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ABSTRACT 

BERGQVIST E 1981 Svenska inlandsdyner. översikt och förslag 
till dynreservat. (Ancient inland dunes of Sweden. Survey and 
proposals fordune reserves.) Statens naturvårdsverk (The nat-
ional Swedish Environmental Proteetian Board) PM nr 1412. 

The report deals with the assessment of the inland dunes with 
regard to their yalue for future research, especially on paleo-
climate. A survey of Swedish dune areas is reported, and a dot 
map shows the location of known dune occurences in the national 
Swedish coordinate grid. Mostlocalities have been inspected in 
the field, and dune forms have been discriminated according to 
a standard procedure. In the assessment of the value, simple 
ranking has been preferred to other procedures. 

Six dune fields are selected as the most important ones for fut-
ure research, and some few others are likely to be added when 
some lesser known areas are surveyed in more detail. The size of 
these dune fields is such that they are well suited to form 
nature reserve units. The six areas are mapped in a uniform 
manner, and published in one scale, 1:30 000. 

A number of examples of unplanned exploitation is reported, as 
well as observations on the effects of off-road vehicle traf-
fic and Concentrated trampling. In general, necessary protect-
ion measures would not significantly influence the present 

land use. 

Key words 

Assessment of nature, conservation, dune field, eolian, fossil 
dunes, inland dunes, paleoclimate, sand dunes, Swe~en, wind-
blown, wind erosion. 

F I G U R E C A P T I O N S 
in English, see pp 105-109. 
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FÖRORD 

I det av Naturvårdsverket år 1975 utgivna arbetet "översiktlig naturinventering 
och naturvårdsplanering - råd och anvisningar" rekommenderas bland annat riks-
omfattande objektinventeringar, där arbetet inriktas på en enda typ av natur-
vårdsobjekt, vilken då undersökes över hela landet. Arbetsfornten har bestänrla 
fördelar, och i det nämnda arbetet anges också under vilka förhållanden som den 
företrädesvis kan tillämpas. Som exempel på arbeten med sådan karaktär anges 
bland annat de inventeringar som utförts av den mellansvenska israndzonens bild-
ningar samt av bokskogar. 

Med avsikt att pröva förutsättningarna för riksomfattande objektinventeringar 
sökte undertecknad ett mindre anslag från forskningsnämnden vid statens natur-
vårdsverk för en förundersökning av ett projekt "Eoliska processer och formele-
ment i naturvård och fysisk planering". Det senaste översiktliga arbete som 
behandlar svenska inlandsdyner publicerades redan 1923 av Ivar Högbom. I sam-
band med förundersökningen sammanställdes en bibliografi över bland annat svenska 
inlandsdyner, vilken skulle kunna tjäna som underlag för eventuellt fortsatt 
arbete. Bibliografin föreligger som oredigerat manuskript. 

Dynfälten hotas för närvarande i mycket stor utsträckning av exploatering, och 
det finns ett klart behov av bättre underlag för skötselföreskrifter för sand-
dyner och för andra bildningar av liknande karaktär. Dynförekomsterna är också 
i flera andra avseenden väl lämpade för en riksomfattande inventering. Dynrygg-
arna utgör bildningar som tydligt skiljer sig från till exempel de glacifluvi-
ala. De är objekt som i enlighet med "Råd och anvisningar" är av mellanstorlek, 
vilket är lämpligt såväl med hänsyn till inventeringsarbetet som beträffande 
möjligheterna att genomföra åtgärder för skydd och skötsel. Då det sålunda ur 
flera synpunkter fanns goda förutsättningar för en undersökning av de svenska 
inlandsdynerna, erhölls 1977 anslag från Naturvårdsverkets forskningsnämnd till 
ett treårigt projekt med samma rubrik som förundersökningen. Projektet planera-
des vara avslutat vården 1980. Eftersom planerna senare utökades något och ge-
nomförandet visade sig vara mer arbetskrävande än väntat, ställdes ekonomiska 
resurser till förfogande av Naturgeografiska institutionen i Uppsala för att 
fullfölja bearbetningen. 

Alltifrån projektets uppläggning har professor Ake Sundborg vid Naturgeografiska 
institutionen i Uppsala medverkat med värdefull rådgivning. I sin egenskap av 
kontaktman vid statens naturvårdsverk har forskningsnämndens sekreterare Tbr-
Björn Larsson på olika stadier i arbetet tagit aktiv del i planeringen, såväl be-
träffande projektets allmänna inriktning på en enda objektkategori som beträff-
ande de speciella delarna om exploateringshot och skötselaspekter. 

Naturvårdsenheterna vid berörda länsstyrelser har välvilligt stått till tjänst 
med diverse upplysningar som underlättat inventeringsarbetet. Utförlig infor-
mation om vissa områden med dyner har lämnats av olika universitetsinstitution-
er i Lund och Umeå. Uppgifter om tidigare okända dynförekomster har lämnats av 
personal vid Sveriges geologiska undersökning samt av byrådirektör Carl-Erik 
Johansson vid Naturvårdsverkets naturvårdsbyrå. 

Författaren är ensam ansvarig för alla redovisade fältiakttagelser och alla ny-
ritade kartor. För figurer som är baserade på andra källor redovisas ursprung-
et i figurtexterna. Där ej annat angetts är samtliga foton författarens egna. 
Arbetet har i sin helhet utförts på Naturgeografiska institutionen i Uppsala. 
Allt foto-, rit- och skrivarbete har utförts av institutionens personal. Vid rap-
portens tekniska utformning har assistent Asa Elfsträn biträtt. 

Uppsala i mars 1981 

Erik Bergqvist 



7 

I N L E D N I N G 

1.1 ALLMÄNT 

De svenska inlandsdynerna är ganska okända för de flesta. I sitt 
nuvarande skick, oftast beväxta med gles tallskog, skiljer de sig 
vid första anblicken inte mycket från andra sand- och grusåsar. 
När man börjat uppfatta deras egenart, att de består av flygsand 
och att de har den för sanddyner karakteristiska formen och inre 
uppbyggnaden, inser man dock deras roll i landskapets tillkornst-
historia och deras värde som naturminne. 

När man nämner flygsand och sanddyner, förs tanken till Sahara 
och andra subtropiska öknar. I princip har också de svenska in-
landsdynerna bildats genom samrna process som dynerna i till exem-
pel Sahara (figur 1 och 2). De svenska dynerna, till exempel på 
Brattforsheden, bildades dock i ett kallt klimat. Miljön framgår 
delvis av en bild från Vatnajökull på Island, med en sanddyn i 
uppbyggnad (figur 4). 

Bilden illustrerar något av förhållandena vid en avsmältande gla-
ciär, vilka med en internationell term kan betecknas periglaciala. 
Den periglaciala miljön kännetecknas givetvis av ett strängt kli-
mat och tjälens verkningar - temperaturväxlingar kring fryspunkt-
en är mycket vanliga. En av de mest formskapande krafterna är 
dock glaciärälvarna, vilka utsvämrnar stora, flacka sandfält utan-
för isranden. Med en term lånad från Island kallas en sådan bild-
ning sandur. Sandurfälten präglas av upprepade översvämningar med 
ständigt ny pålagring av grus och sand. 

Vid inlandsisens avsmältning erbjöd de nyskapade delta- och sand-
urytorna extremt gynnsamrna förutsättningar för vinderosion och 
sanddrift. Många av jordens nu fossila flygsandsfält och fossila 
dyner har byggts upp under sådana periglaciala förhållanden, ej 
blott vid den sista inlandsisens avsmältning från skandinaviska 
halvön, utan även vid isens periferi under tidigare stadier, samt 
i samband med äldre nedisningar på norra halvklotet (jämför figur 
11 ) . 

De svenska inlandsdynerna kan med hänsyn till ålder och bildnings-
miljö indelas i flera tydligt skilda grupper. Den övervägande 
delen utgörs av dem som utbildats i nära anslutning till inlands-
isens avsmältning. Här råder dock en viktig skillnad mellan å ena 
sidan dem som finns söder om den mellansvenska israndzonen (ungefär 
från Billingen till Kolmården), vilka kan ha anlagts för 11 000 
år sedan eller ännu längre tillbaka, och å andra sidan förekomst-
erna i Bergslagen och längre norrut. De senare är ej äldre än ca 
9000 år, och de flesta sannolikt färdigbildade och fixerade i sin 
nuvarande form under första delen av det följande årtusendet. 

En annan grupp representeras tydligast av dem som bevisligen upp-
kornmit under de senaste århundradena, och där orsaken har varit 
människans påverkan på landskapet genom bortröjning av skogarna 
samt uppodling och kreatursbetning. Samtliga kända fall av sand-
drift, som initierats på detta sätt och fått sådan omfattning 
att dyner nybildats och vandrat, är från södra Sverige. Sannolikt 
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Fig l 

Fig 2 

Små dyner som vandrar in över en större sandanhopning i 
Grand Erg Oriental, Sahara. De har den för dyner karakter-
istiska branta läsidan, där materialet ligger så brant som 
möjligt utan att rasa ner (i rasbrantvinkel). 

Asymmetriska dyner i 
Ala Shan, Inre Mon-
goliet, bildade av 
dominerande NV-vin-
dar. Mellan dynerna 
plana ytor med sten-
igt grus (markerade 
med ringmönster) . 
Nivåkurvor med 2 m 
ekvidistans. - Från 
Sundborg 1968, efter 
Hörner (1957). 



Fig 3 

Fig 4 

'--

stoftstorm över oasen Nefta i södra Tunisien. Foto: Direction 
du Tourisme, Tunisien. 

Sanddyn under utbildning på nyligen framsmält område vid 
Vatnajökull, Island. I bakgrunden Vatnajökull. 

9 
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har, under gångna århundraden och årtusenden, ett stort antal av 
de dyner som finns inom landets södra delar påverkats och omform-
ats under liknande betingelser. 

1.2 SANDDRIFT OCH DYNBILDNING 

För att sand skall eroderas av vinden och transporteras vidare 
krävs: 

- vind av tillräcklig styrka 
- öppen sand av lämplig kornstorlek 
- uttorkning av ytskiktet 

Under för övrigt gynnsamrna förhållanden förekornmer i de flesta 
vindklimat tillräckligt starka vindar för att öppna sandytor 
skall eroderas i begränsad omfattning. Den totala sandtransporten 
bestämmes dock av de starkaste vindarna, eftersom de åstadkornmer 
mycket mera på kort tid än svagare vindar under en längre 
tidsperiod. För dynbildningen är det också av största betydelse 
vilka vindriktningar som är förhärskade. Det är till exempel 
mycket stor skillnad om vindarna kornmer från flera olika håll 
eller om en enda riktning dominerar. 

Det mest lätteroderade och lättransporterade materialet är ren 
sand med korn ner till en tiondels millimeter eller något mindre 
(med geologisk terminologi mellansand till grovrno). Se figur 5. 
För finare material är det samband som återges i figuren något 
varierande, bland annat beroende på om det ligger löst eller 
hårt packat. Om sanden har en viss halt av fint material, suger 
den dessutom till sig fuktighet och torkar inte upp så lätt. 

Om en fin, lätteroderad sand med någon halt av finrno, mjäla och 
lera samt med ett visst inslag av grus börjar eroderas av vind-
en sker följande: 

Det finare materialet virvlas upp i luften och förs bort i form 
av stoftmoln. Där det faller ner - ofta på något avstånd från 
källan - bildar det jämna täcken av flygrno. Flygrno utgör huvud-
beståndsdelen i flertalet av jordens större lössavlagringar, 
fastän i många fall omlagrat av rinnande vatten. Grövre partiklar 
än en a två millimeter kan vinden däremot endast långsamt eller 
ej alls transportera, varför dessa kvarlämnas på den urblåsta 
ytan. Mellanfraktionen utgör flygsanden, som emellertid ej "flyg-
er" iväg i verklig bemärkelse utan kryper, rullar och hoppar fram 
över rnarkytan. Vinden åstadkornmer på detta sätt en sorteringspro-
cess, vars mest påtagliga resultat är flygsanden, som i många 
fall utgör det mest uniforma, välsorterade material man kan finna 
i naturen. 

De "sandstormar" man ofta hör talas om kan snarare beskrivas som 
stoftstorrnar (figur 3). De uppstår bland annat i områden med 
flygsand. De stoftmoln som därvid ses i rörelse i luften består 
endast av finare material. Den sandfraktion som återfinns i sand-
dynerna ringlar sig fram i slöjor tätt intill marken. Endast i 
undantagsfall och i mindre omfattning når sanddrevet upp i an-
siktshöjd. 
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Fig 5 Sambandet mellan sandens kornstorlek och den vindhastighet 
som behövs för att sanddrevet skall börja (de övre banden 
i figurerna; de undre banden anger motsvarande förhållanden 
i rinnande vatten) . Mest lätteroderad är sand på en eller 
ett par tiondels millimeter. Det kan då räcka med en vind 
på endast någon meter i sekunden, medan sand på 2 mm kräver 
ca 15-20 m/sek. Bandens bredd representerar olika väder-
förhållanden (undre fig) och varierande mineralsammansätt-
ning (övre fig) . - Från Gardner (1974), omritad efter Sund-
borg (1956). 
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Sambandet mellan mäng-
den transporterad sand 
(per meter av t ex ett 
dynkrön) och vindhast-
igheten. En fördubb-
ling av vindstyrkan, 
exempelvis från 8 till 
16 m/sek, medför en 
ökning av sandtrans-
porten med inte mindre 
än 25 gånger. - Från 
Bagnold 1973. 

6 8 10 12 14 16 
vindstyrka m:sek 

Nettoresultatet av en "sandstorm" är för dynbildningens del mest 
beroende av vindstyrkan (figur 6). Med hjälp av bland annat det 
i figuren visade sambandet kan man beräkna hur lång tid som be-
hövts för de periglaciala inlandsdynerna att dels byggas upp, 
dels vandra en viss sträcka. 

Vindens erosion, transport av material och uppbyggnad av avlag-
ringar kallas eoliska processer (av Eolus, vindarnas gud i den 
grekiska mytologin) . De internationella facktermerna eolisk ero-
sion, eolisk transport och eolisk deposition är i stort sett de-
samma som vinderosion, vindtransport, avlagring av vindtransport-
erat material. De viktigaste eoliska bildningarna är: 

Erosions former: 

- vinderoderade och vindpolerade stenar, block och hällar 

- vinderoderade svackor (deflationssänkor) och gropar (ur-
blåsningar och flackare avblåsningar) 
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Fig 7 Fossil transversell dyn på glacifluvialt underlag vid 
Rättvik, genomskuren vid grustäkt så att man ser den i 
tvärsnitt. Vinden har kommit från vänster; den brantare 
läsidan syns till höger. Huvuddelen av dynen är uppbyggd 
av snedställda skikt, jämför figur 8. I det djupare 
schaktet syns glacifluvialt material med grus och stenar. 

Fig 8 
Principskisser över 
sandtransporten. Undre 
bilden visar ett tvär-
snitt genom en dyn, som 
byggs upp genom upprepad 
pålagring av sand på 
läsidan. Processen re-
sulterar dels i en brant 
läsida, där påfört ma-
terial efterhand rasar 
nedåt, dels i en typisk 
snedskiktning. Dynen kan 
vandra framåt genom att 
vindsidan fortlöpande 
eroderas och läsidan 
bygges på. B Vindsida Krön Läsido 

_______.,. ----------- ------------... 
~~--~ 

~ ~-··.·.---.~.·.<,~";~.".".z.··~ .. u 0 C' 
~ .... ·. · .. ·.·.: · ... ,. "- '.' ".· •~.·.··•.·'-... -z.· ... ·". "."" ... <."'·.·"'. ·.··. '-". r ' . ·.·.·. · .. · ,~\'Z;'-\"'\'-'",'--:,;"'"~~ 
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.o-.·oo· o o 
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-----+ ~ Vindens strömning 
~ • • •• Sanddrev och pålagring 
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Fig 9 Fossilt dynfält nära Solvarbo, Dalarna. Dynerna är transver-
sella och regelbundet asymmetriska med läsidorna mot öster. 
De har alltså blåsts samman av enbart västvindar. Det finns 
inte heller några spår av urblåsningar från senare perioder; 
dynbildningsperioden har varit kort och har avbrutits helt 
plötsligt. - Från Eliasson 1955, omritad. 
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Fig 10 Fossila transversella dyner på Brattforsheden. De bildar 
ett sammanhängande dynfält, som domineras av tydligt asym-
metriska dyner med läsidan mot sydost. Härav framgår, att 
de bildats av nordvästvindar. De flesta är tydligt trans-
versella, men längst i sydväst finns några som orienterat 
sig längs dynfältets begränsning. Det småprickade området 
på bergssluttningen i sydväst är flygmo. - Från Hjulström 
1955. 

Ackumulationer: 

- flygsandsfält utan tydliga ytformer 
- flygsandsfält med ojämn, småkullig yta men utan tydliga 

dynryggar 
- sanddyner, enstaka eller i sammanhängande dynfält 
- flygmo, som endastförekommer som jämna täcken utan egna 

ytformer 

I denna rapport behandlas endast sanddyner och dynfält. 
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Figur 11 Parabeldyner på sandurliknande avlagring på 68:e bredd-
graden väster om Muonio. 1 . Dyn, 2. Myr, 3. Fossil strömränna. 
Vid tiden strax efter isens avsmä l tning från området låg den då-
varande kustlinjen ganska långt borta. Grus och sand från isälv-
arna svämmades ut över den relativt jämna landytan och bildade 
flacka avlagringar med rännor efter övergivna strömfåror. På sand-
avlagringarna har bildats rikliqt med sanddyner, de f l esta av 
parabeltyp. Deras riktning indikerar dominerande vindar från nord-
väst. - Figuren de l vis efter Seppälä 1 972. 
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Fig 12 
Paraboliska dyner på ett glacifluvialt delta i Alberta, Canada. 
På bilden är marken snötäckt och alla vattenytor tillfrusna 
(med tre undantag). Deltat har bestått av en sandig övre del 
och en undre impermeabel finsedimentavlagring. Grundvattnet 
står nu högt och bildar stora vattensamlingar i de forna 
deflationssänkorna mellan dynerna. Dynerna, som här vandrat 
mot öster, har gått fram som snöplogar och efterlämnat longi-
tu~inell~ vallar. - Flygbilden reproducerad med vänligt till-
stand fran Government of Alberta. 
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1.3 SANDDYNER OCH DYNFÄLT 

I princip har de flesta dyner, särskilt de svenska inlandsdynerna, 
helt eller delvis byggts upp på det sätt som figur 7 och 8 visar. 
Genom den upprepade pålagringen på läsidan kan dynen växa i stor-
lek. Oftast sker då en pålagring även på dynkrönet. Dynerna har 
mycket ofta vandrat något i vindriktningen genom att sand erod-
erats på vindsidan, förts över krönet och pålagrats på läsidan. 
se även figur 14. 

Förutsättningen för den regelbundna skiktningen i figuren är giv-
etvis en konstant vindriktning. större eller mindre avvikelser 
förekommer i de flesta dyner, även i de inlandsdyner som av den 
yttre formen att döma bildats av vindar från ett enda håll. 

Inlandsdynerna förekommer oftast tillsammans i mer eller mindre 
sammanhängande dynfält. Figur 9 och 10 är typiska exempel på dyn-
fält med gamla inlandsdyner. De enskilda dynerna är tydligt asym-
metriska i tvärprofil, transversella (tvärställda mot vindrikt-
ningen) och svagt bågböjda med konvex läsida. I norra Norrbotten 
förekommer även paraboliska dyner (figur 11), likaså i norra 
Canada (figur 12) där de bildats under liknande förhållanden som 
de svenska. Om man så vill kan man även urskilja en övergångsform, 
den häs~skoformade dynen (figur 22), 

Det vetenskapliga intresset för dessa dyner anknyter till två del-
vis skilda aspekter. För det första är de intressanta därför att 
de illustrerar hur de eoliska processerna som sådana arbetat på 
de olika lokalerna. De tydliga, asymmetriska dynryggarna och de 
mönster de bildar i dynfälten är mer informativa ur denna synpunkt 
än flygsandsfält med oregelbundna kullar och mindre distinkta 
former. 

För det andra kan en stor del av de gamla inlandsdynerna beteck-
nas som nyckelobjekt såtillvida att de kan ge lösning på andra 
problem i landskapsutvecklingen än de eoliska processerna och 
formerna i och för sig. I den vetenskapliga diskussionen kring 
dessa dyner har framförallt ett frågekomplex dominerat, nämligen pa-
leoklimatets utveckling under perioden närmast kring inlandsisens 
avsmältning. Är det möjligt att det funnits en kort period med 
speciellt klimat och vindar dominerade av den bortsmältande isen 
(figur 13)? 

För att angripa dessa problem är det väsentligt att få en klar 
bild av hur dynryggarna orienterats i förhållande till den domin-
erande vindriktningen. Det är numera allmänt accepterat, att dyn-
erna t ex på Brattforsheden, vid Mora och vid Solvarbo i huvudsak 
är transversella. Det är också helt klart att även paraboliska 
(och hästskoformadel dyner anger en bestämd vindriktning, även om 
en del av dem kan vara svårtolkade på grund av otydlig utbild-
ning. Särskilt beträffande de transversella dynerna tillkommer 
ytterligare komplikationer, beroende på att andra faktorer än 
vindriktningen bestämt orienteringen. Genom analys av varje en-
skild lokal kan dock dessa svårigheter överkommas i stor utsträck-
ning. Man kan urskilja olika fall, bland annat följande: 
a) Underlaget och den närmast omgivande terrängen har inte alls 

påverkat sandens transport och avlagring, utan dynernas form 
och orientering har bestämts av enbart den dynbyggande vinden, 
med dess eventuellt växlande riktningar. 



Fig 13 
Den tänkta väders i tua tian 
som kartan visar,med ett 
djupt lågtryck över Yol-
diahavet, har medfört 
mycket kraftiga vindar 
över mellersta och norra 
Sverige.Den nordliga gra-
dientvinden i högre luft-
lager har vid marken av-
länkats in mot lågtryck-
ets centrum, och samtid-
igt förstärkts genom 
torr fallvind från de 
högre liggande resterna 
av inlandsisen. Resultat-
et har blivit torr luft 
och nordvästlig vind av 
upp till stormstyrka. -
Från Sundborg 1955. 

'-990...- l SOBAR 
GRADIENTVIND 

-----; MARKVIND 
~VARMFRONT 
~ KALLFRONT 

~ ALLMÄNT REGN 

SKURAR 

Fig 14 
Dyner vid Merasjärvi, 25 km sydost 
om Vittangi. Väster om vägen en ca 
1 O m hög rullstensås (G = grustag). 
öster om vägen ett antal dyner 
(prickade). S =sten från en av 
samernas rastplatser. Dynerna har 
bildats av material från åsen och 
har sedan vandrat i östlig rikt-
ning. Att dyner och flygrna trans-
porterats åt ett visst håll från 
moderavlagringen är ett tillförli~ 
ligt bevis att vindar av en viss 
riktning dominerat under tiden 
för deras bildning. Jämför fig 13. 
- Från Högbom 1923. 
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b) Dynerna har vid sin anläggning eller vandring påverkats av hin-
der, vilka inverkat på bland annat dynryggarnas orientering. Ex-
empel på detta är: 
- kantdyner har bildats uppe på kanten av en terrass, t ex 

vid en recent eller äldre nipa 
- stranddyner utformningen har bestämts av stranden 
- uppklättrade dyner har åtminstone tenderat att vandra uppför 

en sluttning 
- randdyner bildar i vissa fall lä- och sidabegränsning av ett 

dynfält, speciellt där dynerna haft en tendens att vandra ut 
solfjäderformigt från dynfältets centrala delar 

Ett genomgående drag hos de dyner som påverkats av hinder är att 
orienteringen tenderat att bli parallell med hindret. 

1.4 FACKTERMER 

eolisk förorsakad av vinden, t ex eolisk 
transport, eolisk avlagring 

recent pågående eller bildad i nutiden 

subrecent 

fossil 

glacial 
fluvial 
glacifluvial 

periglacial 

transversell dyn 
eller transversaldyn 

parabolisk dyn 
eller parabeldyn 

randdyn 

kantdyn 

deflationssänka 

processen pågår ej i nutiden, men 
har avstannat för endast kort tid 
sedan, t ex ett eller ett par 
hundra år tillbaka 
i geovetenskaplig betydelse: ej 
längre påverkad av bildningsproces-
ser 
förorsakad av inlandsisen 
förorsakad av rinnande vatten 
förorsakad av rinnande vatten inuti 
eller intill inlandsisen 
tillhörande området och miljön vid 
inlandsisarnas periferi 
dyn med krönet orienterat ungefär 
tvärs mot den sandtransporterande 
vinden, ofta svagt bågböjd emedan 
mittpartiet vandrat framåt något 
mer än ändarna 
starkt bågböjd eller vinkelböjd 
dyn, där den mellersta delen vand-
rat framåt i vindriktningen mycket 
längre än någon av ändarna. 
dyn som ligger vid randen av ett 
sammanhängande dynfält 
dyn som ligger uppe på kanten av 
ett terrassformigt underlag, t ex 
ovanför en nipa 
vinderoderad större svacka i terr-
ängen 
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2 SVENSKA INLANDSDYNER- EN ÖVERSIKT 

2.1 ALLMÄNT 

En stor del av arbetet på projektet har ägnats åt att insamla och 
sammanställa material för en översikt över svenska inlandsdyner. 
Resultatet redovisas dels i form av en förteckning (tabell 1), 
dels i form av en översiktskarta (figur 15). 

Förteckningen och kartan redovisar endast sanddyner, alltså inga 
andra eoliska bildningar. Detta innebär, att flygsand med jämnare 
yta eller obestämda ytformer uteslutits och att en noggrann jord-
artskarta kan ha tecken för flygsand där förteckningen inte redo-
visat någon förekomst. Flygrna har det ej funnits någon möjlighet 
att redovisa fullständigt. Eoliska erosionsfenomen, såsom defla-
tionsformer (urblåsningar) och ventifakter (stenar, klippblock 
och hällar, där vinden slipat ut facetter och andra spår), finns 
här och där i anslutning till dynförekomsterna, men eftersom det 
ej varit möjligt att genomföra en fullständig redovisning, har 
även de utelämnats helt. 

Vid inventeringarna i fält har principen varit att endast ta med 
dyner om två meters höjd och större. I praktiken har dock denna 
regel ej följts helt och hållet. För det första har en del mindre 
dyner medtagits där de ingår i en samling av större dynformer. 
För det andra får man räkna med att för de lokaler som ej besökts 
i fält (se tabellen) har det ej alltid varit möjligt att avgöra 
dynernas höjd enbart på grundval av uppgifter från litteratur och 
andra källor. Sannolikt har en del dyner i dessa fall kommit med 
utan att ha den angivna storleken. 

Det har ej heller varit praktiskt utförbart att skilja mellan oli-
ka slag av dyner, så har till exempel de ur forskningssynpunkt 
viktiga skillnaderna mellan dyner av olika ålder, mellan primära, 
periglaciala former och sekundärt ombildade, etc ej kunnat redovi-
sas. 

2.2 FÖRTECKNINGEN 

Vid upprättandet av förteckningen har målet varit att uppnå full-
ständig täckning av hela landet. Några undantag har dock måst gö-
ras. Gotlands län har ej besökts och har utelämnats helt. L- och 
M-länen har ej heller besökts, och redovisningen där kan vara gan-
ska ofullständig. Som framgår av noteringarna i tabellen har även 
ett relativt stort antal förekomster i Skaraborgs län måst redovi-
sas enbart på basis av andrahandsuppgifter. · 

Norrbottens län utgör ett specialfall. Endast området mellan Tor-
ne och Muanio älvar har undersökts i fält, men inte heller där 
har alla listade dynområden kunnat besökas. Bristen på geologiska 
undersökningar, de stora avstånden, det glesa vägnätet och de be-
gränsade möjligheterna att inom projektet utföra inventeringar i 
fält har gjort att förteckningen sannolikt är ofullständig. Trots 
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att inte mindre än trettioåtta lokaler kunnat uppföras på listan, 
kan det förutses att åtskilliga nya namn kornmer att tillföras när 
man lärt känna länet grundligare. 

slutligen bör understrykas, att ytterligare ett antal med all sä-
kerhet kornmer att påträffas inom de flesta av länen efterhand som 
landets natur undersöks och dokumenteras mer fullständigt. 

Förteckningen upptar cirka 140 namngivna och länsvis numrerade fö-
rekomster, var och en representerande antingen ett sammanhängande 
dynfält, en samling mer spridda dyner eller, ~ ett fåtal fall, en 
enda avsides liggande dyn. Någon strikt regel för hur dynerna 
skall sammanföras till sådana enheter har icke uppställts, och 
det skulle därför ha varit möjligt, att avgränsa enheterna på 

·ett något annorlunda sätt och att därvid erhålla ett något större 
eller mindre antal. Om man skulle genomföra en noggrannare inven-
tering till exempel på länsplanet, bör man redovisa varje enskild 
dynrygg på kartunderlag och i skalenlig storlek, en metod som bå-
de ger en mer uttömmande information och är exakt. Sannolikt fyl-
ler dock den upprättade förteckningen och den bifogade kartan en 
funktion i det att de ger en samlad bild av landets inlandsdyner. 

2. 3 ÖVERSIKTSKAR'I'AN 

Förteckningen motsvaras av en kartografisk redovisning, där i 
princip alla koordinatrutor med dyner markerats (figur 15). Även 
i detta fall har redovisningen inneburit vissa problem. Av före-
gående avsnitt torde framgå, att det inte skulle vara särskilt 
upplysande att söka utrita varje förekomst som en enhet med be-
stämda gränser. I vissa fall kunde då visserligen området ganska 
exakt motsvara ett dynfält till såväl form som storlek, men i an-
dra fall skulle den övervägande delen av ytan kunna vara till ex-
empel morän. Ett annat sätt att redovisa de urskilda enheterna 
skulle vara att låta dem representeras av standardsymboler på en 
prickkarta. Att redovisa samtliga berörda koordinatrutor torde 
dock i viss mån ge en bättre uppfattning om dynernas reella före-
komst. 

Koordinatrutorna, ca 300 till antalet, motsvaras i södra och mel-
lersta Sverige av ekonomiska kartblad. Beteckningen 9F: 6b, 7b 
innebär att området finns på det topografiska kartbladet 9F NV, 
samt på de ekonomiska kartbladen 9F 6b och 9F 7b. I det inre av 
Norrland täcker dock de ekonomiska kartbladen större områden, el-
ler också finns det inga alls. Det torde innebära en viss fördel 
att använda en och samrna typ av lägesangivning, nämligen koordi-
natrutor, såväl p& förteckningen som på kartan. 

2.4 DEN REGIONALA FÖRDELNINGEN 

2.4.1 Mellersta och norra Sverige utom 
norra Norrbotten 

Kartbilden över dynförekomsterna visar en mycket OJaron fördel-
ningsbild. Det är sedan länge väl bekant, att många betydande 
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dynfält ligger på randdeltan vid högsta kustlinjen och liknande 
bildningar på något lägre nivåer. Därvid kan man urskilja en kon-
centration till två regioner: dels Kopparbergs län med angränsan-
de delar av Gävleborgs län samt Brattforsheden, dels Västerbot-
tens län och norra Ångermanland. Tre stora dynfält, nämligen 
Brattforsheden, Haftaheden och Bonäsheden-Hemusheden vid Mora, 
har ett speciellt läge på ungefär likartade glacifluviala deltan. 
Alla dessa tre deltan ligger vid förlängningen av större, mar-
kerade dalgångar, nämligen där nuvarande övre Klarälven, övre 
Västerdalälven och österdalälven rinner fram, ett förhållande som 
säkerligen innebär mer än en tillfällig, yttre likhet. 

Haftaheden ligger dock cirka 100 m över högsta kustlinien, utbil-
dad inom ett område där dalen vidgar sig till ett flackt berg-
grundsbäcken. Genom sitt läge helt ovanför högsta kustlinjen bil-
dar Haftaheden, tillsammans med några få andra förekomster i Dal-
arna, Härjedalen och Västerbotten, en kategori för sig. studium 
av deras ålder och bildningsmiljö kan belysa avsmältningens för-
lopp i dessa delar av landet, samt principiellt viktiga förhåll-
anden i avsmältningsmekaniken. Modermaterialet, utsvämmade sand-
fält med för sanddrift lämpliga kornstorlekar, har eventuellt av-
satts i isdämda sjöar, kanske med starkt växlande vattenstånd. 
Eftersom undersökning av dynfälten kan bidra till att klargöra 
dessa förhållanden har de ett speciellt intresse för forskningen. 

Bl a inom Västerbotten har det - i de här ganska djupt utbildade 
älvdalarna - uppkommit en serie deltan, från högsta kustlinjen 
och nedåt mot kusten, och på dessa ligger ett antal dynfält av 
betydande format. Särskilt bör nämnas de som finns längs Vindel-
älven, bl a vid Amsele. Även längs några av de mindre älvarna har 
på liknande sätt stora och i sitt slag typiska dynfält med kraft-
iga dyner utbildats. T~ll kategorin randdeltafält kan ytterligare 
tillfogas några spridda förekomster vid högsta kustlinjen i Norr-
botten. 

2.4.2 N o r r a N o r r b o t t e n 

I den regionala fördelningen å översiktskartan framträder i norra 
Norrbotten en tydlig koncentration av dynförekomster inom ett re-
lativt begränsat område, vars sydgräns går ungefär vid linjen 
Gällivare - Tärendö - Pajala. I stort sett ligger alltså flyg-
sandsfälten ovanför högsta kustlinjen men dock på vidsträckta, 
flacka isälvsavlagringar. Såväl beträffande isavsmältningens 
dränering och bildningen av isälvsavlagringar som i dynernas form-
er och erosionsbenägenhet i nutiden skiljer sig denna region från 
landet i övrigt. 

Inlandsisen avsmälte här från nordost, och vissa stråk med isälvs-
material, delvis uppbyggt i form av åsar, visar att glaciärälvarna 
inuti isen strömmade mot nordost, mot isranden. I ett senare ske-
de, när iskanten just retirerat från området, spolades grus och 
sand flerstädes ut över den här mycket flacka landytan. Därvid 
byggdes plana fält av isälvsmaterial upp inne i landet, på stort 
avstånd från den dåvarande kusten. De hade i många fall karaktär~ 
en av sandur (jfr avsnitt 1.1). 
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I princip utgörs en sandur av en mycket bred älv, vars botten vid 
de ständigt återkommande extremt höga vattenföringarna översvärnm-
as helt, men eljest endast består av en sandyta genomkorsad av 
ett nätverk av mer eller mindre vattenfyllda, grunda fåror. Även 
i de svenska fjällen finns recenta bildningar av liknande karak-
tär (fig 16). De fossila sandurfälten i Norrbotten kan även järn-
föras med varrna ökentrakters fluviala bildningar: flacka dalbott-
nar och slätter, som emellanåt överspolas efter våldsamrna skyfall 
men som eljest ligger torra med ett kvarlämnat nätverk av småfår-
or över den sandiga ytan, där vinderosionen kan hämta material 
att successivt bygga upp betydande dynfält i närheten (fig 17). 

De sydligare dynfälten dominerades helt av transversella, asymm-
etriska dyner av ganska likartad utformning, övervägande orient-
erade med läsidorna mot sydost. Norra Norrbottens dyner saknar 
framförallt denna enhetlighet. Transversella asymmetriska dyner 
som indikerar en enda dominerande vindriktning under tiden för 
sin uppbyggnad finns flerstädes representerade, och vindriktning-
en har i huvudsak varit densamrna som nämnts i det föregående, 
nämligen från nordväst. Det övervägande antalet former utgörs 
dock av parabeldyner, med U- eller V-form; de indikerar för övrigt 
samrna vindriktning som de transversella (jfr fig 11). · 

Vanligen antar man att bågformer med konvex läsida sammanhänger 
med att fuktighet eller vegetation, eller båda i samverkan, broms-
at dynens ändar när den vandrat framåt, men ej förrnått hejda dess 
kraftigare och högre centrala del. I enlighet med detta antas 
parabelforrn~n vara ett uttryck för ganska kraftig påverkan av bl a 
vegetation. Dessutom är det tydligt att vissa parabeldyner vandrat 
en avsevärd sträcka, följdaktligan måste sandtransporten ha pågått 
en längre tid. Vilka klimatiska och andra betingelser som rått i 
Norrbotten under tiden för dynbildningen är ej närmare undersökt. 

Den rikliga förekornsten av paraboliska dyner anger dock, att de 
sandtransporterande och dynbyggande processerna arbetat under 
annorlunda förhållanden än i sydligare områden. 

Dynerna i området från Värmland till södra Norrbotten karaktäris-
eras av regelbundna former med jämn yta, utan större tecken till 
sönderblåsningar av den ursprungliga dynforrnen. Inte heller för-
siggår någon recent vinderosion av nämnvärd omfattning. I norra 
Norrbotten däremot finns alla övergångsformer företrädda, från 
den ovannämnda, ursprungliga typen till helt sönderblåsta dyner 
med ränn- eller skålformade djupa urholkningar. Vinderosionen är 
också ganska omfattande i nutiden, så att man finner rikligt med 
recenta erosions- och ackurnulationsforrner. I närheten återfinnes 
då ofta ytforrner av exakt samrna typ, vilka dock av vegetationen 
att döma är några decennier gamla, kanske ännu äldre. Orsakerna 
till den vinderosion som försiggår i nutiden samt frågan om hur 
länge denna erosion varit verksam kan icke klargöras utan närm-
are undersökning. 

I avsnitt 6.3 nämns ett antal lokaler där fossila, genom sand-
drift begravda markhorisonter observerats. Att få en total över-
blick över alla lokaler av detta slag som finns, och vilka av 
dem som är av största intresset för forskningen, är dock ännu ej 
möjligt. 
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Fig 16 

Fig 17 

27 

Sandurliknande bildning i Lairojåkkå, nära mynningen i Pies-
kihaure, Pite älv. Från Sundborg, Elfström och Rudberg 1980. 

Sandfält i södra Kalifornien med ett nätverk av fåror efter 
rinnande vatten. I förgrunden skymtar kanten av ett dynfält. 
Den raka mörka linjen är en järnväg. Från Gilluly 1975. 
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2.4.3 Södra Sverige 

Förekomsten av inlandsdyner i landets södra delar framgår av kart-
bilden. Storleksmässigt är bildningarna inte helt jämförbara med 
de största dynfälten i landets mellersta och norra delar. Kartan 
ger eventuellt inte en helt exakt bild av förhållandena, eftersom 
kännedom om förekomsten av inlandsdyner även här är bristfällig i 
vissa områden. Några till storleken och ytformerna verkligt betyd-
ande dynfält torde dock icke ha förbigåtts, men ytterligare några 
mindre förekomster kan givetvis påträffas. 

Såväl till sin form som till sin bildningshistoria skiljer sig 
dynerna i södra Sverige oftast väsentligt från förekomsterna läng-
re norrut, vilka nästan genomgående fått sin prägel i periglacial 
miljö under avsmältningsskedet. Åtminstone i vissa avseenden är 
utvecklingen inom t ex Slättö Sand norr om Bolmen, Lyngby Marskog 
vid Laholmsbukten samt Gualöv med flera platser i östra Skåne 
signifikativ för de förhållanden som lett till att nya dyner bild-
ats. Genom historiskt källmaterial är det känt, att inom de nämnda 
områdena har sanddriften och dynbildningen initierats av människan 
genom hennes påverkan på landskapet. I dessa fall har sanddriften 
kulminerat under de senaste århundradena, men sannolikt har likn-
ande perioder av sanddrift förekommit tidigare - indicier på detta 
föreligger i form av översandade fossila markhorisonter i Skåne, 
Småland, Västergötland och Närke. De dyner av äldre datum, som ev 
funnits i dessa områden, har därvid sannolikt omformats i större 
eller mindre omfattning. 

Det kan icke nog understrykas, att de problemställningar som är 
förknippade med södra Sveriges dynförekomster omfattar ett långt 
bredare spektrum av frågor än som är fallet beträffande dynerna i 
övriga delar av landet. Inlandsisen smälte bort från denna del av 
landet under perioden 13 000 till 11 000 år före nutid. Vissa dyn-
er kan härröra från detta tidsintervall, andra har bevisligen 
varit utsatta för omfattande sanddrift för 3 a 4 tusen år sedan, 
och som nyss nämnts har åtskilliga dyner fått sin prägel under de 
senaste århundradena. Problemen berör ett vidsträckt fält av olik-
artade företeelser: det periglaciala klimatet och klimatfluktua-
tioner i postglacial till holocen tid, landskapsutvecklingen i 
form av deglaciation, landhöjning, ev förekomster av isdämda sjö-
ar och andra fornsjöar samt människan i interaktion med landskap-
et i förhistorisk tid och fram till nutid. 

I relation till frågornas mångfald och obestridliga vikt är redo-
visade forskningsinsatser mycket få. I vissa avseenden är det ännu 
oklart, hur de komplexa fråqeställningarna skall angripas, men i ' 
andra fall kan konkreta forskningsuppgifter uppställas. 

Finns det överhuvudtaget dyner som bildats i samband med isav-
smältningen, 13 000 till 11 000 år före nutid ? Vilka klimatför-
hållanden rådde ? Vilka vindriktningar ? Finns det några dyner 
från den tid då Brattforsheden och nordligare dynfält bildades ? 

- Finns det gott om exempel på sanddrift för 3 a 4 tusen år sed-
an ? Vilken ålder har de många observerade horisonter som över-
lagrats av flygsand ? Vad har orsakerna varit ? skogseldar ? 
Röjning, odling, överbetning ? 

- Hur uppkom den i historiska källor ofta nämnda sanddriften under 
bl a 1700- och 1800-talen ? Vilken omfattning hade den ? 
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Tabell l. Förteckning över svenska inlandsdyner 

Nr Lokalnamn Koordinatruta 

BD län: Muanio älv 

BD x* Kummajoki - Kummavuopio1 vid Könkäroä 32J: 1hl 1i 
älv 

BD 2 x Siikavuopio 1 vid Könkäroä älv 32K: o a 

BD 3 Karesuando 31L: 1dl 1el 2dl 2e 

BD 4 Idivuomal SV om Karesuando 30L: 8bl 8c1 9bl 9c 

BD 5 x Pessinki1 V om Luongastunturi 30L: 6e 1 6f 

BD 6 Kuttainen - Palojoki (stark vind- 30L: 8il 9i 

erosion) 31L: Oh 

BD 7 Kynisharjut1 vid Saivomuotka 30M: Sb 

BD 8 x Ruosteranta1 N om Muodoslompolo 30M: 3d 

BD 9 Meraskangas -· Särkitievat samt 30M: Oc 1 Od1 1c 1 1dl 

Siikakangas. (Ett mycket stort om- 2a 1 2c 1 3a1 3bl 

råde1 med samhöriga glacifluviala 3c 1 4bl 4c 

bildningar) 
BD 10 Parkajoki - Kitkiöjoki 29M: 7c 1 7e 

BD 11 Kaunisjoki 1 V om Kaunisvaara 28M: 8fl 9f 

(under HK) 
BD 12 Muotkavuoma1 ö om Kaunisjoensuu 28M: 7h 

(under HK) 

BD län: I.a.inio älv 

BD 13 x Kaskasajåkka1 vid sammanflödet · 31K: 3d 

med I.a.inio älv 
BD 14 x Vuomenpuoltjah 1 N om Pulsujärvi 31K: 2c 

BD 15 Måljojåkk1 V om Kenttäkoski (Inga 30K: 8e 

verkliga dyner? stark vinderosion) 

BD 16 Kenttäkoski 1 nära nya bron 30K: 7g 

BD 17 x Rasikkajärvi och Lulep Aggojåkka1 30K: 4e 1 6e 

SV om Kenttäkoski 

*x anger att lokalen ej besökts av författaren 
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Nr 

BD 18 

BD 19 x 

BD 20 

BD 21 

Lokalnarrm 

Nedre Soppero1 Tulusjärvi m fl 
lokaler i närheten 
Temminkijärvi 1 N om Lainio 
Olosjoki1 vid sammanflödet med 
Lainio älv 
Palokorva - Akajoki1 vid samman-
flödet Lainio älv - Torneälven 

BD län: Torne älv 

BD 22 Tikkakantoharju - Vanhajärvi1 
ö om Jukkasjärvi 

BD 23 Vittangi 

BD 24 Vastakielinen - Nikujärvi 1 N 
om Vittangi 

BD 25 Merasjärvi - Masugnsbyn 

BD 26 Junosuoando 
BD 27 Juustotievat1 15 km uppströms 

Pajala (HK-delta) 

BD län: Kalix ä l v 

BD 28 x Mellan Kaska och Vuolep Kaitumjaure 
(Exempel på stark vinderosion) 

BD 29 x Vuotnajaure1 30 km sso om Kiruna 

BD 30 x Kalixfors flygplats 
BD 31 Parakkakurkio - Nurmasuanto 

BD 32 Saittajärvi - Haukkanharjut 1 

N om Männikkö 
BD 33 Tärendödeltat - (HK-delta) 

BD 34 Linkkarova1 vid Linafallet1 
Lina älv (HK-delta) 

Koordinatruta 

30K: 2il 2jl 3il 3j 
4hl 4j l 5hl 5j 

29L: 8dl 9dl 9e 
29L: 4il 5i 

28L: Bil 8j l 9il 9j 
29L: O i 

29K: 7c 1 7d 

29K: 4il 4j l 5i 
29L: 4a 1 4b 
29K: 5j l 6jl 7j 
29L: 6a 1 6bl 7b 

28L: 9e 
29L: Oe 1 1c 
28L: 8hl 9h 
28M: 5c 

291: Oe 1 1el 1f 

29J: 1j 
29J: 4hl 5h 
28L: 8c 1 9bl 9c 
28L: 5gl 5hl 6fl 6gl 6h 

28L: 3j l 4j 
27L: 5f 



Nr In kalnamn 

BD län: övriga älvar 

BD 35 x 

BD 36 x 

BD 37 x 

BD 38 x 

Slättheden, vid Mårdsel (HK-delta) 

Petsauresandurn - Lulep Kierkau, 
vid Saltoluokta (små dyner, 
stark vinderosion) 
Sjaunja (flera lokaler) 

Vuonatsheden, vid Forsnäs, 
nedströms Vuolvojaure 

AC län: BySke ä l v =h Skellefte älv 

AC 1 x 
N:-2 

AC 3 
AC 4 
AC 5 

AC 6 x 
AC 7 x 

Kåtaselet 
Aselet 
Andersforsheden 
Fällforsheden 
Djupgrovheden - Selsmoran -
Lakamyran - Bjurselet 
Svanheden, rmn vid Kusfors 
Bu:rmyrheden, s om Burträsk 

AC län: Vindelälven 

AC 8 Rackmyrheden (med Rajudden =h 
Kvarnbränna l 

AC 9 x B jurbäcken (Recent vinderosion 
vid Bjuravan) 

AC 10 Rusksele - siksele 
AC 11 Amanheden, norra delen, N om Årn.Sele 
AC 12 Amanheden, södra delen 
AC 13 B jursele 
N:. 14 Ekorrsele 
AC 15 Stryckheden, vid Strycksele 
AC 16 Gladaberg 
AC 17 Avanäsheden - Hjuksheden 
N:. 18 Raningsbäcken - Böjliden 

Koordinatruta 

26K: 4j 
26L: 4a 
281: 5c, 5d 

27J: 9f 
28J: 4f, 5f, 6e 
261: Of 

24J: Oi 
23K: 8d 
23K: 7f 
23K: 6g, 7g 
23K: 4i, 4j, 5h 

5i, 6h 
23J: 2i, 2j 
22K: 8a 

24H: 1f, 1g, 2f 

231: 1f 

22J: 6b, 7b, 8a 
22J: 2d, 3d, 3e, 
22J: 1d, 1e 
22J: 1c, 2c 
22J: O c 
21J: 9e 
21J: 9f 
21J: 8g 
21J: 7g 

31 

4d 
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Nr Lokalnamn 

AC län: ume ä l v och öre älv 

AC 19 x 

AC 20 x 

AC 21 
AC 22 
AC 23 
AC 24 
AC 25 
AC 26 
AC 27 
AC 28 
AC 29 x 

AC 30 

Y län 

y 

y 2 
y 3 
y 4 
y 5 

y 6 x 
y 7 
y 8 
y 9 

X län 

x 1 

x 2 
x 3 
x 4 

Askilje, vid Juktån 
Mettjaur 
Lycksträsket 
Karonsbo 
Holmheden, vid Lillsele 
Byssjaheden 
Strandåker 
Hednäset 
Kulfors 
Hälsingfors 
Krogheden, so om Tavelsjön 
Storforsheden, N om örträsket 

Stortällvattnet, vid Aspsele, 
Gideån 
Lockstamon, vid studsviken, Gideån 
Selstamon, vid Kubbån, Moälven 
Abborrviken, 35 km uppströms Asele 
Junsele - Edsforsen 

Fjällsjön, Fjällsjöälven 
Långvattnet, NO om Junsele 
Hornsjörroarna, Mjällån 
Tallåsen, Mjällån 

Kastelmon, vid Ljusnan, nära 
Lassekrog 
Vintjärnshedarna, N om Voxna 
Voxna station 
Ivantjärnsheden, NV om Sandviken 

Koordinatruta 

23H: 1j 
22I: 7f 
22I: 5h 
22I: 2i 
21J: 8c, 9b, 9c 
21J: 7c, 8c 
21J: 7d 
21J: 5f 
21J: 6f 
21J: 3g 
21K: O c 
21I: 5j, 6j 
21J: 5a, 6a 

20I: 7f, 7g 

20I: 5g, 6g 
20I: 1b, 2b 
21H: 7b 
20G: 2j 
20H: 2a, 2b, 2c, 3b, 3c 
20G: 5g 
20G: 3i 
18H: 4f 
18H: 5f 

16F: 2i, 3i 

15F: 3f, 3g 
15F: Oh, 1h 
13G: 8h, 9h 
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Nr I.okalnanm Koordinatruta 

z län 

z Stensjön, vid Olingen, San 16E: O e 
Lillhärdal 

z 2 sexan, ö an föregående 15E: 6d, 7d 
z 3 Gönan, ö om föregående 15E: 7f, B f 

W län 

w Arvheden, vid Furudal 14F: 6c, 7c, 7d 
w 2 Skattungheden, vid Orsa 14E: 6h, 6i, 7h, 7i 
w 3 Bonäsheden samt Hemusheden, vid Mora 14E: 3e, 3f, 4e, 4f, 5e, 5f 
w 4 Rättviksdeltat 14F: Oc , Od, 1c, 1d 
w 5 Styrsjö-Hede n, s om Leksand 13F: 6b 
w 6 Alheden, SO an Leksan<.l 13F: 4b 

'd 7 Eggendynerna, vid Yttermalung 130: 4h, 4i 

w 8 Haftaheden, vid Äppelbo 120: 9j 
130: O i, Oj, 1i, 1j 

w 9 Järna-Nåsdynerna 13E: 1d, 1f, 2d, 2e, 2f 

w 10 Lännheden 13F: 2d, 2e, 3d 

w 11 Solvarbaheden, vid säter 12F: Bi, 9j 

w 12 Kullsveden, so om säter 12F: B j 
12G: B a 

w 13 Nyhammar, NV an Ludvika 12F: 6a, 7a 

w 14 skattlösberget 12E: 3h, 4h 

w 15 Björsjö, so om Ludvika 12F: Oe, 1e 

w 16 Malingsba 11F: B g 

S l än 

s Dyner vid Ekshärad (Halgådeltat mm) 120: 7d 

s 2 Mohedarna, NV an Brattforsheden 110: 6h , 7h 

s 3 Brattforsheden, V an Filipstad 110: 1i, 1 j, 2i, 2j, 3j 
4i, 5h, 5i 

s 4 Sörmon, V om Karlstad 100: 7b, 7c 

s 5 Mögr even - Svartälven, N om Gåsbarn 11E: 9d 

s 6 x Storheden, vid Gräsmark 12C: 1h 
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Nr Lokalnamn Koordinatruta 

T län 

T Kopparberg (=Ljusnarsberg) 11F: B a 

T 2 Hällefors 11E: 6f 

T 3 Dammshöj den, NO om Hällefors 11E: 7e 

T 4 Värmlands-Säby hpl, SV om Degerfors 10E: O b 

T 5 x Käglan, s-so om Fellingsbro 10F: 7h, 7i 

T 6 Alltorp m m och Grävlingaberg, so 10F: Og, Oh, O i, 1f, 1g 

om ö Kvismaren 

T 7 Vissbomon, s om Hallsberg 9F: B b 

T B Lerbäck - Ränneshytta, s om Hallsberg 9F: 6b, 7b 
(Lerbäcksmon) 

R län 

R x Brommö, NO om Mariestad 9D: 5f 

R 2 x österäng, NO om Kinnekulle 9D: O d 

R 3 x Lundsbrunn, so Kinnekulle BD: 7c 

R 4 x Hasslösa och Händene, NV om Skara BD: 5b, 6a 

R 5 x Hindens udde Be: 9g 

R 6 x Hille-Essunga-dynerna, s sv om Vara Be: Of, 1e, 1f 

R 7 x Edsvära, ö om Vara Be: 1j 

R B stöpen - "Gudmundstorp" - Höge BD: 6h, 6i, 6j 

mosse, N-NO om skara 

R 9 x Sandtorpet, V om sjön örlen BE: 6b 

R 10 Rotabackarna, s om skövde BD: 2h 

R 11 x Valstad - Dimbo, V om Tidaholm 7D: 9g 

BD: Og 

F län 

F 1 x Axamo, V om Jönköping 7D: 1 j 

5D: 9c 

F 2 x "Rastamoarna" m m, s om Gislaved 6D: O d 

F 3 Rävsjö - store mosse, V om Värnamo 5D: 9g 

6D: Og, Oh 

F 4 Slättö sand, N om Bolmen 5D: 6f, 7f 

N län 

N 1 x Gärdesgård- Vinberg, ö om Falkenberg 5e: 2a, 3a 

N 2 Lynga Marskog 4e: Be 

N 3 Tönnersaheden 4e: 4f 



Nr 

L län 

L 1 x 
L 2 x 
L 3 x 

K län 

K 

K 2 

H län 

H 

H 2 

Tillägg 

a) 

b) 
c) 

Lokalnamn 

Gualöv och Vanneberga, N om .Alms 
Vittskövle, SV om Alms 
Äspet m m, s om .Alms 

stavsnäs - Eriksholm, Nom 
Kristianopel 
Konungshamn - Sibbalxxla, N om 
Torhamn 

Vassmolösa, s om Kalmar 
Böda - Byrum, norra Öland 

Backsälen, öster om Malung 
Sandåsarna, vid Äppelbc 
Kronoskogen, vid Ljungby 

Koordinatruta 

3E: 1b, 
2D: 8i, 
2D: 7j 
2E: 8a, 

3G: 7c 

3G: 4b 

4G: 4e 
SH: 9e 

2c 
8j 

9a 

6H: Oe, Of, 1f 

13D: 8i 
13E: 1a 

SD: Oh 

35 
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3 VÄRDERING OCH URVAL 

3.1 VÄRDERINGsGRUNDER 

Projektet har arbetat med endast en objektkategori, sanddyner, 
och åtminstone i princip mot bakgrund av en riksomfattande objekt-
inventering. Under sådana förhållanden kan värdering ske efter 
mycket klara principer. Att värderingen omfattar endast ett slag 
av objekt medför sålunda att vissa osäkra moment i eljest använda 
värderingssystem bortfaller: 
- det finns inte något behov att i förväg uppställa en viss be-

stämd värdeskala för objektkategorin, i stället användes med 
fördel den mer lätthanterliga metoden att rangordna objekten 

- den besvärliga proceduren att sammanväga objekt av olika kate-
gorier och eventuellt olika storleksordningar faller bort 

- varje enskilt dynfält (gäller sannolikt även många andra objekt-
typer) har tillräckligt värde ur geovetenskaplig synpunkt att 
avsättandet av ett reservat är motiverat, och tillräcklig stor-
lek för att ur praktiska synpunkter vara lämpligt som reservat-
område 

Att en riksomfattande inventering av objektkategorin ligger till 
grund för värderingen innebär i princip: 
- att det finns tillräckligt underlag att rangordna objekten pa 

riksnivå, men dessutom även på läns- eller kommunnivå när man 
så önskar 

- att rangordningen blir av bestående värde; vid regionvis inven-
tering och värdering av flera objektslag måste däremot värde-
ringen på riksnivå revideras fortlöpande efterhand som nya regi-
oner blir inventerade 

Till väsentlig del har projektets syfte varit att ta fram ett be-
gränsat antal dynfält, fem a tio stycken, vilka på goda grunder 
kunde betraktas som landets väsentligaste att bevara. Dessutom av-
sågs att välja dessa så, att de blev fördelade på olika delar av 
landet. Vid närmare granskning finner man emellertid, att dynfäl-
ten inom olika delar av landet är så skilda till sin karaktär, 
bland annat med hänsyn till sin ålder, att enbart detta förhållan-
de motiverar en fördelning på olika regioner. För de sex dynfält 
som utpekats som de väsentligaste har detta inneburit, att de var-
ken behövt rangordnas eller fördelas med hänsyn till sitt läge i 
landet i och för sig. 

Vid bedömning av dynfältens värde har deras betydelse som informa-
tionskälla för framtida forskning betraktats som avgörande. Därvid 
har i texten använts uttryck som "tydlig utformning" och "nyckel-
objekt", vilka ofta använts tidigare av andra författare i värde-
ringssa~manhang och då ej alltid i samma bemärkelse. Med tydlig 
utformn~ng har här menats att dynerna och dynfälten: 
- tydligt skiljer sig från andra slag av objekt 
- väl illustrerar hur processen vid dynbildning fungerar 
- ej förändrats genom sekundär påverkan av något slag så mycket 

att föregående två punkter ej längre gäller 
vartill kan tilläggas, att punkt nummer två är den väsentligaste 
och strängt taget den enda nödvändiga, om man tar den i dess ful-
la bemärkelse. 

' 

j 
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Med nyckelobjekt menas att objektet ger information av annat slag 
än beträffande den speciella processen och hur denna utbildat den 
specifika formtypen. Ett nyckelobjekt ger anvisningar om samver-
kan mellan olika slag av processer samt mellan process och miljö, 
eller ger insikt i varför ett landskap som helhet utformats på 
ett visst sätt. De fossila dynfälten kan till exempel ge upplys-
ningar om: 
- vindriktningar, vilka i sin tur kan användas för rekonstruktion 

av den allmänna atmosfäriska cirkulationen, 
- den klimatändring som gjorde att dynbildningen upphörde, 
- moderavlagringens ursprunqliga utseende, genom rekonstruktion 

av den yta som fanns före dynbildningen, 
- grundvattennivåer vid dynernas uppkomst och senare. 

3.2 RIKSINTRESSANTA DYNFÄLT - URVAL OCH MOTIVERINGAR 

3. 2. 1 U t v a l d a o m r å d e n - "r i k s l i s t a n" 

Följande områden har utvalts att representera svenska inlandsdyner: 
(se fig 18 samt kartbilagorna). 
- Lerbäcksmon (Lerbäck - Rönneshyttaområdet) söder om Hallsberg 
- Brattforsheden, väster om Filipstad 
- Haftaheden, vid Västerdalälven väster om Äppelbo 
- Bonäsheden, vid Mora 
- Amanheden, vid Vindelälven nära Amsele 
- Meraskangas, väster om Muonio älv, nära Muodoslompolo 

Dessa bör senare, efter närmare undersökning, kompletteras med yt-
terligare ett par områden av annan typ: 
- ett område i norra Norrbotten med omfattande recent vinderosion 
- ett eller flera områden i södra Sverige 

Urvalet skall i korthet motiveras nedan, varvid landet indelats i 
tre olika regioner med i stort sett skilda typer av fossila dyner: 
- Mellersta och norra Sverige utom norra Norrbotten 
- Norra Norrbotten 
- Södra Sverige 

3.2.2 Mellersta och norra Sverige utom 
norra Norrbotten 

Dessa dyner har bildats under eller närmast efter tiden för land-
isens avsmältning från regionen i fråga, i en periglacial miljö 
med ett speciellt vindklimat, indikerande en annan allmän atmosfä-
risk cirkulation än den nuvarande. De större dynfälten ligger of-
tast på ett randdelta vid högsta kustlinjen, eller på en likartad 
bildning på något lägre nivå. Det mest framträdande draget hos dy-
nerna är att de är transversella och har en utpräglad asymmetri, 
med de tydligt utbildade, branta läsidorna i regel vända mot syd-
ost. Dynernas yta är anmärkningsvärt fri från spår av sekundär de-
formation, och dynerna indikerar alltså tydligt en enda domineran-
de vindriktning under den tid då de bildades. 
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Lerbäcksmon eller Lerbäck - Ränneshyttaområdet skiljer sig från 
de övriga genom sitt sydligare läge. Den primära bildningen är 
av annan typ än de randdeltan som bildats där isälvar från nord-
svenska höglandet mött högsta kustlinjen. Dynfältet har tydliga 
spår av sekundär omformning, och även därigenom utgör det en 
övergångsform till dynfälten i södra Sverige. 

Brattforsheden är i flera avseenden en av de bästa representan-
terna för de dynfält som bildats vid inlandsisens avsmältning. 
Dynernas form är mycket tydligt utbildad, även deras inre bygg-
nad med tydlig snedskiktning. Längst i nordost finns ett område 
på ca 3 gånger 3 km där dynerna bildar ett helt sammanhängande 
fält, eljest är de spridda över ett mycket stort område (se kar-
torna). Detta större område utgör ett randdelta, och i sin helhet 
ger läget vid högsta kustlinjen, det glacifluviala deltat, dyner-
na och de mellan dessa liggande torvmossarna en mycket god infor-
mationskälla till utvecklingen under isavsrnältningen och tiden 
närmast därefter. 

Brattforsheden är vid sidan av Bonäsheden det. mest kända dynfäl-
tet i landet. En orsak till att Brattforsheden är så väl känd är 
Hörners grundliga arbete från 1927, och främst genom detta arbete 
är dynfältet ännu det bäst undersökta i Sverige. 

Haftaheden ligger cirka 100 m över högsta kustlinjen, och den 
skiljer sig i detta avseende från de flesta dynfält söder om pol-
cirkeln. Som jämförelseobjekt finns endast några mindre bildning-
ar söder om Lillhärdal, samt Rackmyrheden vid Sorsele. Det sist-
nämnda har dyner som avviker från den vanliga typen i det att de 
är ovanligt små och ligger mycket tätt (fiour 19). Rackmyr-
heden är mycket intressant, men av en annan typ än Haftaheden. 

Haftahedens dyner har utbildats på ett isälvsdelta och utsvärnning-
ar i anslutning till en rullstensås som går genom området. Här er-
bjuds mycket goda möjligheter att undersöka dynernas vandring ut 
från rnoderavlagringen, samt den därvid uppkomna sorteringen och 
nötningen på dynsanden. Rekonstruktion av den ursprungliga avlag-
ringen och utvecklingen av dynfältet kan ge upplysningar om is-
avsmältningen inom området, särskilt beträffande problem som rör 
bildningen av isdämda sjöar. 

Bonäsheden är utan jämförelse det största helt sammanhängande dyn-
fältet i landet och i detta avseende ett av de främsta internatio-
nellt sett från denna tidsepok. De enskilda dynerna är välbevara-
de från bildningstiden, och de bildar ett speciellt mönster som 
inte återfinnes varken på Brattforsheden eller Haftaheden. 

Bonäsheden och den närliggande Hernusheden har utbildats på ett 
ursprungligen sammanhängande delta där österdalälven mötte Forn-
siljan. Inom detta deltaområde, som sedermera sönderskurits av 
älvens meandrar och omformats genom utbildningen av strandlinjer 
och sanddrift, finns material att undersöka ett komplex av prob-
lem, innefattande deglaciation, landhöjning, Fornsiljans avsnör-
ning från dåvarande Östersjön samt delta-, strand- och rneanderbild-
ning. Dynfältet ger mycket goda möjligheter att demonstrera och 
analysera de eoliska formerna som sådana, men det kan dessutom ge 
väsentliga bidrag till studiet av avsmältningstidens vindklimat 
och därmed den dåtida allmänna atmosfäriska cirkulationen, samt 
de övriga problem som nämnts ovan. 
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Amanheden är ett arbetsnamn som sammanfattar dyner både norr och 
söder om Arnsele, varav de norra har de bäst utvecklade formerna. 
Det ingår i en serie dynfält på deltan längs Vindelälven, vilka 
byggdes ut allteftersom älvmynningen under landhöjningens gång 
förflyttades mot sydost. Dynfältet är den enda representanten för 
sådana i en norrländsk älvdal, och som dynfält är det det bäst 
utbildade i denna del av landet. 

3.2.3 Norra Norrbotten 

Dynfältet inom denna region skiljer sig på flera sätt från övriga 
svenska: 
- De har utvecklats på annat underlag, ej på deltan uppbyggda vid 

älvmynningar i Östersjön eller i isdämda sjöar. 
Dynerna uppvisar en stor formvariation med många parabeldyner. 
Den recenta vinderosionen är omfattande och har lämnat många 
tydliga spår; paralleller finns i norra Finland men ej för öv-
rigt i Sverige förutom i vissa områden inom landets sydligaste 
delar som är starkt påverkade av människan. 

Meraskangas har särskilt många parabeldyner samlade inom ett enda 
område, men som synes av kartan är det fråga om en ganska stor 
areal, som rymmer en hel del annat än sanddyner. 

Valet mellan olika områden inom regionen är baserat på material 
som ej är helt tillfredsställande. Varken Meraskangas eller res-
ten av de nu kända dynförekomsterna är knappast ens översiktligt 
beskrivna, dessutom kan sannolikt nya dynfält påträffas vid in-
ventering. 

Det är väsentligt att lokaler med kraftigt recent vinderosion 
samt spår av subrecent erosion i olika stadier av igenväxning och 
av olika ålder bevaras. Inom det karterade område som här rubri-
cerats som Meraskangas finns sådana lokaler,rnen sannolikt inte de 
tydligaste och mest extrema. Eftersom dessa företeelser måste an-
ses som mycket betydelsefulla, bör omsorg läggas ned på invente-
ring av dem, och åtgärder vidtas för deras skydd. Sannolikt är bå-
de den recenta och den subrecenta erosionen representerad inom 
något område med måttlig storlek. 

3.2.4 S ö d r a Sverige 

Dynfälten och de många mer enskilt uppträdande dynerna bildar en 
heterogen samling, bland annat med hänsyn till deras varierande 
ålder: 
- från isavsrnältningsskedet 
- från en period några tusen år tillbaka 
- från de senaste århundradena 

Att göra ett relevant urval kräver ett större och bättre genornar-
betat material än som kunnat åstadkornmas inom projektet. Enbart 
flygbildstolkning och något kort besök på platsen är inte till-
räckligt för att utpeka något enskilt område som det väsentligas-
te för framtida forskning. 
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4 DYNFÄLT AV RIKSINTRESSE 

En av de väsentligaste uppgifterna i projektet har varit att välja 
ut ett mindre antal av de värdefullaste fossila dynfälten i inlan-
det i syfte att skapa en serie dynreservat, representerande de 
olika slag av fossila dyner som bildades vid tiden för inlands-
isens avsmältning och de olika problemställningar som är förknip-
pade med dessa inlandsdyner. Se översikten, figur 18. 

De utvalda dynf~lten presenteras dels i följande text dels i en 
serie kartor (sid 90-103) där varje enskild dyn är inlagd som en tan-
dad linje i skalenlig storlek, med noggrann återgivning av dynkrö-
nets sanna form och rätta läge på kartan. Vid kartering av dynryg-
gar har endast dyner med minst två meters höjd medtagits, på det 
sätt som närmare angivits i avsnitt 2.1. 

Som kartunderlag har använts hydrografi m m hämtad från den ekono-
miska kartan. Den sålunda erhållna versionen har redigerats och om-
ritats speciellt för ändamålet, varpå de i regel i fält på koncept 
inritade dynryggarna inlagts innan kartan förminskats. För att un-
derlätta jämförelser har alla dynkartorframställts i samma skala. 
(Meraskangas, sid 102-103, har dock här reproducerats i annan skala.) 

4.1 LERBÄCKSMON jämte Vissbornon 

Läge Området ligger helt inom Askersunds kommun. Det tangeras av 
riksväg 50, och småvägar går genom dynfältets olika delar. 

Topografiska karta 9F Finspång NV 

Koordinatruta 9F: 6b, 7b (Vissbomon: 9F 8b) 

Geologisk karta SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) ser Aa 
nr 84 Askersund (1889). 

Beskrivning Samtliga dyner ligger i anslutning till Hallsbergs-
åsen, ett isälvsstråk som från trakten av Godegård i Östergötland 
sträcker sig förbi Lerbäck mot Hallsberg och Örebro. Vid bland an-
nat Lerbäck och Vissbornon vidgar sig stråket till oregelbundna ås-
komplex och deltaplan, där vissa detaljer antagits representera 
högsta kustlinjen, på en nivå av 145 a 150 m över nuvarande havs-
ytan. Dynerna ligger dock i huvudsak på sedimentytor bestående av 
något finare material och på 120 m nivå. De har alltså inte börjat 
utformas förrän landet höjt sig 25 a 30 meter. 

Dynerna inom detta område är stora, tydliga och utbildade på samma 
sätt som på Brattforsheden. De framträder dock ofta sämre och ger 
mindre möjligheter till överblick eftersom trädbeståndet är mer 
slutet och ej endast består av tall. Området är till sin utsträck-
ning och till antalet dyner ej så omfattande om övriga listade dyn-
fält, men det utgör ett specialfall därigenom att det ligger söder 
om norrlandsterrängens gräns. Dynerna bär också tydliga spår av se-
kundär omformning i större utsträckning än som är fallet på övriga 
här beskrivna dynfält, och man kan därför betrakta Lerbäck -
Ränneshyttaområdet som en övergångsform till dynfälten i landets 
sydligare delar. 
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Fig 18 Förslag till dynreservat. Frågetecknet anger att ett 

sjunde reservat bör avsättas i denna region. 
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4.2 BRATTFORSHEDEN jämte Mohedarna 

Läge Området ligger inom Karlstads och Filipstads kommuner (Mohe-
darna ligger i Hagfors kommun) . Brattforshedens södra del skäres 
av riksväg 63, och genom mellersta och norra delarna går vägen 
Brattfors - Sunnemo. Dessutom kan åtskilliga dyner nås med bil via 
småvägar. 

Topografiska karta 11D Munkfors SO och NO 

Koordinatrutor 11D: 1i, 1j, 2i, 2j, 3j, 4i, 5h, 5i (Mohedarna: 
11D: 6h, 7h) 

Geologiska karta SGU ser Aa nr 144 Nyed (1929). SGU ser Ca nr 38: 
Jordartskarta över Värmlands län (1958). Hörner N G (1927): Bratt-
forsheden (kartbilden), SGU ser C nr 342. 

Beskrivning Området ingår i ett stråk av glacifluviala avlagring-
ar som börjar vid Vänern och fortsätter norrut förbi Sunnemo och 
Råda och vidare uppåt Klarälvens dalgång. Under landisens avsmält-
ning mynnade en isälv, som kan sägas ha varit Klarälvens föregång-
are, i det dåtida havet och bildade ett delta vid Brattfors. Bratt-
forsheden utgör alltså vad man kallar ett randdelta, avsatt vid 
högsta kustlinjen. Flera sådana deltabildningar, i flertalet fall 
med flygsand och dyner, finns bland annat i Norrlands älvdalar,men 
vid sidan av Moradeltat är Brattforsheden det största och har ett 
av de största dynfälten. Problematiken kring dessa dynfält är på 
flera sätt förknippad med bildningen av deltaytorna och med land-
höjningen. Brattforsheden kan med fördel uppställas som exempel 
att representera dessa förhållanden: gamla inlandsdyner på ett 
randdelta vid nordsvenska höglandets kust under avsmältningsskedet. 
Genom Hörners noggranna arbete om Brattforsheden och dess dyner 
(1927) är dynfälten utan jämförelse det bäst undersökta i sitt 
slag, i varje fall i Skandinavien. 

Området är mycket stort, men som dynfält betraktat är det uppsplit-
trat, bland annat i en nordlig del (sid 94-95) och en i sin tur ej 
helt sammanhängande sydlig ( sid 96-97) . Därtill kommer ett mindre 
dynfält, Mohedarna, som genetiskt är nära samhörigt(ej karterat). 
Särskilt den norra delen uppvisar mycket tydligt de drag som i 
främsta rummet kan anses väsentliga för att förmedla bilden av eo-
liska processer och former i den miljö där dynerna bildades: ett 
isranddelta med intermittent pålagring av sand, i ett serniaritt 
periglacialt klimat. 

Det mest framträdande dragen i Brattforshedens dynformer är den ut-
präglade asymmetrin, samt dynernas jämna yta, som i allmänhet är 
anmärkningsvärt fri från spår av sekundär omformning. Dynerna har 
också en allmän orientering åt samma håll, med läsidorna i stort 
sett mot sydost, och de indikerar sålunda tydligt en enda domine-
rande vindriktning under den tid då de bildades, nämligen nordväst. 

Detta gäller speciellt den centrala delen av dynfältet i nordväst, 
där dynernas anläggning och eventuella vandring ej störts av hin-
der. Som framgått av det föregående är det underförstått att dyner-
na då varit transversella, det vill säga att dynryggarna oriente-
rat sig tvärs mot vindriktningen. Det finns även exempel på avvi-
kelser, och i flera fall kan det konstateras, att dynernas orien-
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tering styrts av hinder. Det förekommer sålunda randdyner, som 
tenderat att få en riktning längs dynfältets yttre begränsning, 
samt någon dyn som fått en sträckning längs foten av Pardixhöjden. 

Små ojämnheter i de annars så jämna dynerna har observerats på 
Brattforsheden. De är resultaten av vanligen små och ganska flacka 
avblåsningar av oftast svårbestämd ålder. Företeelsen är vanlig på 
gamla inlandsdyner. I några enstaka fall har bevisligen en sådan 
omformning av dynerna på Brattforsheden skett i nutiden, samt i 
ett fall för ungefär ett halvt årtusende tillbaka. Faran för för-
nyad vinderosion i nämnvärd omfattning är dock med nuvarande mark-
användning mycket ringa. 

4.3 HAFTAREDEN 

Läge Dynfältet ligger på ömse sidor om gränsen mellan Vansbro och 
Malungs kommuner. Den mindre väg som förbinder Äppelbo med Ytter-
malung på älvens sydvästra sida passerar centrala delar av området. 
De sydligaste delarna kan nås via skogsbilvägar från Äppelbo. 

Topografiska karta 12D Uddeholm NO, 13D Malung SO 

Koordinatrutor 12D: 9j, 13D: Oi, Oj, 1i, 1j 

Geologisk karta SGU .ser Ca nr 21: Jordartskarta över Kopparbergs 
län (1951). Olsson G (1963): Rullstensåsarna och deras utnyttjande 
i Kopparbergs län (kartbilagan), Länsutredning, Falun. 

Beskrivning Dynfältet är utbildat i glacifluvialt material från 
Malungsåsen, ett stråk av isälvsavlagringar som från trakten av 
Karlskoga sträcker sig norrut längs Svartälvens övre lopp och via 
Haftaheden fortsätter norrut längs Västerdalälvens och Fuluälvens 
dalgångar. Området utgör i vissa avseenden en motsvarighet till 
Brattforsheden och Moradeltat. Under isavsmältningen byggdes dessa 
deltan upp vid mynningen av isälvar från Klarälvens respektive ös-
terdalälvens dalgångar, Haftaheden av en isälv från Västerdal-
älvens övre dalgång. Vid Haftaheden har dock inte deltabildningen 
nått samma storlek som i de övriga två fallen. 

Framförallt skiljer sig dock Haftaheden från de två andra områdena 
däri, att älven ej mynnade vid den dåvarande havsstranden utan ett 
gott stycke inne i landet, eventuellt i en av isen uppdämd sjö, 
Äppelboissjön. Dynfältet ligger sålunda på drygt 300 m över havet, 
vilket skall jämföras med närliggande värden på högsta kustlinjen: 
ca 200 m både i Klarälvdalen och vid älvmötet i Djurås. Haftahe-
den utgör det enda kända större dynfältet ovan högsta kustlinjens 
nivå, med undantag för dynområdena i nordligaste Sverige, norr om 
polcirkeln. Området får anses som ett nyckelobjekt för utforsk-
ningen av isavsmältningens mekanik samt paleohydrografin och kli-
matutvecklingen inom denna del av landet. 

Dynerna på Haftaheden har samma karaktär som på Brattforsheden. 
De är också tydligt orienterade på samma sätt och alltså uppbyggda 
av nordvästliga vindar. Ytterligare en likhet med Brattforsheden 
är att dynerna till stor del förekommer spridda över ett stort om-
råde och ej samlade i ett sammanhängande fält som på Bonäsheden. 
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Dessutom finns det även här ett område i fältets norra del där dy-
nerna ligger samlade och bildar ett visst mönster. Detta mindre 
område är inte fullt så stort som motsvarande på Brattforsheden, 
men de enskilda dynerna har fullt ut samma storlek. - Även på Haf-
taheden finns exempel på att dyner vandrat upp mot högre terräng 
och orienterats längs sluttningen, Ett annat känt dynfält beläget 
högt över högsta kustlinjen men av annan typ är Rackmyrheden (fig 19). 

4.4 BONÄSHEDEN jämte Hernusheden 

Läge Området ligger helt inom Mora kommun. Bönäsheden skäres i 
södra delen av länsväg 295 samt tangeras i öster av vägen Mora -
Våmhus, i väster av skogsbilvägar. Hernusheden nås från Mora cen-
trum via en mindre väg förbi Selja. 

Topografisk karta 14E Mora SO och NO 

Koordinatrutor 14E: 3f, 4f, 5f 

Geologisk karta SGU ser Ca nr 21: Jordartskarta över Kopparbergs 
län (1951). Olsson G (1963): Rullstensåsarna och deras utnyttjande 
i Kopparbergs län (kartbilagan), Länsutredning, Falun. 

Beskrivning Bonäsheden och Hernusheden utgör rester av en tidigare 
mer sammanhängande deltabildning vid högsta kustlinjens nivå, upp-
byggd av bland annat österdalälvens föregångare vid tiden för land-
isens avsmältning. Området utgör sålunda ett randdelta, och vid si-
dan av Brattforsheden vid Filipstad är Moradeltat landets största. 
Enligt den uppfattning som ligger till grund för ovanstående tolk-
ning utgjorde Orsasjön och Siljan en vik av dåvarande Östersjön 
och därmed även en del av världshaven. 

Högsta kustlinjens nivå i trakten har angivits till ca 215 m över 
havet. Bonäshedens lägsta partier ligger på ca 185 m, varför dessa 
delar av dynfältet erhöll sin nuvarande form tidigast efter det 
att landet höjt sig minst 30 meter. 

Problematiken kring dynfältet har även förknippats med Fornsiljans 
utveckling. Det enklaste alternativet är att vattennivån så att 
säga sjönk i takt med landets allmänna höjning till dess att den 
nuvarande avloppströskeln vid Leksand trädde i funktion. Under 
denna period skar österdalälven stegvis sönder deltat, vilket om-
vittnas av ärr efter meanderslingor på olika nivåer. Frågan om 
dynfältets ålder och därmed klimatutvecklingen sammanhänger med 
meanderslingornas ålder och Fornsiljans nivåförändringar. 

Bonäsheden uppvisar i stort sett samma dynformer som Brattforshe-
den. Den är landets största helt sammanhängande dynfält. Dynerna 
bildar ett utpräglat, speciellt mönster, vilket dock icke analyse-
rats närmare. Tydligt är, att dynfältet uppvisar drag som inte 
återfinns på varken Brattforsheden eller Haftaheden. 

Hemusheden, som är betydligt mindre, har i litteraturen också be-
skrivits som ett dynfält. Den är dock heterogent uppbyggd. Området 
har i samband med projektet endast besökts helt flyktigt, men tyd-
ligen består det ej enbart av dyner utan även av isälvsmaterial 
mm. Med reservation för att alla forskningsproblem inom denna in-
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tressanta region kanske ej kunnat bevakas till fullo, måste detta 
dynfält bedömas vara mindre intressant som eolisk bildning, med 
hänsyn till att det varken har den utsträckning eller övriga kva-
liteer som Bonäsheden. 

En beskrivning av dynfältet vid Mora skulle vara ofullständig om 
ej dess vetenskapshistoriska roll omnämndes. Det var nämligen här 
som det upptäcktes att det överhuvud taget förekom flygsand och 
dynfält av hög ålder inne i landet, och att dessa bildningar san-
nolikt härrörde från tiden strax efter landisens avsmältning. För-
hållandet påpekades för första gången av Gerard De Geer under den 
internationella geologiska exkursion som år 1910 gick till 
bland annat Mora. Tre år senare utkom en relativt fyllig veten-
skaplig redogörelse för "finiglaciala flygsandsfält i Dalarna", 
där dynerna vid Mora beskrevs och deras ålder och bildningssätt 
tolkades på ett sätt som fortfarande i stora drag anses giltigt. 

(Från trakten av Karesuando rapporterades ännu tidigare att det 
förekom flygsand, men detta är ganska naturligt, eftersom sand-
drift där förekommer i avsevärd omfattning i nutiden.) 

4.5 ÅMANHEDEN 

Läge; Området ligger helt inom Vindelns kommun, ett delområde norr 
och ett söder om Amsele. Länsväg 363 går genom en del av det södra 
området och passerar tätt intill det norra. större delen av områ-
det är lätt åtkomligt via mindre vägar av olika typ. 

Topografisk karta 22J Kalvträsk SV 

Koordinatrutor 22J: 1d, 1e, 2d, 2e, 3d, 3e, 4d 

Geologisk karta SGU ser Ca nr 26: Jordartskarta över Västerbottens 
län nedanför odlingsgränsen (1943). 

Beskrivning De dynområden vid Amsele, vilka här sammanfattats un-
der arbetsnamnet Amanheden, ligger på ett stråk av isälvsmaterial 
som från Hällnäs via Gladaberg, Äroträsket och Aborrträsket sträck-
er sig förbi Ärosele och vidare uppåt längs Vindelälven. Högsta 
kustlinjen ligger strax norr om Ärosele på cirka 240 m över havet, 
medan dynfältets lägre partier befinner sig på ca 210 m nivå. De 
lägre liggande dynerna har alltså börjat utibldats först när lan-
det höjt sig minst 30 meter. 

De flesta norrlandsälvar har relativt trånga dalgångar, och i des-
sa återfinnes i regel isälvsstråk, vilka från högsta kustlinjen 
och nedåt mot kusten har omlagrats mer eller mindre i form av en 
serie kustdeltan av successivt yngre datum. Resterna av dessa åter-
finnes nu som älvterrasser, oftast med sand eller mo på ytan. Sär-
skilt längs älvarna i Västerbotten - bland andra Ume älv, Vindel-
älven samt öre och Byske älvar - har dessa avlagringar gett upphov 
till serier av flygsandsfält på olika nivåer och därför sannolikt 
av något olika ålder. Undersökning av en eller flera sådana serier 
skulle ge svar på frågan om dynbildningsperiodens och därmed det 
motsvarande klimatets utsträckning i tiden. Att som i det här fal-
let utvälja ett enda dynfält ter sig därför som ett omöjligt val. 
Äroseleområdet har valts inte därför att de nämnda problemen kan 
lösas bättre utan därför att formerna är bäst utbildade här. 
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Amanheden utgör ett av de största dynfälten i södra och mellersta 
Norrland och har särskilt tydliga och välutbildade dyner, samman-
hängande i karakteristiskt mönster av bågformade eller slingrande 
ryggar. Hos de enskilda dynerna är asymmetrin mycket tydlig, och 
de förefaller att vara mycket välbevarade i sitt ursprungliga 
skick då de dominerades av en enda förhärskande vindriktning, utan 
tecken till någon större sekundär omformning. 

Dyner med avvikande utformning är också väl företrädda. Särskilt 
kan nämnas de som begränsar dynfältet i nordost. De utgör goda 
exempel på dyner som vandrat uppför en angränsande sluttning. De 
flesta har därvid orienterats parallellt med sluttningen. Ett par 
exempel finns även på erosion som förorsakats av kalavverkning 
och körning med motorfordon. 

4.6 MERASKANGAS jämte Särkitievat och Siikakangas 

Läge Området ligger inom Pajala kommun men tangerar gränsen till 
Karesuando. Länsväg 400 går genom områdets sydligaste del. Via 
några få skogsbilvägar kan vissa delar av området nås med bil. 
- På grund av sin storlek och bristen på vägar är området till 
största delen svårtillgängligt. 

Topografisk karta 30M Muonionalusta SV 

Koordinatrutor 30M: Oc, Od, 1c, 1d, 2c, 3c (Särkitievat etc: 30M: 
2a, 2b, 3a, 3b, 4b, 4c) 

Geologisk karta Saknas 

Beskrivning I området Särkitievat - Siikakangas finns ett kom-
plext stråk av isälvsavlagringar omfattande plana fält sönderbrut-
na av dödisgropar samt rullstensåsar med tydligare rygg- eller ås-
form. stråket vittnar tydligt om att isälvarna först, innan isen 
helt smält bort, strömmat mot nordost. Efterhand som isresterna 
försvann lades dräneringen om mot sydost, i landytans allmänna lut-
ningsriktning. I detta skede omlagrades och utsvämmades på vissa 
håll isälvsmaterial i plana fält. Området saknar geologiska kartor 
och är ej heller undersökt i något annat sammanhang, men det kan 
antas att det är på sådana - i sin helhet på land avsatta - delta-
liknande sandfält som huvuddelen av dynerna byggts upp. Den södra 
delen av Meraskangas ligger på cirka 250 m över havet, medan de 
närmast liggande lokaler där man återfunnit högsta kustlinjen rep-
resenterar nivåer på ca 170 m. Vad detta innebär beträffande dyner-
nas åldersställning är ett intressant men hittills föga uppmärk-
sammat problem. 

Åtskilliga av dynerna inom detta område har - liksom är fallet 
inom många andra dynområden i nordligaste Norrbotten - vissa karak-
tärer som knappast alls återfinnes längre söderut i Sverige. För 
det första är många utbildade som typiska parabeldyner, ofta be-
stående av två raka skänklar som mötas i ganska skarp vinkel; de 
har alltså formen av en snöplog. Detta måste tolkas så, att mitt-
partiet eller eventuellt hela dynen vandrat framåt i plogens rikt-
ning, vilken därmed också anger en förhärskande vindriktning. San-
nolikt sammanhänger parabeldynens form med förekomsten av ett 



kraftigare utvecklat vegetationstäcke än där enbart tranversella 
dyner utpildats. 

För det andra har dessa nordliga dyner varit utsatta för påtagli-
ga omformningar genom vindens verksamhet under mycket sen tid. 
Vinderosionen pågår flerstädes i nutiden, och det är tydligt att 
den även försiggått under den närmast föregående perioden, åtmin-
stone under många årtionden tillbaka, sannolikt under ett eller 
flera århundraden. Huruvida denna vinderosion varit begränsad till 
de senaste århundradena eller fortgått under hela den postglaciala 
tiden, och om parabeldynerna utbildats i sin grundform under samma 
klimatperiod som de sydligare dynfälten, t ex i Västerbotten, det 
är frågeställningar som återstår att besvara. 

A c 

B Fig 19 
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Rackmyrheden (C) och Rajudden 
(B) vid Vindelälven söder om 
Sorsele, se översiktskartan (A~ 
Med undantag för de tre som ri-
tats ut i fig A är dynerna ovan-
ligt små och ligger mycket tätt. 
Delfigurerna B och C är iskala 
1:30 000.- Godkänd ur sek-
retessynpunkt för spridning. 
statens lantmäteriverk 1981-03-03. 
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5 E X P L O A T E R I N G S H O T 

5. 1 NÅGRA OBSERVERADE TYPER AV EXPLOATERING OCH SKADOR 

5. 1 . 1 Allmänt 

Under arbetet i projektet har det visat sig att sanddynerna hotas 
av exploatering i överraskande hög grad. Om man t ex ser till den 
ekonomiska vinsten med att ta dynerna i anspråk i stället för att 
utnyttja terräng av mer trivial natur, såsom moränområden eller 
plana fält med glacifluvialt material, förefaller exploatering att 
vara föga motiverad i nutiden. 

A andra sidan har flygsand och sanddyner speciella egenskaper som 
väl förklarar att de kommit att utnyttjas för särskilda ändamål 
under gångna århundraden, och att så är fallet än i dag där man 
inte har tillgång till tekniska hjälpmedel att t ex schakta i is-
älvsgrus. Dynsandens primära lagring har i det typiska fallet 
skett genom ras eller rutschningar utför den branta läsidan, vilk-
et gett den största möjliga luckerhet i avlagrat material. Dyn-
sandens kornstorleksfördelning karaktäriseras även av en bättre 
sortering än något annat material i naturen, följaktligen saknas 
alla finare partiklar som skulle kunna kvarhålla fuktighet eller 
förhindra regnvattnet att sjunka ner. Allt detta gör att dynsand-
en är mycket lös och torr. 

5. 1. 2 Sandtäkt 

I närheten av bebyggelse, t ex intill en lantgård, finner man 
mycket ofta att sanddyner utnyttjas då och då för husbehovstäkt. 
Om ett nytt boningshus skall byggas eller en ledning grävas ner, 
är det bekvämt att fortsätta täkten i något större skala för att 
få lämpligt fyllnadsmaterial. Blir anläggningsarbetena av större 
format, fortsätter ofta täkten - utan tillstånd. På detta sätt 
sönderhackas ofta sanddynerna av smågropar, eller bortschaktas 
helt. Ett exempel på det senare finns vid styrsjö sydväst om Lek-
sand (fig 20). Just i detta fall är det mycket klart att tekniskt 
sett samma slags material finns i oändliga mängder i den stora och 
mycket djupa glacifluviala avlagring som ligger direkt intill dyn-
området. 

Att söndergrävningen av dessa bildningar sker utan någon tanke på 
deras eventuella värde som naturminnesmärken är helt klart. Ett 
exempel, tyvärr inte unikt, är följande: På Hornsjömoarna nära 
Viksjö i Härnösands kommun fanns ett par dyner i ett typiskt läge 
ytterst på det glacifluviala deltat vid högsta kustlinjen. Längs 
dynryggarna hade man kört med en grävskopa eller liknande och här 
och där grävt en grop i dynkrönet, sannolikt inte i rent okvnne 
utan troligen för att undersöka materialet. var och en som insett 
att det rör sig om en sanddyn hade redan i förväg kunnat ge mer 
exakt besked om kornstorlekssammansättningen än detta slag av 
"prospekterinq". Dynsanden motsvarade av allt att döma inte för-
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Fig 20 Sandtäkt i dyn vid styrsjö-Heden söder om Leksand. När-
mast: markskikt~t avröjt före sandtäkten . Längre bort är 
hela dynen bortschaktad. Dynen har vandrat mot sydväst . 

väntningarna, och kvar efter framfarten blev endast den sönder-
trasade dynryggen - även den ett monument i sitt slag. 

Ett annat belysande exempel är den s k stora Hälleforsdynen vid 
Hällefors, Örebro län, vilken under en viss period utsattes för 
omfattande destruktion genom bl a sandtäkt, varefter den togs in 
i ett reservat (som samtidigt avsåg skydd av en intilliggande 
mosse). Dynerna i denna trakt, speciellt denna stora dyn, är sed-
an länge väl kända bland geologer. De hade redan tidigt beskriv-
its av Sundius (1922) och uppmärksammats av Högbom (1923) i hans 
stora arbete om gamla inlandsdyner i Europa. I beskrivningen till 
det geologiska kartbladet över området, vilket färdigställts red-
an 1928, behandlas särskilt stora Hälleforsdy~en utförligt . Sen-
are geologer har vid beskrivning av inlandsdyner, deras uppkomst 
och betydelse för undersökningen av klimatet vid tiden för in-
landsisens avsmältning, refererat till just detta arbete. 

Det är inte bekant när Stora Hälleforsdynen började utnyttjas för 
sandtäkt, men i varje fall har sand tagits längs de vägar som går 
utmed läsidan på åtskilliga ställen och i varierande omfattning. 
(Den mindre betydande Lilla Hälleforsdynen låg inom nuvarande 
tätortsbebyggelse och har av förklarliga skäl schaktats bort vid 
anläggningen av byggnader och vägar .) Uppgifter finns att den 
större dynen grävts sönder vid militära övningar. I den centrala 
delen, där dynen är störst, har anlagts en kommunal soptipp . När 
dynen slutligen kom att innefattas i det nybildade reservatet, 
var dess värde ur geovetenskaplig och som det synes även ur den 
sociala naturvårdens synpunkt betydligt förminskat . Det ekonomiska 
utbytet av sandtäkten måste ha varit helt obetydligt. 
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Fig 21 Sanddyn vid Dala-Järna med vägar av olika slag. Till höger 
en grusväg som sedan långt tillbaka följer dynens sträck-
ning. Snett över dynen en ännu mindre körväg. Krönet har 
utnyttjats för en mindre, tillfällig motocrossbana. 

5. 1 . 3 Vägar mm 

Vid anläggningen av vägar, upplagsplatser för grus och för virke 
från skogsavverkning, startbanor för flyg i skogsbrukets tjänst 
m m är anspråken på underlaget i flera avseenden desamma, och dyn-
erna är ur vissa synpunkter jämförbara med andra grus- och sandav-
lagringar. Närmast jämförbara är givetvis de glacifluviala ackumu-
lationerna. Ur naturskyddssynpunkt är det dock väsentligt, att 
sanddyner på det hela taget upptar så begränsade arealer att ex-
ploatering i många fall skulle kunna undvikas, och att vissa dyn-
fält är sällsynta eller helt unika och i detta avseende ej jäm-
förbara med plana eller småkulliga isälvsdeltan. Sanddynerna 
drabbas dock ofta av exploatering i minst samma utsträckning som 
glacifluviala avlagringar av mer trivial natur. 

Ett exempel från Tärendö kan illustrera detta. Vid sammanflödet 
mellan Tärendö älv och Kalixälven finns en glacifluvial deltabild-
ning med några välutbildade dyner. De uppmärksammades och beskrevs 
utförligt av Högbom (1923 p 161-163). Han upprättade en nivåkurv-
karta över dem (fig 22) och betecknade dem som "same of the finest 
horseshoe-dunes I have met with in Sweden". Dessa dyner redovisas 
även i en beskrivning över jordarterna i Norrland (G Lundqvist 
1943) och i jordartskartan över länet (Fromm 1965), i båda fallen 
med hänvisning till Högbom. Vid ett besök 1978 visade det sig att 
en bred väg med anmärkningsvärt omfattande schaktningar hade lagts 
just så att de båda större dynerna sönderskurits i de tydligast 
utbildade partierna. Samtidigt hade ett mycket brett vägskäl ut-



Fig 22 
Sanddyner vid Tärendöälven nära 
Tärendö. Bågformen anger att dy-
nernas mittparti vandrat framåt 
medan flankerna släpat efter. 
Tydligen har vindar från nord-
väst och nord dominerat. I Hög-
boms "Ancient inland dunes of 
Europe" betecknas dessa som 
"same of the finest horse-shoe 
dunes I have met with in Sweden". 

Dynerna har i det närmaste för-
störts genom anläggning av en ny 
väg och genom sandtäkt. Sandtaget 
har utnyttjats som soptipp. 

Figuren delvis efter Högbom (1923). 
Den nya vägens ungefärliga sträck-
ning m m har angivits. 
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schaktats i den största dynen. Det intressantaste, centrala par-
tiet av dynen hade utsatts för oreglerad sandtäkt, varefter plats-
en använts som soptipp. 

Medan det vid Hällefors och Tärendö förelåg material i lättill-
gänglig form, som klart angav bildningarnas natur och motiveringen 
för skydd, har det i andra fall säkerligen varit svårare eller 
helt omöjligt för beslutsfattare och exploatörer att få en god upp-
fattning om de bildningar som berörts, utan speciell utredning. 
Detta kan i viss mån gälla ett dynfält vid stora Voxnakröken, in-
till Voxna samhälle. Dynerna här, en del mycket stora, har skurits 
sönder genom att en triangel av vägar anlagts över dynfältet, med 
tre väl tilltagna vägskäl. Tekniskt sett har detta sannolikt varit 
en tilltalande anlägqningsolanering, med lättschaktat material på 
väldränerat och i stort sett plant underlag - ur trafiksynpunkt kan 
man ifrågasätta motiveringen. Området har endast behandlats mycket 
kort i beskrivningen till jordartskartan över länet. 

startbanor för flygplan som sköter skogsgödsling och liknande upp-
gifter har i många fall lagts på isälvsavlagringar i närheten av 
dynfält. Ett fall där en sådan startbana lagts direkt på ett värde-
fullt dynfält finns på Haftaheden mellan Malung och Äppelbo. Banan 
har lagts mellan några dynryggar av större format och med tydlig, 
typisk asymmetrisk utformning, samt på ett sådant sätt att den skär 
en ovanligt stor dyn av cirka 20 m höjd. Som helhet har dock dyn-
fältet kvar det mesta av sitt vetenskapliga värde. Området kring 
startbanan skulle dessutom eventuellt kunna utnyttjas för att stu-
dera eoliska processer i dynsanden samt undersöka andra följder av 
mekanisk påverkan på sanddyner. Se figur 23. 
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Fig 23 startbana för små flygplan på Haftaheden, söder om Malung. 
I förgrunden en vindripplad sandyta, i bakgrunden ovanför 
sanden en stoftvirvel. 

Dynfältet är mycket ofullständigt redovisat i den geologiska 
litteraturen. Men vid ett så stort ingrepp som anläggningen av en 
startbana för flyg borde åtminstone någon ansats till dokumenta-
tion ha gjorts. I detta fall skulle med full visshet en enkel 
förfrågan till de närmaste universitetens geovetenskapliga insti-
tutioner ha gett resultat i form av fakta om områdets natur. 

5.1. 4 Fritidsbebyggelse 

För anläggning av fritidshus är det tydligt att sanddyner har en 
särskild stor lockelse. Speciellt påtagligt är detta där fritids-
huset uppförs i egen regi och med eget arbete. Grävning och av-
jämning kan utföras med enkla medel, man får utan kostnad en väl-
dränerad tomt, i många fall även tillfartsväg, avloppsvatten från 
hushållet kan infiltreras direkt, osv. Ofta har dynerna ett till-
talande läge i närheten av någon liten sjö, vilken uppkommit som 
dödisgrop i den underliggande eller angränsande glacifluviala av-
lagring som levererat materialet till dynerna. Detta kan ofta 
innebära tillgång till en närbelägen sandig badstrand. Att skydda 
dynfält kan därför i vissa fall innebära en konflikt med fritids-
husbebyggelse. 

Ett känt fall är fritidsbebyggelsen vid Dammsjön nära Solvarbo i 
Dalarna. Dynfältet omedelbart norr om Dammsjön hade redan tidigt, 
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innan man ännu hade klart för sig att det var möjligt att finna 
gamla sanddyner inne i landet, väckt intresse genom sina speci-
ella former, ovanliga i sandigt material. I det tidigare nämnda 
arbetet av Högbom om inlandsdyner i Europa framhålles detta dyn-
fält p g a sin utformning, men särskilt genom sitt sydostliga 
läge i förhållande till högsta kustlinjen. I det senare utkomna 
geologiska kartbladet beskrives dynfältet utförligare, och i 
jordartskartan över länet redovisas området återigen. 

Dynfältet har under flera decennier spelat en stor roll i univer-
sitetsundervisningen som demonstrations- och exkursionslokal, 
speciellt eftersom det är så lättåtkomligt. I detta sammanhang är 
det en klar fördel att dynerna ligger i nära anslutning till de 
ur demonstrationssynpunkt värdefulla glacifluviala bildningar, 
som levererat material till dynernas uppbyggande. Det ligger ock-
så helt nära säterdalen och andra ur såväl forsknings- som demon-
strationssynpunkt värdefulla ravinlandskap. Den redan naturskydd-
ade Solvarbaravinen går ända fram till dynfältet. 

Dammsjöområdet har också mycket annat som gör det attraktivt för 
fritidsvistelse. Dynfältet går fram till Dammsjöns norra strand, 
där denna på en lång sträcka utformats enbart i dynsand. Platsen 
har naturligt nog blivit en mycket uppskattad och livligt frek-
venterad badstrand. 

På dynerna just bakom badstranden har under de senaste decennierna 
en spridd, oregelbunden samling fritidshus uppförts genom helt o-
reglerat och som det synes lagstridigt förfarande. Det förefaller 
att här har nya tomter utstakats efterhand av olika privatperson-
er utan lantmäteriförrättning, dessa personer har uppträtt som nya 
tomtägare trots att lagfart ej beviljats, nya fritidshus har 
byggts, ombyggts och tillbyggts helt i strid med gällande bygg-
nadslaq, etc. 

Intill bebyggelsen har också uppkommit en hel del skador på dyner-
na. Sannolikt kan varken de dyner som är bebyggda eller de som 
ligger närmast intill skyddas helt i fortsättningen. 

Den övervägande delen av dynfältet har under 1980 avsatts somnat-
urreservat, med föreskrifter som, om de helt efterlevs, kommer att 
skydda dynerna på ett i stort sett tillfredsställande sätt. Tyvärr 
är dock det bebyggda området undantaget från skydd. 

5.1.5 s k j u t b a n o r 

I sin relation till sanddynerna står skjutbanor av olika slag i en 
särklass, därför att ingen annan bildning i naturen erbjuder såd-
ana fördelningar vid anläggning av markörgrav, kulfång och skydds-
vall bakom detta som läsidan av en sanddyn: 
- väldränerad, torr mark att vistas på 
- lös, stenfri jord att schakta i 
- en brant sluttning, vilken tjänar som skyddsvall och är i det 

närmaste färdig att använda som kulfång; dynen ligger ofta i an-
slutning till ett plant område, där själva skjutbanan kan läggas 
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Fig 24 skjutbana vid Hednäset, Ume älv, sedd från 300-metersval-
len. Typiskt läge på plant glacifluvialt fält, med mål-
tavlorna i en sanddyn. 

ett material som Eir så fritt från finare jord att det inte klumpar 
ihop sig men som samtidigt är så fritt från grus och sten att 
anslaget i kulfånget blir garanterat fritt från rikoschetter 
och splitter. 

Kombinationen av de två sistnämnda faktorerna är i stort sett un-
ik i naturen. Gamla och nyare erosionsbranter i fint material 
förekommer på många håll, men sällan i ett läge där de med fördel 
kan utnyttjas för längre skjutbanor. 

Vid granskning av kartor och flygbilder samt vid observationer i 
terrängen har ett stort antal skjutbanor noterats på dynfälten 
eller i omedelbar anslutriing därtill. De har varit fördelade på 
fyra skilda typer: 
- skjutbanor för målskjutning mot tavla, längd 300 m 

Älgskyttebanor, längd 80 m, med 30 a 40 m lång bana för det rör-
liga målet 

- Pistolskyttebanor, längd 25 a 50 m 
- Anläggningar för lerduveskytte 

De förstnämnda har i regel anlagts på 40-talet. Många av dem är 
i dag föga utnyttjade, och en stor del av dem tycks inte under-
hållas längre. Älgskyttebanorna, varav de flesta anlagts på 60-
eller 70-talen, utnyttjas och underhålles väl. Pistolskyttebanorna 
hör delvis till en annan kategori, i det att de företrädesvis för-
lagts till redan befintliga sandgropar och grustag. De är sålunda 
inte specifika för sanddynerna, och anläggningarna är så små och 
ligger på sådant sätt att de ej exploaterat naturen eller verkar 
störande i andra avseenden. Anläggningarna för lerduveskytte in-
kräktar ej heller egentligen på underlaget i nämnvärd grad, och de 
är sannolikt ganska få överhuvudtaget. 
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Fig 25 Älgskyttebana i sanddyn vid Fällfors, Byske älv. 

Fig 26 Anläggning för lerduveskytte på sanddyn vid Hednäset, Ume älv. 



56 

Fig 27 Motocrossbana i utkanten av dynfältet vid Voxna.Inga skador 
genom motorcykelåkning har observerats på själva dynfältet. 

5. 1. 6 Körning med motorcykel i terräng 

På de för mekanisk påverkan i regel mycket känsliga dynfälten 
förekommer ofta ytskador som uppkommit genom fordonskörning och 
koncentrerat tramp. Denna påverkan behandlas i nästa avsnitt, som 
avser att ge anvisningar för skötsel av dynfält som skall undantas 
från exploatering och bevaras för framtiden. Redan här skall dock 
en företeelse av särskild betydelse nämnas, nämligen körning med 
motorcykel och moped i terrängen. Denna står i särklass såtillvida 
att man nästan överallt kan se enstaka motorcykelspår, även långt 
från vägar och annan motortrafik. 

Motorcykelåkning förekommer också i form av motocross. Regelrätta 
banor, där träning och i något fall tävling försiggått, har på-
träffats t ex vid Voxna station och mellan Dala-Järna och Nås. I 
dessa fall har dock banorna legat på gränsen mellan glacifluvium 
och sanddyner, samt till största delen i gamla grustag, varför det 
inte skett någon skada på själva dynerna. På skattungdeltat norr 
om Orsa har motocrosskörning förekommit på själva dynfältet, vilk-
et är ett mycket väl utbildat och ur flera synpunkter mycket intr-
~ssant område, men förhållandena är inte närmare kända. Körning 
med lätt motorcykel eller moped är ganska vanlig längs små rundor 
på dyner. Det verkar ofta ha varit en tillfällig lek utan sär-
skild planering. Den tredje formen är där motorcykeln passerar 
endast en gång. Troligen förekommer sådan körning lika ofta på 
glacifluviala avlagringar, men de skador som uppstår där är myck-
et mer begränsade, eftersom isälvsmaterialet nästan utan undantag 
är mer resistent mot mekanisk påverkan. 
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Motocrossbana i övergivet grustag mellan Nås och Dala-
Järna. Närliggande dyner visar inga skador från körning 
med motorcykel eller moped. 

SLUTSATSER 

Sandtäkt 

Dyner vid styrsjö och vid Viksjö De två nämnda fallen utgör exem-
pel på objekt som inte är särskilt väl kända. Vid tidpunkten för 
ingreppen hade dynerna vid styrsjö endast omnämnts helt kartfattat 
i litteraturen, och de vid Viksjö var ej kända alls. Avsikten är 
inte heller att här fastslå att de var särskilt värdefulla. Vid 
styrsjö hade visserligen den bortschaktade dynen vandrat i närmast 
sydvästlig riktning, alltså rakt motsatt vad man vanligen antar ha 
varit den förhärskande riktningen för dynbildningen i övriga dyn-
fält av brattforstyp. Vad detta har för innebörd och speciellt 
värde för forskningen är dock osäkert, eftersom dynerna inte ännu 
undersökts närmare. Det väsentliga i detta sammanhana är dock det 
faktum, att icke undersökta och eventuellt mycket värdefulla ob-
jekt kan exploateras och förloras för eftervärden så länge som man 
har den attityd som tydligt kom till uttryck beträffande det rela-
terade fallet vid Viksjö: "Det var ju ändå inte någon som brydde 
sig om vad man gjorde så där långt borta i skogen ..... ". 

Stora H~lleforsdynen Det har sitt intresse att här konstatera, 
att redan innan dynen togs i anspråk för olika ändamål, bland an-
nat i kommunal regi, förelåg en god och ur planeringssynpunkt till-
räckligt noggrann beskrivning av objektet, med analys av dess värde 
som naturhistoriskt dokument. Två faktorer kan framförallt ha bi-
dragit till den beskrivna utvecklingen: 
- redan kända fakta har ej fått någon spridning bland de berörda: 

allmänheten och beslutsfattarna 
- exploateringen av naturresurserna har genomförts utan hänsyn 

till allmänhetens legitima behov av en stimulerande rekreations-
miljö, och med total avsaknad av framtidsperspektiv vad beträf-
far naturresursernas utnyttjande. 
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Man tvingas göra den reflektionen, att det som beskrivits ovan har 
talrika parallellfall. På många håll befinner man sig sannolikt 
fortfarande på det stadiet, att de nämna faktorerna ännu föreligaer 
och förhindrar en vettig planering med förnuft i exploateringen, 
åtminstone när det gäller den sociala naturvårdens krav och skyddet 
av geovetenskapliga naturminnesmärken. 

Sandtäkt i dyner föga motiverad Sandtäkt i dyner är sällan motive-
rad av att just dynsanden skulle vara nödvändig för det ändamål 
den användes till. Användingsområdet torde i huvudsak vara begrän-
sat till enklare uppgifter som fyllnad i husgrunder och i rörgravar. 
Där kan inblandningen av diverse grövre och i viss utsträckning 
även något finare material tolereras, alltså kunde naturmaterial 
av varjehanda och mindre speciell kornstorleksfördelning utnyttjas. 
För åtskilliga ändamål med kvalificerade krav på gruset, såsom 
till betongballast eller till bärlager eller slitbanelager i vägar, 
är dynsanden knappast lämplig. 

Sannolikt utnyttjas alltså dynsanden i de allra flesta fall till 
sådana ändamål som mycket väl skulle kunna tillgodoses med något 
annat grusigt, sandigt eller grovmoigt material som finns till-
gängligt på platsen, kanske i rikliga mängder och på inte alltför 
långt transportavstånd. 

Orsaken till att just dynryggarna tagits i anspråk är helt säkert 
sådana faktorer som idag spelar en ekonomiskt sett underordnad 
roll: man har observerat att sanden fanns, den var lättare att 
gräva i med spade, det var enklare att lasta i från en sandås än 
att schakta en grop. Förutsatt att ovanstående resonemang är rik-
tigt, finns det numera oftast inte några vägande skäl att ta sand 
från sanddyner, varken i större eller mindre skala. Däremot kan 
de utgöra bevis på en speciell typ av landskapsutveckling, objekt 
som kanske snart skall värderas högt av kommande generationer. 

5.2.2 Vägar m m 

Högboms dyner vid Tärendö Exemplet är i mycket ett parallellfall 
till Stora Hälleforsdynen. Inte heller här saknades lättillgängli-
ga uppgifter om bildningarnas natur. Beträffande Högboms värdering 
finns i detta fall invändningen,att det inte är klart hur unik 
bildningen är ens i Norrbotten, eftersom länet är så dåligt under-
sökt, speciellt utanför den nämnda jordartskartans område. Med det 
refererade som utgångspunkt förefaller det dock egendomligt, att 
ej naturvårdande instanser överhuvud taget reagerat med åtgärder 
av endera slaget. Här som i föregående fall kan man fråga sig hur 
det förhållit sig med okunnighet respektive föråldrade ståndpunk-
ter visavi geovetenskaplig naturvård. 

Startbana för skogsflyg på Haftaheden Man skulle kanske ha trott 
att område~ som ligger så långt från bebyggelse och inte berörs 
av kända planer på anläggning av till exempel vägar eller fritids-
byar, skulle vara skyddade enbart genom sitt avsides läge. Med 
all önskvärd tydlighet framgår att så inte är fallet. Haftaheden 
ger en tydlig påminnelse om hur nödvändigt det är att inventera 
och informera om skyddsobjekt, även om de är belägna i avlägset 
liggande trakter. 
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5. 2. 3 F r i t i d s b e b y g g e l s e 

Solvar>boexemplet Om man ser till resultatet av den beskrivna ut-
vecklingen, kan man genast konstatera att den spridda fritidsbebyg-
gelsen lett till just en sådan situation som man bör undvika i na-
turvård och fysisk planering. Bebyggelsen har medfört olägenheter 
i flera avseenden. Med hänsyn till skyddet av detta lilla, väl av-
gränsade dynfält är det självklart såväl att bebyggelsen är olämp-
lig som att den skulle kunnat undvikas, om ej enbart privata ekono-
miska intressen reglerat utvecklingen - trakten är med all säkerhet 
rik på områden lämpliga för fritidsboende. Antalet fritidshus är 
ringa, inblandade personer få, och de ekonomiska värden som det hit-
intills rört sig om måste ha varit mycket begränsade. 

Det torde vara lika självklar~ att det vore förmånligt att i di-
rekt anslutning till den strand som livligt utnyttjas av allmän-
heten, kunna er b j ud a även ett öppet strövområde med de kval i teer 
som dynfältet från istiden erbjuder. Det bebyggda området ligger 
tyvärr även i fortsättningen mellan den av allmänheten så uppskat-
tade badstranden och dynfältet, med alla därav följande olägenhe-
ter. Det är väsentligt att man i den fysiska planeringen på alla 
nivåer visar framsynthet, så att liknande situationer undvikes 
eller rättas till. 

5. 2. 4 Körning med motorcykel i terräng 

~ntorcykel- och mopedkörning har observerats i tre former, vilka 
ur skaderisksynpunkt och sannolikt även med hänsyn till erforder-
liga motåtgärder tydligt skiljer sig från varandra: 
- Motocr>oss på särskilt anlagda banor. Eventuellt finns redan nu 

någon sådan som hotar värdefulla dyner. Torde kunna regleras på 
något enkelt sätt. 

- Lek med motor>cykel, moped och cykel på tillfälligt upplagda 
slingor. Ett hot mot alla känsliga dyner intill bebyggelse. Det-
ta är ett skäl att inventera dyner av eventuellt regionalt el-
ler lokalt intresse, för att därefter kunna vidta eventuellt mo-
tiverade åtgärder. 

- Enstaka passager> överallt i terrängen, vilka allt emellanåt kan 
löpa samman till mer trafikerade stråk, eller leda till en plats 
där man kcrt upprepade gånger, i likhet med föregående fall. Det 
bör observeras, att även enstaka passager räcker för att initiera 
vind- och vattenerosion på känsliga delar av dynerna. Den första 
förutsättningen att förhindra skador är givetvis att få en klar 
uppfattning om var det finns dyner, hur värdefulla de är och vil-
ka delar av dynerna som inte tål ens enstaka passager. Det kan 
förutsesr att fullständigt skydd mot enstaka körningar kan vara 
svårt att åstadkomma, även i reservat. 

Fig 29 Se omslagsbilden 
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6 RESISTENS MOT MEKANISKA PÅVERKNINGAR 

6. 1 UTGÅNGSPUNK'rER 

Även där de fossila dynerna inte utsätts för någon exploatering 
som medför exempelvis schaktning, anläggning av vägar eller lik-
nande större ingrepp, föreligger alltid ett potentiellt hot att 
de skadas på annat sätt. En orsak härtill är att dynområdena är 
mycket attraktiva för vissa former av fritidsaktivitet, en annan 
att dynerna samtidigt är mer känsliga för påverkningar än de 
flesta andra geovetenskapliga objekt. När en skada väl uppkommit, 
kan den i princip aldrig repareras. Om man vill bevara fossila 
dyner för framtiden måste man därför reglera förekommande verk-
samheter inom området, bl a allmänhetens uppträdande, tämligen 
rigoröst. Resistensen mot exempelvis upprepat koncentrerat tramp 
är mycket varierande inom ett dynfält, men med en god kännedom om 
dessa förhållanden bör det vara möjligt att både skydda området 
väl och utnyttja det för rörligt friluftsliv. 

Om man endast ser till de begränsade förändringar i dynernas form 
som kan tillskrivas tidigare mänsklig aktivitet, torde man få en 
missvisande bild av den verkliga skaderisken. Med all säkerhet 
kornmer påkänningarna på bl a de fossila dynerna att öka, såvida 
de inte skyddas på något sätt. Redan idag är en tendens i denna 
riktning mycket påtaglig, vilket tydligen sammanhänger med dels 
den tekniska utvecklingen, dels nya former för fritidens använd-
ande. Körning med motorcykel i terräng har redan nämnts i ett 
föregående avsnitt, och de talrika motionsslingorna på sanddyner-
na är en annan. skogsbrukets mekanisering i ett flertal former 
nödvändiggör nya ställningstaganden för att landskap och veten-
skapligt intressanta objekt skall räddas undan skador som inte 
kan repareras. Se figur 30. 

Några av dessa problem är av principiell natur, andra av prakt-
isk. Vad skall skyddas, och vad kan tolereras utan att objektet 
tar skada? Vilka medel skall användas för att nå det uppställda 
målet, med måttliga insatser och utan att hindra annan verksam-
het, bl a skogsbruk och allmänhetens utnyttjande av området på 
fritiden? 

I det följande skall dessa problem behandlas från följande aspek-
ter: 

vad är bestående skada på fossila inlandsdyner? 
- exempel som belyser skaderisker 
- några slutsatser av betydelse för skötselfrågor 

6.2 MÄLSÄTTNINGEN FÖR SKYDD OCH SKÖTSEL 

Utgångspunkten för arbetet bör vara att objektet bevaras i sin 
egenskap av ett vittnesbörd om en gång utspelade förlopp och till-
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Figur 30 Hyggesplogning på Sveriges högst belägna dynfält, söder 
om Lillhärdal 

skapade former och strukturer. Bildningar som tillkommit under en 
period i landskapets utformning då processmiljön var helt annor-
lunda än den nuvarande måste värderas med hänsyn till hur väl de 
är bevarade i sitt ursprungliga skick. Om man först ser till de 
gamla inlandsdynerna, tillhör de, liksom moräner och isälvsavlag-
ringar de formserier som bildades i samband med nedisningarna. 
Vad som är av intresse är sålunda det minerogena jordtäckets pri-
mära ytformer och strukturer, så som dessa tedde sig under tiden 
närmast efter landisens avsmältning från området i fråga. 

Allt sedan denna tid har dessa fossila glaciala, glacifluviala och 
eoliska bildningar kontinuerligt utsatts för mer eller mindre på-
tagliga förändringar genom geomorfologiska processer av skilda 
slag. större eller mindre deformationer har uppstått genom komp-
aktion, uttorkning, tjälning, jordmånsbildning, växande och för-
multnande trädrötter, ras och skred samt vatten- och vinderosion 
(figur 31). 

Vid bedömning av vad ett skyddsobjekt tål i fråga om påverkan 
genom människan är det av visst intresse att klargöra i vilken 
omfattning den primära överytans detaljer redan utplånats och yt-
lagrets strukturer förstörts. situationen kan sammanfattas i 
följande punkter: 

- Ytans detaljformer och det översta skiktets strukturer är redan 
i viss mån destruerade genom markprocesser. Eventuellt har sek-
undära förändringar genom bl a ytavspolning, vinderosion och 
tjäleffekter lokalt påverkat ytan i hög grad redan innan den 
första gången koloniserades av växter. 

- Den sekundära omformningen av ytlagret varierar med bildningens 
art. I morän kan tjälskjutning av stenar och block vara betyd-
ande. I glaciala och postglaciala finsediment har, genom in-
verkan av torksprickor, tjäle och djupa växtrötter, utbildats 
ett skikt på upp till flera meters mäktighet, torrskorpan, som 
är präglad av sekundära strukturer. 

- I vissa terränglägen är den sekundära omformningen särskilt 

L 
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Fig 31 Fossil markhorisont i sekundärt omformad dyn på Brattfors-
heden. Nedtill regelbunden snedskiktning, typisk för de 
fossila dynerna, som utbildats under konstant vindriktning. 
Längre upp är den primära strukturen destruerad genom ut-
bildning av podsolhorisonter och genom kraftiga trädrötter. 
Den ursprungliga ytans form är dock i stort sett intakt. 
Den yta som syns i figuren är något mindre än 1 x 1 m. -
Från Bergqvist och Lindström 1971. 

kraftig. I sluttningar kan ytlagret ha förändrats starkt genom 
ras, skred och kryprörelser. 

- Hos vissa objekt är ytans detaljformer av särskild betydelse 
för tolkningen: även mindre strömfåror och strömgropar på 
sandurfält, små avvikelser i den eljest mycket jämna ytan 
hos sanddyner. På gamla inlandsdyner kan observationer av även 
små urblåsningar eller ackumulationer ge vägledning i flera 
avseenden. De kan vara av betydelse för bedömning av huruvida 
någon sekundär omformning skett och vilken omfattning den haft, 
vilket är avgörande för tolkningen av t ex vindriktningarna 
vid tiden för dynernas bildning. 



L 

63 

Fig 32 Vinderosion på Bonäsheden efter en skogsbrand i början av 
1900-talet. -Från Högbom 1913. 

Det vetenskapliga värdet av fossila dyner eller andra bildningar 
från tiden för inlandsisens försvinnande behöver därför inte all-
tid gå förlorat därför att de utsätts för små, ytliga deforma-
tioner. Det bör i varje fall vara möjligt att ange något mått på 
den maximalt tolerabla förändringen. Toleransgränsen kan vidare 
variera med hänsyn till följande faktorer: 

- Bildningens art: systematiska skillnader finns mellan olika 
slag av moränformer, glacifluviala avlagringar, sanddyner, m m. 

- Lokala variationer i den sekundära omformningen av ytan: i 
svackor kan frostskjutning ha spelat en stor roll, i branta 
sluttningar skred och kryprörelser. 

- I bedömningen av redan förefintliga skador, men även i ambi-
tionerna att anordna och upprätthålla ett hundraprocentigt 
skydd, kan det spela en viss roll hur väsentliga detaljerna i 
ytformerna är. Där dessa detaljer spelar en något mindre roll 
och där de samtidigt - åtminstone för den tillfällige besökaren-
döljes av ett kraftigt utbildat vegetationsskikt, t ex i form 
av ljung, bärris eller gräs, kan toleransgränsen ökas. 

Om man istället ser till former utbildade genom postglaciala, 
subrecenta och recenta processer, föreligger givetvis en helt 
annan situation. Blocksänkor kan t ex ha fått sin utformning 
genom processer i postglacial tid, skred kan datera sig från helt 
skilda perioder och eoliska avlagringar har bildats såväl i för-
historisk och historisk tid som i nutiden. Ambitionerna i skyddet 
av ytans detaljformer måste då fastställas med hänsyn till situa-
tionens krav i de olika fallen. 

När föreskrifter skall utformas till skydd för glaciala, glaci-
fluviala och andra bildningar av äldre datum, kan sålunda diskut-
eras att i viss mån tolerera lättare påverkan och mindre omform-
ning av detaljer i det översta ytskiktet. Problemet tycks inte ha 
behandlats systematiskt i litteraturen, och något underlag för 
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att avgöra var toleransgränsen skall sättas för sådan påverkan 
finns tydligen inte utarbetat. För fossila inlandsdyner torde 
man provisoriskt kunna uppställa följande regel: gropar, fåror 
och upphöjningar av 5 a 10 cm djup respektive höjd verkar i de 
allra flesta fall störande vid granskning av den för övrigt ex-
ceptionellt jämna ytan hos typiska dyner, där vegetationens läg-
re skikt oftast är svagt utbildade. 

6.3 EXEMPEL PÅ EROSION OCH EROSIONSKÄNSLIGA YTOR 

6.3.1 Regionala skillnader 

De förändringar i dynernas yta som här skall redovisas har ut-
valts med tanke på att de kan tas som indikationer på att lokal-
erna är särskilt känsliga för mänsklig påverkan, även mycket lätt 
sådan. Observationsmaterialet är mycket olika i skilda delar av 
landet, och det är därför naturligt att göra en regional uppdel-
ning av materialet och de försök som görs att generalisera för-
hållandena. Indelningen blir då något annorlunda än vid upprätt-
andet av förteckningen över svenska inlandsdyner, jfr avsn. 2.4. 

Region A. större delen av landet, fr o m mellersta Småland till 
och med södra Norrbotten. 
Region B. Området norr om linjen Gällivare - Pajala öster om de 
egentliga fjällen. Motsvarar avgränsningen av det nordligaste om-
området i förteckningen över svenska inlandsdyner. 
Region C. Området söder om region A. 

6.3.2 Region A 

Indicier på känslighet för bl a vinderosion 

Att sekundär sanddrift och vinderosion förekommit på fossila dyn-
er visar sig i nutiden på två sätt: dels genom erosionsformer, 
dels genom fossila markhorisonter, vilka översandats under någon 
period med förnyad sanddrift. I andra fall kan den sekundära för-
ändringen ha skett omedelbart efter den ursprungliga dynbildning-
en, innan ytan ännu hunnit fixeras av någon vegetation. 

Inom region A är oftast erosionsformerna ganska otydliga, efter-
som de är små och nästan undantagslöst utbildade och åter igen-
växta för så lång tid tillbaka, att de ej avspeglas i vegeta-
tionstäcket. Åldern kan ej så lätt bestämmas i fält, de kan i 
vissa fall kanske härröra från i stort sett samma tid som den då 
dynerna bildades. 

De översandade markhorisonterna utgör däremot säkra bevis på att 
en lång tid förflutit mellan dynbildningen och den förnyade sand-
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Fig 33 Fossil markhorisont i dyn vid Lerbäck , söder om Halls-
berg. Genom sekundär vinderosion (från höger i bilden) 
har det ursprungliga dynkrönet fått formen av en flack 
avblåsning. Horisonten markerad med en streckad linje . 

driften. De torde också kunna tas som indicier för att sådan 
sanddrift kan uppträda igen inom regionen även under nutida kli-
matförhållanden. Av intresse är då att fastställa vilka andra 
faktorer än klimatet som initierar vinderosionen t ex olika slag 
av mänsklig påverkan. 

Eftersom de nämnda horisonterna inte kan observeras annat än där 
det finns öppna, färska skärningar, är kunskapen om deras före -
komst givetvis ofullständig. Det förefaller dock ganska klart att 
de tilltar i omfattning söderut men är få och obetydliga i Norr-
land söder om region B . 

SanddPift i histoPisk tid har beskrivits på bl a Bonäsheden vid 
Mora. På ett foto från 1913 (figur 32) över ett område som något 
tidigare härjats av skogsbrand kan man se att sanden ligger öppen 
på en stor del av dynkrönen. Uppgifter finns också att ortsbe-
folkningen sett sig nödsakad att söka hejda sanddriften genom att 
täcka de öppna sandytorna med risknippen . Att dynerna vandrat i 
sådan omfattning att de, som det sägs, skulle ha "hotat att be-
grava närliggande bebyggelse och odlingsområden" förefaller viss-
erligen att vara en väl drastisk beskrivning av situationen, men 
faktum är dock att sanddriften vållade bekymmer. 

Fossila maPkhoPisonteP har påträffats på enstaka ställen inom 
dynfälten vid Solvarbo, på Brattforsheden (jfr figur 31) och på 
Lerbäcksmon (figur 33). Av dynernas ytformer att döma har även 
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Fig 34 sydvänd trädlös dynläsida på Selstamon, norra Ångerman-
land. Ytan, som utan direkt påvisbar anledning har fläc-
kar med öppen sand, är mycket känslig för påverkan. 

flera områden med flygsand intill och strax söder om den mellan-
svenska israndzonen (ungefär linjen Kinnekulle - Kolmården) varit 
utsatt för sekundär omlagring. Nära Skövde har man funnit sand-
skikt inlagrade i torvlager som bildats för tre tusen år sedan, 
alltså bevis för en period med sekundär omlagring av den omgiv-
ande flygsanden. De nämnda iakttagelserna visar att här och där 
inom region A har förekommit sanddrift under sen tid. I ett par 
fall har det skett i historisk tid och under samma klimatförhåll-
anden som nu, och antagligen är det människans påverkan på land-
skapet som är orsaken. Av detta kan man dra slutsatsen att dyn-
fälten fortfarande är erosionsbenägna och känsliga för ingrepp. I 
flera andra fall är ålder, klimatmiljö och den direkta orsaken 
till sanddriften okända. 

Spontant öppen mineraljord. Dynsanden ligger öppen även där inte 
dynerna utsatts för någon påtaglig yttre påverkan. Detta är ock-
så ett ganska tillförlitligt tecken på höggradig risk för erosion 
genom vind och andra agentier. Sanden kan ligga synlig i större 
eller mindre fläckar, eller endast vara dold av ett mycket tunt 
lavtäcke som i torrt tillstånd brister sönder och flagar av vid 
första tramp av människa eller djur. i-1est är det dynkrön och branta 
läsidor som ser ut på detta sätt. På läsidorna finns det i en del 
av dessa fall tecken som tyder på kryprörelser och tendenser till 
rännilserosion. 

Förekomsten av sådana erosionskänsliga ytor är givetvis ej full-
ständigt känd så länge ingen heltäckande dyninventering genom-
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Fig 35 öppna sandfläckar på dynläsida på Kastelmon, vid Ljusnan. 

förts, men följande lokaler kan anföras som exempel på vad som 
hittills observerats: 

Norrut på Åmanheden norr om Asele finns en mycket speciell dyn, 
Brännkarlskammen, vilken vandrat i nordostlig riktning och driv-
its upp på en moränsluttning. På den sålunda mot sydväst vända 
höga och branta vindsidan återfinnes erosionskänsliga ytor av den 
beskrivna typen. Till de nu rådande förhållandena har säkerligen 
bidragit att dynen kalhuggits och planterats för något år sedan. 
- En liknande lokal finns nordvästut på storheden norr om ör-
träsket. I detta fall gäller det en mycket hög, mot öster vänd 
läsida, som även den nyligen kalhuggits. 

Inom Västerbotten är sannolikt lokaler med spontant öppen mineral-
jord sällsynta, och de två nämnda är de mest extrema som observer-
ats i länet. 

Norra Angermanland har ett antal välkända dynfält. Förhållandena 
liknar mycket dem man finner i Västerbotten. Som exempel på erosi-
onskänsliga lokaler kan nämnas den sydvända delen av läsidan hos 
en större bågformad dyn söderut på Selstarnon (figur 34). 

Från Gävleborgs län kan nämnas Kastelmon, strax nedströms Laforsen 
i Ljusnan. Kastelmon utgör till största delen ett plant delta av 
det slag som är vanligt längs norrlandsälvarna. Ytan, som till 
stor del består av medelgrov sand, har på flera håll en ytterst 
svag markbet~ckning av lavar, vilka även där de ej visar synbara 
spår av påverkan lämnar sanden fullt synlig mellan rutor i lav· 
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Fig 36 Koncentrerat tramp kring saltsten på dynkrön norrut på 
Brattforsheden. 

täcket. På den sydvända branta läsidan av områdets största dyn 
-av allt att döma ej nämnd i litteraturen - finns rester av gamla 
trädstammar och stubbar, men i nutiden har tydligen inte någon 
återväxt av träd kunnat ske. Ytan är delvis öppen och utsatt för 
viss jordflytning, samt antydningar till vattenerosion. Se figur 35. 

I närheten finns en annan liknande lokal, återgiven med foto i be-
skrivningen till jordartskartan över länet (G Lundqvist 1963 sid 
84). Det är som i förra falletfråga om en sydvänd, trädlös läsida 
utan återväxt med träd eller buskar men med små fläckar av öppen 
mineraljord. Den i beskrivningen avbildade vinderoderade ytan kan 
dock från början ha uppkommit genom mänsklig påverkan - troligen 
har där legat en tjärdal. 

Som exempel på hur skiftande förhållanden som kan råda på fossila 
dyner kan nämnas en dyn norrut på Brattforsheden (figur 36) .Trots 
det intensiva trampet kring saltstenen har mineraljorden knappast 
trampats sönder alls. 

De givna exemplen är i stort sett representativa för övriga delar 
av region A beträffande förekomsten av öppen dynsand. Här och där 
förekommer branta dynläsidor och krön där sanden skymtar fram, 
ibland som en följd av att ett djur eller en människa passerat 
över ytan någon enstaka gång. 



L 

69 

Fig 37 Spår efter engångspassage med en (!) motorcykel på dyn i 
reservatet vid Darnrnsjön, nära Solvarbo. Ytan är ej mer 
känslig än flertalet andra branta dynläsidor. Järnför fig 
38 och 39 från samrna lokal. 

Tramp och spår från fordon samt åtföljande rännilserosion 

Effekterna av tramp och fordonstrafik i terrängen belyses av ob-
servationer från ett stort antal lokaler. De primära följderna av 
dessa påverkningar samt hur även helt obetydliga primärskador kan 
förstoras genom vattenerosion, eventuellt i kombination med upp-
frysningsfenornen, illustreras av figur 37, 38 och 39. Det är tyd-
ligt att på vissa dyner ett enda spår av till exempel en motor-
cykel som kört utför en läsida är tillräckligt för att igångsätta 
erosionsförlopp som kan medföra skador av större eller mindre 
format. 

På Arvsheden vid Oresjön, nära Furudal, går en liten stig utför 
en sydvänd läsida. Sannolikt på grund av tramp i kombination med 
mopedkörning har vatten börjat att rinna längs stigen. Därvid 
eroderas den lösa sanden och förs ned till i närheten av dynens 
fot, där den delvis avlagras vid sidan av stigen i solfjäderform-
ade bildningar (figur 40 och 41). situationen är typisk för de 
fall där en trampad stig eller ett hjulspår går rakt utför en 
dynläsida. Det kan för övrigt förefalla överraskande att det 
regnvatten som faller på stigen inte infiltrerar i det porösa 
materialet, utan räcker till att bilda en rännil som förrnår ero-
dera och transportera bort sanden. 
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Fig 38 Samna lokal som i figur 37 och 39. Ytvattenerosion längs en liten löp-
slinga som här gått rakt utför dynen. Sannolikt har man även kört med 
cykel eller moped innen erosionen började. Det eroderade materialet 
har bildat en liten kon vid dynens fot. 

Fig 39 Detalj av den eroderade fåran i figur 38. 
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Fig 40 och 41 Liten gångstig på sydvänd dynläsida på Aivsheden vid Ore-
sjän, nära Furudal. Ytvattenerosion efter koncentrerat tramp 
och mopedkörning har skurit ur stigen upptill och fört mate-
rialet nedåt, där det delvis spritts ut åt sidorna i små 
deltaliknande bildningar. 
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Figur 42 Hjulspår utför dynläsidor efter kalavverkning på Skatt-
ungdeltat, norr om Orsa. 

Dynfältet på Skattungdeltat, mellan Orsa flygplats och riksväg 81 
mot Sveg, utnyttjas till viss del för motionsslingor och körning 
med motorcykel i terräng. En del av dynfältet har nyligen kalav-
verkats. Det intryck man får vid ett kortare besök är att området 
är ovanligt resistent mot påverkan. Vid avverkningen har tunga 
skogsmaskiner gjort spår i dynerna, bland annat går ett antal 
spbr rakt utför läsidorna (figur 42). Trots denna kraftiga påver-
kan, som i allra högsta grad borde initiera erosion genom rinnande 
vatten, har några sådana sekundäreffekter ej observerats. Endast 
undantagsvis kunde några små rännilsfåror observeras. 

Området tycks för övrigt vara väl lämpat att studera för utvärder-
ing av skogsavverkningens inverkan på dynerna, samt för undersök-
ning av konsekvenserna av övriga aktiviteter inom området. 

Ravinerosion 

I de ovannämnda exemplen från Solvarbo och Arvsheden har det rin-
nande vattnet endast åstadkommit mindre fåror i dynernas yta. På 
några lokaler har emellertid observerats att rinnande vatten el-
ler grundvatten medverkat till utbildningen av djupare erosions-
former i dyner. Vi har alltså att göra med ravinerosion. Två ex-
empel skall nämnas: 

Den tidigare nämnda dynen Brännkarlskammen norr om Amsele ligger 
uppe på en moränsluttnig, orienterad längs sluttningen. Såsom är 



Fig 43 och 44 (underst) 

Ravinerosion i dyn som vandrat upp 
på en moränsluttning norr om Fäll-
fors vid Byske älv. Ravinerosionen 
har utlösts av ett traktorspår, men 
den är också betingad av att ytvatten 
från sluttningen ovanför dämms upp 
av sanddynen. 
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fallet med flertalet dyner som ligger på detta sätt, finns en 
t.endens 3.tt ytdräneringen från sluttningen ovanför däms upp av 
dynryggen. I den nämnda dynen går ett traktorspår utför slutt-
nin~en, tvärs över dynryggen på ett ställe där den är särskilt 
låg. 

Traktorspåret har tydligen för några år sedan initierat utbild-
ningen av en mindre ravin längs spåret. Materialet har avlagrats 
i form av en deltaliknande bildning nedtill på sluttningen, där 
lutningsgradienten minskar. Vid ravinens utbildning kan såväl 
grundvatten som ytvatten ha deltagit i erosionen. 

Vid Byske älv 8 km uppströms Fällfors (lokal AC 3 i förteckning-
en över dynförekornster, koordinatruta 23K 7f) finns ett parall-
ellfall till föregående. Dynen i fråga ligger även här med lä-
sidan vänd uppåt en rnoränsluttning. Erosionen har skett i en 
traktorväg, men det är tydligt att den har haft karaktären av 
jordflytning, varefter materialet transporterats vidare med rin-
nande vatten. Den därvid utbildade ravinen har haft något större 
dimensioner än i föregående fall (figur 43 och 44). I förbigåen-
de kan noteras att det material som avlagrats nedtill på slutt-
ningen inte bildar någon iögonenfallande form och att kvantitet-
en förefaller liten i förhållande till ravinen, trots att det 
mesta av den eroderade dynsanden måste återfinnas i ackumulati-
onen. 

Av de två nämnda exemplen kan man dra den slutsatsen att erosion-
en betingats av det speciella läget på en närmast impermeabel rno-
ränsluttning, med viss uppdämning av ytvatten som följd. situa-
tionen är i sådana fall labil, och erosionen utlöses lätt efter 
passage av tungt fordon. Ravinbildning är säkerligen möjlig utan 
att ytvatt<~n i första stadiet rinner över dynkrönet. Grundvatten-
erosion av typen jordflytning kan i sådana fall leda till bakåt-
gripande ravinerosion även i dynsand. 

Raviner som bildats för lång tid tillbaka är ganska vanliga på 
fossila dynfält. situationer som de nyss nämnda kan till exempel 
spåras på några andra ställen i närheten av Arnsele. Oftare har 
dock raviner, många gånger av större format, skurit sig in i de 
älvterrasser som utgör ravinernas underlag och därvid kapat av 
någon del av en dyn. Dessa exempel är intressanta, eftersom de 
visar att dynerna är äldre än ravinbildningen. 

Även recent ravinerosion som griper in i terrasser med dyner har 
observerats. Bland annat kan nämnas ganska omfattande ravinero-
sion på följande platser, där dock själva dynerna ännu ej berörts 
av erosionen: Vid Byske älv nära Fällfors, vid Mohedarna norr om 
Brattforsheden samt vid Gönan söder om Lillhärdal. I många fall 
av recent ravinbildning är den sannolika orsaken mänsklig påver-
kan, bland annat anlagda vägar eller fordonstrafikerade stråk 
i terrängen i den ornedelbara närheten. 

6.3.3 Region B 

Detta nordliga område skiljer sig avsevärt från föregående genom 
den rikliga förekornsten av recent och något äldre vinderosion. 
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Fig 45 Vinderosionen började troligen först sedan tallarna huggits 
ner. Från dynområdet vid Kuttainen, sydost om Karesuando. 

Fig 46 Vid recent erosion blir den nya dynsidan ofta mycket brant. 
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Fig 47 Även på det avsides liggande dynområdet vid Kuttainen har 
man kört med motorcykel. Till höger rester av ytan på den 
ursprungliga asymmetriska dynen. 

Ytor som karakteriseras av delvis öppna sandfläckar med tendenser 
till erosion genom rinnande vatten förekommer här som i region A 
och region C, men bilden domineras mest av de vinderoderade ytor-
na. Några karakteristiska exempel skall nämnas: 

Vid Kuttainen (lokal BD 6 i förteckningen i avsn. 2, koordinat-
ruta 31L Oh) sydost om Karesuando finns några dyner med kraftig 
recent vinderosion. Den ursprungliga formen av transversella, 
symmetriska dyner bildade av västvindar är fortfarande mycket 
tydlig, och spår av subrecent eller mycket gammal sekundär om-
formning saknas. Den recenta erosionen kan sannolikt härledas 
till avverkning av ett tallbestånd sbm en gång funnits på dyner-
na (figur 45) samt till djurstigar på dynkrönet. 

Förloppet vid utbildningen av de skålformade urblåsningarna är 
följande: Endast en mindre yta med öppen sand finns från början 
tillgänglig för vinderosionen. Så snart en fördjupning börjar ut-
bildas får denna en markerad, brant kant. I fördjupningen bildas 
kraftiga vindvirvlar, vilka sammanträngs och förstärks vid grop-
ens kant. Härigenom förmår vinden kasta upp sanden över kanten, 
varvid den sprids ut något över den ursprungliga ytan på dynens 
närmast intill liggande delar. Där vinderosionen börjat på detta 
sätt kan den gå vidare dels åt sidorna, dels nedåt, såvida inte 
den möter något mer resistent material. 

Vid Kuttainen har den ackumulerande sanden endast på några få, 
till storleken starkt begränsade ytor gett upphov till sådana 
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Fig 48 Recent vinderosion på de av Högbom 1923 beskrivna dynerna 
vid Tulusjärvi, norr om övre Soppera (se figur 49). Erosi-
onen har i dag ungefär samma omfattning som för sextio år 
sedan. 

Fig 49 

Rullstensås och sanddyner vid 
Tulusjärvi samt vinderosion-
ens omfattning omkring 1920. 
5 m ekvidistans mellan hel-
dragna nivåkurvor. l. morän 
och isälvsmaterial, 2. recent 
vinderosion (år 1920\. I tvär-
snittet upptill är all dynsand 
prickad. Dynerna har utformats 
av nordvästvindar, som trans-
porterat materialet från åsen 
mot sydost. - Från Högbom 1923. 
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läsidesbranter med materialet i rasvinkel, vilka eljest är karak-
teristiska för dyner som byggs upp eller vandrar (jämför figur l 
samt 7 och 8). På läsidan byggs i stället upp kuddar av sand som 
hålles kvar i vegetationstäcket så att lutningen kan bli mycket 
brant. Processen är densamma på andra dyner i regionen (figur 46). 

Det bör observeras att även här, i en utpräglad glesbygdsregion 
och på långt avstånd från nämnvärda befolkningscentra samt ett 
gott stycke från alla bil- och traktorvägar, har man sökt sig 
fram genom den inte helt lättframkomliga terrängen med motorcykel 
fram till dynryggen och kört längs denna (figur 47). 

Vid södra änden av sjön Tulusjärvi norr om övre Soppera (lokal 
BD 18 i förteckningen, koordinatruta 30K 4j) finns några dyner 
som beskrivits av Högbom (se figur 48 och 49). Om man betraktar 
dynerna i sin helhet är den primära dynformen ännu fullt tydlig, 
men såväl dynernas krön som deras sidor har grävts sönder av 
vinderosionen, så att talrika skålformade gropar utbildats, del-
vis i sådan omfattning att dynernas ursprungliga form på sina 
ställen är mycket otydlig. 

De skålformade, djupa urblåsningarna har samma karaktär här som 
vid Kuttainen. En del av dessa gropar har öppen sand och recent 
vinderosion. En jämförelse med Högboms kartskiss visar dock att 
i stort sett har de öppna sandytorna samma läge och storlek nu 
som för snart sextio år sedan, då skissen ritades. Inom detta om-
råde är alltså inte vinderosionen varken en helt ny företeelse 
eller en process som leder till snabba förändringar. (En nog-
grann kartering skulle sannolikt ge detaljavvikelser från Högboms 
skiss.) 

Den recenta erosionen förekommer delvis i anslutning till en 
ganska nyligen anlagd slinga för terränglöpning. Vad denna kan ha 
för inverkan på utvecklingen är det svårt att avgöra. Se fig 48. 

En stor del av de skålformade gropar som fanns på dynerna var mer 
eller mindre fullständigt överväxta. Eftersom dessa är äldre än 
de som Högbom beskrivit, är det sannolikt att vinderosionen på-
gått ett eller snarare ett par hundra år. Om man däremot skulle 
anta att sanddrift pågått i större eller mindre omfattning under 
hela den postglaciala tiden, då förefaller det egendomligt att 
inte dynerna omformats i större utsträckning, så att de ursprung-
liga dragen av en asymmetrisk dyn med regelbunden form inte utplå-
nats helt. 

Något norr om föregående lokal, nära Kuormakka (koordinatruta 
300 Sj) finns några smala ryggar, bland annat en som ligger i öst-
västlig riktning och en i nord-sydlig. De är mycket starkt vind-
eroderade, med djupa urblåsningar än i ryggens mitt, än i den ena 
eller den andra sidan. Ryggarna är så starkt omformade att man 
inte kan urskilja några primära former som klart utvisar att de 
är dyner. Då det dessutom på en del ställen förekommer grovt grus 
och småsten som visar att ryggen ej helt och hållet är uppbyggd 
av dynsand, är det tills vidare oklart om det överhuvud taget nå-
gonsin funnits en fossil dyn av det regelbundna utseende som el-
jest är vanligt. Det är också oklart vilket alternativ som annars 
är sannolikt. En glacifluvial bildning med ryggform och så fint 
material att det eroderas av vinden på samma sätt som en verklig 
sanddyn ? 
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Fig 50 Vinderoderade gropar där sandtransporten f6r länge sedan upp-
hört. Från ett starkt vinderoderat område norr om Tulusjärvi. 

Fig 51 St6rre urblåsning som vidgas och blottar översandade markho-
risonter. En horisont i gropens bortre vägg markerad med en 
streckad linje. Från samma område som föregående bild. 



80 

Fig 52 Recent vinderosion i glacifluviala bildningar vid Måljo-
jåkk, Lainio älv, nordväst om övre Soppero. 

Den recenta erosionen är omfattande, och det framgår även av 
många äldre gropar i olika stadier av igenväxning samt av djupt 
begravda markhorisonter att vinderosionen pågått under en längre 
tid (figur 50 och 51). Även här finns det många av renar väl upp-
trampade stigar längs dynkrönen, och sannolikt har renarna spelat 
och spelar fortfaranden en stor roll för uppkornsten och utveck-
lingen av vinderosionen. 

Vid MåZjojåkk väster om bron över Lainio älv vid Kenttäkoski 
(lokal BD 15, ruta 30K Be) finns ytterligare ett exempel på om-
fattande recent vinderosion (figur 52). Denna tycks här försiggå 
i ett underlag av isälvsmaterial som ej omlagrats av vinden tidi-
gare. I detta övergångsområde mellan skogsland och fjäll, bland 
annat kring Lainioälvens källarrnar, finns ett flertal andra loka-
er av likartat slag. 

Om man slutligen vill sammanfatta och bedöma region B, måste re-
sultatet ses mot bakgrund av att underlaget härför är begränsat 
och att en stor del av området icke alls är undersökt. De anförda 
exemplen visar dock att vinderosion pågår i nutiden i viss omfatt-
ning, varvid en del av de primära dynformerna i regionen så små-
ningom eroderas bort. På många andra lokaler är situationen yt~ 
terst labil: vatten och vinderosion kan initieras även av måttli-
ga yttre påverkningar, såsom tramp av renar. Hur snabb en sådan 
utveckling kan bli kan endast bedömas efter uppföljande studier. 

Innan åtgärder vidtas för att hejda den pågående erosionen och fö-
rebygga en utvidgning av densamrna bör målsättningen klart fast-



Fig 53 

Fossil podsol, utbildad 
i och överlagrad av eol-
iskt material. Bildytan 
är 1 m bred. Under det 
ljusa urlakningsskiktet 
är materialet mörkt röd-
brunt och sammankittat 
(skenhälla). Fossila 
podsoler finns på flera 
ställen i området Kävsjö 
- Slättö Sand - Nissa-
dalen. 
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ställas. Dels finns det anledning att här som på annat håll söka 
bevara de fossila dynformerna, vilka kan antas ha bildats vid ti-
den för inlandsisens avsmältning, dels är det önskvärt att kunna 
studera de verkande processerna och den pågående utvecklingen. 
Båda dessa syften kan knappast tillgodoses på samma lokal. 

6.3.4 Region C 

Inom region C finns ett stort antal lokaler där erosion genom 
vatten och vind förekommit i sen tid eller pågår ännu i nutiden. 
Följande typer av lokaler är rikligt företrädda: 

- Dyner uppbyggda eller omformade i historisk samt i förhistor-
isk tid, samt fossila markhorisonter, vilka måste tillhöra 
någon epok med dynbildning. 

- Recent erosion, oftast av måttlig omfattning, genom rinnande 
vatten på branta dynsidor som utsatts för tramp eller liknan-
de påverkan. 

- Recent vinderosion, bland annat på odlad sandjord. 

Den i ovannämnda former uttryckta känsligheten för erosion anger 
att flygsandsförekomsterna inom regionen lätt kan sättas i rörel-
se vid viss markanvändning eller viss tillfällig påverkan. 
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Fig 54 Från Slättö sand. Erosion genom rinnande vatten längs en 
av besökare upptrampad stig. 

Ifrågavarande förekomster har endast undersökts översiktligt. De 
har kommenterats något i anslutning till den utarbetade förteck-
ningen och kartan över svenska dynfält (avsn. 2.4). Till detta 
kan nämnas åtminstone ett intressant exempel: 

Slättö Sand norr om sjön Bolmen bildar genom sitt läge en över-
gång mellan region A och C. Lokalen väckte tidigt uppmärksamhet 
som "en öken mitt inne i smålandsskogarna". Området blev under 
1700- och 1800-talen helt vinderoderat och kalt sannolikt på 
grund av intensivt bete och djurens tramp. Vinderosionen slukade 
sålunda betesmarken, och sanddriften hotade att förstöra den öpp-
na åkerjorden. 

För att binda sanden planterades därför hela det kalblåsta områ-
det med bergtall. Man kan säga ott operation bergtall lyckades 
men att det planterade området i sig självt blev ett dött kapital 
så tillvida att det alltsedan dess täcks av en improduktiv, oge-
nomtränglig snårskog. De ogenomträngliga snåren tilltalar knap-
past de besökande turister som lockats dit av beskrivningen av 
reservatet och områdets historia. I sitt nuvarande skick är det 
dock givetvis på sitt sätt både ett natur- och kulturminne, men 
det skulle vara så i ännu högre grad om någon del därav kunde 
bevaras som ett öppet flygsandsfält. 

j 
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6.3.5 Sammanfattning 

De givna exemplen har i stor utsträckning belvst de varierande 
förhållanden inom dynfälten som gör att skador uppkornmer på vissa 
ställen men inte på andra som utsatts för liknande påverkan. 
Några erosionsfrämjande faktorer kan också anges mer generellt: 

- Dynläsidan och dess övergång i krönet är mer känsliga än andra 
delar av dynen. Åtminstone till en del kan detta återföras på 
den branta formen. 

- Lokaler där mineraljorden är direkt synlig är mycket känsliga. 
- Hos dyner som vandrat upp mot en moränsluttning finns en risk 

för kraftig ravinerosion. 
- Spår av motorcykel, moped och till och med vanlig cykel är mer 

destruktiva än man gärna kunnat föreställa sig. Detta gäller 
även vid en enda passage av fordonet. Orsaken är i första hand 
att ytvatten samlas och avrinner längs spåret, där den lättero-
derade dynsanden snabbt gräves sönder. Denna effekt uppträder 
naturligt nog mest där spår går mer eller mindre rakt utför en 
brant läsida, men även under andra förhållanden om det är en 
känslig yta. 

- Upprepat, koncentrerat tramp, t ex på motionsslingor, har unge-
fär liknande effekt. 

Vidare kan framhållas de mycket utpräglade skillnaderna mellan o-
lika delar av landet. Dessa tar sig uttryck dels i varierande re-
sistens mot påverkan, dels i arten av de verkande processerna. så 
finns t ex en tydlig risk för erosion genom rinnande vatten inom 
hela landet, medan vinderosionen mest framträder längst i norr, 
därnäst i frekvens i södra Sverige. Karakteristiskt för de ovan 
angivna tre regionerna är följande: 

Region A I stort sett är dynerna ganska resistenta. Risk finns 
för skador genom tramp och fordonskörning på känsliga lokaler, 
samt sekundär erosion genom rinnande vatten. Risken för vindero-
sion är vid nuvarande markanvändning och i övrigt rådande för-
hållanden mycket liten. 

Region B Dynerna är mestadels mycket känsliga. Risken för skador 
av olika slag är mycket stor på de flesta dynfält, även om det 
finns lokaler med högre resistens. Vinderosionen är av mycket 
stor betydelse. Tramp av renar spelar sannolikt en viss roll som 
primärskador vid initieringen av vinderosionen. 

Region C Risken för skador är sannolikt större i allmänhet än 
inom region A. Den flerstädes observerade subrecenta vinderosion-
en har troligen i flera fall haft sin orsak i markanvändning av 
ett slag som inte förekommer i våra dagar. Detta utesluter inte 
möjligheten att det är vissa faktorer hos dynerna själva som gör 
dem mer erosionsbenägna än dynerna inom region A. Det bör samtid-
igt nämnas, att den recenta vinderosionen på åkerjord är ganska 
omfattande inom vissa områden. 
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6.4 BESTÄMNING AV SANDDYNERS RESISTENS 

6. 4.1 Utgångspunkter 

De i närmast föregående avsnitt beskrivna sekundära förändringar-
na kan beskrivas som en samverkan mellan olika faktorer. Vissa 
delar av ett dynfält, t ex planare områden mellan dynryggarna och 
endast svagt sluttande vindsidor, kan vara mycket tåliga mot på-
verkan. Även körning med fordon av olika slag längs dessa lägre 
stråk i terrängen har inte observerats ge upphov till några nämn-
värda skador, med undantag för något enstaka fall där området 
varit sankt med högt grundvattenstånd. Även i andra avseenden va-
rierar resistensen mot yttre påverkan. Det finns iakttagelser som 
antyder, att dyner uppbyggda av finare material skulle vara mer 
motståndskraftiga mot såväl vind- som vattenerosion. 

Man skulle därför kunna göra en sammanställning av alla eller de 
flesta av de olika faktorer som medverkar till att skador över-
huvudtaget uppkommer. När det gäller vinderosion enbart, bör då 
den redogörelse som gavs i inledningsavsnittet läggas till grund 
för sammanställningen av verkande faktorer. Där det gäller vat-
tenerosion är det också ganska klart, hur en liknande ansats 
skall göras. I många andra fall är förutsättningarna mer kompli-
cerade, men ett mer allmänt grepp kan vara att starta med följ-
ande uppdelning: 

- passiva faktorer 
- aktivt verkande faktorer (eller agentier, eller processer) 

Kombinationen av dessa faktorer bestämmer utvecklingen vare sig 
det gäller primära skador eller därav initierad erosion. 

6.4.2 Passiva faktorer 

De passiva faktorerna beskriver egenskaper hos dynerna som gör 
dem mer eller mindre känsliga för mekanisk påverkan. Dessa fak-
torer är givetvis för handen vare sig någon påverkan sker eller 
ej. För att få ett underlag för bedömningen av vilka dyner eller 
delar därav som måste skyddas på särskilt sätt, är det sannolikt 
bäst att koncentrera sig på sådana faktorer som enligt erfarenhet 
ger extremt känsliga ytor. Ett förslag är att starta med följande: 

Lutning Ytor med lutningar över en viss vinkel urskiljes. Event-
uellt kan det vara motiverat att urskilja två grader av lutning: 
stark lutning, mycket stark lutning. 
Krönläge Eventuellt två fall: smalt krön, del av krön som ligger 
omedelbart intill en starkt lutande läsida. 
öppen mineraljord över större eller mindre del av ytan 
Bärighet Eventuellt kan denna mätas direkt eller representeras 
av mätbara parametrar som kornstorleksfördelning, mineralsamman-
sättning och fuktighetsgrad. 
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Regionala skillnader Eventuellt är det möjligt att införa en in-
delning eller en särskild faktor, som baseras på regionala skill-
nader. Dessa kan grundas på: 
- klimatregioner 
- regionindelning enligt fältobservationer gjorda vid dyninvent-

ering 

Ovanstående utkast till översikt över "extremparametrar" är pro-
visorisk, men den torde kunna användas som utgångspunkt för fort-
satt arbete. I denna rapport skall den endast tjäna som illustra-
tion till den här skisserade arbetsgången. 

6.4.3 Aktiva agentier 

Som aktiva faktorer kan uppställas ett antal typer av naturliga 
processer samt människans påverkan: 

- Tramp av människor, samt av djur 
- Fordonskörning i terräng 
- Tjäleffekter, bl a i form av pipkrake 
- Erosion genom regn och genom rinnande vatten 
- Recent vinderosion 

Dessa faktorer kan verka och leda till skador på dynerna var och 
en för sig eller i samverkan. Denna samverkan kan vara ömsesidig, 
så att t ex tramp kan leda till tjäleffekter, dessa återigen leda 
till större känslighet för bl a tramp. Tydligt är att en följd av 
olika processer ibland är för handen: tramp kan leda till att 
följderna av en passage av t ex moped blir större, spåret leder 
till erosion genom rinnande vatten, vilken senare följes av vind-
erosion. 

6.4.4 Sammanvägning av enskilda parametrar 

Till skillnad från de förhållanden som föreligger vid värdering 
av vetenskapliga objekt (jfr ifrågavarande avsnitt) kan man här 
med fördel syfta till en standardiserad procedur för sammanväg-
ning av urskilda faktorer, med i praktiken säkerligen acceptabla 
resultat. 

Vid varje tillfälle då en skada inträffar på en dyn, sker det pga 
ett antal samverkande passiva faktorer samt vanligen en enda typ 
av yttre påverkan i taget. Enligt ett sådant resonemang skulle 
det vara motiverat att ställa upp lika många fall som det finns 
olika slag av yttre påverkan. I praktiken kan detta knappast vara 
genomförbart, utan man måste starta med någon mycket enklare mo-
dell. 

För det första kan man då se till den praktiska situationen. Med 
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hänsyn till vad som sagts i det föregående om följderna av även 
enstaka spår efter hjulfordon, förntsättes här att all sådan 
trafik inom dynfält bör och kan elimineras. Undantag kommer 
givetvis alltid att förekomma för transporter som rör områdets 
skötsel, men dessa antas kunna regleras på särskilt sätt. För 
allmänhetens del torde det inte vara aktuellt med något slag av 
fordonstrafik utanför särskilt anvisade vägar, varför detta alt-
ernativ inte behöver beaktas. 

övriga påverkningar och yttre agentier är det inte nödvändigt 
att skilja på, kanske inte ens relevant ur principiell synpunkt, 
eftersom de sett i ett något längre tidsperspektiv ofta griper 
in i varandra och samverkar. Det är sålunda den kombinerade ef-
fekten av dessa förväntade påverkningar som skall ställas mot 
den samlade uppsättningen av passiva faktorer. Förhållandena kan 
kanske te sig något olika i skilda klimatmiljöer och i skilda 
regioner, men eljest skulle arbetet koncentreras på en enda pro-
cedur för sammanfattning av de passiva faktorerna. En sådan 
procedur kan byggas upp på olika sätt, och den kan göras enkel 
eller mer sofistikerad: 

- enkel summering eller multiplicering av faktorerna 
-·som föregående, men efter vägning av faktorerna, så kan man 

exempelvis ge faktorn "mycket stark lutning" koefficienten 3, 
"stark lutning" koefficienten 2 och "krönläge" koefficienten 1 

- beräkning enligt formel baserad på fysikaliska sammanhang i 
den process som leder till skadans uppkomst. 

Flera skäl talar för att det är en realistisk tanke att använda 
någon definierad procedur av det slag som angetts ovan: 

- målsättningen kan specificeras exakt - vid t ex värdering av 
vetenskapligt intressanta naturvårdsobjekt är detta icke till 
alla delar möjligt 

- kännedomen om hur olika faktorer inverkar kan formuleras i fy-
sikaliska och kvantifierbara termer, och kunskapen därom kan 
vid behov kompletteras genom $ystematiska undersökningar. 
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FIGURE CAPTIONS 

Fig 1 Small dunes on a larger accumulation of wind-blown sand, Grand Erg 
Oriental, Sahara. The small dunes exhibi t characteristic d une fanns, 
as do the fossil inland dunes in Sweden. 

Fig 2 Transverse dunes fonned by westerly winds in the Gobi Desert, Central 
Asia. In many respects these dunes are comparable to the fossil dunes 
of central Sweden, which were ;Eonned shortly after the deglaciation_ 
of the area. - From Hörner 1957. 

Fig 3 Dust storm over an oasis in southern Tunesia. - Photo Direction du 
'Iburisme, Tunesia. 

Fig 4 Sand dune development on a newly exposed area at the edge of Vatna-
jökull, Icel~Jd.The Vatnajökull glacier is visible in the background. 

Fig 5 Curves showing velocity/particle-size relationships for the erosion 
and deposition of homogeneous sedimentary material. - From Garner 
1974, after Sundborg 1956. 

Fig 6 Relationship between the transport rate of dune sand (Metric tons/ 
Metre width/hour) and the wind velacity (Metres/sec) as measured at 
a standard height of one metre. 

Fig 7 Fossil transverse dune on a glacifluvial deposit at Rättvik, Dalarna. 
The cross-seetian shows the characteristically inclined beds which were 
successively deposited on the leeside (to the right) as the dune was 
built up and moved on. The glacifluvial deposit is partly laid bare 
(centre) and dissected (foreground). Campare Figure 8. 

Fig 8 The principle of dune-building. 

Fig 9 Fossil dunefield near Säter, Dalarna. The dunes are transverse with 
the steeper lee-sides facing east,suggesting that they were fonned 
by westerly winds. The regular asymmetri and the lack of blow-outs 
show that the dune- building period was short, and ceased suddenly. 

Fig 1 O Fossil transverse dunes from Brattfor sheden , Värmland, fonned by west-
erly ar.d north-west erly winds . Same dunes in the south-western part 
of the dunefield encroached upon the adjacent hills,and are oriented 
paraHel to the slope. Datted area: air-borne silt. - From Hjulsträn 
1955. 

Fig 11 Fossil parabalic dunes on a proglacial sandur near the Finnish border , 
northern Sweden, latitude 680 north. 1 Dunes, 2 Peat bog, 3 Fossil 
dry channel. 

Fig 12 Fossil parabalic dunes on a glacial de l ta, Alberta , Canada. The dunes 
developed shortly after the deglaciation of the area and were fonned 
by westerly winds. Thus, in many respects they are comparable to the 
fossil inland dunes of Sweden and northern Europe. 

Fig 1 3 Hypothetical weather condi tians during the formation of the anci ent 
inland dunes of centra l Sweden. A deep cvclone over the Yoldia Sea 
is accompanied by strong norhetly to nort-wester l y gradient 
winds over central and northern Sweden. The deflected, and in many 
cases topographically directed surface-wind is strengthened by kata-
batic effects and is extremely gusty. Analyses of this type are use-
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ful when investigating the fossil inland dunes in relation to paleo-
clirnate. -From Sundborg 1955. 

Fig 14 Fossil dunes forned by winds from the west, south of Vittangi on the 
river Torneälven. The dunes (east of b'1e road - dotted) are forned 
by sand from the vicinity of the nearby esker (west of the road). 
Such cases provide data information about the direction and amount 
of sand transport by wind. Compare Figure 49. -From Högbom 1923. 

Fig 15A and 15B. The inland dunes of Sweden. Each dot indicates one 5x5 km 
sguare of the national Swedish grid in which there is one or more 
dune-ridges at least 2 m in height. 

Fig 16 A sandur-like area forned by a conterrporary river in northern &veden, 
near the Norwegian border. - From Sundborg, Elfsträn and Rudberg 1980. 
- True sandurs with braided channels are not found anywhere in Sweden 
today, but they did develop during the deglaciation. 

Fig 17 Broad alluvial plains with braided channels in salton Lesert, Califor-
nia, USA. Belt of sand dunes in the foreground. The straight line is 
a railroad. Though different in temperature, this environment also has 
much in common with the one that forned the Swedish inland dunes. 

Fig 18 A national plan for dune reserves. The questionmark indicates a seventh 
reserve, the exact location of which has not yet been decided. 

Fig 19 Tv.D small dunefields south of Sarsele on the river Vindelälven (B and 
C, scale 1:30 000). The dunes are very small, but show a distinct 
pattern. According to the standard investigation procedure all the 
dunes are too small to be represented on the map in Figure 15, with 
the exception of those indicated in A. No similar dunefield was ob-
served in Sweden during the present inventory. 

Fig 20 Fossil dune in a small dunefield south of the lake Siljan, Dalarna, 
which is being destroyed by sand-taking, a common threat to the ancient 
inland dunes. Contrary to most other dunes, this one has been rnaving 
towards the southwest. 

Fig 21 Fossil dunes and eskers have always been preferred routes for travel 
and transportation, a fact that is illustrated by this example from 
Dala-Järna, on the river Våsterdalälven. An old waggon trail erosses 
the dune diagonally (indicated by a broken line) , a more recent road 
for local traffic is visible to the right, and on the crest in the 
foreground is an off-road vehicle track, which is currently used by 
light motor-cycles. 

Fig 22 Fossil dunes at the river Tärendöälven, one of them is described by 
Högbom ( 1923) in "Ancient inland dunes of northern Europe" as "one of 
·the finest horse-shoe dunes I have met with in Sweden". Today the 
dunes are considerably damaged by the construction of a new road and 
by sand-taking. 

Fig 23 Landing-strip for small aeroplanes, at the river Våsterdalälven. Un-
fortunately, the strip has been laid in the central part of a very 
interesting dunefield (No 3 in Fig 18) . The cleared surface is sub-
ject to moderate-seale drifting of sand. 

Fig 24 300-m rifle-range, in the valley of Umeälven, 50 km upstream of Vännäs. 
The target stands are visible at the far end of the cleared strip. A 
typical site for a rifle-range, on a flat glacifluvial delta, but 
with the target stands dug in a fossil dune-ridge. 
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Fig 25 Shooting-range with running elk at Fällfors on the river Byskeälven. 
The rails that carry the running target are dug into a fossil dune. 

Fig 26·Clay-pidgeon shooting-range on a fossil dune in the valley of Ume-
äl ven, 50 km upstream of Vånnäs. 

Fig 27 t-'btocross track oordering on a dunefield at Voxna, on the river Voxnan, 
central Sweden. The rrotor-cycle traffic was confined to the racing 
track, and no off-road traffic has damaged the dunefield. 

Fig 28 t-'btocross track laid out in an old gravel-pit, at Nås on the river 
Våsterdalälven. No off-road vehicle traffic has been observed on the 
adjacent dunes. Obviousl y, the provision of fixed racing-tracks reduces 
the risks of damage on dunefields considerably. 

Fig 29 (Photo on the front cover.) Wind-eroded fossil dune in northern Sweden. 
A light rrotor-cycle has passed recently. 

Fig 30 Clear-cut dunefield south of Lillhärdal, Härjedalen, prepared for plant-
ing, by ploughing. This is the highest altitude late-glacial dunefield 
in Sweden, and rrost probabl y in the world. 

Fig 31 Soil profile developed on an ancient inland dune, later buried during a 
seeond phase of sand transp:Jrt. The wind erosion is presurred to have 
started as a result of human activities, probably during the 15th cent-
ury. The buried surface with its soil profile clearly illustrates the 
extent to which the original status of the ancient inland dunes has 
been destroyed by natural processes. Leaking and tree roats have 
altered the structure to a depth of 20-60 cm. However, the general 
form of the dune surface is not much changed. - The picture shows a 
vertical surface 1 by 1 m, at. Brattforsheden, Vårmland. 

Fig 32 Wind erosion on clear-cut dunefield at Mora, Dalarna. Clear-cutting 
may initiate destruction of the original dune-forms through renewed 
wind erosion. - From Högrom 1913. 

Fig 33 Fossil soil harizon in road-cut south of Hallsberg, Närke. The original 
lee-side, indicated by a broken line, was buried when the crest of the 
dune was eroded (note the flat upper surface of the dune) . The erosion 
may have been eaused by human acti vi ties, or be the resul t of a dryer 
climate. 

Fig 34 South-facing dry lee-side of fossil dune at Selstarron, Angermanland. 
This type of area, characterized by a sparse lichen cover and open 
patches of bare soil, is very sensitive to trampling and other traffic. 
Destruction by wind erosion is also easily initiated. 

Fig 35 South-facing, steep lee-side of a large dune in the valley of the river 
Ljusnan, 50 km upstream of LjusdaL In this case the dune has evidently 
been covered by pine forest. Regeneration of the pine stand is hamper-
ed by small-seale water erosion, tagether with frost action at the soil 
surface. 

Fig 36 Concentrated tranpling by elks around a "salt-lick" on the crest of a 
fossil dune at Brattforsheden, Vånnland. 

Fig 37 Wheel-tracks fram motor-cycle on the crest and lee-side of a dune in 
the nature reserve at Solvarm, Dalarna. Compare Figure 38 and 39. 

Fig 38 The same lee-side as in Figure 37. Concentrated trampling along a small 
path and the passage of a light motor-cycle seem to have been the 
primary cause of this erosion. 
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Fig 39 Detail of the rill erosion in Figure 38. 

Fig 40 and 41 Rill erosion along a small foot-path on the lee-side of a dune 
at Furudal, north-east of the lake Siljan, Dalarna. The erosion has 
been initiated by trampling, and the passage of light rrotor-cycles. 
The rrost spectacular feature is the deposit of sand at the base of 
the dune. 

Fig 42 Tracks of heavy vehicles, used in cutting the area, run straight 
down the lee-sides of fossil dunes north of Orsa, Dalarna. Contrary 
to what might be expected, very lit.tle erosion has so far occurred. 

Fig 43 and 44 Deep gully erosion in a fossil dune at the river Byskeälven, 
Västerbotten. In climbing the hillslope the dune has dammed up sub-
surface and surface water. Tractor traffic has initiated sudden 
gully erosion, which has cut through the entire dune. 

Fig 45 Wind erosion destroying a fossil dune at Karesuando, on the Finnish 
barder. stumps of trees show that, not lang ago, the dune was cover-
ed with pine forest. Removal of the pines has rrost probabl y been the 
primary cause of the renewed wind erosion. - Campare Figure 46 and 47 
from the same area. 

Fig 46 A very steep vegetated lee-side (to the left) which catches the drifting 
sand. This type of lee-side is often seen in this northerly region, as 
a result of contemporary and recent wind action. 

Fig 4 7 This dune-field lies far away from settlements and roads, however, the 
passage of rrotor-cycles has initiated destructive wind erosion. - To 
the right are remnants of the original crest and windward side of the 
fossil dune. - From the same area as Figure 45 and 46. 

Fig 48 and 4 9 Present extent of wind erosion on same dunes at Soppera, north-
ernrrost Sweden, campared to the situation sixty years ago. Fig 49 
shows a map published in 1923 by Högbom, with bare soil indicated 
as dotted areas (2) . Tbday the present wind erosion, as indicated 
by bare soil, has approximately the same extent. Figure 48 shows one 
of the blo~outs observed already in 1920. The effect of a newly laid 
out track for cross-country running cannot so far be evaluated. - On 
the map in Figure 49 it may also be noted that the dunes are trans-
verse to parabolic, and that the sand of the dunes has rrost probably 
drifted from the esker (indicated by circles) towards south-east. 
Compare Figure 14. 

Fig 50 Recent blow-outs, now being covered with new vegetation. A reindeer 
track follows the crest of the dune-ridge. Such tracks may have been 
responsible for the initiation of wind erosion on formerly fixed 
dunes. - From the same region as Figure 48 and 49. 

Fig 51 Large blow-out which has reached the underlying coarse material, but 
is still widening in different directions. During this process a 
fossil soil harizon (broken line) has been revealed (the original dune 
surface?).- From the same area as Figure 50. 

Fig 52 Hind erosion (foreground and center) in fluvioglacial deposits, north-
west of Soppero, near the tree-line. The factors invalved are: weak 
vegetation cover, frost action, and concentrated trampling by herds 
of reindeer. 

Fig 53 Podsol profiles west of Vårnarro, Småland, developed on eolian sand and 
silt, which were later covered by the same type of sediment. Compare 
Figure 31 and 33. Fossil soil harizons are found at several places 
in this, and other parts of southern Sweden. They are clues to the 



history of the landscape, as they can be dated, and are eaused by 
either elimate change or human activities. 
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Fig 54 Ri~l erosion and sedimentation in the Slättö Sand nature reservation, 
in the same region as Figure 53. At the end of last century this area 
wa$ laid bare by intensive grazing and trampling, and further destroy-
ed by wind erosion. The drifting sand darnaged the surrounding- arable 
land, and dense-growing pines were planted for the purpose of protec-
tion. Having already achieved farne for being "a desert in the heart 
of the forests", the area, which is economically worthless in its 
present status, was made into a nature reservation. Today the area 
is covered by unattractive, impenetrable bush. Foot-paths for visitors 
are subject to erosion by running water. - The case of Slättö Sand 
illustrates sorne alternative land uses, as well as sorne of the prob-
lems which are encountered in environrnental protection. 
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