för den redovisning av
områdets geomorfologiska naturvärden som
följer i beskrivningens senare del.

2. Undersökningsområdet
Karteringsområdet omfattar landets nordligaste delar. Det gränsar i väster mot Norge,
medan Könkämäälven i öster markerar gränsen mot Finland (fig l). Endast de djupare
dalgångarna ligger under trädgränsen (fig 2),
utanför dessa består området aven mjukt undulerande landyta, där topparna oftast ligger
800-900 m ö h. Pältsa längst i nordväst utgör
det enda partiet med alpin prägel och där når

de högsta topparna nivåer på l 500 m ö h
(fig 3).
Hydrografin domineras av breda älvar som
korsar området i NV -SO-lig riktning. Dessutom finns i de västra delarna stora sjöar,
främst Råstojaure, men också Kårve- och
Kiepanjaure kan nämnas, liksom den stora
gränssjön Kilpisjärvi.
Området är påverkat av ett kallt klimat och
har mer än någon annan del av fjällkedjan
likheter med den nordsibiriska tundran. Tallskogen går långt upp mot kalfjället och den,
liksom björkskogen, är gles och parklik, ofta
med lavklädd markyta.
Inga vägar finns inom området, som dock
kan nås ganska lätt via den väg som följer
Könkämäälven på finska sidan. De stora vattendragen gör emellertid att rörelsefriheten ä~
begränsad och området är i stort sett fritt från
turism. Undantag utgör Råstojaure, (med s k
9

Fig 3 Höjdskiktskarta
Relief map

fiske-"camp") som har relativt livlig flygtrafik mot Kiruna, och därmed lokalt en hög
besöksfrekvens .
Den geomorfologiska kartläggningen påbörjades våren 1979 och fåltarbetena utfördes
samma sommar (i den omfattning som framgår av fig 4), i mindre omfattning även sommaren 1981.

Fig 4 Routekarta, markkontroller längs heldragna

linjer.
Ground controls along continuOllS lines.
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Fjällkedjans utveckling

1. Geologisk översikt
Detta karterings område Lsger i huvudsak utanför den geologiska fjällkedjan (fig 5). Den
uppbyggs till största delen av betydligt äldre
berggrund (ca 2 000 miljoner år gammal) och
utgör en del av det ofta malmförande stråk
som även återfinns kring de norrländska
malmfälten. Endast den västligaste delen berörs av fjällbergarterna och här vidtar genast
också en helt annan landskapsbild (t ex kring
Pältsa) med mer bruten relief.
Berggrunden har under mycket lång tid utsatts för nedbrytande krafter och land ytan är
flack. Endast sällan är berggrunden frilagd.

Fjällkedjans veckning avslutades i devon
(fig 6) och en period med höjning och sönderbrytning inträdde i tertiär. I och med detta
erhöll fjällen de morfologiska huvuddrag som
nu råder. Vid kvartärtidens nedisningar kom
emellertid detaljerna i landskapsbilden att utformas.

2. Fjällkedjan i kvartär tid
a) Istiderna
I kvartärtiden försämrades klimatet och stora
inlandsisar uppstod. På den europeiska kon-
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Fig 5 Geologisk översikt. Kartan ritad av Ulf Hallgren, SGU.
Geological map of the area. (By Ulf Hallgren, Geological Survey, SGU.)
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The development of the Scandinavian mountain

tinenten finns belägg för minst 4- 5 större
nedisningar (glacialer): de avlöstes av perioder med varmare klimat (s k interglacialer).
Dessa nordeuropeiska inlandsisar, med centra i de skandinaviska fjällen, hade motsvarigheter på andra kontinenter t ex i Nordamerika. I Sverige har var och en av dessa
istider förstört det mesta av spåren av den
föregående, varför de former som nu kan
iakttas till övervägande del härrör från den
senaste istiden - Wiirm- eller Weichselistiden. Undantag utgör främst de större erosionsformerna i det fasta berget, som bör ses
som resultat av upprepad glaciation.
I sina huvuddrag har den senaste nedisningen troligen haft samma förlopp som sina
föregångare, även om t ex is mäktighet och
istidens varaktighet har varierat. Så har glaciärnischerna spelat samma roll i inledningsskedet av varje istid; glaciationsgränsen sänktes och därmed ökade småglaciärerna i storlek samtidigt som nya uppstod. Många av de
tomma glaciärnischerna, som i våra dagar kan
iakttas också på förhållandevis låg höjd över
havet, anses härröra från detta inledningsskede. Det finns emellertid fler hypoteser angående denna inledningsperiod; den kan
eventuellt också ha inneburit en mycket
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snabb is tillväxt över stora arealer samtidigt.
Vanligtvis har man dock tänkt sig en successiv tillväxt av nischglaciärer till dalglaciärer,
vilka i sin tur växte samman till isströmnät.
Isen fortsatte att utvidgas och bredde ut sig
över det nuvarande skogslandet. För
18 000-20 000 år sedan nådde den sin maximala utbredning under senaste istiden - isfronten låg då över norra Tyskland.
Glacialperioderna fortgick emellertid inte
utan störningar. Tidvis avtog isens tillväxt
eller ersattes t o m av avsmältning, så att
istäcket decimerades eller försvann. Omfattningen av sådana s k interstadialer är dock
fortfarande oklar.
Medan Weichselisens utbredning i huvudsak är känd, råder betydligt större osäkerhet
beträffande isens tjocklek och rörelsemönster. Under högglacialen låg isens kulmen, den
s k isdelaren, öster om fjällkedjan, möjligen
ända ute över Bottenhavet. Från denna zon
strömmade isen ut i alla riktningar - på grund
av isens betydande tjocklek - förmodligen utan större hänsyn till den underliggande
markytans topografi. Efter hand som isen
blev tunnare skedde emellertid en förändring,
och isens rörelser blev mer och mer beroende
av underlaget, som ideglaciationens slut-

Fig 7 Isräfflor på en häll vid Pältsa.

Glacial slriae c/ose to Mt. Pällsa.

skede, i betydande utsträckning, styrde isströmmarna.
Isens rörelseriktning kan studeras bl a i
berggrundsmorfologin: rundhällarna, och
särskilt de isräfflor som kan finnas på hällarna
(fig 7), ger upplysningar om strömningsriktningarna. Räfflorna återspeglar i allmänhet
endast isrörelsen i det senaste skedet av deglaciationen medan äldre räfflor, som kan
demonstrera tidigare isrörelser, endast förekommer sparsamt. Efter hand som inlandsisen började smälta, kom isdelarzonen att
förskjutas tillbaka in mot fjällen. Uppfattningarna om hur långt västerut den kom att
ligga i slutskedet har varierat genom årtiondena. De högsta massiven skulle kunna ha
utgjort s k lokala glaciations centra, d v s isen
skulle ha retirerat in mot massiven, som samtidigt var aktivt nedisade. Detta förlopp är
påvisat inom t ex Kebnekaise och Sarek
(Hamberg 1910, Enqvist 1918, Hoppe 1956,
Holdar 1957). Inom lågfjällen tänker man sig
en annan typ av isavsmältning (t ex G Lundqvist 1943, Mannerfelt 1945, J Lundqvist
1973). Här anser man att de högsta partierna
först blev isfria, medan dalgångar och skogs-

land ännu var nedisade. Detta har bl a skapat
möjligheter för uppkomsten av issjöar - d v s
smältvatten från isen har stängts in mellan de
västliga fjällen och den i öster liggande isen.
När isen retirerade, frilades ofta toppområdena först. I dalarna kunde isen dröja kvar
länge och därigenom dämdes smältvattnet
upp och issjöar uppkom. Spår av sådana sjöar
finns längs hela fjällkedjan.
I det nu aktuella kartbladsområdet har isen
i stort sett rört sig från söder mot norr under
avsmältningen. I de stora dalstråken kan man
dock se att isströmmarna har styrts så att de
följer dalriktningen. Detta gäller såväl Könkämä- och Kummaälvarnas dalgångar som
den flacka dalen runt Lainioälven. Här har
isen snarast retirerat mot sydost, och därvid
har smältvattnet dämts och issjöar uppstått.
Särskilt Könkärnäälvens dalgång har talrika
spår av issjöar men också mindre sjöar har
förekommit lokalt inne i fjällen.
De isälvar som fört ut vattnet från inlandsisen har innehållit stora mängder sand och
grus. Detta har avsatts i mer eller mindre
sammanhängande åskomplex, vilka löper genom undersökningsområdet, och vittnar om
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isälvarnas väg över fjällområdet och deras
avslutning i stora deltan mot en ännu inte
bortsmält isrest i Könkärnäälvens dalgång.

b) Glacigena jordarter
I samband med Weichselistiden uppstod huvuddelen av de lösa jordarter som nu täcker
landet. Den vanligaste - moränen - avsattes
direkt av isen och utgörs i princip aven
blandning av alla kornstorlekar från ler till
block. En mycket stor del av de former, som
skall beskrivas mera ingående i nästa avsnitt,
är uppbyggda av morän.
Ett sorterat material, d v s jordarter omfattande främst en eller ett par olika kornstorlekar, har vanligen avlagrats av rinnande vatten, genom vindverkan eller i samband med
strandprocesser . Arealmässigt sett är det rinnande vattnet viktigast som transportmedium. Så har t ex det smältvatten som
strömmade ut från isen orsakat en sortering
av det medtransporterade materialet. Isälvarna hade vanligen en hög vattenhastighet i
närheten av mynningarna av inlandsisen, vilket medförde att de grövsta fraktionerna vanligen sedimenterade där. Efter hand som vattenhastigheten (och därmed transportförmågan) avtog, avlagrades allt finare partiklar.
Med glacifluviala sediment menar man dels
det grova material (sand, grus, sten, block)
som företrädesvis avsattes nära isfronten,
dels de finare sediment (mo, mjäla, lera) som
fördes ut av vattendragen till sjöar eller hav. I
fjällen har ofta transportsträckan varit mycket kort, vilket har medfört en dålig sortering
av materialet. Huruvida en form skall karakteriseras som en glacifluvial avlagring eller
inte, måste därför icke sällan bestämmas senare med ledning av formens utseende (morfologi) än med ledning av kornstorlek och
sorterings grad .
I detta fjällområde är dock de glacifluviala
avlagringarna aven betydligt distinktare utformning - såväl beträffande yttre som inre
morfologi - än vad som är normalt i fjällterräng.

c) Den postglaciala tiden
Jordartsbildningen upphörde emellertid inte i
och med att inlandsisen smälte bort. Älvar
och vattendrag har fortsatt att avlagra olika
typer av sediment; deltan bildas, sjöar slammar igen.
14

Medan de recenta, fluviala processernas
betydelse för utformningen och utvecklingen
av landskapet knappast har minskat under
postglacial tid har dock flera andra processers
inverkan gradvis avtagit. Detta gäller t ex
vindverkan, som var störst strax efter deglaciationen då den vegetationsfria markytan var
speciellt lätteroderad. Stora mängder material framför allt från sandrika glacifluviala avlagringar har omlagrats i form av dynfålt. Dyner förekommer speciellt i det norrländska
skogslandet men finns i undantagsfall ända
uppe i fjällen.
De största dynfålten i fjällregionen finns
just i detta område, framför allt kring Lainioälven och speciellt öster om det mäktiga glacifluviala stråket mellan Pulsujärvi och älvens
översta delar.
Vegetationen skyddar inte bara mot vindens verkningar utan också mot frostens.
Växelvis frysning och upptining har en sorterande effekt på moderjordarten, och en vegetationsfri yta påverkas i högre grad, eftersom
nedfrysningen då går djupare. Frostpåverkan, både i form av jordflytning och bildande
av strukturmark (se vidare kapitel 111:3 a) är i
nutid att betrakta som en landskapsförändrande faktor framför allt i fjällen. Ju kallare
klimat desto tydligare utformning får strukturmarken, och i dessa delar av fjällen är
frostfenomen särskilt pregnanta.
Efter hand som det organiska livet ökade,
tillkom nya element av betydelse för landskapsutvecklingen. Förmultnande växter och
djur kom att bli faktorer av vikt för jordartsbildning. De s k organogena jordarna började
uppstå - vanligen i form av torvjordar, men
även gyttja och dy räknas hit.
Sammansättningen och graden av tillväxt
hos de organiska jordarterna har varierat, vilket hänger samman med organismernas klimatberoende . I postglacial tid har nämligen
varma perioder avlösts av kalla, och fuktiga
av torra. Dessa fluktuationer återspeglas i de
organogena jordarna. En utpräglad värmetid
inföll under tiden 5000- 2500 f Kr. Sommarens medeltemperatur var då minst 1,5° högre
än i våra dagar. - Men det har också förekommit perioder med kallare klimat än det
nuvarande. Välkänd är den subboreala perioden som inträffade för ca 2700 år sedan (ca
800-300 f Kr), under järnålderns inledningsskede.
Mindre variationer i klimatet är emellertid
svåra att avläsa i fjällsluttningarnas torvlager.

De lokalklimatiska förhållandena tenderar att
ha större betydelse. (Beträffande klimatutvecklingen i fjällen under postglacial tid se
t ex Karlen 1976.) - Allmänt för detta område
gäller dock att de nuvarande klimatiska fö~
hållandena är sådana att tjälen, lokalt, aldng
går ur markytan. Framför allt syns detta inom
de utbredda myrarna, där palsarna är rikt förekommande (se vidare kapitlet nedan).
I kalla klimat avtar hastigheten hos många
processer och under en stor del av året råde~
ett stillastående. Men man kan se prov pa
snabba förlopp också i fjällen: skred, ras, ravinbildning och laviner är exempel på processer som på kort tid kan förändra sluttningarnas utseende.

d) Växt- och djurliv
Vegetationskarteringen över den västra delen
av dessa fjällområden pågår för närvarande
och någon kartografisk framställning av växttäcket har därför ej ansetts meningsfull i denna beskrivning. Allmänt kan sägas att vegetationen är fattig över stora arealer och endast små områden täcks av skog. Området
tillhör de minst påverkade i fjällen och djurlivet har därmed en fristad. Sällsynta och utrotningshotade arter förekommer.
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I det följande ges en mer detaljerad presentation av den geomorfologiska kartan. Avsikten
är att kort beskriva de karterade formgruppernas utseende och bildningssätt samt att
underlätta för läsaren att få en överblick över
kartan - främst då vad gäller olika formers
utbredning. Likaså görs ett försök att betrakta de karterade formerna i ett större sammanhang än vad som medges inom den begränsade ytan av ett kartblad. Detta är av betydelse för den naturvärdesbedömning som följer i
nästa avsnitt.
Kartorna har tryckts i sex fårger. Anledningen till detta är att man i ett flerfårgstryck
kan öka informationsmängden utan att för
den skull göra avkall på läsbarheten. Samtidigt representerar emellertid var och en av de
sex fårgerna, enligt internationella rekommendationer, en typ av processer d v s med
fårgsättningen följer en genetisk förklaring.
Sålunda innebär t ex röd fårg att den karterade formen utgör en "ackumulationsform
uppbyggd av material avsatt av inlandsisar
och glaciärer". Ibland kan en fårg ange till
synes vitt skilda genetiska förlopp; t ex lila
markerar ' 'former bildade genom isens erosion" men också "periglaciala former". Gemensam faktor för dessa är emellertid frosten
som ju i båda fallen varit orsak till uppkomsten även om det i det första fallet rör sig om
former bildade under istiden och i det senare
om former huvudsakligen från vår egen tid.
Följande uppställning anger vilka fårger
som använts i kartan samt vilka processer de
representerar:
Rött:

moränformer bildade genom ackumulation från inlandsisar och glaciärer
Brunt: sluttningarnas och flodernas erosionsformer
Grönt: glacifluviala och fluviala ackumulationsformer
Lila:
glaciala, nivala och periglaciala erosionsformer
Blått: littorala former
Svart: biogena och antropogena former
Vid presentationen av de karterade formgrupperna kommer inte ordningen i kartans
teckenförklaring att följas. I stället redovisas i
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de olika avsnitten berggrundens preglaciala
och glaciala former samt glaciala, postglaciala, biogena och antropogena former. Detta
innebär alltså att textdelen i stort sett är uppställd i morfo-kronologisk ordning, medan
kartbladets teckenförklaring följer processfårgerna.

Berggrundsformer av icke glacialt ursprung
Under denna rubrik skall nämnas några berggrundsformer som i huvudsak utformats före
de kvartära istiderna. Den geomorfologiska
kartan visar endast ett fåtal av det fasta
bergets former. Här kan endast hänvisas till
det geologiska kartmaterialet, som ju till
exempel ger uppgifter om skollgränser och
liknande företeelser.
Förkastningslinjer, som är väl urskiljbara i
flygbilden och dessutom tydligt markerade i
terrängen, har ritats in på kartan. Åldern på
sådana bristningszoner i berggrunden är
oftast svår att bedöma, men generellt sett har
de av hävd ansetts vara från prekvartär tid (se
fig 6). Under senare år har emellertid betydligt yngre bildningar uppmärksammats. Så
har en förkastning - den s k Pärvieförkastningen - iakttagits över en stor del av nordligaste Sverige (Lundqvist och Lagerbäck
1976, Lagerbäck 1977). Denna bristningszon
börjar inom undersökningsområdet och kan
följas ända ned till sjön Langas. Den anses
delvis vara av senglacialt ursprung och då
förorsakad av landytans höjning efter det att
inlandsisens nedpressande effekt upphört.
Den löper i en båge nära riksgränsen i söder
där den är
(fig 8), böjer av mot Tjåktso
mycket tydlig - och slutar abrupt vid Tavvaätno norr om Päkkekielas. Området i övrigt
är fattigt på tydliga förkastningslinjer.

2. Former av glacialt ursprung
a) Glaciala erosionsformer
Enligt de flesta forskare har det kala berget i
fjällen blottats till följd av isens och isälvar-

Fig 8 Pärvie-förkastningen. En drumlinisering överkorsar förkastningslinjerna. Skala ca 1:30 000.
The Pärviefallit line. A "drllmlinazation" is crossing the fallit. Scale 1:30000.

nas eroderande och transporterande förmåga
(Rudberg 1967, Svensson 1959). Dessa ytor
uppträder främst i de västliga delarna av fjällen, vilket styrker antagandet att isens
strömningsriktning och erosionskraft är
främsta orsak till friläggandet av berggrunden. Kalt berg förekommer inom hela kartbladsområdet. Det är främst lokaliserat till
fjällens toppartier och ökar i omfång västerut.
Det jordlager, som på sluttningar och dalar
döljer berggrunden, är vanligen tunt och inte
endast av glacialt ursprung; i dessa delar förefaller också vittringsjordarna att ha en viss
betydelse.
En viss osäkerhet förefinns alltid vid kartering av kalt berg i svart-vita bilder. Det grå
rastret på kartan kan därför innefatta även det
frostsprängda berget. De översiktliga kontrollerna av kalt berg i kartan visar dock att tolkningen i flygbild i stort sett har givit riktiga
resultat.
Det kanske mest iögonfallande beviset för
isens erosionskraft utgör glaciärnischer och
trågdalar. Dessa former anses väsentligen
härstamma från nedisningarnas montana inledningsskeden. En välutbildad glaciärnisch
är omgiven av tre lodräta väggar, har en överfördjupad, glacialslipad botten och är mer el-

ler mindre cirkulär i planskärning. Den förekommer i olika slags berggrund och påverkas
i viss utsträckning av egenskaperna hos denna. Den har troligen uppstått i obetydliga
svackor eller rännor där till en början permanenta snölegor kunnat bildas.
Huvuddelen av nischerna i svenska fjällen
är orienterade mot norr och öster, vilket
sammanhänger med att snöackumulationen
blir störst i skuggiga lägen samt på sluttningar
i lä för de dominerande vindarna. Exakt hur
isen har arbetat vid utformningen av nischerna är omdiskuterat och detsamma gäller
bildningen av trågdalarna (eller U-dalarna
som de även kallas). För att uppnå en betydande erosiv effekt bör en is ha överskridit en
viss minimitjocklek samtidigt som den bör ha
ett enhetligt och snabbt flöde. Dessa krav
uppfylls hos de dalglaciärer som rört sig mot
lägre liggande terräng. Isen har ju då ryckt
fram längs tidigare existerande floddalar, där
berggrunden troligen varit påverkad av vittring redan före glaciationen. Huruvida erosionen har varit störst i dalens botten eller
längs sidorna måste ännu anses obesvarat
hur som helst har resultatet blivit den karakteristiska U-profilen, vilken i en ofta markerad brytningspunkt övergår i en högre liggan17

de konvex profil. Dessa brytningspunkter,
som alltså visar den övre gränsen för en effektiv glacialerosion, har i kartbladsbeskrivningen kallats för "glacialt präglade kantlinjer" . Ofta har isens erosionsförmåga varit
begränsad, så till vida att tydliga kantlinjer
inte har utvecklats på dalens båda sidor. Det
enda tämligen goda exemplet på en U-dal,
finns längs Kummaenodalens centrala del. En
kort U-formad dalsträcka finns också nordost
om Tjuotjmer. I övrigt är den glaciala erosionen koncentrerad till Pältsa-området, där
mycket distinkta nischer, ofta kantade med
ändmoräner, har utformats.
b) Moränformer

De glaciala ackumulationerna består oftast av
morän. I fjällen bildar dock moränen ofta ett
så tunt lager att inga speciella former har utvecklats. I undersökningsområdet dominerar
berggrundens morfologi och det lösa jordtäcket är lokaliserat till vissa låga partier i terrängen.
Med hänsyn till materialmängd och ytform
görs på den geomorfologiska kartan en indelning av det moräntäcke som saknar riktningar:
1) Moränen ligger i någorlunda jämnt lager.
Ingen speciell symbol har använts för att
markera detta - denna terrängtyp utgör
huvuddelen av de vita ytorna på kartan.
2) Moränen förekommer i form av ett små·
kuperat täcke, där den relativa höjdskillnaden vanligen understiger 5 meter.
3) Kuperad moränterräng med nivåskillnader
större än 5 meter.
Terrängtyper som kan hänföras till de två
sistnämnda grupperna har ofta givits beteckningen dödismorän. Man avser därmed att de
oregelbundet kuperade landskapen har smält
fram ur en inaktiv is, som helt saknat rörelser, vilka kunnat påverka materialet. Kuperad moränterräng förekommer inte i detta
område - t o m det småkuperade moräntäcket är sällsynt. Under beteckningen "småkuperad morän" finns en typ av moränringar av
oklart ursprung. De har påträffats i ett begränsat område öster om Råstojaure. Formen
måste till yttre morfologin anses vara distinkt: de tämligen låga, men väl avgränsade
och blockrika ryggarna, bildar cirklar eller
halvcirklar (fig 9). Möjligen kan de utgöra vad
Aartolahti benämner "ringridges" och i så
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fall vara bildade i anslutning till inaktiv is dels av uppressad bottenmorän dels av nedrasat material från isens översida (se fig 10).
Likartade former har även beskrivits som rester av kollapsade pingos (Rapp och Rudberg
1960, Svensson 1964, 1969 och Seppälä 1972)
men t ex det mycket grova materialet och
ryggarnas inbördes placering vid Råstojaure
talar mot ett sådant ursprung hos formerna
där.
Drumlinisering förekommer inom flera ytor
av undersökningsområdet (se t ex fig 8).
Denna är resultatet av isens rörelse över ett
moräntäcke (som kan vara tunt) varvid, under speciella betingelser, en upplinjering sker
av moränen i ett mönster som återspeglar isrörelsens riktning.
En viss osäkerhet råder beträffande drumliniseringen i områdets nordöstra del. När isrörelseriktning och den ytligt liggande berggrundens strykningsriktning sammanfaller,
kan drumliniseringen vara mycket svår att
bedöma.
Inom undersökningsområdet förekommer
allmänt rik· och storblockiga områden. Det
kan dels vara fråga om rikblockiga moräner
dels områden där blockhalten framträder
ovanligt tydligt, t ex på grund av frostverkan
(uppfrysning av blocken) eller som ett resultat av smältvattnets urspolning i samband
med deglaciationen. Det senare gäller troligen
inom en stor del av detta område. Kartsymbolen kan emellertid även inkludera de
blockområden där vittring in situ har orsakat
höga blockhalter. Detta är fallet i de flesta av
områdets höjdpartier.
Frostvittringen i förening med en högt liggande grundvattenyta, ger framför allt i
skogslandet upphov till blocksänkor . Dessa
förekommer i undersökningsområdets norra
delar längs gränsälven , men eftersom distinktionen av dem, mot övriga blockrika partier, här har varit mycket osäker, har ingen
åtskillnad gjorts mellan dessa och annan
blockmark.
Inom Pältsaområdet förekommer recent
glaciation. I anslutning till denna har vackra
änd- och sidomoräner utbildats. Dessa visar
att glaciären varit större än i våra dagar, och
moränerna härstammar från någon av de
kallperioder som föregått vår tid.
En viss likhet med änd- och sidomoräner
har de ryggformade moränackumulationerna
som finns på några ställen inom området N
och O om Kårvejaure. Här är det emellertid

Fig 9 Ringformade moränryggar öster om Råstojaure. Foto: C. Grundsten
Ring-ridges east to lake Råstojaure.
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Fig 10 Bildandet av ring-ridges enligt Aartolahti 1974 (s 19)
Development ofring-ridges according to Am·tolahti 1974 (p 19)

inte fråga om former bildade i anslutning till
nischglaciärer , utan ryggarna har ett mer
komplext uppkomstsätt. Materialet, som ansamlats i sidolägen i dalgångarna, har troligen
sitt ursprung dels i den ovanförliggande fjällsluttningen, där det genom ras förts ned mot
en istunga i dalens botten. Flera olika faktorer har sedan samverkat och givit ryggen dess
slutgiltiga utseende (Ulfstedt 1978, 1979). I
dessa delar av fjällen domineras ryggarna
ibland av vattentransporterat material; i sydligare områden utgör detta ett undantag - där
överväger helt moränen. Den största koncentrationen av " komplexa moränryggar" finns i
Ammarnästrakten i Västerbotten.
På Pädnatjärros östra sluttning och vid
Tavvaätnos översta lopp har på kartan markerats några sviter av låga, parallellorienterade moränryggar. Dessa har inte närmare studerats men har här fått beteckningen "andra
moränryggar", eftersom de företer vissa likheter med de former Borgström beskrivit från
Jämtlandsfjällens södra delar (Borgström
1979). Med tanke på isrörelse och dräneringsriktning bör de utgöra till isen laterala
bildningar.

c) Glacifluviala erosiollsformer
När isen smälte uppkom stora mängder
smältvatten som sökte sig ut från isen på olika
sätt. Så länge vattnet befann sig i snabb rörel20

se verkade det vanligen eroderande på sitt
underlag. Spår av denna vattenerosion är
vanliga inom Skanderna. Man brukar klassificera smältvattenströmmarna, och deras
erosionsspår , efter deras läge i förhållande till
isen. Sålunda talar man om laterala, extra
laterala samt subglaciala rännor (Mannerfelt
1945).
Med laterala rännor menar man de vattenströmmar som följt isens överyta i kontaktzonen mellan is och frilagd mark. De återspeglar ganska nära isytans lutning och har
därför betydelse för rekonstruktionen av
isens tillbakaryckning. Dessa laterala rännor
är emellertid tämligen sällsynta - numera anses de sublaterala vara betydligt vanligare.
Smältvattnet har då runnit under isen i en
sträckning påminnande om de laterala rännornas - de kan alltså till sitt utseende likna
lateralrännorna, men lämnar inga säkra upplysningar om isens lutningsförhållande. De
subglaciala rännorna slutligen är bildade helt
under isen.
Spår av glacifluvial erosion förekommer
allmänt inom undersökningsområdet. Ofta är
det fråga om rännor av subglacial typ; detta
gäller särskilt de mycket breda och djupa fåror som är vanliga på krönet ned mot
Könkärnäälven (fig 11). På kartan har de till
stor del markerats med symbolen för' 'tydliga
glacifluviala erosionskanter' '. Dessa djupa
s k kursudalar mynnar ofta ut i mäktiga glaci-

Fig 11 Djupt nedskurna rännor korsar fjällryggen ned mot Könkämäälvens dalgång. (Detta exempel ligger
norr om Piggusvaare.)
Deep eut subglacial ehannels are frequent on the slopes down to the Könkämäälven valley (this example
from Piggusvaare).

fluviala avlagringar på lägre nivå - smältvattnet från inlandsisen har med stor kraft runnit
nedför fjället mot den is som sannolikt fanns
kvar i botten av gränsälvens dal. Denna is'
kontinuerliga hopsjunkande finns återspeglat
i de laterala/sublaterala rännor som följer
dalsidan med en svag lutning mot nordväst.
Övriga rännsystem visar en is som dragit sig
tillbaka söderut.
Erosionsrännorna uppträder i våra dagar
huvudsakligen som torrdalar. Ofta kan emellertid nu vattenförande rännor vara mycket
djupt nedskurna. I sådana fall är det svårt att
bedöma under vilken tid bäckfåran skall anses vara bildad, även om den troligen till
största delen måste betraktas som glacial (då
ju vattenerosionen under isavsmältningen på
grund av de stora vattenmängderna hade avsevärt större betydelse än i nutiden). Också
denna typ av rännor har markerats på kartan,
och om det har utformats skarpa erosionskanter längs bäcken har dessa särskilt poängterats. Exempel på sådana nedskurna bäckar
kan ses på många ställen.

d) Glacifluviala ackumulationsformer
Detta är en formrik grupp, där det råder en
viss brist på entydig och uttömmande klassifikation och där den ena formen kan övergå i
den andra utan tydlig gräns. Vid slutet av
förra seklet gjordes ett försök till systematisering, där de glacifluviala bildningarna indelades i proglaciala former och iskontaktformer (Chamberlin 1894); denna indelning
kommer här att följas, trots att den inte kan
betraktas som helt invändningsfri med hänsyn till att övergångsformer mellan de två
kategorierna inte är ovanliga.
(För att ge beskrivningarna en enhetlig uppläggning har inte en övergång till nya klassificeringar gjorts - t ex den som J Lundqvist
redovisat 1979.

Iskontaktformer
Den mest bekanta avlagringen tillhörande
denna kategori utgör rullstensåsarna. De
uppbyggs av ett vanligen välsorterat material,
företrädesvis av sand, grus och sten. Man
21

Fig 12 Åsnät söder om Råstojaure. Foto C. Grundsten
Eskers to the south of lake Råstojaure.

anser numera att ett subglacialt eller engla- längd och ett slingrande förlopp nedför fjällcialt bildnings sätt (d v s under eller inne i sluttningen. Uppkomsten har satts i samband
isen) är det normala. Dessa slutsatser grundar med uppträdandet av slukrännor (Mannerfelt
sig bl a på studier av recent åsbildning i an- 1945); det vatten som runnit längs iskanten
slutning till nutida glaciärer. Åsarnas varie- har sökt sig ned under isen och efterhand har
rande utseende anses bero på att flera proces- vattenhastigheten avtagit med en sedimentaser varit verksamma. Den slutgiltiga utform- tion som följd. Andra uppkomstsätt torde
ningen är dessutom avhängig av olika fakto- emellertid ha förekommit.
I fjällen förekommer slukåsar tämligen allrer som t ex materialmängd, läge i isen o s v
(se vidare t ex Flint 1928, Bergdahl 1953, mänt, särskilt i områden där isen haft svag
Kujansuu 1967). Rullstensåsens riktning åter- rörelse. Den sannolikt mycket aktiva isrörelspeglar de lokala isrörelserna vid deglaciatio- sen i detta område har alltså motverkat uppnen. I fjällen är materialet ofta korttranspor- komsten av slukåsar. Formerna förekommer
terat och har därför sällan samma grad av dock och goda exempel finns t ex på Kålkuksortering som utmärker t ex mellansvenska tjåkkåhs sydsida.
rullstensåsar. I viss mån utgör åsarna i denna
Om smältvattnet från en istunga rör sig
del av fjällen ett undantag härvidlag - både med icke alltför hög hastighet och terrängfördet välsorterade materialet, yttre morfologin hållandena är gynnsamma, kan sedimentation
och formernas mäktighet har knappast sin ske i direkt anslutning till isen. Enligt engmotsvarighet någonstans i fjällkedjan (fig 12). elskt språkbruk brukar ofta sådana avlagringEtt illa sorterat material bygger upp flerta- ar kallas kames, varvid man principiellt skillet slukåsar men man kan även se exempel på jer mellan två typer, nämligen former bildade
mycket god sortering i denna formgrupp. vid isfronten (egentliga kames) och former
Ryggarnas utseende är emellertid oberoende bildade lateralt längs iskanten (kameterrasav materialets beskaffenhet: de utgörs oftast ser). Eftersom termen kames emellertid har
av några meter höga åsar, som har obetydlig olika innebörd hos olika författare har den
22

undvikits här och i stället ersatts med beteckningen kuperade glacifluviala ackumula~
tioner respektive glacifluvial terrass. Särskilt
den förra gruppen innefattar former som sekundärt kan ha fått sitt nuvarande utseende
och den bör därför alltså inte betraktas som
genetiskt enhetlig. Kuperade former förekommer inom alla glacifluviala stråk i området, speciellt frekvent på sluttningarna mot
Könkärnäälven.

ISSJÖAR

Proglaciala former
De proglaciala formerna är uppbyggda av det
material som transporterats med isälvarna
och som oftast avsatts fritt utanför isen. Hit
räknar man t ex sandurfålt, subakvatiska deltan och svämkäglor, dvs former som sedimenterat såväl på land som i vatten.
En sandur är uppbyggd av ett tämligen dåligt sorterat material där de grövsta fraktionerna återfinns i delarna närmast isfronten.
För att en fullt utvecklad sandur skall bildas,
krävs att isfronten ligger i ett flackt område,
där smältvattenströmmarna fritt kan sprida ut
sig och ständigt växla sitt lopp. En sådan
frihet i sidled har funnits vid uppbyggnaden
av de sandurytor som kantar Könkärnäälvens
södra sida. Däremot har depositionen nedåt
mot dalbotten förhindrats a v en kvardröjande
istunga och en uppdämning av vatten. Sandurplanen har alltså utbildats under tämligen
komplicerade förhållanden, och är därför sällan mönstergilla.
I fjällen tvingas vattnet ofta att följa smala
dalstråk och s k dalsandur (eller valley train)
är betydligt vanligare än fritt deponerade
sandurfålt.
Liksom sandurfålt avsätts även svämkäglor
(eller alluvialkoner) supraakvatiskt. Där en
starkt sluttande bidal mynnar i en planare
huvuddal avtar plötsligt den transporterande
förmågan hos vattendraget med sedimentation som följd. Bildningarna blir gärna solfjäderformade och har en brantare lutning än
sandurn. De kan ofta vara under uppbyggnad
även i nutid, men troligt är att de till största
delen utgör istida bildningar, eftersom materialtillgången då var oerhört mycket större.
En terräng med stora relativa nivåskillnader
befrämjar naturligtvis utvecklingen av svämkäglor, och de har förhållandevis liten spridning i detta område.
Av speciellt intresse är de deltan och issjöstrandlinjer som härstammar från tiden för

Fig 13 Issjöar enligt Tanner 1914.
lee dammed lakes (after Tanner 1914).

deglaciationen. På grund av isens dämmande
effekt uppstod då ofta sjöar inom torrlagda
områden. (Detta har närmare beskrivits i kap
II). Fossila deltan och strandlinjer kan då ge
upplysningar om den forna sjö ytans nivå,
medan issjösediment bidrar med information
om issjöns utbredning och varaktighet. Ibland
kan man med hjälp av dessa formelement
också rekonstruera issjöns successiva nivåförändringar. I fig 13 framgår den utbredning
av issjöar som skisserats av Tanner 1914. Enligt hans uppfattning - vilken i sina huvuddrag
även kunna styrkas av denna undersökning har issjöar funnits i framför allt i Kummaenos
samt Könkämä- och Lainioälvens dalgångar.

3. Postglaciala former
U nder denna rubrik skall de former behandlas som har sitt ursprung i tiden efter deglaciationen. Inledningsvis har nämnts att denna
tid i första hand domineras av sluttningsprocesser, fluviala processer samt av olika fenomen förknippade med låga temperaturer.
Resultatet av frostverkan brukar omtalas som
periglaciala företeelser: termen har länge varit oklart definierad därmed menades till en
början de bildningar som uppstod i anslutning
till inlandsisens marginala delar (Lozinski
1912). Senare har begreppet vidgats till att
omfatta även former bildade vid recenta gla23

Fig 14 Deflationsytor är vanliga i anslutning till de glacifluviala ackumulationsformerna i området. Bilden
visar stora kalblåsta ytor längs Råstojaures sydöstsida.
Wind erosion has often removed the vegetation cover in areas dominated by glacioflllvial accllmlllations
(the pictlll'e from lake Råstojallre).

ciärer och under betydligt mildare klimatiska
förhållanden (t ex Blidel 1959). Washburn
(1973) har givit den nu allmänt accepterade
definitionen och betecknar som periglaciala
sådana icke glaciala processer (och former)
av alla åldrar som bildats i kalla klimat, men
oberoende av närheten till is. Försök har
även gjorts att klimatologiskt definiera de
förhållanden som krävs för periglaciala formers uppkomst (Peltier 1950). Att i exakta
siffervärden ange den temperatur och nederbörd som är förutsättningen för de olika
frostmarksfenomenens bildande är dock ytterst vanskligt.
I detta avsnitt skall förutom ovan nämnda
formgrupper även anges vindens inverkan,
större ingrepp i terrängen orsakade av
mänsklig aktivitet samt former uppbyggda av
organiskt material.

ken vegetationsfri och utsattes då för intensiv
erosion. Särskilt i områden med betydande
glacifluviala avlagringar kunde då en omlagring av sedimenten ske även med vindens
hjälp. Dynfält utbildas då i lä om den glacifluviala ackumulationen och dynernas riktning avslöjar den förhärskande vindriktningen. Det största sammanhängande dynornrådet finns längs Lainioälven och nedåt mot
Pulsujärvi, medan enstaka, ofta stora dyner
påträffas längs Könkärnäälven. Vinderosion
pågår dock fortfarande och lokalt ses sår - s k
deflationsytor - på marken. Detta kan t ex ses
vid Råstojaure (fig 14). Dyner förekommer
mycket sparsamt inom fjällregionen - formen
hör hemma i skogslandet, särskilt i anslutning
till högsta kustlinjen, där ju randdeltan ofta
påträffas.

a) Eoliska former

b) Former bildade genom sluttningsprocess er

I tiden närmast efter deglaciationen var mar-

De olika sluttnings processerna resulterar i
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erosions- och ackumulationsformer. Till de
vanligaste ackumulationsfenomenen i fjällen
hör taluskonerna, vilka uppbyggs av ett
blockrikt material som framför allt genom
frostsprängning har lösgjorts från den ovanförliggande bergväggen. Terräng med brant
relief krävs för utformning av talusbildningar,
och formen finns lokalt över hela undersökningsområdet.
Inom området förekommer också rasrännor . Vid deras bildning har material lösgjorts
från bergväggen och rört sig ned längs bestämda stråk, så att särskilda transportvägar
har utformats. Speciellt välutvecklade blir
rasrännorna i de områden där en snabb borttransport av vittringsmaterialet är möjlig.
Detta är fallet främst i Pältsa.
I detta massiv utgör också lavinblocktungorna ett karakteristiskt inslag. Dessa former
uppstår i anslutning till snömassor i snabb
rörelse. En lång, rak lavinbana leder ned till
en avlång, konkav ackumulation i dalens botten. Lavinblocktungor är resultatet av upprepad lavinverksamhet och finns huvudsakligen
inom högfjällsområden med hög nederbörd
och snabb avsmältning.
Till skillnad från ovan nämnda sluttningsformer är slamströmmarna helt beroende av
vatten för att kunna utlösas. De består av ett
vattenbemängt material som i ett samlat och
förhållandevis snabbt flöde rinner nedför en
sluttning. Resultatet blir en smal kanal omgiven av upphöjda sidovaller (leveer). Slamströmmar kan ofta förekomma ovanpå talusbranter, alluvialkoner och andra ackumulationsformer på en sluttning.
Instabila förhållanden i det lösa jordtäcket
på en fjällsluttning kan ge upphov till raviner.
Dessa är i sin helhet utbildade i lösrnateriai
och uppträder företrädesvis då jordtäcket
består av mo och mjäla. Ravinens väggar stupar brant ned mot botten, där efemära vattenflöden sörjer för borttransporten av materialet.
Främst i Kummaenos översta lopp (Njärrejåkkå) och norr om Piggusvare har de sedimentära avlagringarna genomskurits av raviner.
En av de betydelsefullaste sluttningsprocesserna i fjällen är jordflytningen. Dess stora
betydelse brukar tillskrivas en djupgående
tjäle. På våren tinar det översta lagret upp
först, varvid det övermättas med vatten och
kommer sedan att kunna glida fram på det
ännu hårdfrusna underlaget. Processen kan

resultera i former med olika utseende beroende på växttäcke och materialets beskaffenhet. G Lundqvist (1944) har gjort följande
sammanställning grundad på Beskows arbeten (1930):
Blockrik
mark
Rik vegetation

Blockfattig
mark

Flytvalkar med Flytvalkar
blockfront

Ingen eller obetydlig Stenströmmar Vågig
flytjord
(se avsnitt
vegetation
"strukturmark")

En solifluktionsvalk utbildas bäst i en finkornig jordart; den är ofta några meter bred
och kan bli ett par meter hög vid fronten.
Inom större delen av fjällkedjan uppträder
välutvecklade former rikligast på nivåer mellan 800 och 1 000 meter och de är företrädesvis lokaliserade till nord- och ostsluttningar ,
där snösmältningen och upptorkningen går
långsammare, vilket ju stimulerar deras utveckling. Den ofta mycket flacka reliefen i
undersökningsområdet gör att andra frostfenomen dominerar över jordflytningen. Huvudsakligen påträffas formen i de västliga delarna, t ex Pältsa eller massivet mellan
Tjuolmajaure och Kårvejaure.

c) Strukturmark
Ständigt upprepad frysning och upptining av
markytan kommer att resultera i utveckling
av karakteristiska mönster i densamma (fig
IS).

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

Blockfattig
mark

Stengropar

Jordtuvor

Ingen eller obetydlig Stenringar
vegetation

Jordrutor

Rik vegetation

Markens lutningsförhållanden är av funda25

Fig 15 Strukturmark söder om Könkärnäälven.
Patterned ground south ofriver Könkämä-älven.

Fig 16 Palsar norr om Tavvavuoma. Foto: C. Grundsten
Palsas north of Tavvavuoma.
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Fig 17 Utbredningen av palsmyrar inom undersökningsområdet.
Palsabogs in the area.

mental betydelse för strukturmarkens utseende. Därför finns flera övergångsytor mellan de här presenterade formerna och dem
som medtagits vid redogörelsen av frostberoende sluttningsprocesser .
Vanligen är samtliga dessa former, om man
betraktar varje enhet fristående, av så små
dimensioner att de inte kan uppfattas i flygbilderna. När större sammanhängande ytor
täcks av strukturmark, kan under gynnsamma förhållanden emellertid ett karakteristiskt
mönster uppfattas i flygbilden. Den betydande dimension strukturmarken ofta har i dessa
nordliga delar, gör att den kan tolkas med
ovanligt stor säkerhet.
Flera typer av strukturmark förekommer
inom området. Frostmarkens utseende för··
ändras ju med material och vegetation och
därmed följer vissa regionala variationer. I

undersökningsområdet har stenringar och
stenströmmar den största betydelsen.

d) Biogena former
Till frostmarksfenomenen kan även räknas
palsar. De hör hemma på myrmark och utgörs
av ofta meterhöga upphöjningar av torv (fig
16). Antingen saknar deras överyta all vegetation eller också uppvisas en fattig hedflora
till följd av den ringa vattentillförseln och den
intensiva vinderosionen. I det inre finns en
kärna av islinser och ständigt frusen torv.
Palsar finns inom områden med sporadisk
permafrost, och även om förutsättningarna
för deras uppkomst inte har klarlagts, anses
de vara beroende av snötäckets tjocklek. Ett
tunt snölager skulle sålunda möjliggöra så
djupgående tjäle att en upptining under som27

Fig 18 Meanderbåge i Kummaeno. Foto: C. Grundsten
Meandering river loop in the river Kummaeno.

marhalvåret inte är möjlig överallt. Palsarna
skulle alltså vara lokaliserade till de ständigt
frusna delarna av myren, där frosthävning
sker. Utbredningen av palsar i området framgår av fig 17.
Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av
detta försvåras en normal förmultning av växterna, vilket leder till torvbildning. Torvlagrets tjocklek varierar, men det är ofta tillräckligt mäktigt för att myrmark skall kunna
utbildas (vanligen i form av kärr med tämligen
rik vegetation). I fjällen påträffas sällan större
sammanhängande myrar, men den sammanlagda myrytan kan trots detta bli betydande. I
det aktuella undersökningsområdet är arealerna täckta av myrmark framför allt lokaliserade till de södra delarna.

e) Former bildade genom fluviala och
lakustrina processer
Såväl ackumulations- som erosionsformer
kan hänföras till denna rubrik. Flera av dem
har redan behandlats i avsnittet om former av
glacialt ursprung - det föreligger alltså ofta
28

svårigheter vid dateringen, eftersom en kontinuerlig utveckling av formen från istidens
slut fram till våra dagar inte är ovanlig.
Till recenta ackumulationsformer kan
framför allt räknas deltan. På kartan särskiljs
de små deltan som finns vid många mindre
bäckutflöden från de stora deltaytor som har
byggts upp till betydande omfattning också
ovanför vattenytan.
Vid presentationen av stora deltaytor på
den geomorfologiska kartan har deras subakvatiska front markerats med en grön linje.
Avsikten har varit att ge en så god bild som
möjligt av deltats omfattning - detta är också
iden bakom det därtill skalenliga återgivandet
av strömfåror och lagunsjöar. Några större
deltan finns knappast inom området - störst
är Kummaenos delta ned mot Könkämäälven.
Glacifluviala avlagringar finns ofta i anslutning till recenta vattenflöden med fluviala
avlagringar från postglacial tid. Genes och
ålder hos alla dessa avlagringar kan vara svår
att bedöma, inte minst på grund av den sekundära bearbetningen hos dem.

Alla dessa avlagringar av olika åldrar har
därför på kartan sammanfattats under den
gemensamma beteckningen annan glacifluvial/fluvial avlagring och innefattar då även
t ex igenfyllda sjöar o dyl.
Meandrande flodiopp förutsätter såväl
ackumulation som erosion; i meanderbågens
utsida eroderar vattenströmmen, medan en
avlagring av material sker på bågens insida
(fig 18). Flodloppens utseende är alltså under
ständig omvandling. Typiskt för ett välutvecklat meandersystem är också korvsjöarna,
dvs tidigare meanderslingor som övergivits
och nu kvarstår som små hästskoformade
sjöar.
Endast ett fåtal exempel på meandersträckor finns inom kartbladsområdet (jfr Hjulström 1942). Den största meandersträckan
finner man längs Kummaenos centrala lopp.
Kartan visar även läget för större vattenfall. De stora svårigheterna att bedöma vattenfall strikt geomorfologiskt - utan hänsyn
till de estetiska aspekterna - gör att de inte
ingår i naturvärdesbedömningen. Flera vackra vattenfall finns längs Lainioälven, men det
mäktigaste ligger i Kummaeno, vid Pältsastugorna.

Sjöarnas stränder påverkas av vågor och
strömmar. I exponerade lägen överväger deras nednötande förmåga, medan sedimentation sker i skyddade partier. Ackumulationsformer av olika slag innefattas under beteckningen recenta strandformer . Tydligaste
exemplen finns längs Råstojaures södra
strand.

4. Mänsklig påverkan
Dessa nordliga delar av fjällkedjan är föga
utnyttjade. Detta gäller såväl friluftsliv som
övrig exploatering. Nedslagsområdet för raketerna från raketskjutfåltet Esrange infaller
dock till stor del under detta fjällområde, men
detta har inte medfört några större ingrepp.
Råstojaure har under senare tid börjat utnyttjas som fiskesjö ; ett "fiske-camp" har nyligen rustats upp och flygtrafiken har kraftigt
ökat. De svåra vaden över älvarna och bristen på leder och övernattningsstugor bidrar
till att hålla turistströmmen nere.
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IV . Naturvärdesbedömning

1. Principerna
ringen

för

naturvärde-

Ändamålet med denna utvärdering är att
åstadkomma ett lämpligt underlag för den pågående planläggningen inom våra fjällområden. Det är av avgörande betydelse att vid
denna tidpunkt tillämpa metoder som senare
- utan omfattande arbetsinsatser - medger en
revidering av värderingen.
Det förslag till värderingsnormer som utarbetades 1974 (Ulfstedt, Melander) är ett försök att så långt som möjligt uppnå en öppen
och objektiv redovisning. Ä ven om metodiken i detta förslag har svagheter, torde den
likväl kunna uppvisa flera betydande praktiska fördelar. När principerna tillämpats och
prövats bör man kunna anta att förändringar
och förbättringar i systemet blir aktuella. Tills
vidare följs emellertid i huvudsak de riktlinjer
som presenteras i det angivna arbetet. Uppläggningen av naturvärderingen blir då följande:
a) Poängberäkning av varje enskilt objekt.
b) Bedömning av objekt enligt enskilda värderingsgrunder. De enskilda värderingsgrunderna är: sällsynthet, utformning och
forskningsintresse.
(Presentation
av
objekten faktorsvis).
c) Klassificering av objekten i fyra klasser
(I-IV) med hänsyn till respektive objekts
sammanlagda naturvärde (poäng).

a) Poängberäkning av varje enskilt objekt
Värderingen bygger på en redovisning av flera inbördes oberoende steg. Varje kartlagt
objekt har därvid värderats, vilket i största
möjliga mån har skett utan att ställa objekten i
relation till deras omgivning, vilket varit särdeles svårt i detta område, där stora glacifluviala komplex ofta byggts upp. (Med objekt
avses här enstaka eller naturligt sammanhängande grupp av formelement - t ex
strandlinje eller Rogenmoränområde.) Med
ledning av tidigare geovetenskapliga inventeringar och egna överväganden har faktorerna
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(värderingsgrunderna) "sällsynthet", "utformning" och "forskningsintresse" bedömts vara grundläggande. Poängen för dessa
faktorer har fördelats sålunda:
1. Sällsynthet

unik
mycket ovanlig
ovanlig
vanlig

(3 2 ) 9 poäng
(2 2 ) 4 poäng
(1 2 ) 1 poäng
O poäng

2. Utformning

ytterst välutbildad
välutbildad
någorlunda typisk
otydlig
3. Forskningsintresse
a) ytterst intressant
intressant
ointressant
b) betydande tidigare
forskningsinsatser
tidigare forskningsinsatser
inga tidigare forskningsinsatser

3 poäng
2 poäng
1 poäng
O poäng

2 poäng

1 poäng
O poäng
2 poäng

1 poäng
O poäng

Begreppen har definierats och indelats enligt följande principer:
Sällsynthet: här bör så vitt möjligt beaktas
jämförbara objekts förekomst och spridning
inom hela fjällkedjan.
Unik: Ett till tre exemplar finns inom hela
fjällkedjan.
Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar
finns inom ett större område (ca 4 kartblad dvs 10 000 km 2 ).
Ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns inom
ett mindre område (ca 1 kartblad - dvs ca
2 500 km 2 ).
Vanlig: Formen vanligt förekommande inom
stora delar av fjällkedjan. (Objekt som någorlunda allmänt förekommer inom ett mindre
område, men som i övrigt är mycket sällsynta, räknas dock som "ovanliga").

Utformning: Endast den yttre morfologin har
bedömts.
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad,
väl bibehållen och av förhållandevis stor dimension.
Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehållen.
Någorlunda typisk: Formen otvetydig, men
kan exempelvis ha utsatts för viss sekundär
påverkan.
Otydlig: Formen illa utvecklad och/eller utsatt för betydande sekundär påverkan.
Forskningsintresse: avser objektens betydelse
för beskrivningen av t ex aktiva processer,
landskaps- eller klimatutvecklingen.
a) Ytterst intressant: Objekten är avgörande
för tolkningen av formgruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen e dyl
, 'typlokaler ' , .
Intressant: Objektet bedöms ha betydelse för
studier av genesen och detaljer i landskapsutvecklingen.
Ointressant: Objektet bedöms ha obetydligt
intresse för den vetenskapliga analysen.
b) Betydande tidigare forskningsinsatser: Objektet har utförligt studerats och beskrivits , 'klassiska lokaler" .
Tidigare forskningsinsatser: Objektet har varit föremål för studium och analys.
Inga tidigare forskningsinsatser: Objektet
har på sin höjd omnämnts eller aldrig varit
föremål för studier.
Vid poängsättningen har osäkerhet uttryckts genom angivande av ett intervall (t ex
"utformning": 1-2 poäng). Speciellt när det
gällt sällsynthet har den bristfälliga kunskapen om fjällområdena gjort att en säker bedömning av objekten enligt ovanstående kan
ha varit svår att uppnå.
Maximalt kan ett objekt tilldelas 16 poäng,
men poängen för unik används givetvis sällan
och i realiteten kommer de värdefullaste
objekten knappast att få en poängsumma som
överskrider 10. Detta innebär samtidigt att
objekt som endast utmärker sig genom att
vara unika, automatiskt uppnår ett slagkraftigt poängtal, vilket har motiverat den exponentiella skalan för faktorn. Normalt tilldelas
ett stort antal objekt poängsumman "0".
Dessa redovisas aldrig vid naturvärdesbedömningen.

b) Bedömning enligt enskilda värderingsgrunder (presentation av objekten fak·
torsvis)
Denna bedömning har tillkommit för att
framhäva objekt som kanske tilldelas en låg
summa poäng men som kan ha åtminstone en
framträdande och väsentlig egenskap. Redovisningen avser alltså objekt som är "unika" ,
"mycket ovanliga", "ytterst välutbildade",
"ytterst intressanta" och/eller "varit föremål
för betydande tidigare forskningsinsatser" .
Momentet, somju inte innebär någon vidare bearbetning av steget a), presenteras endast i tabellform.

c) Klassificering
Vid klassificeringen indelas objekten i fyra
klasser efter totalpoäng. Klasserna omfattar
följande poängsummor:
Klass
Klass
Klass
Klass

I
II
III
IV

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

poäng
poäng
poäng
poäng

Klassindelningen, som är utarbetad på
empiriska grunder, kan förefalla skev. Objekt
tilldelas emellertid ytterst sällan höga poäng
och denna indelning torde återspegla de
verkliga förhållandena, där flertalet objekt
kommer att framstå som tämligen ointressanta. De inordnas i de två lägsta klasserna (III
och IV).
Objekt tillhörande klasserna I-III kan sägas representera objekt av respektive riks-,
läns-och lokalintresse. Denna terminologi är
dock inte helt lämplig inom fjällkedjan och
klasserna definieras enligt följande:
Klass I

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse framstår som ytterst skyddsvärda vid beaktande av geomorfologin inom hela fjällkedjan. (Objekt
av över-regional betydelse.)

Klass II Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse framstår som skyddsvärda
vid beaktande av geomorfologin
inom regionen. Med region avses
då en yta av minst 10 000 km 2 • (Objekt av regional betydelse.)
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Klass III Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse framstår som skyddsvärda
vid beaktande av geomorfologin
inom ett kartblad - dvs inom en yta
av ca 2 500 km 2 • (Objekt av lokal
betydelse.)

framför allt i pedagogiskt hänseende, men
kan även rent vetenskapligt komma att utgöra
nyckellokaler t ex genom att ge en totalbild
av ett händelseförlopp. Det är därför av vikt
att inte utelämna sådana områden och naturvärderingen avslutas därför med en kort presentation av dem i text och kartor.

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

2. Resultat av naturvärderingen i
TreriksrösetjKummavuopioj
RåstojaurejNaimakka

(i) Medelpoäng har uträknats och fått avgöra
inordningen i klass.
(ii) I de fall medelpoängen ligger mitt emellan
två klasser har objektet inordnats i närmast underliggande klass.

d) Värderingsredovisning
Redovisningen av kartbladets naturvärden
görs med hjälp av tabell, kartor och förklarande text.
I den tabell som ingår i naturvärdesbedömningen uppges samtliga objekt tillhörande klasserna I-III samt några trots allt intressanta objekt i klass IV. För varje objekt anges
summapoäng samt fördelningen av poängen
mellan de olika faktorerna. Vidare redovisas i
en särskild kolumn b) de värdefullaste objekten för varje faktor. Slutligen lämnar tabellen
besked om klassindelningen.
Några av uppgifterna i tabellen lämnas
även i form av kartor. Sålunda anges på den
första kartan (fig 19) läge för och utbredning
av de i tabellen upptagna objekten, medan
den andra (fig 20) avser att ge en översikt av
objektens fördelning på de tre första klasserna och den regionala fördelningen.
Den textdel som åtföljer klassificeringen
avser att lämna utförliga beskrivningar av de
viktigaste objekten och därmed att även ge en
motivering till givna poängtal.
Eftersom värderingen bygger på objektens
egenvärde, kommer en inte betydelselös faktor att utelämnas - nämligen det enskilda
objektets samband med omgivningen. Inom
vissa områden finns anhopningar av objekt
där enstaka objekt kan ha tillskrivits en relativt låg summapoäng, men där sambandet och
närheten mellan objekten gör lokalen intressant. Sådana områden har ofta sin betydelse
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Samtliga objekt inom det geomorfologiska
kartbladet har värderats enligt de riktlinjer
som angivits i föregående avsnitt. Resultatet
har redovisats i tabellen som omfattar 78
objekt som tillskrivits minst en poäng. Det
bör understrykas att bedömningen endast gäller objekt som medtagits på den geomorfologiska kartan. Undantag utgör vattenfall som
karterats men ej värderats. Två av de 78
objekten har placerats i klass I, tretton i klass
II och fyrtiosex i klass III. De siffror som
ligger till grund för inordningen i klasser bör
inte betraktas som numeriska värden. Vid
poängsättningen ställs objekten endast i relation till likartade objekt, vilket gör att poängsummorna för objekt av olika slag inte är
kommensurabla. En inbördes gradering inom
klasserna med ledning av summapoängen är
alltså inte avsedd.
Poängfördelningen och klassindelning
framgår av tabellen på sid 57. De klassificerade objekten skall i det följande närmare
presenteras.
Landets nordligaste fjällområden utmärks
av imponerande glacifluviala stråk av mycket
varierande utformning. De saknar sitt motstycke i fjällkedjan. Denna del av landet brukar anses tillhöra en västlig utlöpare av den
sibiriska tundran ingenstans hittar man heller en mer distinkt utformad strukturmark
och myrmarken domineras av stora palsar.

a) Klass I-objekt
33 och 34 Arpujärvi (I) 12 resp 13 p, fig 21,
22, 23 och 35.
Denna lokal utgörs aven sjö, som 1905 katastroftappades inom loppet av ett dygn som
resultat av de grävningar lokalbefolkningen
utfört i åsen öster om sjön. Åren närmast
efter katastrofen blev sjön föremål för ett be-

]

Fig 19 Poängsatta objekt.
Landforms to II'hich points have been assigned.

tydande intresse från olika forskare (Heintze
1908, Fries 1911, Tanner 1914, Ahlmann
1914a och b, Caldenius 1922). Fig 21 utgör en
förenkling av den kartbild Caldenius publice-

rad e 1922. Den ursprungligen ca 2 km långa
sjön omgavs i norr, öster och söder av mäktiga glacifluviala avlagringar (närmast rullstensåsar) och Caldenius har betraktat sjö33
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Fig 21 Arpujärvi. Efter Caldenius 1922.
Lake Arpujärvi (after Caldenius 1922).
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Fig 22 Strandlinjer längs Arpujärvi.
Shore lines along lake Arpujärvi.

sänkan som en åsgrop. Vid tappningen sänktes sjö ytan 15 meter och blottade då en hel
serie strandlinjer - se fig 22. Hur dessa har
bildats, och framför allt när de bildats har
diskuterats av flera författare. Den dominerande uppfattningen är att de bildats före
tappningen och att de skulle återspegla en
starkt fluktuerande sjöyta, där torrperioder
genast skulle resultera i en sänkning av sjön.
Miniminivån skulle sjön sålunda ha nått under subboreal tid (Caldenius 1922).
Det material som medföljde vattenmassorna vid tappningen har till stor del avsatts på
myrmarkerna öster om sjön. Närmast mynningen återfinns de grövsta fraktionerna i
form aven sanduryta med tydliga strömfåror
(fig 23). Längre bort har myrmarken torrlagts
och överlagras av finsediment. Vid katastroftillfället syntes emellertid sedimentvågen
älvvattnet ända nere i Pajala.

b) Klass II-objekt
1 Pärvieförkastningen (II) 5-6 p, fig 8, 24 och
37.
Denna förkastningszon kan följas från sjön
Langas i Stora Lule Älvs dalgång ända in i
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detta karteringsområde och utgörs ofta aven
distinkt linje genom landskapet. Den betydliga utsträckningen och det unga utseendet hos
formen gör att den tolkats som en ny bildning
(Lundqvist och Lagerbäck 1976, Lagerbäck
1977). Att åldern skulle vara postglacial är
dock svårt att fastställa med säkerhet. I detta
område korsar förkastningen t ex en sanduryta norr om Tsåktos (fig 24), men huruvida
avsättningen av denna störts av den redan
befintliga branten, eller branten uppkommit
efter sandurytan, synes i varje fall inte kunna
avgöras med ledning endast av den yttre morfologin.
Pärvieförkastningen utgör en enda linje
norr om Tsåktso, söder därom svänger den av
bågformigt mot väster och splittras upp i flera
förkastningslinjer med branter ibland åt öster,
ibland åt väster (se fig 37).
7 Ring-ridges öster om Råstojaure (II) 4-7 p,
fig 9 och 10
I det flacka området öster om Råstojaure påträffas moränformer av ett slag som närmast
synes kunna gå under beteckningen ringridges. Sådana former har tidigare framför allt
beskrivits från Finland, där de påträffats i

Fig 23 Vid katastroftappningen bildades en sanduryta vid utloppet från Arpujärvi. Foto: C. Grundsten
SandlIr plain af lake Arplljärvi.

hela den nordligaste delen av landet (Aartolahti 1974). Den största koncentrationen finns
dock där i områdena mellan Pulju och Karesuando, och den svenska lokalen kan väl
närmast betraktas som en utlöpare från denna
region.
Formen har betraktats som en kvarleva av
kollapsade pingos, vilket har gällt t ex tolkningen av lokaler beskrivna från Enare träsk
(Piirola 1972, Seppäla 1972) . Liknande tolkning har även givits för några platser i Sverige
(Svensson 1964, 1969, Rapp & Rudberg 1960)
men dessa former har avsevärt skilt sig både
från dem vid Råstojaure och dem i Finland.
Aartolahti tänker sig emellertid en annan
genes för ring-ridges, vilket framgår av fig 10.
Beträffande formerna vid Råstojaure finns
flera likheter mellan dem och Aartolahtis exempel. Sålunda är lokaliseringen i terrängen
densamma (svackor) , liksom variationsrikedomen hos formen inom samma fålt. Däremot
förefaller den höga blockhalten, typisk för
Råstojaureområdet , vara mindre vanlig i Finland.

16 Glacifluviala rännor V om Lammasvaara
(II) 6 p, fig 25
Omfattande ränn-system finns längs hela
partiet mellan Könkämä- och Lainioälven ,

och komplexen hänger mer eller mindre ihop .
Det avsnitt som ligger väster om Lammasvaara utgör alltså snarast bara en ovanligt
välutvecklad del aven större enhet (fig 25) .
Systemet som består av både israndrännor
och slukrännor visar hur en is legat kvar i
Könkärnäälvens dalgång , samtidigt som huvudisen retirerat söderut. Sviten av nordsydliga rännor har utformats längs dalisens sidor
och visar dennas dränering mot norr. Sannolikt har denna is varit uppluckrad och inaktiv,
vilket den frekventa övergången från lateraltill slukrännor tyder på . Den största rännan som löper nästan i öst-västlig riktning - anger
dräneringen från "storisen" som drog sig
söderut. Vattnet har sökt sig över den låga
fjällryggen och vidare ned under isen i Könkärnäälvens dalgång.
17 Glacifluviala rännor vid Kuolpanåive (II) 5
p, fig 26
Ytterligare ett stort ränn-system, som ligger i
omedelbar närhet till objekt 16; även här
föreligger svårigheter vid objektets avgränsning . Rännorna indikerar en dränering mot
sydost, vilken följt iskanten , som retirerat
söderut (fig 26). Ä ven här har emellertid isen
varit inaktiv nog för att tillåta dränering in
under sig - rännorna är ofta av subglacial
karaktär.
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Fig 24 Pärvie-förkastningen vid Tsåktso . Foto: C. Grundsten

The Pärvie fault line at Tsåktso.
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Fig 25 Glacifluviala rännor vid Lammasvaara.
Glaciofluvial channels at Lammasvaara.
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KUMMADALEN
Centrala delen

Fig 26 Hypotetisk skiss över isreträtten i ett terrängavsnitt notT om Lainioälven.
Hypotetical pictw'e of the ice recessionnorth of the
river Lainioälven.

33 Rullstensås i Kummaeno (II) 5 p, fig 27,28
Ett mycket omfattande och mäktigt åssystem
löper igenom Kummaenos dalgång (fig 27).
Det har en fortsättning söderut längs Könkämäälven och övergår i norr i en nordsydlig
ås sträcka som når ända in i Norge.
Att stora åsar fanns i dessa delar av landet
var tidigt känt, och har beskrivits av flera
författre (Fries 1911, Svenonius 1880, Tanner
1914). Vanligen har det glacifluviala stråket
dock splittrats upp i flera självständiga delar,
medan flygbilderna klart visar att åsarna är
resultatet av sedimentation i anslutning till ett
och samma vattenflöde. Åsen i Kummadalen
är mäktig, med omges av finsediment, sannolikt avsatta i en issjö, och i vissa partier är
åsen därför inbäddad och mindre framträdande. Vid deglaciationen har isen separerat i en
del som retirerat rakt söderut samt i en tunga
som dragit sig tillbaka mot Könkämäälvens
dalgång. Den senare isen har dämt vattnet,
som givit upphov till issjöstadiet.
Den sydliga forsättningen av åsen, ned
över Arpujärvi, tillskriver Tanner samma vattenflöde. Huvuddelen av materialet har emellertid snarast tillkommit från söder och åssträckorna här har mera karaktären av is kontaktbildningar . De ligger ju som komponenter
i samtidigt deponerade sediment, vilka snarast är av kamestyp.
34 Rullstensås söder om Råstojaure (II) 5 p,
fig 12 och 36
Ytterligare ett vackert utformat åsstråk som
börjar i Råstojaures östända och fortsätter
söderut i ca 2 mil. Därefter sker ett avbrott,
40
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Fig 27 Del av Kummaenos dalgång med omfattande glacifluviala och lakustrina avlagringar.
Part of the Kummaeno val/ey with extensive glaciofluvial and lacustrine deposits.

och ett nytt åsstråk börjar vid Tavvaätno,
löper väster om Tsåktso och vidare söderut.
Dessa båda åssträckor måste härröra från
samma smältvattenälv och har här behandlats
som samma objekt. - I långa sträckor är åsen
enkel och markerad, men ibland svämmar
den ut i ett allmänt kulligt landskap och ibland
splittras den upp i åsnät (fig 12). NV om

Tsåktso övergår den i en sanduryta (obj 53)
(se fig 36).
Åsen tvärar över Pärvieförkastningen och
samspelet mellan dessa former skulle möjligen om detaljerade studier utförs, kunna
klargöra åldern hos Pärvien.

lig förflyttning av den laterala dräneringen
som alltså skär igenom tidigare ackumulationer. Längst ned i dalen upphör den laterala
dräneringen och ackumulationsformer - möjligen avsatta också under isen - förblir ostörda.

35 Rullstensås längs Lainioälven - Pulsujärvi
(II) 5 p, fig 28
Detta glacifluviala stråk ger ytterligare ett
vittnesbörd över de mäktiga vattenflöden
som kommit från den smältande inlandsisen.
Åsarna inom kartbladsområdet tyder på förekomst av stora vattenmängder och beständiga
flöden.
Åsen har smärre avbrott då den svämmar
ut i mera diffusa ackumulationer (fig 28). Den
är ofta utformad som en parallellås . Stora
materialmängder finns anhopade i stråket,
och dessa har försett dynområdena med material. Sålunda förekommer dyner i två smärre fålt i åsens omedelbara närhet samt i ett
utdraget område längs Lainioälven (obj 75
och 76).

53 Sandur vid Virkkujoki (II) 5 p, fig 29 och
30
Ett av flera objekt längs Könkämäälven, som
visar deponeringen av material mot en is i
dalens botten (fig 29 och 30). Här föreligger
emellertid ingen ren iskontaktform (jfr obj 41)
utan depositionen kan ha skett i ett isdämt
vatten. Flera strandlinjer finns i området, och
dessa ligger på samma nivå som sandurytans
distalbrant. Det har alltså här sannolikt varit
frågan om ett delta vilket byggts upp över
vattenytans nivå. Att depositionen varit supraakvatisk anger det markerade flodmönstret på deltaplanet.
Rikliga vattenflöden har försett deltat med
material. Flera stora rännor mynnar vid detta, och den erosiva fasen har efterföljts aven
period med lugnare vattenflöden, eftersom
rännorna till stor del har bottnar täckta av
sediment.

41 Kuperade glacifluviala avlagringar mellan
Kiellijärvi och Kirkkovaaro (II) 6 p, fig 35.
Detta område med glacifluviala ackumulationer har redan berörts i samband med objekt
33. Tanner (1914) beskriver det närmast som
en rullstensås, medan genesen sannolikt varit
mer komplex. Stora materialmängder har tillförts via kursudalarna i sydväst och detta har
deponerats mot isen i Könkämäälven. Den
ständiga förändringen i sedimentationsförhållandena är orsak till ackumulationens kaotiska utseende (fig 35). I fjällen förekommer
normalt inte glacifluviala ackumulationsformer aven så stor omfattning som denna.
42 Kuperade glacifluviala avlagringar väster
om Lammasvaara (II) 5 P
Ackumulationen utgör en del av det formkomplex som även innefattar rännor - objekt
16. I sluttningens översta del dominerar erosionen, men därefter finns en zon med avsättning av sediment genomskurna av rännor,
och längst ned i dalen förekommer endast
ackumulationsformer (som ett kuperat
kames-Iandskap). Denna fördelningsbild kan
förklaras sålunda: via de djupa, konsekventa
rännorna, har material tillförts och avsatts
mot isen i Könkämäälvens dalgång. Efterhand som denna is smälter sker en kontinuer-

72 Palsar längs Tavvaätno (II) 5-6 p, fig 16
och 31
Längs Tavvaätno finns de största palsmyrarna i fjällregionen. Mest känd och till ytan
störst är Tavvavuoma, men den omges av ett
stort antal palsrika myrar (fig 31), speciellt i
väster och söder. Solitära palsar ser man bäst
utvecklade väster om Tavvajaure, medan
övriga myrar domineras av s k palsflak, vilka
ofta är upphöjda flera meter över myrytan (fig
16). Tavvavuoma är ett av de få palsområden
~om mera ingående studerats (Wramner 1972)
och detta bidrar naturligtvis till att höja värdet hos detta område. Lika praktfulla palsar
finns annars på flera andra ställen inom detta
undersökningsområde speciellt på myrarna
vid Könkämäälven.
75 Dyner vid Pulsujärvi (II) 5 p, fig 29
Dynfåltet ligger i anslutning till det mäktiga
ås stråket - objekt 35. Strax norr om Pulsujärvi har en svärm dyner anhopats; de är av
varierande storlek och täcks av stora vegetationsfria partier (s k deflationsytor). Dynerna
är fossila, men i det lätteroderade materialet
åstadkommer vinden fortfarande viss omlag41

Fig 28 Rullstensås vid Pulsujärvi (skala ca 1:30000). (Norr uppåt)
Esker at Plllslljärvi.
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ring och transport. I fjällkedjan är dyner en
sällsynthet (Bergqvist 1980) - den största förekomsten utanför detta karterings område
påträffas i närheten av Kiruna, och då inte i
egentlig fjällterräng. I Finland kan man dock
hitta stora dynområden inom kalfjällspartierna (Seppälä ????).
76 Dyner längs Lainioälven (II) 5 p, fig 32
Även här har åsen över Pulsujärvi och norrut
längs Lainioälven utgjort ursprungsområdet
för dynfålten. Dessa ligger placerade i grupper längs dalbottnen under en sträcka av
ungefår en och en halv mil. Fig 32 visar ett
sådant mindre dynfålt. Liksom hos dynerna
vid Pulsujärvi visar deflations y torna en fortsatt erosion i dynerna - en viss materialtransport pågår alltså. Jfr i övrigt objekt 75.

8 Drumlinisering söder om Kiepanjaure (III)
2 p, fig 8
U ndersökningsområdet är fattigt på moränformer och jordtäcket är för det mesta tunt.
Längre åt sydost (utanför karteringsområdet)
finns stora förekomster av drumlins (Roppe
1951 o a) indikerar i huvudsak samma isrörelseriktningar som drumliniseringen i detta område. Inom området förekommer drumlinisering dels söder om Vuikkasenjoki dels söder
om Kiepanjaure. Vid den senare lokalen är
formen tydligare utbildad och täcker en större
sammanhängande yta. Av intresse är också
här att formen korsar Päriveförkastningen (fig
8). En detaljgranskning skulle möjligen kunna
upplysa om förkastningens ålder.

Il Moränrygg av komplext ursprung norr om
Kårvejaure (III) 3 p
Beteckningen "moränrygg' , är här knappast
adekvat, men genetiskt tillhör den samma
formelement som beskrivits på sid?? Inslac) Klass III-objekt
get glacifluvialt material är betydande i den
3 Glaciärnischer i Pältsa (III) 2-4 p
här aktuella formen, som ansluter uppåt
Undersökningsområdet är fattigt på glaciär- sluttningen till sviter av slukåsar. Formen har
nischer; den enda delen med alpin prägel på- i de centrala delarna ett längre avstånd till
träffas i Pältsa-massivet. Den korta dalgången sluttningen än vad som är normalt.
är omgiven av nischer varav tre ligger på
svenskt territorium och ytterligare fyra i
12 Moränrygg av komplext ursprung öster om
norskt. De senare hyser recenta glaciärer och
Kårvejaure (III) 3-4 p
har tydliga ändmoräner i mynningarna av de
hängande nischerna. På svensk sida är ni- En form av samma karaktär som objekt Il.
schen i Pältsan, med exposition mot söder, Ä ven här dominerar det sorterade materialet
och ryggen ansluter till sluttningen omgiven
den tydligast utformade.
av slukåsliknande ryggar. Ryggen, som uppgår till ca 3 km längd, är distinkt utformad
4 Solifluktion i Pältsa (III) 2 P
liksom det innanförliggande terrassplanet.
Solifluktionsvalkar finns huvudsakligen i karteringsområdets västliga delar, där reliefen är
brantare och möjligen också nederbörden 13 "Andra moränryggar" öster om Pädnahögre. På Pältsa-massivets nord- och öst- tjärro (III) 3 p
Begreppet "andra moränryggar" introducesluttning finns tydliga former utbildade.
rades av Borgström 1979 för låga svårklassificerade moränryggar i Jämtlandsfjällen. Den
5 Solifluktion vid Tjålmeåive (III) 2-3 p
Generellt gäller här samma förhållanden som betecknar alltså inte någon genetiskt enhetlig
för objekt 4. Den sammanhängande ytan grupp. - Förmodligen rör det sig om lateraltäckt av jordflytning är något större i Tjålmeå- moräner, bildade vid kanten aven istunga
som löpt norrut mot Råstojaure. Ryggarna är
ive än inom övriga fjällsluttningar i området.
endast någon meter höga och diffusa i sin
utformning.
6 Struktur mark runt Pitkajärvi (III) 3 p

På fjällplatåerna, som löper parallellt med
gränsälven, finns mycket välutvecklade
frostmarksformer. Särskilt gäller detta området runt Pitkajärvi där stora arealer täcks av
strukturmark av sällsynt pregnans.

14 "Andra moränryggar" norr om Tavvaätno
(III) 1-3 P
Ytterligare en liten svit parallellorienterade
moränryggar av oklar genes.
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Fig 29-30 Stort rännsystem och glacifluviala ackumulationer finns anhopade längs Könkämäälvens södra
strand. Stereobilderna är tagna från samma komplex (skala ca 1:30000). (Orienterade i nord-syd)
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Glaciofluvial channels and glaciofluvial accumulations are frequent along the river Könkämäälven.
Ph·tures from the same area in scale 1:30 000.
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Fig 31 Palsar vid Tavvavuoma. Foto: B. Strömberg
Palsas af Tavvalloma .

Fig 32 Dyner längs Lainioälven . Foto: C. Grundsten
DlInes at the river Lainioälven.
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18 Glacifluviala rännor söder om Lainioälven
(III) 3-4 p
Roopi och Liinakero är omgivna av mäktiga
ränn-system, vilka antyder dräneringsvägar i
huvudsak åt norr och öster. Detta överensstämmer med övriga rännor i området. En
klassificering av de här aktuella rännorna är
vansklig det torde röra sig om såväl laterala
som subglaciala vattenvägar.
19 Större glacifluviala rännor vid Vuokkasenjoki (III) 4 p
Det östligaste av de stora ränn-systemen som
tvärar igenom fjällryggen söder om Könkärnäälven. Serier av mindre rännor leder ned
mot huvudfåran. De är ofta djupt nedskurna
vilket gäller speciellt rännorna söder om Rautuoivi.
20 Större glacifluvial ränna i Njuoktjavare
(III) 4 p
Detta ränn-system börjar i några smala, men
djupt nedskurna fåror som löper tvärs över
Njuoktjavare. Dessa leder ned till rännan i
Virkkujoki.
21 Större glacifluviala rännor i KåuravareLammasvaara (III) 4 p
Två distinkta och djupt nedskurna fossila vattenvägar som upphör på en strandlinjes nivå.
22 Större glacifluvial ränna i Jäkelåive (III)
4p
Ytterligare ett exempel på en djupt nedskuren
ränna, vilken, liksom objekten 19-21, visar
att mycket stora vattenmängder förts ned i
Könkärnäälvens dalgång.
23 Tydliga glacifluviala erosionskanter
Vuokkasenjoki (III) 3-4 p
För dessa former, liksom för tidigare nämnda
rännor och ränn-system, gäller att de visar
förekomsten av stora vattenmassor och tämligen väl samlade vattenflöden, under deglaciationsfasen. Den breda rännan leder ned till
ackumulationerna av det vattentransporterade material som avsatts i dalbotten.
24 Tydliga glacifluviala erosionskanter i Virkkujoki (III) 4 p, fig 30 och 31
Här har flera vattenströmmar förenats. Nätverket av breda rännor tyder dessutom på att
älvarna inte varit bestående, utan ändrat sina

lopp. De, åtminstone i de övre delarna, i fast
berg nedskurna floddalarna, har senare täckts
av sediment i botten. Flodsystemets nedre
del skär igenom egna avlagringar.
25 Tydliga glacifluviala erosionskanter i Kalmuskursu (III) 3 -4 p
Detta utgör en av tillflödesvägarna mot det
stora ränn-systemet som beskrivs i objekt 16.
En mycket djup och smal kursudal har här
utformats.
26 Tydliga glacifluviala erosionskanter väster
om Lammasvaara (III) 3 p, fig 25
Den största, konsekventa rännan i komplexet
beskrivet under objekt 16 (se även obj 25).
27 Tydliga glacifluviala erosionskanter runt
Suvijoki (III) 4 p, fig 11
Detta utgör de längsta och djupast nedskurna
fossila älvfårorna av dem som leder ned mot
Könkärnäälven. Nedanför dessa fåror har
man också de mäktigaste ackumulationerna.
28 Tydliga glacifluviala erosionskanter sydväst om Ylinen Rovanen (III) 3 p
En tämligen kort, men bred, nedskuren ränna, som ligger i anslutning till Pulsujärviåsen.
Vattnet har letts ned mot Lainioälven, och
eroderats ned i berget vid passagen av fjällets
toppartier.
36 Rullstensås vid Harrevarto (III) 2 p
En för området tämligen kort (ca 7 km) åssträcka, som dock är vackert utbildad. Åsen
har ackumulerats längs en dräneringsväg som
vid Råstojaure förenats med det mycket
mäktiga glacifluviala flöde som givit upphov
till objekt 34.
37 Rullstensås vid Vuokkasenvaara (III) 2 P
Rullstensås som förenar de glacifluviala
ackumulationerna vid mynningen av Vuokkasenjoki respektive Virkkujoki.
38 Rullstensås vid Vuokkasenjoki (III) 2 P
Söder om Vuokkasenjoki ligger en rullstensås
som visar loppet hos ett vattenflöde som förenat Lainioälvens- och Könkärnäälvens dalgångar under deglaciationen.
43 Kuperade glacifluviala avlagringar vid Aitvarto (III) 2 P
Iskontaktformer mellan fjällsluttningen i norr
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och den mot söder retirerande isen. Avlagringarna är kuperade dels p g a tätt liggande
dödisgropar , dels p g a de rännor som skär
igenom sedimenten. Längre söderut blir avsättningen mindre störd och där har en sanduryta utbildats (obj 55).
44 Kuperade glacifluviala avlagringar väster
om Tsåktso (III) 2 p, fig 37
Rullstensåsen (obj 34) breder ut sig till ett
kulligt glacifluvialt landskap. Längre norrut
övergår det i en sanduryta (obj 56).
45 Kuperade glacifluviala avlagringar väster
om Kursåvare (III) 2 p
Kuperade avlagringar nedanför en nedskuren
ränna. Avlagringen har en markerad nedre
front och kan möjligen utgöra ett delta avsatt i
en orolig miljö med iskontakt.
46 Kuperade glacifluviala avlagringar väster
om Vännje (III) 2 p
Formen utgör en direkt parallell till objektet
ovan (obj 45).
47 Glacifluviala terrasser mot Arpujärvi (III)
4p
Ett stort antal terrasser finns i den kaotiska
omgivningen till Arpujärvi. Ackumulationerna har byggts upp mot en sjunkande iskant.
48 Glacifluviala terrasser norr om Pulsujärvi
(III) 3 P
Sluttningen ned mot Lainioälven hyser ett
stort antal glacifluvialt uppbyggda terrasser
vilka ligger i anslutning till åsen (obj 35). De
har bildats direkt mot is, eller i vatten uppdämt av is i Lainioälvens dalgång.
49 Glacifluviala terrasser vid Vuokkasenvaara
(III) 4 p
En parallell till objekt 47, men här har sedimentationsförhållandena varit lugnare och
jämna terrassplan avlöser varandra på ständigt lägre nivåer.
50 Recent delta vid Kummaeno (III) 2 p
Detta undersökningsområde är fattigt på recenta deltan. Det vid Kummaenos mynning
är störst, men depositionen sker i Könkärnäälven - i ett parti med bred flodfåra, och
endast svagt strömmande vatten. Det har
48

emellertid medfört att deltaformen blir egendomlig och knappast representativ.
54 Sandur vid Vuokkasenvaara (III) 3 p
Serier av sandurytor bygger upp plan som
successivt avlöser varandra på sjunkande
höjd över dalbotten. Jfr objekt 49.
55 Sandur vid Piggusvaare (III) 3 p
En vackert utbildad sanduryta, vars sydliga
del uppfylls av dödisgropar. Sandurn avslutas
i en ca 30 m hög brant, denna markerar kontakten mot den is som funnits i söder.
56 Sandur nordväst om Tsåktso (III) 3 p,
fig 37
Sandurfålt med tämligen små materialmängder, som är resultatet aven utsvämning av
åsen (obj 34). Pärvieförkastningen korsar
sandurn, och relationen mellan de två objekten skulle kunna bidra till lösandet av Pärviens ålder. Härtill fordras emellertid detaljstudier vilka inte kunnat inrymmas inom denna undersökning.
59 Strandlinjer vid Ala-Hiihtanaivi (III) 4 p,
fig 13 och 33
Den tydligaste strandlinjen inom undersökningsområdet (fig 33). Formen tyder på att
vatten av isen dämts upp i Lainioälvens dalgång, men med stor sannolikhet har det varit
fråga om små marginella issjöar.
60 Strandlinjer vid Tipan (III) 3 p
Det andra strandlinjesystemet iLainioälvens
dal (jfr obj 58) som anger att vatten i något
skede av de glaciationen , dämts upp i så stor
utsträckning, att stränder kunnat utbildas.
61 Strandlinjer längs Könkämäälven (III) 3 p
På ett stort antal platser längs gränsälven
finns spår av issjöar i form av strandlinjer.
Ofta har flera nivåer utvecklats - t ex vid
Jäkelåive - vilket indikerar en sjunkande vattennivå i takt med att den dämmande isen
smälter.
62 Strandlinjer vid Kummaenos dalgång (III)
2-4 P
Enstaka strandlinjer vittnar om att issjöar
också här har förekommit. De stora mängderna skiktade sediment i dalen kan möjligen
tyda på att sjön här varit öppen (J mf Tanner
1914, Rudbereg 1953).

Fig 33 Strandlinje på Ala-Hiiktanaivi. Foto : C. Grundsten
Shore-Iine at Mr . AJa-Hiikranail'i.

63 Recenta strandlinjer vid Råstojaure (III)
2p
Det relativt sjöfattiga landskapet gör att recenta strandformer är tämligen sällsynta i
området. Bästa exemplet på dessa former
finner man längs Råstojaures södra strand .
70 Raviner vid Piggusvaare (III) 2-4 p
I de tämligen finkorniga avlagringar , som ligger på Piggusvaares östsida, finns förutsättningar för utbildande av raviner . Så distinkta
och mångtaliga exempel på raviner som här,
är sällsynta inom fjällkedjan .
71 Raviner längs norra Kummaeno (III)
2-3 P
Ytterligare ett bra exempel på ravinbildning.
Omfattningen av komplexet kan dock inte
jämföras med Piggusvaares .
73 Palsar runt Kirkkovaara (III) 3 p
Detta utgör det största palsområdet utanför
Tavvaätno. Palsarna är framför allt av solitär
typ och skiljer sig därigenom från Tavvaätno ,
där palsflak dominerar. Normalt är palsarna

av mycket stor dimension (över ett par meter
i höjd).
74 Palsar vid Åggovaare (III) 2-3 p
En liten isolerad myr har utvecklats till en
palsmyr som i sin helhet har höjts genom
uppfrysningen . Vattensamlingarna ligger
nedsänkta i den frusna torven.
76 Dyner vid Vuokkasenvaara (III) 4 P
Öster om de stora ackumulationsformerna
vid mynningen av Vuokkasenjoki har enstaka
dyner blåsts samman . De är ofta välformade ,
men ligger spridda.
77 Dyner mellan Kummaeno och Lammasvaara (lID
Dessa dyner ligger i lä av de stora glacifluviala ackumulationerna mellan Kummadalen
och Suvijoki. Dels finns ett system i omedelbar närhet till ackumulationerna; dessa dyner
ligger i huvudsak i den norra delen. Dels finns
ett antal strödda dyner , där transportlängden
varit större. Dessa finns i området mellan
Kirkkovaara och Lammasvaara. De två "sy49

sternen" har givits beteckningen a. (för det
norra) och b. (för det södra) och den något
högre poängsumman för a. är betingad av förekomsten av några mycket stora dyner.

3 Översikt över geomorfologiskt
värdefulla områden
Vid naturvärdesbedömningen har objekten
behandlats tämligen oberoende av sina relationer till andra geovetenskapliga objekt (se
kap IV: 1a). Ofta råder emellertid ett nära
samband mellan olika former och just detta
kan vara av särskilt intresse. De enskilda
objekten kan vara förhållandevis oansenliga,
men sedda i sitt sammanhang kan de få betydelse t ex för tolkningen av ett händelseförlopp. Ofta har dessutom lokaler med anhopningar av många formgrupper ett stort pedagogiskt värde.
I detta avsnitt är alltså avsikten att framhäva större sammanhängande områden av geovetenskapligt intresse. Klassificeringen av
dylika områden får nödvändigtvis en än starkare subjektiv prägel än övriga delar av naturvärderingen: grundläggande är naturligtvis
de enskilda objektens värde (enligt tidigare
avsnitt) men dessutom har hänsyn tagits till
"mångsidighet",
"pedagogiskt
värde" ,
"orördhet", "betydelse för den sociala naturvården" - faktorer som har tillskrivits betydelse vid naturvärdesbedömningar (t ex
Rudberg, Sundborg 1975). Områdena har indelats i fyra klasser, där endast klasserna
I - III särskilt redovisats (fig 34). Avsikten är
att under beteckningen "klass 1- och II-områden" ange terrängavsnitt där stora geomorfologiska värden finns samlade, medan klass
III-områden dels kan utgöra skyddszoner
kring partier av högre dignitet, dels representera områden av "lokalt" intresse och ofta då
sådana som i pedagogiskt hänseende kan vara
av särskilt värde.
Klassindelningen är förenad med många
svårigheter som inte bara gäller bedömningen
av områdenas klasstillhörighet utan även områdesavgränsningen. Särskilt svår är avgränsningen av klass III-områden.
Undersökningsområdet kännetecknas av
stora naturvärden i ett brett bälte längs Könkärnäälven och vidare upp längs Kummaeno.
Ett klass I-område har här kunnat särskiljas
mellan Kiellijärvi och Lammasvaara, men
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regionen söder därom är också den av stort
skyddsvärde.
Ytterligare ett klass I-område norr om Pulsujärvi har valts ut, medan dess nordliga fortsättning, liksom Kummadalen och ås-förkastnings stråket söder om Råstojaure, har
klassificerats som klass II-områden. Det ber
dock understrykas att det geomorfologiska
innehållet i dessa områden är mycket stort
och att man skulle kunna göra en inplacering i
klass I även här.
I det följande skall lämnas en kort beskrivning av de avgränsade klass 1-, II- och III-områdena och därvid är avsikten att närmare
motivera gjorda ställningstaganden. Eftersom
en analys av de enskilda objekten redan
gjorts, kommer presentationen här att vara
summarisk.

a) Klass 1- och H-områden
Klass I-områden utgör dels ett område vid
nordligaste delen av Könkämäälven, dels ett
område mellan Pulsujärvi och Lainioälven.
Området vid Könkärnäälven är det mest
enhetliga. Det består av två kraftiga system
av överspolningsrännor (obj 26 och 27) där
Suvijokikomplexet är det bäst utvecklade.
Vidare finns en serie rännor av lateral karaktär (obj 16). Dessa markerar den sjunkande
istungan i Könkärnäälvens dalgång. Den mest
imponerande sviten ligger väster om Lammasvaara. I övrigt domineras terrängen här
av glacifluviala ackumulationsformer (obj 4,
42 och 47). I de lägsta partierna vidtar myrmarken där ofta stora palsar har utvecklats
(obj 73). Centralt i området ligger Arpujärvi
(obj 57 och 58) med det dramatiska tappningsförloppet väl illustrerat i en rad former (fig
35). Området är i sin helhet en mycket intressant lokal för demonstration av deglaciation
och postglacial utveckling (med vind- och
frostpåverkan förutom händelseförloppet i
Arpujärvi) . Det utgör en representativ del av
det mest imponerande systemet av glacifluviala erosions- och ackumulationsformer vi
har i landet. Det är dessutom lätt att nå detta
nordliga fjällområde som i huvudsak utmärks
av sin svårtillgänglighet.
Det andra klass I-området utgör delar av
Lainioälvens dalgång samt Tavvaätnos nedre
lopp, och har dessutom en utlöpare söderut
mot Pulsujärvi (fig 29). Centralt genom området löper en stor rullstensås (obj 35) som ofta
har svämmat ut i terrasser, kullar och paral-
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Fig 34 Geomorfologiskt värdefulla områden.
Geomorphologically valuable areas.

lellåsar (obj 48). På sluttningen ned mot Lainioälven vidtar erosionsformerna och rännor,
oftast av subglacial typ, förekommer allmänt
(obj 28). I anslutning till ås systemet samt i

området öster därom (längs Lainioälven)
finns fjällkedjans största anhopning av dyner
(obj 75 och 76). Stora deflationsytor är vanliga vilket anger fortsatt vinderosion. Av post51

Fig 35 Arpujärvi (skala ca 1:30 000).

glaciala former utgör dock de vidsträckta
palsmyrarna det mest påfallande inslaget inom detta klass I-område (obj 72). De är främst
lokaliserade till Tavvaätnos dalgång.
Ä ven detta område är relativt lätt tillgängligt. (En bilväg för ända fram till Pulsujärvi.)
Fyra klass II-områden har avgränsats. Alla
dessa har stora naturvärden samlade inom
ytan och skulle möjligen snarast tillhöra om52

råden av högsta skyddsintresse. Detta visar
att hela området från Pältsa och längs Kön
kämäälven är synnerligen innehållsrikt och
saknar motstycke i fjällkedjan.
Kummaälvens dalgång (fig 27) upp till Pältsa utgör en nordlig fortsättning på klass I-området runt Arpujärvi. Den glacialt präglade
dalen (obj 2) är fylld av sediment; dominerande är den mäktiga rullstensåsen (obj 33), men
m

även finare sediment finns avsatta i dalbotten. Dessa härrör möjligen från det issjöstadium som lämnat spår i form av strandlinjer
både på dalens norra sida och i mynningen
strax väster om Kiellijärvi (obj 62). Det är
främst genom de glacifluviala ackumulationsformerna som Kummadalen visar släktskap
med Könkärnäälvens södra strand. I övrigt
hyser dalen ett stort antal postglaciala former
- främst fluviala. Ett vackert vattenfall (obj
31) inleder en välformad meandersträcka (fig
??) som löper längs nästan hela dalstråket och
slutar vid deltat mellan Kilpisjärvi och Kiellijärvi (obj 50). I dalens översta nord-sydliga
parti bildar mindre bäckar meandrande avsnitt (obj 29) men här dominerar annars raviner som utbildats i de plana sediment som
omger rullstensåsen (obj 71). En tämligen stor
alluvialkon har avsatts vid Pältsabäckens
mynning mot Kummaeno (obj 52). Pältsamassivet har former som i övrigt är sällsynta i
dessa nordliga fjällområden. Det gäller främst
olika sluttningsfenomen (obj 4, 65 och 67)
som ju i första hand hör hemma i högfjällsterräng. Här har vi också områdets enda välutvecklade glacialskulptur (obj 3) och recenta
glaciation. Liksom överallt inom Treriksröset/N aimakka är frostmarksformer allmänt
förekommande. Mest påfallande är detta på
den lilla palsmyren vid Aggovare där stora
palsflak kan iakttas (obj 74).
Längs den södra delen av Könkämäälven
har vi nästa stora klass II-område. Det domineras av glacifluviala former: i höjdlägen rännor av olika slag, i dalbotten mäktiga avlagringar. Dräneringsvägarna visar dels hur vatten förts från inlandsisen över mot Könkärnäälven (obj 20, 21, 23 och 24) men också
hur smältvatten letts nedåt mot Lainioälvens
dal (obj 17 och fig 26). Sedimenten som förts
fram längs dessa kanaler har sedan avsatts,
främst längs Könkärnäälvens södra strand.
De har karaktären av stora sandurytor, ofta
avlagrade i kontinuerligt sjunkande plan (obj
53 och 54) eller terrasser (obj 49). När depositionsförhållandena varit mera oroliga bildades istället ett småkuperat landskap (obj 46) mindre motsvarigheter till området runt Arpujärvi.
I vissa fall har de stora depositions y torna
en fortsättning i åsar (obj 37) och längs hela
gränsälven har vinden blåst samman material
i form av enstaka, spridda dyner (t ex obj 77).
Issjöstadier har existerat också i dessa
s ydliga delar, och ett relativt stort antal

strandlinjer (obj 66) vittnar om detta. Det har
sannolikt rört sig om marginella issjöar.
Också i anslutning till Lainioälvens dal har
vatten dämts upp - även här av allt att döma i
form av marginella sjöar. Tydliga strandlinjer
finns på Ala-Hiihtanoivis sydvästra sluttning
(obj 59 och 60, se nedan).
Området längs Råstoätno, över Piggusvaare
och till Suvijokis källflöden utgör en förbindelselänk mellan två klass I-områden. Det markerar dessas genetiska samhörighet och visar
ett sammanhängande glacifluvialt vattenflöde. Ackumulationsformerna överväger
här: de förekommer dels i form av rullstensåsar (obj 35) vilka i vissa partier har störts sannolikt vid avsättningen mot istungan i
Lainioälven (obj 43, 45). Norr om Pigguovaare har stora sandurytor med dödisgropar
byggts upp i kontakten med en is i söder (obj
55). Iskontakten har här senare påverkats av
erosion och betydande ravinsystem har utvecklats (obj 70).
Det sista klass II -området mellan Tsåktso
och Råstojaure markerar liksom föregående
ett sammanhängande vattenflöde (fig 36).
Centralt ligger även här en lång, välutvecklad
rullstensås (obj 34) som i vissa partier svämmar ut i form av sandurytor (obj 59) eller
avlagringar av kames-karaktär (obj 44). Slukåsar är vanliga på sluttningar mot högre fjäll
(obj 39, 40) - dessa former är annars tämligen
sparsamt förekommande i karterings området.
Pärvieförkastningen (obj 1) följer södra delen av området och den nära kontakten här
med glaciala former (obj 8, 44, 50) gör att
förkastningens ålder möjligen kan utredas.
Dels övertväras den av drumlinisering (obj 8),
dels korsas den av glacifluviala avlagringar av
olika karaktär (obj 34, 44, 59). Figur 37.
Den nordligaste delen av klass II-området
omfattar Råstojaures sydsida. Här är de recenta strandformerna ofta välutvecklade och
dessutom innefattas ett recent delta av förhållandevis stor dimension. I sjöns östra och
sydöstra del förekommer ring-formade moränryggar av osäkert ursprung (obj 7).

b) Klass III -områden
Som redan nämnts har klass III-områdena
ofta karaktären av skyddszoner kring geomorfologiskt värdefullare partier. Detta gäller
här speciellt den smala remsan längs Könkämäälvens södra strand. Skyddsvärda objekt
saknas här i huvudsak - området präglas av
53
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Fig 36 Området söder om Råstojaure.
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flacka myrmarker, ofta -pals rika och med enstaka dyner. Avsättningen av området har
helt styrts av strävan att få en naturlig avgränsning av de värdefulla klass 1- och II-områdena söder om älven.
Samma ambitioner har legat till grund för
avgränsningen av de två andra klass III-o m54

rådena. Det norra förenar två klass II-områden och avgränsas i norr och söder av klass
I-områden. Det upptas i huvudsak av det
flacka området runt Pitkajärvi, där strukturmarken är av utomordentlig pregnans och
täcker stora sammanhängande ytor. Den södra delen av området präglas av rännor, vilka
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visar dränering mot sydost. Rännorna är
emellertid ofta diffusa och tämligen glest fördelade över ytan.
Det sydligaste klass III-området sträcker
sig från Pulsujärvi, över Lainioälvens dal och
vidare till Vuokkasenjokis förlängning. Detta
utgör ett flackt fjällområde, med förhållandevis hög myrfrekvens. Rikedom på palsar,
och i torrare områden välutbildad strukturmark. Det är emellertid välutbildade rännor
som utgör områdets mest karakteristiska
formelement (obj 18, 19). De skulle möjligen
motivera en inordning av hela ytan under
klass II-område under alla omständigheter
utgör detta ett ovanligt värdefullt klass
III -område. Ä ven glacifluviala ackumulationsformer förekommer (obj 38), liksom
drumliniserade ytor (obj 9). Som helhet är
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dock detta område p g a rännornas stora
dominans.

Slutord
Som framgår av denna undersökning innehåller den nordligaste delen av fjällkedjan stora
synnerligen intressanta partier. Huvudsakligen utgörs dessa av områden präglade av
glacifluviala vattenflöden, men också de omfattande palsmyrarna och dynområdena ger
hela detta undersökningsområde en särställning inom fjällregionen. Det torde vara omöjligt att i fjällen finna mer skyddsvärda områden än de som ansluter till· Könkämäälvens
södra sida.
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Andra moriinryggar (i regel niviiskillnader < 5 m)
Other moraine ridges (normally with relative heights

Kalt berg Bedrock outcrops
76 70

Forkastning Fault line
Glacialt praglad resp.glacialt svagt priiglad kantlinje
Glacially eroded trou'g h edge, well developed and poorly developed

...
/

Glaciiirnisch . tydlig resp . otydlig
Cirque, well developed and poorly developed

,..,

~ ~,/

Nivationsnisch Nivation hollow

Tydliga glacifluviala/ fluviala erosionskanter
Distinct glaciofluvial/fluvial erosion scarps

Strukturmark i plan resp . lutande terriing
Patterned ground on flat terrain and on slopes

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

Smakuperad moriinterrang (i regel niviiskillnader < 5 m)
Hummocky moraine (normally with relative heights < 5 m)

And- och sidomoriin End moraine and lateral moraine

Rannor av glacifluvialtlfluvialt ursprung (vanligen torrdalarl resp .
diffusa glacifluviala erosionssp ar. Glaciofluvial/fluvial channels
(normally dry) and traces of glaciofluvial erosion
Storre glacifluvial/fluvial ranna . ofta ' inskuren i fast berg
Large glaciofluvial/ fluvial channel in bedrock

Sohrluktionsvalkar Solifluction lobes

Svag drumlinisering Weak " drumlinization" in drift

< 5 m)

Rik- och storblockiga omriiden
Blockfields and other blocky areas

......

Vattenfall Waterfall
Rullstensiis Esker
Slukasar och liknande
Subglacially engorged eskers and similar fe atures

Moranrygg av komplext ursprung och i anslutning till bergssida
Moraineridge of complex origin

n n
n

Kuperade. glacifluviala ackumulationer
Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations
Glacifluvial terrass Glaciofluvial terrace
Recent storre resp. mindre delt a
Recent large delta and recent small delta
Svamkagla Alluvial fan
Sandur Sandur plain
Annan glacifluvial/fluvial avlagring
Other glaciofluvial/fluvial accumulation
Tydlig resp . otydlig issjostrandlinje Shoreline of icedammed
lake and poorly defined shoreline of ice dammed lake

/"

Recenta strandformer Recent minor shoreline features
Myr Swamp

II/ \ \
~

Rasriinnor Rockfall chute
Talus Talus

0'

Lavinblocktungor Avalanche boulder tongues

-'l

Siamstommar Mudflows

7~~~~

Raviner Gullies or channels in deposits
Pal sar Pa/sas

~ ::>

Dyner Dunes
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