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SUMMAR Y 

Swedish terrace-and-gully landscapes 

The purpose of this project has been to provide reliable and adequate 

information for governmental planning of the use of natural resources, in 

this case the conservation of scientifically valuable areas with gullies, 

river bluffs and other associated features of river terraces. In accordance 

with the principles applied in a previous inventory of ancient inland dunes 

in Sweden, all features of the ehosen type are listed, described and evalu-

ated in a uniform manner all over the country. In the instructions for in-

ventories issued by the Environmental Protection Board (1975) inventories 

of this type are recommended, especially- for "middle-size objects". As 

individual gullies and river bluffs have to be closely examined by air-

photo interpretation, terrace-and-gully landscapes fit very well into this 

category. 

This report consists of two closely related parts. Part l covers the gene-

ral aspects of gullies and gully-eroded terraces, such as process, form, 
age, and the history of development. This part is illustrated with a great 

number of photographs and drawings. The primary condition required for the 

formation of extensive gully systems in horizontal terraces is the trans-
port of silt in suspension by running water. 

Part 2 describes the methods applied in the inventory and in the prepar-

ation of the maps. The published maps - together 46 maps in full-page size, 

of which 16 are multi-colour prints - show all important occurrences of 

gullies in Värmland, Dalarna and Norrland. The southern part of Sweden will 

be covered by a subsequent report. The areas on the maps are described and 

discussed from the point of view of scientific value. Six of these are 

ranked as areas of primary national interest. 

Key words: gullies, silt flow, river bluffs, terraces, river valleys, 

northern Sweden, inventories, conservation of nature. 

Erik Bergqvist 

Note "Summary and conclusions" at the end of Part l and 1-'e;;:-t 2. 
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FÖRORD 

Redan i Naturvårdsverkets publikation 1975 "Översiktlig naturvårdsinven-

tering och naturvårdsplanering - råd och anvisningar" rekommenderades riks-

omfattande objektinventeringar, särskilt för objekt av mellanstorlek. Prin-

cipen innebär att en vald objekttyp inventeras heltäckande och likformigt 

över hela landet. Metoden har senare tillämpats på flera typer av objekt, 

till exempel i projektet "Svenska inlandsdyner". Det projekt som här rap-

porteras kan sägas vara ett arbete på samma tema; till sin inriktning och 

uppläggning har det följt samma mönster som "Svenska inlandsdyner". 

Projektet har sålunda omfattat inventering och beskrivning av samtliga 

större eller på annat sätt intressanta raviner och ravinsystem i landet. 

Även enskilda raviner kan med fördel beskrivas i förefintliga flygbilder, 

och de tillhör därigenom den storleksklass som är lämpligast för riksom-

fattande inventeringar. 

De svenska ravinsystemen hör ur såväl genetisk som landskapsmässig synpunkt 

intimt samman med niporna, här tagna i vidsträckt bemärkelse som alla 

större markerade erosionsbranter längs älvarna. Inventeringen omfattar 

därför även samtliga nipbranter inom de områden som redovisas i kartform. 

I den modell som projektet följer ingår även värdering, samt bedömning av 

fortsatt erosion jämte andra påverkningar. Följaktligen har de verkande 

processerna vid ravinerosion och nipors utveckling undersökts ingående. 

Rapporten redovisar dels, i Del l, allmänna erfarenheter från både norra 

och södra Sverige, dels, i Del 2, inventering och värdering av objekt norr 

om norrlandsterrängens gräns, vilket i praktiken har blivit Värmlands och 

Kopparbergs län samt Norrland. Inventeringen av landets sydligare delar 

redovisas i en kommande rapport. 

Projektet har utförts med ekonomiskt stöd från forskningsnämnden vid 

statens naturvårdsverk. Arbetet har i sin helhet utförts vid Naturgeo-

grafiska institutionen i Uppsala. Fotoarbete och renritning av kartor och 

figurer har utförts av institutionens personal. Redigering och utskrift 

har skett med institutionens ordbehandlingsutrustning. 
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Bland de många som bidragit med värdefull information och praktiska syn-

punkter kan nämnas forskare på institutionen samt personal på naturvårds-

verket, på Sveriges Geologiska Undersökning och på berörda länsstyrelser. 

Särskilt kan framhållas att professor Åke Sundborg, samt docent Carl-Erik 

Johansson, Naturvårdsverket, har granskat och kommenterat större delar av 

manuskriptet, samt att fil dr Christian Elvhage, Lantmäteriverket, stått 

till tjänst med råd och hjälp beträffande kartframställningen. Fil kand 

Lena Kulander och fil kand Kerstin Nordström har utfört huvuddelen av flyg-

bildstolkningen för kartorna, och Kerstin Nordström har även till väsentliga 

delar utarbetat kartmanuskripten. 

Författaren är ensam ansvarig för de flesta kartor och figurer. Där ej annat 

anges är alla foton tagna av författaren. För figurer baserade på annat un-

derlag och foton erhållna från annat håll redovisas källan i figurtexterna. 

Uppsala i januari 1986 

Erik Bergqvist 

Fig 1 Ravinerosion i Lesotho. Det tunna jordtäcket har skalats av så 
att den underliggande sandstenen ligger bar. Foto Q K Chakela 1975. 

Soil erosion in Lesotho which strips away the soil and leaves the 
underlying sandstone bare.-
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Fig 2 och 3 Ravineroderad lössplatå i Shaanxiprovinsen, Kina. Alla plana 
ytor utnyttjas för odling. Denna hotas ständigt av ravinerosionen (de 
ljusa fläckarna) i de 50 till 60 meter djupa ravinerna. Foto J E Gustafs-
son 1984. 

Gully-eroded loess plateau in the Shaanxi province, China. 
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l I N L E D N I N G 

1.1 ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÅ SVENSKA NIPOR OCH RAVINER 

Höga, branta nipor och djupt inskurna raviner bildar inslag i landskapet 

som fångar blicken och som framstår som karakteristiska drag i traktens 
natur. Framträdande nipbranter ges talande namn som Svalnipan och Borgen, 

större raviner får heta till exempel Djupgroven, Björnängesskolen, Backa-

skölen eller Ulvaskonan. 

Om nu dessa spektakulära bildningar sålunda i och för sig är välbekanta 

företeelser redan för en bred allmänhet, är dock deras uppkomst och fulla 

betydelse som naturminnen känd av betydligt färre. I själva verket återstår 

det även för vetenskapen åtskilliga problem att lösa, till exempel beträf-

fande ålder och bildningssätt samt riskerna för fortsatt erosion. När det 

gäller handläggning av naturvårds- och markanvändningsfrågor framstår det 

som en tydlig brist att man ej fått en klarare bild av nip- och ravinland-

skapens förekomst, vilka varianter som är mest värda att bevara, var de 

värdefullaste objekten finns och vilket skydd de kräver. 

Niporna är ju ett verk av de älvar och åar som skurit sig ner i dalgångar-

nas sedimentfyllnader; ravinerna är på samma sätt ett resultat av det rin-

nande vattnets erosion. Liksom åar, bäckar och små rännilar svarar för sin 

del av ytavrinningen och ingår i det dräneringsnät, där älvarna är huvud-

ådrorna, utgör bäck- och åraviner en del i det förgrenade system av dalfor-

mer där älvfårorna bildar huvudstammarna. Även de minsta ravinerna, där 

oftast ingen vattenföring är synlig, bör betraktas som förgreningar från de 

dalar som uteroderats av de permanenta vattendragen. Med detta betraktelse-

sätt framstår klart det naturliga sammanhanget mellan de norrländska älv-

dalarnas höga erosionsbranter, niporna, och de raviner som därifrån skurit 

sig in i omgivande sedimentplan. 

Människans inverkan på vattendragen och ravinbildningen under äldsta tider 

finns det ännu inte många uppgifter om. Otvivelaktigt har röjning för bete, 

uppodling av åkermark, koncentrerat tramp och körning med hästfordon redan 

på ett tidigt stadium i bebyggelsehistorien påverkat infiltration och yt-

vattenavrinning på ett sätt som lett till ravinbildning. Ravinerosion som 

initierats på detta sätt under nittonhundratalet, i något fall även tidig-
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are, är känd från ett flertal platser i skilda delar av landet. Det mest 

kända exemplet är ravinerna vid Dalälven strax norr om Säter. Se vidare 

avsnittet 3.2.2. 

Den undersökning som här redovisas har varit inriktad på norra Sverige. 

Inventeringen avsågs från början omfatta Sverige norr om norrlandsterräng-

ens gräns, men av praktiska skäl har såväl inventeringen som redovisningen 

avgränsats på ett något annorlunda sätt. ·Den allmänna framställningen i 

rapportens första sex kapitel täcker sålunda i stort sett även förhållan-

dena i södra och mellersta Sverige, medan inventering och kartredovisning 

endast omfattar Norrland samt Kopparbergs och Värmlands län. Motsvarande 

redovisning av landets södra delar planeras komma i en senare rapport. 

1.2 INTERNATIONELLA ASPEKTER 

När landskapets utveckling betraktas i ett längre perspektiv, är det van~ 

ligt att skilja mellan normal och accelererad erosion. Den normala erosio-
nen är den som alltid försiggått och som alltjämt fortgår, och som i ett 

geologiskt perspektiv beskrivs som kontinenternas nedbrytning under de ytt-

re krafternas inverkan på jordytan. Den accelererade erosionen uppkommer 

däremot när ett klimatomslag eller människans påverkan på landskapet påtag-

ligt ökar den naturliga erosionens hastighet, ibland genom att initiera 

nya erosionsprocesser, vilka tidigare inte varit verksamma inom området. 

Internationellt är ravinbildning, på engelska "gully erosion", den mest 

omtalade formen av accelererad erosion. Den är ofta en följd av människans 

ingrepp i naturen, till exempel bortröjning av träd- och buskvegetation, 

uppodling av sluttande mark samt boskapsskötsel i former som leder till 

överbetning och koncentrerat tramp. Vidsträckta områden med bördig jord 

har ödelagts på detta sätt, speciellt inom torra klimatregioner (figur 1). 

I områden med djupa lössavlagringar, till exempel i Gula flodens bäcken 

i Kina, vittnar såväl ravinlandskapens otroliga former som den enorma 

sedimenttransporten i vattendragen om en ravinerosion och jordförstöring 

i våldsam skala, trots att den delvis hejdats genom terrassering (figur 2 

och 3). 
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"Gullies" beskrivs i internationell litteratur på följande sätt: 

De är åtminstone från början smala med branta sidor, ibland mer än 

20 meter djupa. 

De uppkommer i samband med intensiva regn. Dessemellan kan vattenföring-

en upphöra helt, och då sker givetvis ingen djuperosion. 

Uppkomsten och utvidgningen av gullies har oftast varit klimatändringar 

eller människans ingrepp i landskapet. 

Ovanstående beskrivning visar att "gullies" har stora likheter med nybilda-

de raviner i Sverige. Svenska sedimentavlagringar har dock oftast en enklare, 

mer homogen uppbyggnad än det geologiska underlaget i de flesta andra ravin-

eroderade områden på jorden. De ravinbildande processerna tar sig därför 

mycket klara uttryck och är följaktligen lätta att studera. Som forsknings-

objekt är därför svenska nipor och raviner av största intresse. 

Fig 4. Övre Klarälvdalen vid Ambjörby, mot sydost. Nedanför den bortre raka 
och slutna dalsidan syns särskilt den översta terrassen, som är uppbyggd av 
sand och täckt av tallskog. Det nedre planet nära älven, som består av fi· 
nare sediment och är uppodlat, ligger i nutiden så högt att det ej mer 
översvämmas. 

The valley of the river Klarälven, showing valley sides of Precambrian 
rocks, and fluvial terraces. The highest terrace is a remnant of a surface 
formed at the time of the deglaciation, about 9,000 years ago. 
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2 N I P- O C H RAVINLANDSKAPET 

I följande avsnitt förklaras vissa begrepp och termer. De viktigaste defini-
eras dessutom i kapitel 6, Facktermer. 

2.1 DE NORRLÄNDSKA ÄLVDALARNAs NIP- OCH RAVINLANDSKAP 

Figur 5 visar de viktigaste dragen hos en norrländsk älvdal. Förhållandena 

är likartade i bland annat Dalälvens och Klarälvens dalgångar. De allra nord-
ligaste älvarna är däremot inte lika djupt inskurna i berggrunden, älvfårorna 

är inte heller så djupt nedskurna i sedimenten, och ravinerna är inte så sto-

ra och förgrenade. Följande generaliserande beskrivning är dock tillämplig 

på de områden där större nip- och ravinlandskap utvecklats. 

m 
ö.h. DALSIDA DALSIDA 

z "' <( w 
' <( 

~ 
<f) 

<f) "' <>. <f) 
<n z ·<( ~ <( 
<( <( <( u.. "' "' ~ <>. ~ 

•<( "' w 0.. > w ..... z •<( <f) ..... 

Fig 5. Norrländsk dalgång, principskiss. Dalgången började uteroderas för 
tiotals millioner år sedan av dåtida älvar. Dalsidorna består av fast berg 
(granit, gnejs) med ett oftast ganska tunt täcke av morän. Den högsta 
terrassen är vanligen en ackumulationsterrass, där terrassplanet utgörs 
av den ursprungliga dalfyllnadens yta, utbildad för till exempel 5000 år 
sedan. De lägre terrasserna är erosionsterrasser, där terrassplanen utbil-
dats genom nedskärning i dalfyllnaden. De tillhörande terrassbranterna är 
följaktligen fossila nipor. Det lägsta planet närmast älven översvämmas 
ännu vid högvatten. 

River valley in northern Sweden. The valley sides are cut .in Precambrian 
rocks. The highest terrace is often part of a delta surface, formed at 
the time when the sea reached that level. 
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Fig 6 Principskiss över lagerföljderna i en norrländsk älvdal nedströms 
högsta kustlinjen. Projekt Gastransitering, Hydroconsult, Uppsala, 1984. 

Glaciofluvial and fluvial sediments in a major river valley in northern 
Sweden, from the highest coastline down to the present Baltic Sea. 

Vid inlandsisens avsmältning från Norrlands kustland och det nordsvenska 

höglandets randområden för åtta till nio tusen år sedan, låg landet ned-

pressat två till tre hundra meter under sin nuvarande nivå. Isälvarnas fin-

korniga material avsattes i de fjärdar som längs de nuvarade dalgångarna 

sträckte sig långt in i landet. Vid älvens mynning i fjärdens innersta del 

byggde det något grövre materialet upp ett delta till den dåvarande havs-

ytan, det vill säga till högsta kustlinjens nivå, HK-nivån. 

När landet började höja sig över havsytan genomskars detta HK-delta av älven. 

Rester av deltaplanet återfinns nu i form av höga terrasser längs dalsidorna. 

Det borteroderade materialet transporterades nedströms, och avsattes vid den 
nya älvmynningen som ett nytt delta. Under landhöjningens gång genomskars på 

detta sätt successivt de höjda sedimentplanen, allt medan deltat fortlöpande 
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Fig 7 Nipa med pågående erosion, utskuren i dalfyllnadens övre, sandiga 
del. Ungefär vid vattenlinjen övergår sanden i lerblandad silt. Längst 
till höger, där strömerosionen för närvarande är mest intensiv, syns ned-
glidande buskar och träd. På krönet av nipan en exkursionsgrupp. Petnäset, 
Öreälven, juni 1983. 

River erosion in a meander bend. 

Fig 8. Fossil nipa i glacifluvialt delta vid Rottnan, uppströms Gräsmark, 
Värmland, juni 1981. 

Ancient river bank in uplifted glaciofluvial deposit. 
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byggdes ut mot den nuvarande kustlinjen. Förloppet återspeglas i de serier 
av forna älvplan och deltaytor som nu bildar de norrländska älvdalarnas 
typiska terrasslandskap, med terrasser på olika nivåer över älvens nuvar-
ande vattenyta. Terrasslandskapet ligger givetvis också på avtagande höjd 
över havet längs älvsträckan, från högsta kustlinjen till låglandet i det 

nuvarande kustområdet. 

En älvterrass definieras alltså som ett nästan horisontellt sedimentplan 

med långsträckt form, begränsat mot älven av en hög terrassbrant, vilken 

bildades då älven skar sig ner genom sedimenten. Terrassbranten har alltså 
varit - och är i många fall fortfarande - en nipa som nedtill eroderas av 

älven. 

Terrasserna har sin mest karakteristiska form då de bildar långsmala lister 
längs en brant, sluten dalsida, eller då de bildar en serie på olika nivåer 

över älven. Terrassplanen är ofta genomskurna av raviner, och terrasskan-
terna kan i vissa fall vara så tätt sönderdelade av ravinernas mynnings-

delar att mellanliggande rester endast bildar utskjutande näsor, nipuddar. 
De äldsta terrasserna närmast högsta kustlinjen bildades medan de bortsmäl-
tande resterna av inlandsisen ännu låg kvar och försåg älven rikligt med 
rullstensgrus och sand. Materialet på terrassplanen är alltså sandigt, och 
här återfinns de flesta och största av landets fossila flygsandsfält. 

Nedströms blir materialet successivt finare och sanddynerna minskar i antal 
och storlek, medan nip- och ravinlandskapet här når sin största utveckling, 
innan sedimentplanen ännu hunnit sjunka till kustnära låga nivåer. Särskilt 
inom områden med välutvecklade, förgrenade raviner utgörs älvdalarnas sedi-
mentfyllnader till övervägande delen av material finare än sand, men dock 
grövre än ren lera. Det lokala språkbruket skiftar visserligen något från 

den ena landsdelen till den andra, men ett material där kornen är så stora 
att man kan se dem med blotta ögat kallas vanligen sand, och den nämnda 

mellanfraktionen kallas ofta mjäla. Den internationella termen silt (med 

korn 0,002-0,06 mm i diameter) beskriver också väl denna de norrländska 
dalgångarnas förhärskande och karakteristiska sedimenttyp. 

Silten har, i likhet med lera men till skillnad från sand, en tydlig inre 
sammanhållning, kohesion. Det är denna egenskap som gör att de höga slän-
ter, som ofta uppkommer genom älvens sidoerosion, på sina ställen kan bli 
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Fig 9. Utsnitt ur De Geers karta över niplandskap vid Dalälven, vid Solvarbo, 
norr om Säter. Mellan älven och den övre linjen ligger "nipuddarnas zon •.. 
Småravinerna ligger så tätt att endast smala utskjutande terrassuddar åter-
står av den ursprungliga terrassytans åkerjord ... Äterstoden (av nipland-
skapet) benämnes nipdalarnas zon" (i figuren begränsad av den undre linjen). 
Från Sten De Geer 1914. 

sten De Geer's map from 1914 of the well-known gullyarea at the river Dal-
älven, some 10 kilometers north of Säter. 

Fig 10 Rester av terrass och 
dess forna erosionsbrant mot 
älven, nu en fossil nipa som 
nästan utplånats genom ravin-
erosion. N betecknar de åter-
stående nipuddarna. Ängerman-
älven vid Resele. Bilden god-
känd ur sekretessynpunkt för 
spridning, Lantmäteriverket 
1985-04-24. 

Remnants of an old terrace, 
almost obliterated by gully 
erosion. 
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mycket branta, nästan vertikala. Sådana erosionsbranter utformas av två 
olika processer: 

- Älvens strömerosion undergräver först strandslänten, vid och under vat-

tenytan. 

- Materialet ovanför glider därefter ner, så att slänten blir mer eller 

mindre utjämnad. 

Om materialet består av torr sand eller grus, rinner det fortlöpande ner 

utför slänten, så att denna alltid bibehåller ett jämviktsläge vid cirka 30 
graders lutning. Tillfällig fuktighet eller eventuell trädvegetation förmår 

endast obetydligt fördröja processen. I silt blir förloppet däremot ett 
annat. 

Kohesionen i silten gör att slänten länge kan kvarstå som en högt upptornad 

brant, från vilken emellanåt ytliga partier spjälkas av och faller ner, 

efterlämnande vegetationslösa facetter, vilka med sin ljusa färgton tydligt 

avtecknar sig i landskapet. Speciellt då branten bildar ett mot älven tyd-

ligt utskjutande parti, blir anblicken slående. Beteckningen nipa är i så-

dana fall allmänt använd i Norrland. 

Även för höga erosionsbranter med annan karaktär har beteckningen nipa 

ibland använts, såväl av ortsbefolkningen som i vetenskaplig text. I det 

följande avänds nipa, som ju är en kort och praktisk term, i relativt vid-

sträckt betydelse: en hög erosionsbrant i silt, utformad av en å eller en 

älv, även om den i nutiden är vegetationsklädd och har en lutning som ut-

jämnats till 30 grader eller något flackare. Uttrycket fossil nipa används 

ibland om en erosionsbrant som i nutiden ligger på något avstånd från den 

recenta älvfåran. 

En smal, utskjutande rest av den ursprungliga nipan, jämte motsvarande del 

av terrassplanet, kallas som nämnts nipudde. Denna utgör alltså ett parti 

mellan två närliggande raviners mynningar i nipslänten. Nipuddar förekommer 

ofta i serier längs kanterna av terrasser med lätteroderat material. Se 

figur 9 och 10. 

Kombinationen av höga terrassbranter och siltdominerade sediment utgör den 

viktigaste förutsättningen för en omfattande ravinbildning, bland annat 
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Fig 11 och 12. 25meter djup ravin vid Byskeälven nära Fällfors, bildad 
under de senaste 30 eller 40 åren. Att en ravin bildats här i sen tid 
sammanhänger delvis med att älven skurit sig längre in i terrassen; 
meanderslingan på undre bilden har sålunda bildat.s under de senaste hun-
dra åren. På andra sidan näset i bildens mitt syns tydligt fortsättningen 
på nipan till höger om ravinmynningen. Upptill till vänster, strax under 
horisonten, syns terrassplanet på andra sidan dalen. Ravinen har utero-
derats uteslutande av det grundvatten som tränger fram i ravinspetsen. 
Foto juli 1982. 

Gully eaused by groundwater outflow. 
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därför att mjälan mycket lätt förs bort med rinnande vatten. Även obetyd-

liga, kortvariga rännilar kan svara för borttransporten av det lösgjorda 

materialet i ett ravinsystem. 

I inledningen nämndes att enskilda raviner fått namn som Djupgroven, Björn-

ängesskolen, Backaskölen och Ulvaskonan. De uppräknade namnen antyder också 

att "skona", "sköl", "skol" och så vidare är benämningen på raviner i olika 

landsdelar. I modern text är det tyvärr omöjligt att behålla landsmålens be-

teckningar annat än i egennamn på enskilda raviner och platser. Ravingatan i 

Bjurholm skulle sålunda med fördel kunnat heta Skolgatan, men exemplet visar, 
att även för en bredare publik blir texten mest entydig om man använder den 

vetenskapliga termen ravin. 

Ravin definieras alltså som en liten, smal dalbildning med branta sidor, 

uteroderad i en sedimentavlagring. Vanligen utgörs denna av finsediment -

silt eller fin sand - som har formen av en terrass. Raviner kan också vara 

utbildade i sedimentsluttningar utan tydlig terrassform, och i inventeringen 

ingår av praktiska skäl även ravinformer i något grövre sediment. 

Bäckraviner kallas i det följande de raviner som har ett tydligt och någor-

lunda permanent ytvattentillflöde. På kartorna över inventerade ravinområ-

den anges detta med en pil vid ravinspetsen. Det finns inte någon principi-

ell skillnad mellan bäckraviner och andra raviner, vare sig till utseende 

eller bildningssätt, utan avgränsningen, i den mån en sådan har något in-

tresse, kan göras ganska godtyckligt. I stort sett gäller dock följande: 

l. Bäckraviner, som har en högre vattenföring och följaktligen en större 

erosionsförmåga, har skurit sig ner även i mer resistent underlag, allt-

så dels i grövre sediment, dels i rena leror. Nedskärningen har också 

skett fullständigare på djupet, och ravinerna sträcker sig oftare fram 

till omgivande moränområden. De bör ha nått sin nuvarande utsträckning 

på ett tidigare stadium i utvecklingen. 

2. Övriga raviner förekommer företrädesvis i de mest lätteroderade sedimen-

ten, alltså de som utgörs av enbart silt och fin sand, utan grövre frak-

tioner. Till utseendet karakteriseras de av förgreningar och talrika 

mindre inskärningar i slänterna. En del av dem har utbildats först i sen 

tid, och riskerna för förnyad erosion kvarstår i åtskilliga fall. 
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Raviner bör inte förväxlas med likartade former i fast berg, och i vårt 

land är det inte någon svårighet att skilja dem från raviner, vilka utbil-

dats efter istiden i lösa avlagringar. En ravinliknande bildning i fast 

berg bör kallas kanjon; för att understryka betydelsen har man ibland 
använt uttrycket klippkanjon. 

I andra delar av världen förekommer beteckningen "canyon" även om större 

dalar. Dessa är då trånga med branta väggar, och är uteroderade av rinnande 

vatten i fast berg, vanligen i sedimentära bergarter såsom sandstenar, 

skiffrar och kalkstenar. Det mest kända exemplet är Coloradoflodens Grand 
Canyon i Förenta staterna. 

Fig 13 Solvarhoravinen norr 
om Säter, ett exempel på en 
ravin uteroderad av en bäck. 
Den lilla Hyttbäcken från 
Dammsjön har här åstadkommit 
en spektakulär bildning genom 
att smalt V-format skära sig 
ner nära 40 meter i en mäktig 
glacifluvial avlagring. I den 
skuggiga dalbottnen ligger 
snön ännu kvar när vårfloden 
passerat. April 1984. 

Gully-like channel incised by 
a small stream in a deep gla-
cifluvial deposit. 
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Tabell 1 Viktiga fakta om sand, silt och lera 

DOMINERANDE KORNSTORLEKAR 

Sand 
inklusive grovrna 

Silt 
= finmo+mjäla 

l Lera 

2.0 mm 0.06 mm 0.002 mm + ler* ~ 

KARAKTERISTISKT FÖR SAND är att den 

- har korn synliga för blotta ögat 
- saknar kohesion 
- har mycket hög permeabilitet 
- förs bort av rinnande vatten rullande längs bottnen, 

men går vanligen ej upp i suspension 

SKILLNADER MELLAN SILT OCH LERA 

;, 

SILT 

- Viss kohesion 
- Torra stycken kan pressas 

sönder till ett vitt mjöl 
- Relativt hög permeabilitet: 

tar lätt upp vatten, varvid 
konsistensen snabbt föränd-
ras (se texten) 

- Siltsmet på verktyg och 
skodon sköljs lätt bort 
med vatten 
Siltavlagringar sönderskärs 
lätt av bäckar och rännilar 

LERA 

- Stark kohesion 
- Torra stycken spricker sönder 

i bitar och gryn 
- Låg permeabilitet: varken 

torra stycken eller fuktig 
lera tar lätt upp vatten; 
konsistensen förändras endast 
mycket långsamt 

- Lersmet är det svårt att 
tvätta bort 

Rena leravlagringar är 
mycket resistenta mot vatten-
erosion 

Den rena fraktionen 0.002 mm och mindre kallas i fackspråk !eh. En 
jord som består av mer än 20% ler och för övrigt huvudsakligen av 
silt, kallas lera, eftersom egenskaperna domineras av lerfraktionen. 
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2.2 SILT, NIP- OCH RAVINLANDSKAPETS KARAKTERISTISKA JORDART 

För att analysera vad som sker vid ravinbildning, tolka bildade former, 
göra prognoser om utvecklingen eller reglera pågående ravinerosion är det 
nödvändigt att förstå de ravinbildande processerna. En förutsättning för 

detta är att man känner till siltsedimentens fysikaliska egenskaper. Silt 
motsvarar de i svensk geovetenskaplig litteratur tidigare använda beteck-
ningarna finmo, grovmjäla och finmjäla tillsammantagna, se tabell 1. Några 

elementära fakta, bland annat beträffande konsistens- och volymsändringar, 
sammanfattas i figur 14, A-D: 

l. Fluvial transport av silt sker övervägande i suspension (jämför figur 18) 

varvid de enskilda partiklarna rör sig oberoende av varandra. Vid massrör-
elser följer däremot den enskilda partikeln med i samma rörelse som närligg-

ande. 

2. Viskös konsistens. Om vattenhalten i en suspension minskar, kommer partik-
larna i närmare kontakt med varandra och börjar följas åt i rörelsen. Benäm-
ningen flockulationsgräns för detta övergångstillstånd är särskilt motiverad 

för lera, där det bildas tydliga flockar. Suspensionen övergår i en viskös 
silt-vattenblandning. 

I det viskösa tillståndet är blandningen mer eller mindre lätt- respektive 
trögflytande. Den lättflytande varianten efterlämnar longitudinella spår 

Fig 14 A-D. Fysikaliska egenskaper hos silt som grund för studiet av ravin-
erosion i siltdominerade sediment: A. Rörelsetyp, konsistenstillstånd och 
volymsändring i en siltjord som följd av varierande vattenhalt. Se vidare 
texten. -B. Maximal kapillär stighöjd k(max), stighastighet k(dt) och ka-
pillär sugkraft f i rör med olika radier. - C. Kapillär sugkraft pF vid 
varierande vattenhalt i en siltjord med delvis vattenfyllda kapillärer. Vid 
uttorkning bidrar kapillärkrafterna att hålla samman materialet, så att 
torra slänter kan bibehålla en mycket brant form. - D. Permeabilitet P, 
maximal kapillär stighöjd (=kapillaritet) K(max) samt kapillär stighöjd 
efter 24 timmar K(dt) i olika kornstorleksfraktioner. Under första dygnet 
stiger vattnet högst i grovsilt, som är både permeabel och starkt vatten-
sugande. Under de närmast följande dygnen sugs ytterligare mycket vatten 
upp, särskilt i de närmast finare fraktionerna. 

Physical properties of silt as a basis for the study of gully erosion in 
postglacial silty sediments. 
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Fig 15 Resultatet av siltflytning på höstplöjd åker under snösmältning och 
tjällossning. Rinnande vatten har i detta fall deltagit i processen, men 
i liten omfattning. Den utflutna, vattenfyllda silten har krympt mycket, 
med hopsjunkning över fårorna och sprickbildning som följd. Solvarbo, maj 
1985. 

The plough-ridges and furrows are smoothed by slow silt flow in early spring. 
Only a small part of the deposits shown are transported by running water. 

längs den sträcka där den flyter fram, till exempel utför en ravinsida. 
Den trögflytande varianten bildar däremot transversella former, det vill 

säga mot rörelseriktningen tvärställda flytvalkar. 

3. Plastisk konsistens. Vid avtagande vattenhalt blir den viskösa bland-

ningen plastisk, det vill säga att den utan att spricka låter sig formas 

till en form som den sedan bibehåller. Krukmakarlera är ett exempel på 

plastiskt material, andra exempel är vaselin och smör, till skillnad från 

motsvarande oljor, vilka är viskösa. Flytgränsen är den gräns mot det 
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viskösa tillståndet, där till exempel en liten fåra i ytan nätt och jämt 

flyter ihop. Plasticitetsgränsen är den gräns där materialet övergår till 

att bli så fast och sprött att det inte ens kan formas till en liten boll 
eller rulle. 

4. Hålvfast tillstånd hos silt skiljer sig från helt fast bland annat 

genom volymsändringar, vilka ger upphov till stora sprickor. 

5. Fast tillstånd innebär dels att någon volymsändring icke längre är möj-

lig, dels att materialet gör motstånd mot deformation, tills det vid ökad 
påkänning brister i stycken. 

6. Pulverform förekommer främst hos mycket torr grövre silt, i naturen dock 

endast i mycket begränsad omfattning. Vid uttorkning uppstår i vanliga fall 

nästan enbart hårda stycken. 

Som torde framgå av bland annat figur 14 förenas i siltdominerad jord hög 

kapillaritet med relativt god permeabilitet. Denna egenskap gör att silten 

snabbt kan växla konsistens, bland annat övergå från fast till flytande form, 

varefter den lätt kan föras bort i suspension. Vid uttorkning uppkommer 

starka sammanhållande kapillärkrafter, vilka gör att en slänt kan bibehålla 

en mycket brant lutning utan att rasa ner och utflackas. 

Några av de karakteristiska egenskaperna hos siltjord kan demonstreras med 

ett enkelt försök. En måttligt fuktig klump av grov silt formas till en boll 

och läggs på ett bord. Den har fast konsistens och bibehåller den givna 

formen. (Denna egenskap, plasticitet, har även lera, som till och med kan 

rullas ut till tunna trådar.) Tillsätts några droppar vatten blir hela ytan 

tydligt våt, och bollen flyter ut till en kaka där kanten bildar en rundad 

valk. Tillsätts därefter något torr pulvriserad silt, suger denna omedelbart 

till sig vatten ur siltkakan, vars yta blir torr. Materialet har nu återfått 

en plastisk, icke flytande konsistens. 

Uttorkad, fast silt kan även lätt ta upp vatten och övergå i plastiskt till-

stånd, och på samma sätt kan trögflytande silt snabbt övergå till en tunn-

flytande välling, och vidare till suspension i rinnande vatten. 
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Fig 16 Nygrävda diken som fyllts igen genom att slänterna glidit ner, 
Sifferbo, Djurås, april 1984. 

Recently dug ditches in silt, filled by silt flowing down from the sides 
in spring. 

Fig 17 Vägslänt där ytskiktet glider ner. Förloppet präglas av trög silt-
flytning, med små stycken av silt ännu sammanhållna i ursprunglig lagring. 
Transport med rinnande vatten och sedimentation på den planare ytan nedanför 
är här, som ofta är fallet vid vägslänters, ravinsidors och nipors utjämning 
i silt, en viktig del av förloppet. Varjisån nära utloppet i Bredselet, Pite-
älven, juni 1982. 

Slope processes in a road-cut in silt: slow silt flow, and transport by run-
ning water. 
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De nämnda egenskaperna är kända för sina negativa verkningar i flera prakt-

iska sammanhang. Åkerdiken och vägdiken i siltjordar flyter igen (fig 16). 

I slänterna på vägskärningar och upprensade åar glider ytskiktet ner (fig 17). 

I synnerhet är detta fallet vid släntlutningar på över 15 grader, men efter-

som rinnande vatten och diverse kryprörelser är mycket verksamma i siltmate-
rial, är värdet 15 grader inte någon definitiv gräns för släntutvecklingen. 

På enkla småvägar utan ytbeläggning mjukas ytan upp när den blir uppblött, 
och fordon av alla slag sjunker ner i de snabbt fördjupade hjulspåren. Man 

kan jämföra med vissa dramatiska berättelser från serniarida områden, där 

bilar kört fast och nästa dag återfunnits nedsjunkna till taket i "kvick-

sanden". I vägbanor med ytbeläggning uppträder så kallade tjälskott. Det 

plastiska underlaget kan ibland av trycket från fordon pressas upp fläckvis 

i form av kuddar. Det lösa materialet i dessa och i andra svaga punkter 

kastas ofta undan av passerande fordon, efterlämnande djupa hål. 

Förutsättningen för övergång från torrt, fast tillstånd till plastiskt och 

till flytande är alltså vattentillförseln. I detta system råder exception-

ella förhållanden när tjälad siltjord tinar upp. Under tillfrysningen bildas 

nämligen en mängd större och mindre islinser inuti den tjälade silten. Vid 

kapillär förbindelse med grundvattnet blir isbildningen särskilt omfattande, 

eftersom vatten då fortlöpande sugs upp och adderas till tjälen under till-

frysningens gång. Efterhand som tjälen töar, bildas därför en jordmassa med 

upp till dubbla volymen mot i uttorkat tillstånd. I branta slänter uppträder 

därvid plastiska deformationer, skredartade nedglidningar, rena flytrörelser 
och erosion av rinnande vatten. Vid följande upptorkning uppstår breda 

sprickor. Även där inte förflyttningen av material kan iakttas direkt, med-

för tjälning-tjällossning samt svällning-krympning vid växlande vattenhalt 

en långsam mer allmän jordkrypning utför nipor, ravinsidor och andra slänter. 

Siltjordar, inklusive grövre och finare varianter, har med hänsyn till sina 

iögonenfallande flytegenskaper fått ett flertal målande lokala namn: kvick-

sand, kvickmo, skottlera, flytjord, jäsjord, jäslera. För ravinbildningen är 

det dock av större betydelse att siltiga sediment mycket lätt eroderas av 

rinnande vatten. Detta förhållande beskrivs närmare i nästa kapitel. 
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3 E R O S I O N S P R O C E S S E R I N I P O R O C H R A V I N E R 

3.1 UTGÄNGSPUNKTER FÖR REDOVISNINGEN AV PROCESSER 

Som framhållits i det föregående, utformas nipor dels genom älvens djup- och 

sidoerosion, dels genom den sekundära omf.ormning som sker genom olika slänt-

processers utjämnande inverkan på alla erosionsbranter och andra slänter i 

naturen. Älvens erosion utgör ett led i utbildningen av dels den aktuella 

älvfåran, till exempel vid meandring, dels de erosionsbranter som eventuellt 

omger denna i form av terrassavsatser. Själva älvfåran, dess former och de 

processer som verkar där, kommer inte att beskrivas närmare i det följande, 

endast nipornas sekundära utveckling och eventuell fortsatt erosion i form 

av ravinbildning. 

Enligt det sätt att beskriva de på jordytan verkande krafterna som är gängse 

inom modern internationell geovetenskap, sker utformningen av nipslänter och 
utskärningen av raviner under medverkan av flera, till sin natur skilda pro-

cesser. I ravinerosionen spelar sålunda det rinnande vattnet den avgörande 

rollen genom att svara för den vertikala nedskärningen av ravinbottnarna 

samt den totala borttransporten av allt lösgjort material. 

Om man alltså utgår från att den egentliga utskärningen av ravinerna är ett 

verk av det rinnande vattnet, kan det synas av mindre betydelse att beskriva 

och förklara övriga processer och de former som därigenom uppkommer. I den 

totala ravinbildningen spelar dock släntprocesserna in på ett sätt som gör 

det nödvändigt att beskriva dem utförligt. 

Som redan nämnts i det föregående förekommer i svensk litteratur, i synnerhet 

äldre, en del uttryck som kan ge upphov till missförstånd om de uppfattas som 

strikta, vetenskapliga termer. Exempel på detta är användningen av "skred", 

vilket numera betraktas som en strängt definierad term. 

"Jordflytning" har använts i stor utsträckning dels för jordkrypning, dels 

som ett sammelnamn för småskaliga former av alla de olika processer 'som upp-

träder i slänter. Ordet har dessutom tydligen använts i olika bemärkelse av 

olika författare, och någon strikt, entydig definition tycks aldrig ha for-
mulerats. 
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Kornstorlek i m~ 

Fig 18. sedimenttransportens samband med vattenhastighet och materialets 
kornstorlek enligt Sundborg 1963. Angi~a värden avser förhållanden i ett 
större vattendrag, men figuren är i princip tillämplig även i raviner. För 
silt och lera är den aktuella transporten beroende på om materialet i det 
enskilda fallet överhuvudtaget lösgörs. I så fall suspenderas materialet, 
varefter det snabbt kan föras bort i höga koncentrationer. 

The relation between flow velocity, grain size and state of sediment rnave-
ment in uniform materials. 

Redogörelsen för processerna vid nipors, raviners och andra slänters utveck-

ling har genomförts enligt följande utgångspunkter. Den skall: 

Anknyta till allmänt accepterad internationell terminologi. 

Redovisa de enskilda processerna så långt de tydligt kan observeras i 

fält, medan övriga små rörelser sammanfattas som jordkrypning. 

Tabell 2 ger en översikt över de olika processer som medverkar vid ravin-

bildning och annan släntutveckling i silt. Ett försök har även gjorts att 

ange rörelsens hastighet vid olika transportsätt. Uppgifterna har tyvärr 

endast kunnat baseras på tillgängliga litteraturuppgifter, vilka i detta 

avseende varit mycket knapphändiga, samt på egna, tillfälliga iakttagelser 

i fält. 
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Tabell 2 Transportprocesser och observerade former vid ravinerosion 

PROCESS 

Bäck- och rännils-
erosion 

Grundvattenerosion, 
tunnelbildning 

Siltströmning 

Sil tfl ytning 
med flytvalkar 

Jordkrypning 

Skred 

Vinderosion 

MATERIAL 
(läge i ravinen) 

\

Sand och grus 
i vandring längs bottnen 

Sil t och lera 
i suspension 

Sil t och f in sand, 
nedtill i slänt 

Silt-vattenblandning, 
tunnflytande 

Uppblött siltjord, 
trögflytande 

Markskiktet 
till ! a 1 m djup 

Silt (och lera) , 
fast eller halvfast 
konsistens 

Torr silt och sand, 
speciellt upptill 
i slänten 

BILDADE 
FORMER 

Bottnen har rippel-
mönster, dvs är små-
vågigt krusad 

Vattnet grumligt 

Små underjordiska 
kanaler, någon gång 
små slukhål 

Longitudinella. 
stelnad siltsträn, ofta 
i brant lutning 

Transversella. 
Flytvalkar, i olika 
lutningar 

Diverse indicier 

Brant skredslänt, 
utglidna skredmassor. 
Formerna varierar 

Kantdyn. Täcke av 
flygmo. Rippelmönster 

RÖRELSENS 
HASTIGHET 

Måttlig till snabb, 
alltefter vatten-
hastighet 

Snabb, 
dm/sek 

Varierande, ibland 
snabb 

Snabb, 
dm/sek - m/sek 

Ofta relativt snabb 
cm/min - ? 

Mycket långsam, 
nm/ år - cm/ år 

Snabb, 
m/sek 

w 
~ 
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3.2 BÄCKARS OCH RÄNNILARS EROSION 

3.2.1 Allmänt 

Fluvial transport anges i figur 14A som transport i suspension,men generellt 
sett omfattar den även bottentransport. Enligt figur 18 sker transporten av 
fint material enbart i suspension, av grovt material enbart längs bottnen, 

medan en mellanfraktion - beroende av vattenhastigheten - transporteras på 
endera sättet, eller båda samtidigt. Silt och den finaste sanden (grovmo) 
transporteras sålunda oftast enbart i suspenderad form. 

För sil t, som är ett kohesi vt material, är doc.k själ va lösgörandet, till-
förseln av materialet, den avgörande faktorn för hur mycket som i realiteten 
transporteras. Uppblötning till plastiskt tillstånd, och i ännu högre grad 
till visköst, underlättar i hög grad upptagandet i suspension. I suspenderad 
form kan silt snabbt föras vidare i höga koncentrationer. 

3.2.2 Exempel på den fluviala transportens effektivitet 

Man kan göra sig en viss föreställning om ravinerosionen, hur den sker och 
med vilken hastighet, genom enkla räkneexempel, enklast genom att beräkna 
borttransporten som en funktion av vattenföringen och halten suspenderat 

material. Uppmätta koncentrationer av suspenderat material i vanliga svenska 
vattendrag är relativt låga, värden på över 100 mg per liter är ovanliga. 
Endast i vissa avrinningsområden med öppen åkerjord eller aktiv ravinerosion 
har väsentligt större värden uppmätts. Så har till exempel ett åkerområde på 

8 kvadratkilometer vid Skärkind i Östergötland gett upp till 400 mg/l (enl. 

Brandt 1982). Mönsterelva på Östfold i Norge har ett delområde på ca 7 kvad-
ratkilometer med finsediment och omfattande ravinsystem, och där har vid ett 
tillfälle registrerats en sedimenthalt på nära 9 g/l (Nordseth 1974). 

När man i fält observerar förhållandena vid aktiv ravinerosion kan man också 
få det intrycket att man där har mycket höga koncentrationer, till exempel 

10 g/1. I någorlunda stora raviner observeras vid flödessituationer ofta en 
vattenföring på l 1/s, och på ett dygn skulle då kunna bortföras cirka 1000 
kg sediment. Men de högsta högvattenfäringarna observeras sällan. I själva 



Fig 19 Erosion på nyharvad åker vid Uppsala efter ett skyfallsliknande 
regn i augusti 1960. Endast det lätteroderade matjordslagret, som består 
av leraggregat, har bortförts. I den underliggande erosionsresistenta leran 
syns äldre traktorspår. Från Bergqvist 1971. 

After a heavy rainstorm the surface runoff stripped away the topsoil, 
leaving the underlaying undisturbed glacial clay (with older imprints from 
tractor wheels) unaffected. 

verket förekommer sannolikt ibland upp till 10 l/s även i raviner där van-

ligen ingen avrinning kan observeras. Följaktligen skulle vid dessa mer 

ovanliga flödestillfällen upp till 10 ton sediment kunna transporteras inom 

loppet av ett dygn. 

Jämför man dessa skattningar med med värden från kända fall av ravinerosion, 

där man kunnat kontrollera både tidsintervallet och volymen borttransporter-
at material, finner man att de nyssnämnda skattningarna i verkligheten över-

skridits med ibland flera storleksordningar, trots att vattenföringarna inte 

kunnat vara exceptionellt höga. I ett lerområde vid Uppsala, där för övrigt 

ravinerosionen är mycket obetydlig i nutiden, hade avrinningen från ett 
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helt litet dräneringsområde efter ett skyfallsliknande höstregn oväntat 

tagit vägen över en nyharvad åker och där fört bort cirka 500 ton av mat-

jordslagret, sannolikt på kortare tid än ett dygn (se figur 19). Materialet 

var i detta fall visserligen leraggregat, men exemplet är inte desto mindre 

av intresse. 

Vid Svartån i mellersta Värmland skar ett tillfälligt ytvattenflöde ut en 

betydande ravin på tre dygn, varvid 20 000 kubikmeter sand och silt bort-

fördes (Freden och Furuholm 1978). Ett liknande fall finns beskrivet från 

Juuka, östra Finland (Vesajoki 1979). Ännu mer överraskande är att vid Öre-

älven, där schaktning i en hög nipa våren 1983 utlöste en intensiv ravin-

erosion, fördes 10 000 kubikmeter silt och sand bort inom loppet av två dygn 

enbart av grundvatten (se figur 20). 

a 

-_·-_-:_-_ _:_ -

b 

c 

d 

o o o 

; 
GLACIOFLUYIAL SEDIMENTS 
MAINLY SAND 
MAl NL Y Sll T 
CLAY 

- SLUMPING 
,..,..,..,.., GROUNDWATER LEVEL 

Fig 20 Rekonstruktion av för-
loppet vid en katastrofartat 
snabb ravinerosion vid Öre-
älven 1983. Efter bortschakt-
ning av det glacifluviala ma-
terialet (b i figuren) och 
höjning av grundvattenståndet 
följande vår, skar det utström-
mande grundvattnet genom den 
återstående tröskeln av glaci-
fluvialt material. Vägen öpp-
nades därigenom för erosion 
i bakomliggande finsediment, 
bestående av silt och grund-
vattenförande sand. Förloppet 
har anförts som ett typexempel 
för liknande fall i norrländ-
ska älvdalar. Från Nordström 
1984. 

Model illustrating the type 
of gully erosion that eaused 
the formation of the Lagnäset 
gully at the river öreälven, 
northern Sweden. 
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Åtskilliga fall är även kända där man vet att ravinbildningen från början 

varit intensiv men efterhand saktat av och i huvudsak avstannat helt efter 
till exempel ett tiotal år. Vid Luleälven, ett stycke norr om Harads, har 
sålunda ett obetydligt ytvattenflöde skurit ut en ravin om 20 meters djup 
och 250 meters längd i övervägande sandigt material (Värvell 1964, Galles 
1984). Vid Byskeälven, strax söder om Fällfors, har utströmmande grundvat-
ten uteroderat en ravin av ungefär samma storlek i siltblandad fin sand 

(figur 11 och 12). Ett par liknande fall i något finare, siltdominerat ma-
terial har observerats vid Öreälven och Lögdeälven. Uppgifter om tidsför-
lopp med mera har erhållits vid intervjuer med ortsbefolkningen. 

Ett antal fall är alltså kända där en betydande ravinbildning skett inom 
loppet av ett tiotal år eller något mera. Därvid har 100 000 till 200 000 

kubikmeter utrymts, vilket motsvarar en medeltransport på 25 till 50 kubik-
meter per dygn. Några uppgifter om tider och volymer för de perioder då 
erosionen varit som mest intensiv föreligger inte, men transporten måste 
tidvis ha ha nått en helt annan storleksordning. 

Vid ravinerosion uppträder alltså sedimentkoncentrationer som skiljer sig 

helt från vad som uppmätts i vanliga vattendrag, trots att lutningsgradien-
terna i de bildade ravinernas botten redan från början varit ganska låga. 
Teoretiskt sett är detta inte överraskande, särskilt med hänsyn till de 
speciella förhållanden som råder då stora kvantiteter silt finns tillgäng-

liga i form av en viskös vattenblandning, som lätt kan upptas i suspension. 

Samtliga iakttagelser bekräftar att borttransporten ur de nämnda ravinerna 
skett med rinnande vatten och icke i form av viskös siltströmning. Trans-

porten har enligt tillgängliga ögonvittnesskildringar skett kontinuerligt 
under de perioder då vattenföringen varit hög, och icke i form av sådana 

korta pulser som kännetecknar de siltströmmar av makroformat som i något 
enstaka fall observerats i små branta sidoraviner, eller de i andra miljöer 

uppträdande, närbesläktade slamströmmarna. Det finns inte någon anledning 

ifrågasätta att transporten skett på annat sätt än med rinnande vatten i 

suspenderad form, i vissa fall delvis i bottentransport. 
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3.2.3 Det rinnande vattnets roll under olika betingelser 

Det rinnande vattnet skär sig snabbt ner i siltavlagringar på grund av de 

speciella betingelser som då föreligger: 

- Silt lösgörs mycket lätt, till skillnad från lera. 
- Silt bortförs mycket snabbt i suspension, till skillnad från sand, som 

endast vandrar långsamt fram längs bottnen. Sandtransport kräver dess-
utom en större vattenhastighet, vilket förutsätter högre vattenföringar 

eller större lutning. 

Åtskilliga raviner har en tydlig och någorlunda permanent ytvattentillrin-
ning, andra åter har ett betydande grundvattenflöde, ibland i form av en 
punktformig källa i ravinspetsen. Grundvattenflödena är vanligen ganska 

permanenta, och i silt har de på tid och längd en avsevärd transportför-
måga. Speciellt då grundvattnet strömmar ut från ett grus- eller sandskikt 
som överlagras av silt blir erosionsförmågan stor. Efterhand som siltmate-

rialet glider ner, suger det till sig vatten, upplöses och transporteras 

bort i suspension, vilket innebär att stora mängder kan föras bort av en 
ganska liten vattenström. 

Andra raviner åter tycks sakna såväl ytvatten- som grundvattentillrinning. 
Så är dock i själva verket inte fallet. Vid snösmältning och kraftiga regn 
bildas i de flesta raviner höga flödestoppar. På grund av avrinningens 

kortvarighet observeras den kanske inte alls, vilket tydligen lett till 

missuppfattningen att det rinnande vattnets roll i dessa så kallade jord-
flytningsraviner skulle vara helt obetydlig. 

3.3 GRUNDVATTENEROSION 

3.3.1 Allmänt 

Ravinbildning i direkt anslutning till utströmning av grundvatten skiljer 
sig från ytvattenerosion på flera sätt: 

l. Grundvattenströmning som sådan är svårare att observera, beräkna och 
reglera än ytvattenavrinning. 
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Fig 21 Tunnelerosion i 
spetsen av en ravin. Det 
vertikala schakt som upp-
kommit är cirka 4 meter 
djupt. De Geers nipdalar 
vid Solvarbo, april 1985. 

Gully erosion by piping. 

Fig 22 Tunnelerosion 
som gett upphov till en 
ensam liten ravin mitt på 
en något sluttande åker. 
Tunneln har utbildats un-
der en fördjupning i mar-
ken, längs vilken ytvatt-
net runnit. Den öppning 
som syns på bilden är 
knappt en halv meter i 
diameter. Nära Ljusnan, 
något söder om Bollnäs, 
juni 1977. 

Piping which led to the 
rapid development of a 
small discontinous gully. 
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2. Grundvattenerosion är på samma sätt svårare att behandla, speciellt gäl-

ler detta tunnelerosion, dvs bildning av rörformade hålrum inuti sedi-

mentavlagringen (se nedan). Tunnelerosion i svensk miljö är som process 

föga känd, och resultat från främmande miljöer är knappast tillämpliga i 

vårt land. Till skillnad från det geologiska underlaget i icke nedisade 

områden har bland annat de norrländska älvdalarnas sediment, som geolog-

iskt sett är mycket unga, ej konsoliderats utan förblivit så lösa att 

beständiga valv över längre dräneringstunnlar ej kan utbildas. 

3. Anläggningen av ytvatteneroderade fåror och deras fördjupning till ravi-

ner i egentlig mening kan ofta sättas i samband med nedsatt resistens i 

ett eljest skyddande växttäcke; grundvattenutströmning på flera meters 
djup i en nipa eller en ravin och därav förorsakad erosion sker däremot 

utan direkt samband med vegetationen vid ravinspetsen. 

Med grundvattenerosion avses i det följande enbart erosion i det lösa jord-

täcket, företrädesvis i de fluviala sediment där typiska ravinsystem utbil-

das. I kalkberggrund förekommer som bekant även underjordiska dränerings-

kanaler, ibland utvidgade till större eller mindre grottor. Processen vid 

deras bildning är en helt annan än vid tunnelerosion, nämligen kemisk ut-

lösning av fast berg. De former som uppkommer på detta sätt kallas karst. 

Karstbildningar är mest kända från andra länder, till exempel Jugoslavien, 

men en del mindre grottor förekommer även i vissa svenska områden med kalk-

berggrund. Lummelundagrottan på Gotland är det mest kända exemplet. 

3.3.2 Olika former av grundvattenerosion 

Grundvattenerosionens karaktär under olika betingelser belyses av följande 

observerade varianter, vilka i brist på fullständigare underlagsmaterial 

tills vidare får anses täcka de vanligast förekommande fallen: 

l. Där grundvattnet strömmar ut bildas endast en mindre konkavitet, vilken 

fortlöpande utjämnas genom att materialet i slänten ovanför glider ner. 

Exempel på detta visas i figur 11 och 12 samt i figur 20. 

2. Där grundvattnet tränger fram bildas ett tydligt hålrum, ofta i form av 

ett rör eller en liten tunnel. Hur långa dessa håligheter blir i olika 
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slags avlagringar har ej undersökts närmare, men vid skilda tillfällen 
har observerats att de kan ha en längd av åtminstone några meter. Detta 
fall av grundvattenerosion kan kallas tunnelerosion (på engelska tunnel-

lingeller piping). Se figur 21 och 22. 

3. En smalt nedskuren ravin kan tillslutas mer eller mindre fullständigt 

genom att större partier av slänterna glider ner och bildar ett tak över 
en kanal längs bottnen, där avrinning och erosion kan fortgå obehindrat. 
Underjordiska kanaler om till exempel tio meters längd har beskrivits i 
litteraturen och även observerats på ett flertal platser under fältar-

betet (figur 24). 

4. Ett grundvattenförande skikt kan leda till uppkomsten av en halvcirkel-
formad nisch i en slänt eller i bottnen på en ravin. Sådana nischer har 
beskrivits som cirkus- eller amfiteaterbildningar. Det finns anledning 

tro att de plana partier som ofta förekommer i bottnen på raviner i silt 
mestadels uppkommit genom liknande erosion i anslutning till grundvatten-
förande horisonter. Ibland finner man en tydlig, rundad erosionsform ut-
bildad även kring obetydliga, punktformiga källdrag (figur 25). 

5. Kraftiga artesiska källor har på åtskilliga ställen längs de större rull-
stensåsarna utformat spektakulära bassänger om upp till ett par tiotal 
meter i diameter. Sådana källor har i forna tider spelat en stor roll i 

folktron; ett välkänt exempel är den nu uttorkade offerkällan vid Gamla 

Uppsala hednatempel. Jämför figur 26 och 27. I just dessa fall har inte 
erosionen direkt lett till ravinbildning, men det uppges att många ravi-
ner, bland annat i uppsalatrakten, uppkommit genom källerosion. I åtskil-

liga fall har vattnet sannolikt strömmat fram under högt artesiskt tryck. 

3.3.3 Tunnelerosion 

Tunnelerosion och de tunnelbildningar den ger upphov till är som nämnts 

inte närmare beskrivna i svensk vetenskaplig litteratur. Någon tillfreds-
ställande metod att hejda den ravinerosion som uppkommer på detta sätt 

finns följaktligen inte heller utarbetad. Följande enkla observationer och 
försök till förklaring av processen kan därför ha sitt intresse. 
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Fig 23 Ravinerosion med hopsjunkning över tydlig tunnel i ravinspetsen. 
På ravinsidorna finns siltfingrar efter tidigare siltströmning, samt spric-
kor efter därpå följande uttorkning. De Geers nipdalar vid Solvarbo, juni 
1984. 

Gully erosion by piping. 

Nära spetsen på en del raviner i silt finner man ibland vissa oregelbun-

denheter i längsprofilen i form av svaga sänkor och låga, flacka trösklar. 

Dessa former är alltså skenbart oförenliga med att ravinerna utformats av 

rinnand vatten. Förklaringen kan vara en utveckling av samma slag som an-

getts i föregående avsnitt, nämligen att material glidit ner från sidorna 

och bildat de nämnda trösklarna, viket skett så långt tillbaka i tiden att 

man nu inte längre ser några mer detaljerade spår av vad som skett. 

Raviner med tät busk- eller trädvegetation har oftast en kraftig rotfilt 
utbildad ovan mineraljorden. Den kan vara förstärkt av en mängd nedfallna, 

ännu icke helt förmultnade grenar och stammar, men består framförallt av 

ett nätverk av levande och döda rötter. I detta ytskikt öppnar sig här och 

där på ravinsidorna små tunnelmynningar om någon decimeter i diameter. Ur 

dessa spolas vid snösmältning och tjällossning en silt-vattenblandning ut 
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Fig 24 Underjordisk drä-
neringskanal som uppkom-
mit genom att sidorna i 
en nybildad smal ravin-
spets glidit ner och bil-
dat tak över ravinens 
botten. Vertikala öppning-
ar leder ner till den un-
derjordiska kanalen. 
De Geers nipdalar vid 
Solvarbo, april 1985. 

Tunnel created by the 
slumping of the sides 
of a recently eroded 
gully head. 

Fig 25 Erosion kring källdrag i kanten av en liten åravin, Öresundaån, 
Uppland, maj 1984. 
Erosion around a small spring. 



43 

Fig 26 En källas födelse: Uppträngande artesiskt vatten har uteroderat en 
rundad bassäng. Gamla källor intill rullstensåsar har ofta denna spektakulära 
utformning. Källsboda, Uppland, april 1985. 

Pool created by upwelling artesian water. 

Fig 27 Detalj från samrna lokal. Det uppträngande artesiska vattnet för upp 
slam från ett underliggande lager av kalkgyttja, varvid det bildas små slam-
koner av samrna karaktär som de slamvulkaner som förekornmer i vulkaniskt verk-
samrna områden. Erosionen i djupare lager medför att marken runt omkring sjun-
ker ner så att bassängen vidgas koncentriskt, Suspenderat material förs fort-
löpande bort av den lilla bäck som rinner från källan. Källsboda, Uppland, 
april 1983. 

Volcano-like forms, built up by artesian water. 



över slänten och strömmar ner mot bottnen. Ibland tränger en tjockare silt-

ström fram. 

Hur långt in i slänten dessa rör sträcker sig växlar. I en del fall kan man 

konstatera att de når en meter eller något mer in i mineraljorden, men oft-
ast torde erosionen äga rum omedelbart under det ytliga täcket av växtrötter. 

I små raviner med liten avrinning sker ibland dränering och borttransport 

på liknande sätt längs bottnen, dolt under ett nätverk av grenar, stammar, 

etc. Processen kan betecknas som ett gränsfall till ytavrinning med rännils-

erosion. 

Mest intressant är dock den ravinbildning som uppkommer genom grundvatten-

erosion av det slag som illustreras i figur 21 och 22, och som resulterar i 
snabb ravinbildning på det sätt som visas i figur 23. De praktiska följderna 

är påtagliga. 

Förutsättningen kan antas vara en grundvattenhorisont på visst djup under 

markytan, eller ett permeabelt skikt på viss nivå, till exempel med lamel-

ler av fin sand eller grov silt. Redan Caldenius (1926) framhöll emellertid 

den stora betydelse djupa spricksystem kan ha för ravinbildningen. Härmed 

förhåller det sig på följande sätt: 

Sandiga och siltiga sediment med djupt liggande grundvatten är självdräner-

ande, dvs efter ett regn sjunker ytvattnet ner så att marken blir relativt 
torr. Vid en följande torrperiod uttorkas ytskiktet och torksprickor utbil-

das, ofta ner till flera meters djup. Särskilt ur teknisk synpunkt kallas 

ett sådant av markprocesser permanent förändrat skikt torrskorpa, en före-

teelse som för övrigt är vanlig inte minst inom lerområden. I ravinsidor 

och andra slänter blir uttorkningen och dess bestående verkningar särskilt 

utpräglade. 

Torrskorpan har två väsentliga egenskaper. För det första har den en fast-

het som gör att slänter i en nyss utskuren nipa eller ravin länge kan stå 

kvar som vertikala branter. För det andra karakteriseras den av spricksys-

temen. Sprickorna uppkommer ej endast genom uttorkning, utan även genom 

tjälens verkningar. Intill en ravin finns inte något stöd från denna sida, 

och sprickorna pressas ej samman vid tjällossningen eller vid den volymut-
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Fig 28 Sprickbildning i silt intill nybildad ravin. - Bjurholm, Öreälven, 
juni 1983. Fissures near a gully in silt. 

vidgning som följer när marken efter en torrperiod blötes upp igen. Efter-
hand vidgas därför sprickorna intill slänten ytterligare. 

För tunnelerosionen och ravinbildningen är följande teori av intresse. Det 

ytvatten som söker sig fram mot ravinen följer den spricka som snabbast le-

leder till ravinens botten, varefter vattnet skär sig djupare ner och vidgar 

sprickans botten. Naturligt nog kan sättningar uppkomma i omgivande partier, 
och dessa kan leda till att den kanske redan från början obetydliga sprickan 

tillsluts upptill, medan det rinnande vattnet håller en underjordisk kanal 
öppen. 

Utvecklingen enligt denna modell skulle alltså utgöra en parallell till det 

i ett föregående avsnitt (3.3.2 punkt 3) beskrivna fallet där ett slags täckt 

dränering uppkommer genom att slänterna i en smal ravin glider ner. 

Processerna vid ravinbildning genom tunnelerosion och därmed sammanhängande 

orsaker kan som tidigare nämnts inte anses klarlagda, och utvecklingen vari-

erar sannolikt från fall till fall. Grundvattenhorisonter, grundvattenförande 

skikt eller djupa spricksystem, eller olika kombinationer av dessa faktorer 

är dock de orsaker som i första hand kan komma i fråga. 
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3.4 SILTSTRÖMNING 

3.4.1 Processer i silt med viskös konsistens 

Figur 14 A och anslutande text definierar gränserna mellan plastisk defor-

mation, viskös rörelse (flytrörelse) och'transport i suspension. Rörelser 

i silt med viskös konsistens uppvisar en stor variation, och för att göra 

framställningen mer lättfattlig har processen här uppdelats på dels silt-

strömning, dels siltflytning med flytvalkar (jämför följande avsnitt). Lik-

heterna mellan de två kategorierna är stora: 

l. Den i rörelsen deltagande massan är i båda fallen silt med flytande 

(viskös) konsistens, vilket innebär dels att rörelserna sker under in-

verkan av tyngdkraften enbart (till skillnad från plastisk deformation), 

dels att de sker som en kontinuerlig deformation av hela den deltagande 

massan (till skillnad från skred, där fasta stycken rör sig längs be-

stämda glidplan). 
2. Liksom andra processer i slänter uppträder siltströmning och siltflyt-

ning med flytvalkar företrädesvis i tjällossningen - jorden är då sär-

skilt uppblött av det vatten som tidigare varit bundet i form av islin-

ser i den tjälade silten. Regn och tillrinnande yt- och grundvatten kan 

emellertid också, ensamma eller samtidiga med tjällossningen, leda till 

att jorden får viskös konsistens och flyter. 

3. Båda de bildade formtyperna kan indelas på likartat sätt efter stor-

leken. Följande mått kan betraktas som signifikativa: 

storleksklass 

Sil tström, bredd 

Flytvalk, höjd 

Mikroformer 

l cm 

-"-

Mesoformer 

l dm 

-"-

Makroformer 

l m 
_,_ 

skillnaderna mellan siltströmning och siltflytning med flytvalkar är bland 

annat följande: 

l. Vid siltströmning är blandningen mindre viskös (mer lättflytande) och 

rörelsen snabbare. 

2. Siltströmning ger former som är longitudinella, dvs utsträckta i rörel-

seriktningen, medan siltflytning ger former som är transversella, dvs 

flytvalkar. 
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Som kriterier i fält har valts förekomsten av longitudinella respektive 

transversella formelement, större eller mindre (se figurerna). Förutsätt-

ningen för utbildningen av de olika formerna är dock strängt taget inte 

enbart materialets karaktär utan även underlagets lutning. I en beskrivning 

av transversella former kommer för övrigt även att ingå valkar som utbil-

dats genom plastisk deformation. 

3.4.2 Siltströmning 

Till exempel när regn faller på en brant slänt med silt och samlar sig till 

små rännilar, kan observeras att det rinnande vattnet blir överfyllt med ma-

terial och efterhand övergår i en så tjock blandning att den stelnar på 

slänten. Förloppet är ett exempel på övergång från transport i suspension 

till en form av massrörelse, där silt-vattenblandningen från början är 

lättflytande viskös (jämför figur 14 A). 

När det gäller den lättflytande varianten kallas processen lämpligen silt-

strömning. Förutom av låg viskositet karakteriseras siltströmningen av att 

de bildade formerna blir longitudinella, alltså utsträckta i rörelserikt-

ningen. Silt har just en sådan permeabilitet och kapillaritet att porvattnet 
jämte bakifrån tillrinnande vatten vid brant lutning koncentreras till silt-

strömmens front, medan sidorna dräneras och stelnar. I processen ingår dess-

utom ofta att en del vatten sugs upp av underlaget, och den kan därför 

liknas vid vad som sker när ett barn bygger sandtorn i sandlådan genom att 

låta en sand-vattenblandning droppa ner på sitt sandslott, där dropparna 

ögonblickligen stelnar, därför att vattnet sjunker ner i underlaget. Bero-

ende på flera cmständigheter -underlagets vattenuppsugande förmåga, silt-

strömmens viskositet och hastighet - bildas antingen rundade strängar eller 
små rännor. 

De genom siltströmning bildade forme~na utgör oftast ackumulationer helt 

ovanpå underlaget, till skillnad från flytvalkar, som ofta griper in i ett 

skikt med förna, grästorv och liknande. Siltströmning kan förekomma på 

öppen mineraljord, på väl packad snö, inklusive skare, eller ovanpå vegeta-

tionens bottenskikt. Ett exempel på det senare visas i figur 32, där en 

viskös ström om våren runnit ut över det av snön nedpressade fjolårsgräset. 
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Fig 29 Mikroformer av 
siltströmning på vertikal 
brant i aktivt eroderande 
ravin (siltsnören, dropp-
stensformer). Kammen är 
10 cm. De Geers nipdalar 
vid Solvarbo, maj 1985. 

Miero-seale longitudinal 
forms ("silt strings") 
eaused by fast silt flow 
on a vertieal gully wall. 

Fig 30 Mesoformer av 
siltströrnning på rela-
tivt brant ravinsida 
(siltfingrar). På några 
ställen syns även tvär-
ställda detaljer, vilka 
visar att strömningen där 
skett trögare. De flesta 
längsgående former har en 
bredd av en knapp deci-
meter. De Geers nipdalar 
vid Solvarbo, maj 1985. 

Meso-seale longitudinal 
forms ("sil t fingers") 
eaused by fast silt flow 
on a steep gully wall. 
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Rörelsemönstret - och därmed de efterlämnade formerna - är en funktion av 

både underlagets lutning och blandningens viskositet. Extremt smala longi-

tudinella former är sålunda övervägande utbildade på mycket branta slänter. 

Trots att formerna oftast är små, har de med sitt iögonenfallande mönster 

tidigt fångat uppmärksamheten och avbildats i litteraturen, bland annat av 

Caldenius (1926 fig 7), Wenner (1941 fig 15) och Sundborg (1956 fig 40). 

För att underlätta beskrivningen har formerna som nämnts indelats i stor-

leksklasserna mikroformer, meseformer och makroformer. 

l. Mikroformer: När siltslam droppar utför en vertikal brant, bildas 

mycket smala former, bredden är till exempel en centimeter eller mindre 

(figur 29). De har beskrivits som droppstensliknande, men bör hellre kallas 

siltsnören (silt strings). De förekommer inte särskilt ofta i raviner, där 

rent vertikala branter inte är så vanliga. Utseendet är sådant att de drar 
blicken till sig, men den morfologiska effekten är säkerligen helt obetyd-

lig. 

2. Mesoformer: Där små siltströmmar rinner utför en slänt, efterlämnar de 

ofta långsträckta former av till exempel en decimeters bredd eller något 

smalare, vilka kan beskrivas som siltfingrar (siltfingers; se figur 30 och 

32). De återfinns företrädesvis i nybildade, fuktiga slänter med brant lut-

ning. I vegetationsklädda slänter bildas de av allt att döma endast under 

tjällossningen, och de syns tydligast på våren, innan de hunnit skymmas av 

vegetationen. 

De nämnda mesoformerna är mycket vanligare än motsvarande mikro- och makro-

former. De förekommer ofta tillsammans med den trögare siltflytningen och 

transport i suspension, varför effekten är något svårbedömd. I vissa fall 

torde de utgöra en betydande andel i utbildningen av det ytskikt av omlag-

rat material som ofta observeras på slänter. 

3. Makroformer: Figur 31 visar ett fall där siltströmmen haft en betydligt 

större skala än i föregående exempel. Den har efterlämnat en stelnad silt-

ström med ett par meters bredd. Vad som finns kvar är huvudsakligen de 

stelnade sidorna, vilka dränerats och stelnat när det snabbare mittpartiet 

passerat. Den stelnade siltströmmen har alltså formen av två vallar, vilka 

bildar en halvfylld ränna. Både process och form visar alltså full analogi 
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Fig 31 En större siltström i en brant sidoravin har efterlämnat en eirka 
2 meter bred bildning, huvudsakligen bestående av två vallar. Dessa har 
stelnat tidigare än det vattenfyllda mittpartiet, vilket strömmat vidare 
och sedimenterat på huvudravinens plana botten (upptill till vänster i 
bilden). Processen har därefter upprepats men i en mindre skala, så att 
ett par mindre vallar och en mindre fåra bildats i rännans botten. - Lung-
älven sydväst om Filipstad, juli 1982, 

Chute formed by fast silt-flow, similar to a mudflow, down a tributary gully. 

med såväl mikro- som mesoformerna, i de fall då strömningen varit snabb och 

gett upphov till rännformade bildningar. 

Förloppet torde ha startat med att skredmassor från sidoravinens slänt stört-

at ner och snabbt blandats med vatten som funnits nedanför. Sidoravinen har 

en viss ytvattentillrinning, eventuellt kan en vattensamling ha bildats genom 

uppdämning vid ett tidigare skred. Den stelnade siltströmmen sträcker sig 

utför sidaravinen ner till den större ravinens botten, som är plan. Bild-

ningen slutar här tvärt, och materialet från siltströmmen har sedimenterat 

över den nästan horisontella ravinbottnen, som då av allt att döma stått 
under vatten. Därvid har den plana bottnen byggts på ytterligare. 

J 
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Fig 32 Siltfingerliknande form bestående av leraggregat från en närbelägen 
åker. Strömmen har gått halvvägs utför ravinsidan men drä!"lerats och stannat 
där. Librobäcken, Uppsala, april 1984. 

Clay aggregates from a nearby field deposited as a meso-seale form resembling 
that of fast silt flow ("silt fingers"). 

Siltströmmar av tillnärmelsevis samma storleksordning som i figuren har 

under fältarbetet observerats endast i ett fåtal fall. De har veterligen 

icke beskrivits tidigare i liknande miljö. 

Om man jämför de beskrivna fallen av siltströmning med närbesläktade pro-

cesser och former i andra miljöer, kan man bland annat lägga märke till 

följande. I fin silt på gränsen till lera kvarhålls vattnet längre, och 

rörelsen fortgår ännu när silt-leraströmmen når ut på plan mark. Förutom 

den portrycksökning, som i silt och fin sand uppkommer då materialet tar 

upp vatten, eller då partiklarna ordnar sig i en tätare lagring, har man i 

lera att räkna med dess sensitivitet, det vill säga egenskapen att bli 

mindre fast vid omrörning, eller då den utsätts för vibrationer. Porvatten 

som fasthållits vid lerpartiklarna med elektriska bindningar frigörs, och 

leran blir plötsligt lättflytande - lera med höggradig sensitivitet kallas 
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också kvicklera. Reaktionen förekommer allmänt i glidytorna hos stora ler-
skred av Tuvetypen, och den gör att skredmassorna kan glida iväg även där 
lutningen är helt obetydlig. 

Snabba strömmar av vattenfyllda jordmassor förekommer i bergstrakter runt 
hela jorden. De beskrivs under namnen mudflows och debris flows; slamström-
mar respektive blockiga slamströmmar enligt Terrängformer i Norden (1984). 

Ofta är materialet siltdominerat med inblandning av både finare och grövre 
fraktioner. Även stora stenblock kan transporteras inneslutna i de snabbt 
strömmande massorna. Ett aktuellt exempel är den våldsamma katastrofen i 
Colombia i november 1985 då staden Armero med drygt 20 000 invånare begrav-

des av en framvällande slamström. De närbelägna mer än 5000 meter höga vulkan-
topparna är ständigt snöklädda, och den 13 november fick den största av dem, 

Nevado del Ruiz, ett utbrott som snabbt smälte stora mängder snö och is. En 
störtvåg av jord och vatten - av journalisterna beskriven som en tjock ler-
välling - sköljde utför den branta vulkansidan. Över Armeroområdet vid ber-
gets fot byggdes av allt att döma en mäktig alluvialkon upp, vilken begravde 

staden Armero med omgivningar inom loppet av några få timmar. I katastrof-
ögonblicket blev alltså många helt överraskade; i själva verket är det väl 
bekant att sådana slamströmmar på branta vulkankäglor, lahars, hör till det 
normala i vulkaniska bergstrakters geologiska utveckling. 

Principerna för rörelsen och dess relationer till lutning, vatteninnehåll 
med mera framgår dock tydligast i relativt rena siltavlagringar av det slag 

som bildar de norrländska älvdalarna ravineroderade terrasser. 

3.5 SILTFLYTNING MED FLYTVALKAR 

3.5.1 Flytvalkar 

De transversella siltflytningsformerna skiljer sig visserligen tydligt från 

andra bildningar i naturen, men visar dock en stor variation sinsemellan, 
såväl beträffande skala som geometri. Ofta är de utbildade som kortare eller 
längre terrassliknande former, där terrassbranten eller i varje fall den 
övre kanten utgörs av den rundade valken. Planet ovanför växlar i bredd från 
en bredare form vid svagare lutning till nästan inget plan alls i brantare 
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Fig 33 Trögflytande silt som i tjällossningen tränger fram ur en brant, 
vegetationsklädd ravinsida. Materialet hålls ännu delvis samman i form av 
gryn. Den trögflytande rörelsen leder till små tvärställda valkar på ytan. 
Tjälen, som på denna lokal tinar upp underifrån, står ännu delvis kvar som 
en tunn kant ovanför det ställe där silten flyter ut (upptill till vänster). 
-De Geers dal 17 vid Solvarbo, april 1984. 

Silt slowly flowing out from a steep gully wall in spring, with micro-scale 
transverse forms ( "micro-terracettes"). Remnants of the frozen sil t are seen 
in the upper left earner of the picture. 

lutning, där den ena valken tätt följs av den andra. Variationen i storlek 

med mera belyses av följande exempel: 

l. Mikroformer: Dessa förekommer endast där vegetation. saknas helt (figur 

33). Höjden i varje liten valk är av storleksordningen en centimeter. I den 

branta lutning som bilden visar - mer än 15 grader - är avståndet mellan 

valkarna endast några få centimeter. Liknande former förekommer mycket ofta 

tillsammans med siltströmning som ger upphov till mesoformer, men också ofta 

där skredrörelser i silt resulterar i skredmassor med vegetationsfria, 

branta ytor. 
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Fig 34 Litet släntskred i silt. Nedanför skredslänten (A) ligger en del av 
skredmassorna (B) kvar, till största delen plastiskt deformerade. Undantag 
är de stycken som hållits samman av vegetationen, bland annat björkbuskarna 
längst till höger. Längre ner syns en zon där det siltdominerade materialet 
övergått i trögflytande tillstånd och bildat flytvalkar (C). Dessa är ore-
gelbundet lobformade och innehåller små stycken som ännu har halvfast kon-
sistens. Alla tre zonerna är eroderade av rinnande vatten. Vanligen utbildas 
en fjärde zon utanför flytvalkarna, nämligen av vattentransporterat material 
som sedimenterat där i form av plana ytor. Lungälven sydost om Filipstad, 
juli 1982. 

Sliding and flowing movements in silt. 

Fig 35 Flytvalkar med 
cirka en decimeters höjd, 
utbildade på brant massbe-
växt ravinsida. De Geers 
nipdalar vid Sol varbo, 
maj 1985. 

Jvieso-scale transverse 
forms ("small-scale terra-
cettes") eaused by slow 
silt flow on a steep gully 
wall in spring. 
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2. Mesoformer: Dessa små flytvalkar återfinns både på öppen siltutan veg-

etation och på slänter med speciellt svagt växttäcke. Valkarnas höjd är av 

storleksordningen en decimeter. I figur 34 ligger de bildade valkarna myck-
et flackt; om det i en liknande situation bildas serier av valkar kan plan-

et mellan dem bli minst en meter brett. I en brant slänt med vegetation, 

såsom i figur 35 där bottenskiktet domineras av mossor, kan däremot terrass-

planets bredd vara helt obetydligt. 

3. Makroformer: Flytvalkarna är i storlek jämförbara med de så kallade får-

stigar som beskriv i följande avsnitt. Makroformer har endast observerats i 

branta slänter (över 15 grader) med markskiktet starkt sammanhållet av vege-

tation, till exempel stark gräsväxt. Det vertikala steget mellan två på var-
andra följande valkar kan vara till exempel en meter (figur 36). 

Gemensamt för åtminstone mikro- och mesoformerna är att bildningssättet of-

tast framgår tydligt, ibland även tidsförloppet. De minsta formerna kan ut-

bildas under loppet av några få minuter, även om utflytningen av material i 

sin helhet pågår betydligt längre och därvid samtidigt utbildar andra for-

mer, till exempel lober av mellanstorlek. Det är oklart om det i raviner i 

silt överhuvud taget förekommer någon bildning av tydliga flytvalkar genom 

långsamma kryprörelser, och under vilka förhållanden detta i så fall skulle 

ske. Jämför följande avsnitt om terracetter och fårstigar. 

Det fall då siltflytning med flytvalkar oftast konstaterats är i samband 

med skredartade rörelser av den typ som visas i figur 34, där flak om till 

exempel en halv eller en hel meters tjocklek glidit ner utför en brant 

slänt. Särskilt i fronten av det utglidna materialet utbildas flytvalkar, 

vilka visar att den nedersta delen av skredmassan fått en trögflytande kon-

sistens, innan den stannat. Det är tydligt att materialet haft en hög vat-

tenhalt redan då rörelsen började. Flytrörelser av detta slag har alltid 

upphört så snart rörelsen nått ner till släntens fot. I andra fall tycks en 

del flytvalkar bildas genom plastisk deformation, antingen av skredmassor-

nas främre del eller material strax framför. 

Om man från de svenska nip- och ravinlandskapen gör en utblick till andra 

miljöer, kan främst noteras att en del likartade former, huvudsakligen 

större, förekommer flerstädes i våra fjälltrakter, nämligen flytjordsvalkar 

(vilka även kan ha en långsträckt lobform) samt flytjordsterrasser. 
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Fig 36 Flytvalkar av rnakrostorlek. Sifferbaravinerna i Djurås. 
Foto K Källander, juni 1985. 

Maero-seale transverse forms ("full-seale" terraeettes), 
probably eaused by slow silt flow. 

Materialet varierar starkt, från tämligen osorterad mineraljord med hög halt 

av silt till nästan enbart torv eller övervägande stenar (Terrängformer i 

Norden, 1984). Rörelserna är så långsamma att processen i detta avseende kan 
jämställas med jordkrypning. 

Som påpekats tidigare utgörs det geologiska underlaget i de typiska svenska 

ravinområdena av uniform, ekonsoliderad silt, en unik miljö i såväl svenskt 

som internationellt perspektiv. Dessa renodlade förhållanden erbjuder pro-
cessforskningen speciella fördelar. 



57 

3.5.2 Terracetter, fårstigar 

Fårstigar (sheep tracks, cattle tracks) är små terrassformer parallella med 

nivåkurvorna. De är mycket tydliga och fångar lätt blicken, särskilt som de 

ofta förekommer i serier, till exempel på betade ravinsidor med en lutning 

på 15 till 20 grader (figur 37). 

Nivåskillnaderna mellan dem är ofta en eller ett par meter, ibland något 
mindre. Terrassplanet utgörs av den trampade stigen om ett par decimeters 
bredd, terrassbranten har ungefär den ursprungliga släntlutningen, ofta med 

en tillskärpning närmast terrasskanten. 

Former som fårstigar förekommer på branta sluttningar inom alla klimatzoner 

jorden runt. De beskrivs ofta i internationell litteratur som terracetter. 

Någon gemensam och allmänt accepterad förklaring till deras uppkomst ges ej. 

Ett alternativ är givetvis att de har uppstått enbart genom tramp och att 

de sålunda helt enkelt är djurstigar. Ett annat alternativ är att de skulle 

vara flytvalkar av samma karaktär som dem man finner till exempel i de sven-

ska fjällen, men då måste tilläggas att förekomsten inte är begränsad till 

periglaciala eller ens tempererade klimatområden. 

Som ytterligare en möjlighet har anförts att terracetterna uppkommer genom 

små skredartade sättningar, antingen i markskiktet eller i vissa fall i 

dess geologiska underlag. Ännu andra alternativ är att flera av de nämnda 

faktorerna samverkar, eller att formerna, trots sin yttre likhet, skulle 

utbildas på olika sätt i skilda miljöer. 

För att åtminstone i någon grad belysa förhållandena i svenska nipor och 

raviner kan nämnas, att på branta slänter i silt förekommer vid tjälloss-

ningen ofta små skredartade rörelser, där det översta markskiktet glider 

ner ett kort stycke. Den silt som deltar i rörelsen får därvid ofta en 

trögflytande konsistens. Resultatet blir små trappsteg här och där i slän-

ten, av typen flytvalkar i makroformat. Figur 38 visar ett exempel där ett 

något större parti med träd och buskar ingår. 

De små avsatser som uppkommer på detta sätt kan i de flesta fall betecknas 

som breda lober, medan uthålliga terrassartade former längs icke betade 

slänter är mycket ovanliga. Det finns inte heller några observationer av 
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Fig 37 Fårstigar på betad åslänt. Lidan, Västergötland, juli 1983. 

Cattle tracks in glacial clay, on the bank of a small river. 

Fig 38 Skredartad ned-
glidning av ett ytligt 
parti med träd och busk-
vegetation. Liknande 
korta nedglidningar, 
framförallt mindre sådana, 
är vanliga under våren. 
De innefattar oftast flyt-
rörelser, och ger upphov 
till korta flytvalkar. 
De Geers dal 17, Solvarbo, 
maj 1985. 

Sliding and flowing rnave-
ments in a gully in early 
spring. 
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Fig 39 Former som liknar både fårstigar och flytvalkar, men som tydligen 
även sammanhänger med sättningar i skredslänterna efter små skred i lera. 
Från ett tidigare betat område vid Fyrisån norr om Uppsala, maj 1984. 

Forms resembling cattle-tracks, probably formed mainly by sliding movements. 

processer som skulle kunna leda till långa parallella terracetter av typen 

fårstigar. Där de förekommer på icke betade slänter kan de eventuellt ha en 

anknytning till vilda djurs stigar, i vissa fall till betesgång under något 

tidigare skede, varefter slänterna växt igen med buskar och träd. 

Figur 39 visar ett fall där terracetter utbildats i en skredslänt i en å-

ravin. Det är tydligt att formerna kan ha uppstått genom skredartade ned-

glidningar - att ett skred fortsätter att gripa bakåt på liknande sätt är 

ju vanligt. Platsen har tills för några år sedan varit betad av kor, och 

deras tramp kan även ha medverkat till uppkomsten eller utformningen av 

terracetterna. 
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Fig 40 En bild som denna är ganska vanlig i raviner i silt. Trädstammarna 
är krökta vilket visar att markskiktet sakta kryper nedåt utför slänterna. 
I ravinens botten syns början till en liten bäckfåra; längre uppströms 
finns inga tecken som tyder på ytvattenavrinning. Marken är under våren 
överströdd med vitsippor. - Säterområdet, maj 1984. 

The curved tree trunks and bush stems indicate soil creep. 

3.6 JORDKRYPNING 

Kryprörelser utför sluttningar, jordkrypning, är en långsam förflyttning av 

jordtäckets ytskikt. Ett illustrativt kännetecken är förekomsten av krökta 

trädstammar i nipor och ravinsidor (figur 40). Trädens rotparti förskjuts, 

varvid stammen tenderar att luta utåt, från slänten, men processen sker så 
långsamt att träden hinner kompensera rörelsen genom att kröka stammen ned-

till, så att den för övrigt förblir upprätt. 

Jordkrypning uppkommer genom flera slag av små rörelser, och termen är allt-

så ett sammanfattande namn för flera, i princip olika processer, vilka var 
för sig inte tydligt manifesteras: 
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- Små rörelser som egentligen tillhör övriga här beskrivna processer. 

- Svällning och krympning vid växlande markfuktighet. 

- Utvidgning och sammandragning vid växlande temperatur. 

- Frosthävning och hopsjunkning vid tjälning och tjällossning. 

- Inverkan av växtrötter samt av i marken levande och grävande djur. 

- Inverkan av tramp, bland annat av betande djur. 

Processen har vissa likheter med siltflytning. Rörelsen är långsam, av 

allmänna observationer i ravinerna att döma torde den vara högst några få 
centimeter per år. Den omfattar endast ett ytligt skikt om till exempel 

en halv meter, och den är intensivare ju brantare lutningen är. De vikt-

igaste skillnaderna är att inga flytvalkar bildas, att processen försiggår 

i all slags jord och att den förekommer i alla klimat och verkar även under 

torra perioder. Med tiden utjämnas den ofta mycket branta lutningen i nipor 

och raviner, vilket kan ske uteslutande genom jordkrypning. Oftast bidrar 

dock i hög grad övriga släntprocesser, till exempel skred, erosion genom 
rinnande vatten, m m. 

3.7 SKRED 

Inom de typiska ravinlandskapens område i norra Sverige, där sedimenten 

ofta domineras av silt, förekommer knappast några stora och djupa skred av 

det slag som man vanligen förknippar med uttrycket. Mindre rörelser, vilka 

i strikt bemärkelse också måste räknas som skred, är däremot vanliga. 

Skred i betydelsen skredrörelse skiljer sig från andra processer i nipor 

och raviner genom att rörelsen sker längs en definierad glidyta, på vilken 

skredmassorna glider ut i ett eller flera sammanhållna block. Detta förut-

sätter ett kohesivt material; skred förekommer endast i lera eller silt. 

Rörelsen är relativt snabb, hastigheten kan till exempel vara en eller ett 

par meter per sekund. Skredrörelser omfattar ett brett spektrum, från myck-

et stora och djupa lerskred till nedglidning av små tunna flak utför en 

slänt i siltigt material. Mest uppmärksammade av såväl allmänheten som av 

expertis är de stora, katastrofartade lerskreden. Som exempel kan nämnas 

Tuveskredet i Göteborg år 1977, då ett bostadsområde på cirka trettio 
hektar ödelades inom loppet av några få minuter. Jämför figur 41. 
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FEET 

APPROXIMATE SCALE 

Fig 41 Skred i glaciallera i Quebec, ett exempel på so. kallat flaskskred, 
där skredsänkan är 600 x 600 m, medan "flaskhalsen" är endast 60 m bred. Ett 
ögonvittne berättar att stora flak av skredskorparr flöt iväg "som ångbåtar 
på en stor älv". Den uttorkade skredslänten på det intilliggande äldre skredet 
står kvar som en smal rygg mellan skredsänkorna. - Från Sharpe 1938. 

"Earthflow of 1898 near st. Thuribe, Riviere Blanche, Quebec". 

Skreden och de därvid bildade ytformerna kan indelas på olika sätt, till 
exempel efter storleken, eller efter utseendet i planbild. Enklast och mest 

informativt är dock att utgå från glidytans form så som den ser ut i en 

längsprofil i rörelseriktningen (figur 42). Längsprofilens varierande utse-

ende ger den bästa uppfattningen om skillnader i rörelsens mekanik. Olika 

längsprofiler är en följd av bland annat variationer i sedimentens korn-

storlek, lagerföljd och fuktighetstillstånd. 

Längsprofilen är oftast något konkav, glidytan är för övrigt ofta i sin hel-

het mer eller mindre skålformad. I sin bakersta del är profilen brant, och 

vid stora och medelstora skred framträder efteråt denna del av glidytan i 

terrängen som en tydlig, brant skredslänt. Resten av längsprofilen kan vari-

era mellan två extremfall: 

l. Konkav, med främre delen horisontell eller något uppåtböjd. Skredet 

sträcker sig långt bakåt och griper djupt ner i sedimenten (lerskred 

av Tuvetypen, se figur 42: D, E, F). 
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Fig 42 Variationer i form och storlek hos svenska lerskred illustreras 
av deras längdsnitt i rörelseriktningen. Släntskred (A, B) griper endast 
obetydligt in i slänten och har en svagt krökt eller nästan plan glidyta. 
Stora och djupa skred (D, E, F) förekommer endast där det finns lera med 
speciella egenskaper. C är ett gränsfall. 

Variations in the form and size of slides and slumps in Swedish glacial 
and postglacial sediments. 

2. Starkt sluttande framåt, även i den främsta delen. Hela profilen kan 
därigenom bli nästan rak. Skredet berör endast ytliga delar av slänten 

(släntskred, se figur 42: A, B). 

I vårt land har skred av det första slaget mest förekommit i Västsverige, 

där Tuveskredet kan stå som typexempel. Ett antal liknande skred har dock 

inträffat i andra delar av landet, även där på lokaler med djupa lersedi-

ment. 

Släntskred har som nämnts en längsprofil som i sin helhet lutar starkt. De 

griper endast obetydligt in i det bakomliggande sedimentplanet, och de se-

dimentblock som glider ner har en tjocklek av högst någon meter. 

Små skred förekommer i alla nipor, raviner och andra branta slänter med ko-

hesiva sediment. Karaktären är dock olika i lera och i silt, följaktligen 

också inom olika delar av landet. 

I de delar av södra och mellersta Sveriges lerslätter där bäckar och åar 

skurit sig ner så djupt att det bildats höga slänter, har dessa en utpräg-

lad skredtopografi (figur 45). De skred som skapar dessa ytformer varierar 

i storlek och form, men de som lämnar de tydligaste spåren har en speciell 
karaktär. De är något djupare än de vanliga släntskreden och griper in i 



Fig 43 Medelstort skred i glaciallera vid Jumkilsån norr om Uppsala. skred-
massan är uppdelad på ett antal långsträckta stycken, vilka under glidningen 
mot ån roterat något, så att ytan består av flera små ryggar och sänkor. 
Skredet utlöstes i augusti 1979, men ännu har inte de dämmande skredmassorna 
i själva åfåran borteroderats helt. I norr~ och mellersta Sverige är skred 
av denna storlek ovanliga. - Foto april 1984. 

Slide in glacial clay near Uppsala. 

Fig 44 Släntskred i rensad och fördjupad åfåra. Här och där syns tydliga 
spår efter skredrörelser; i själva verket har hela slänten påverkats. -
Örsundaån, Uppland, maj 1984. 

Sliding movements in glacial and postglacial clay in a regulated channel. 
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Fig 45 Exempel på skredtopografi av det slag som är vanlig i åraviner i 
mellersta Sverige. Än är nedskuren i lera, i det här fallet nästan enbart 
varvig glaciallera, Vid A syns ett skred som inträffade i mitten av april 
1983, och ännu i slutet av augusti hade strömerosionen knappast påverkat 
de i ån utskjutande skredmassorna, trots att en kraftig högvattentopp pas-
serade under våren. Vid B syns spår efter ett mindre skred från 1975. Även 
här ligger en stor del av skredmassorna kvar som en utskjutande udde. Mel-
lan dessa två syns en tydligt större bågformad skredslänt från ett mycket 
äldre skred (C). Även de övriga delarna av slänterna består av skredslänter 
och skredmassor. - Fyrisån norr om Uppsala, 31 augusti 1983. 

Topography of a stream bank in glacial clay. 

slänten med en glidyta som har formen av en rundad skål. Den bågformade 

skredslänten kvarstår länge tydligt i terrängen, ofta i hundratals år. 

Typiskt är också att en del av skredmassorna ofta ligger kvar som en liten 
kulle, halvt omsluten av skredsläntens båge. 

Till bilden av dessa bäck- och åraviner hör också att skredmassor som gli-

dit ut i bäckens eller åns fåra ofta ligger kvar mycket länge innan de ero-

deras bort. Detta illustrerar på ett slående sätt lerans höga resistens mot 

det rinnande vattnets angrepp. Härav kan man också dra den slutsatsen att 

nya raviner inte så lätt eroderas ut inom områden med fina leror. I lerom-

råden är också ravinerna få och av obetydlig längd utanför det permanenta 
dräneringsnätet. 
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I silt förekommer ej stora, djupa skred, ej heller den nyssnämnda typen av 
mindre skred som med tydlig skålform griper relativt djupt in i ravinsidor 
och övriga slänter. Skreden har i stället ganska plana glidytor, och ofta 
omfattar de endast en del av slänten, vanligen dess övre del. 

Övergångsformer mellan skredrörelser och andra typer av rörelser förekommer 
ofta, om man undersöker processerna i detalj. Vid skred i fuktig lera eller 
silt kan under rörelseförloppet någon del av skredmassorna ändra karaktär 
och övergå i siltflytning med flytvalkar. 

Väl känt är även, att i vissa stora skred med "kvicklera" en del av skred-
blocken upplöses och får en flytande konsistens. Även om huvuddelen av skred-
massorna fortfarande utgörs av sammanhållna större och mindre lerblock, kan 
alltsammans flyta iväg, även vid mycket låga lutningsgradienter. Ett slående 
exempel härpå är "flaskskred", där lermassor från ett stort område flyter ut 
genom en smal öppning, varvid planbilden av det område varifrån massorna 
kommit får formen av en flaska (figur 41). 

När torr, lös sand eller grus rinner utför en slänt, sker rörelsen i princip 
på ett helt annat sätt än vid skred. Den sker ej efter en eller ett par be-
stämda glidytor, utan de enskilda sand- och gruskornen kan glida eller rulla 
om varandra inom hela eller åtminstone stora delar av den i rörelse varande 
massan, vars inre alltså kontinuerligt deformeras. Processen kan beskrivas 
som en rinnande rörelse i torrt material, på engelska "dry sand flow". 

Sammanhållna stycken med bestämd form saknas alltså i det typiska fallet. 
Se figur 46. 

När rörelsen startar utför en slänt, är det emellertid ofta först ett någor-
lunda sammanhållet skikt som börjar röra på sig. På vägen ner utför slänten 
upplöses skiktet efterhand, och rörelsen övergår mer och mer i ett alltige-
nom rinnande sandras. 

Ovan beskrivna rörelsetyp i sand och grus betecknas i svensk facklitteratur 
kortfattat som "ras"; för större tydlighet kan man som antytts beskriva 
fenomenet som rinnande torr sand. Processen måste klart skiljas från skred-
rörelser, som endast förekommer i kohesiva material, det vill säga silt 
eller lera, och som karakteriseras av att materialet hålls samman i silt-
eller lerblock. 
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Fig 46 Rinnande torr sand i slänten på en nybildad ravin. Efterhand som 
ravinen fördjupas av en liten bäck i dess botten, rinner sanden i slänten 
ner, så att denna alltid behåller samrna lutning. I slänten syns några 
tunna skikt med finare material och större sammanhållning. - Luleälven 
norr om Harads, juni 1982. 
Dry sand flow on the side ofa gully. 

Nedglidande flak av markskiktet, vilka hålls samman av grästorv, grövre 

rötter och dylikt, kan enklast föras till kategorin skred. 

Internationellt sett är skred ganska vanliga, men de är oftast av andra 

slag än de stora svenska lerskreden, bland annat förekommer de i skiffer-

berggrund. Betraktade ur denna synvinkel är skred av Tuvetypen i glaciala 

leror en mycket sällsynt företeelse. Förutsättningarna är också speciella 

globalt sett: en landyta som i sen tid lyfts högt över havets nivå, och 

djupa ekonseliderade leror i vilka vattendragen skurit sig ner och skapat 

tillräckliga nivåskillnader. Förutom i Sverige finns sådana förutsättningar 

särskilt i Norge och i provinsen Quebec i Canada. I dessa områden är också 

skred av Tuvetypen vanliga. 
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3.8 VINDEROSION 

Fastän av mindre betydelse i nipornas och ravinernas utveckling bör även 

vinderosionen nämnas. Den förekommer endast i sådana slänter där mineral-

jorden redan är öppen. I utpräglat kohesivt material är dess verkan obetyd-
lig, och det är först i material på gränsen till sand som vinderosionen 
blir fullt effektiv. 

Förutsättningen för mer intensiv erosion är givetvis också en kraftig vind. 

Samverkan mellan lokal topografi och byig vind från viss riktning kan ge 
förvånansvärt starka vindstötar på exponerade ytor i en slänt. Detta gäl-
ler då främst släntens översta del, inte minst dess brantaste partier. 

Pågående vinderosion visar sig ofta som stoftmoln över eroderade ytor. 
Mängden uppvirvlat material beror givetvis på sedimenttypen och avslöjar 

inte transportens intensitet, eftersom denna kan vara effektivast i fin 
sand, som inte så lätt virvlas upp utan rör sig närmast marken. I sediment 
med tunna växellagrade skikt av sand och silt framprepareras ofta silt-
skikten vid torr väderlek så att de blir väl synliga, och härvid kan vin-
den spela en viss roll. I övrigt ger varken erosion eller ackumulation 
upphov till några mer påtagliga former i själva slänten, vilket kanske gör 

att vindens verkan underskattas. Material som faller ner bildar knappast 
någon egen avlagringstyp. Slänter med lös sand får en av rippelbildning 

småvågigt krusad yta, men denna process berör endast det ytligaste skiktet 
och säger ingenting om transportens kvantitet. 

Det tydligaste resultatet av vinderosion i nipor finner man där sand blåst 
uppför branten och sedimenterat strax ovanför, på terrasskanten. I sådana 

fall kan ofta konstaterats, att de vindburna kvantiteterna varit förvånans-
värt stora, och de har då bildat en tydlig kantdyn intill terrassbranten. 
I enstaka fall har den deponerade mängden varit så stor att dynen börjat 

vandra in över terrassplanet. Längre in mot dalsidan sedimenterar i sådana 
situationer även en avsevärd mängd flygmo, men denna sprids då oftast ut 

över en större yta och bildar ett så tunt täcke att den inte observeras 
förrän man börjar granska ytskiktet närmare. 
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3.9 JORDFLYTNING 

I föregående genomgång av verksamma processer i nipor och raviner har icke 
"jordflytning" redovisats, vilket kan synas egendomligt med hänsyn till att 

de som tidigare skrivit om svenska raviner oftast använt detta begrepp. 
Förklaringen är den att här har i stället använts den begreppsapparat för 
processer i sluttningar som är allmänt etablerad internationellt (Sharpe 

1938, Varnes 1958 och 1978, m fl). Någon direkt motsvarighet till "jord-
flytning" finns inte där. 

Söker man definiera termen efter dess användning i svensk litteratur upp-
står vissa svårigheter. Tydligt är att begreppet omfattat alla massrörel-

ser i viskös silt-vattenblandning, men ofta också jordkrypning. Dessutom 
har ibland även småskalig rännilserosion och små skredrörelser innefattats, 
dock utan närmare avgränsning mot större former av dessa processer. 

Speciellt oklart blir det när begreppet utan att definieras närmare utvid-
gas till att omfatta processer i morän, som ju inte hör till "flytjord" en-
ligt de äldre författare som ofta använt denna benämning. För att visa be-
hovet av en striktare definition kan vidare påpekas, att lera kan ibland 

uppträda som den mest lättflytande av alla jordar, slående demonstrerat i 
så kallade flaskskred, där stora lermassor snabbt rinner ut genom en trång 
"flaskhals" under mycket låga lutningsgradienter; skred av detta slag har 
också kallats "earth flow" i engelsk terminologi. 

Ett närstående begrepp är det engelska "solifluction", vilket ibland över-
satts med jordflytning. Solifluction är dock strängt förknippat med dels 

tjälning, dels fjällterräng, där periglacialt klimat och annat jordmaterial 

än silt är förhärskande. Termen kan alltså inte användas för situationer 

där inte någon tjäle förekommer, och kan inte heller i övrigt jämställas 
med de rörelser i viskösa och plastiska massor som observerats i svenska 

raviner. 
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4 PROCESSERNAS SAMVERKAN I RAVINBILD-

NINGEN 

4.1 SLÄNTUTVECKLINGEN I SILT 

När man söker klarlägga ravinernas utvecklingshistoria ställs man ofta in-

för frågan varför ravinerosionen ibland avstannat mitt inne i sedimentpla-

net, medan den i många andra fall gått vidare tills den nått resistent 

grövre material. Såväl detta som övriga vetenskapliga och praktiska prob-

lem - till exempel att förutsäga erosionsrisker, förebygga ny erosion eller 

hejda en pågående ravinbildning - har att göra med erosionsprocesserna och 

ravinernas allmänna bildningssätt. Intressant i detta sammanhang är då att 

undersöka varför en sådan avstannad ravinerosion i vissa fall börjat arbe-

ta i nutiden med förnyad intensitet. Eller varför det funnits äldre perio-

der - eller kanske till vissa enstaka raviner begränsade episoder - då den 

väsentliga ravinbildningen ägde rum. 

För att förklara processerna samverkan i ravinbildningen är det enklast att 

först betrakta utvecklingen av en hög erosionsbrant som bildas genom verti-

kal eller lateral fluvial erosion vid basen. Utvecklingen sker på olika sätt 

allt eftersom sedimenten domineras av sand, silt eller lera. 

I sandiga och grusiga avlagringar rinner materialet omedelbart ner utför 

slänten tills det når ett jämviktsläge vid cirka 30 graders lutning. De en-

skilda sand- och gruskornen hålls inte samman utan kan glida eller rulla om 

varandra. Processen är i princip densamma som till exempel när man gräver i 

torr sand eller tippar av grus. I nipor och ravinsidor kan fuktighet eller 

träd och annan vegetation endast tillfälligt fördröja utvecklingen. 

I lera utformas branterna däremot huvudsakligen genom skred, som ofta är 

små släntskred. Spåren efter de större släntskreden och eventuellt före-

kommande något djupare skred kvarstår mycket länge, men med tiden avjämnas 

alla mindre ojämnheter genom långsamma kryprörelser, i förekommande fall 

genom tramp av betesdjur eller bearbetning med jordbruksredskap. 

I siltdominerade sediment är ravinbildningarna mest utvecklade, erosions-

riskerna störst och processerna mest intressanta. Figur 47 visar hur olika 

processer i princip medverkar i släntutvecklingen. I en väl dränerad slänt, 



A 
B 
c 
D 

E 

F 
G 

H 

E 

F 
G 

I 

J 

K 

71 

Tabell 3 Processer och former vid ravinbildning i silt enligt 
figur 47 samt ett försök att skatta deras betydelse, uttryckt 
som andel i den totala transporten i riktning mot ravinens mitt. 

F O R M E R 

Spricka 
slukhål 
Tunnel 
Siltfingrar mm 
Skredmassor, 
siltblock 
Flytvalkar 
Små fåror, 
parallella 

skredslänt 
Skredmassor, 
deformerade 
Flytvalkar 
Småfåror, 
parallella 
Omsedimenterat 
material 
Bäckfåra, åt-
minston e tidvis 
vattenförande 
Släntravin 

P R O C E S S E R 

T O R R S L Ä N T 

} Tunnel-
erosion 

Siltströmning 
Skred 

Siltflytning 
Rännilserosion 

F U K T I G S L Ä N T 

Släntskred 
Släntskred 

Siltflytning 
Rännilserosion 

sedimentation 

Rinnande vatten 

Rinnande vatten 

BETYDELSE 

I vissa fall 
väsentlig· 

Obetydlig ? 
Ibland väsentligast* 

Obetydlig ? 
Väsentligast ? 

Väsentligast* 

Obetydlig ?** 
Väsentligast, 
se dock skred 

All borttransport 

All borttransport 

(L Ytvatten) 
(M Grundvatten) 

*Gäller endast släntens brantaste del 

** I vissa branta slänter kan siltströmning och siltflytning 
förekomma över hela slänten och ha stor betydelse 
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G 

TORR SLÄNT FUKTIG SLÄNT 

Fig 47 Former och processer vid ravinbildning i silt. Den vertikala ned-
skärningen antas ha skett med rinnande vatten, som också transporterar bort 
allt material som av olika processer förs till bäckfåran. Rörelserna antas 
ske mot ravinens mitt, mot bäckfåran. Se vidare tabell 3 och texten. 

Forms and processes during the widening of a gully in silty sediments. 
To the left a well-drained locality, to the right a moist locality with 
some surface (and groundwater) runoff. Compare Table 3. 

utan nämnvärd tillrinning av vare sig yt- eller grundvatten, bildas ofta 

djupa vertikala sprickor i eller strax intill slänten. Ytvatten som tränger 

ner i sprickorna tenderar att erodera sig ner till ravinbottnens nivå och 

där utforma korta tunnlar. På vissa lokaler har observerats att tunnelbild-

ning spelat en avgörande roll i utskärningen av nya raviner, men hur ofta 

förutsättningarna för detta föreligger är tills vidare oklart. 

Enlig äldre författare pressar de ovanför liggande lagren i en sådan brant 

ut ,det flytbenägna siltsedimentet vid släntens bas, där det - som ofta är 

fallet -är fyllt av grundvatten, Det finns dock inga observationer som be-

kräftar att så varit fallet i de slänter som nu studerats i fält. Där 

grundvatten tränger ut, vilket givetvis är vanligast längst ner i slänten, 

sker erosionen på något av de sätt som beskrivits i det föregående avsnit-
tet om grundvattenerosion. Efterhand som erosionen vid det grundvattenför-

ande skiktet griper bakåt, kan större aller mindre kaviteter utbildas, var-

efter materialet närmast ovanför glider ner. 

j 
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Fig 48 Den uttorkade 
silten upptill i ravin-
sidan faller ner i sam-
manhållna stycken (se 
pilen). Öreälven vid 
Bjurholm. Foto K Nord-
ström, juli 1983. 

Dry silt falls down in 
large pieces. 

De genom sprickbildning avspjälkade blocken upptill i ravinsidan lossnar 

efterhand och rasar ner (figur 48). Om materialet är grov silt faller de 

sönder på vägen ner. Vad som eljest händer med nedrasade block beror på om 

de hamnar på torrt underlag eller i vatten. Är ravinen för tillfället helt 

torr kan blocken anhopas för en tid. Under följande perioder med regn eller 

snösmältning löses de upp och förs bort av rinnande vatten. Rasar blocken 

ner under en period med vattenföring i ravinen, kan borttransporten ske 

mycket snabbt. 

Om ravinens botten av någon anledning breddas, förs dock material från 
släntens bas mot den lägre dräneringslinje där ytvatten rinner fram under 

högvattensituationer. Detta sker i stort sett genom rinnande vatten, trots 

att vattenmängderna till synes måste vara mycket små. Att detta dock är 

möjligt förklaras av att silt är mycket lättransporterad. 

Ett annat karakteristiskt drag för släntuvecklingen i silt är att i vissa 

fall kan en del partier kvarstå en längre tid som branta väggar (figur 49 

och 50). Förutsättningen är att dessa partier är väl dränerade, så att de 

inte har för högt grundvattentryck och inte heller för stor ytvattentill-

rinning. Det i silten kvarvarande kapillärvattnet verkar då starkt samman-

hållande, så att en vertikal vägg får en avsevärd stabilitet.Denna egenskap 

hos siltmaterial är väl känd från jordens stora lössområden, bland annat 

från Kina och Nordamerika, där till exempel vägskärningar och raviner kan 
ha rent vertikala sidor. Jämför figur 51. 
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Fig 49 (till vänster) och 50 , fotograf er ad e 1924 respekt iv e 1984. 
Exempel på utvecklingen i en torr slänt i silt. Ravinsidan bildar här en 
utskjutande udde med vertikala torksprickor och skyddande trädbestånd. 
Under de 60 år som gått mellan fotograferingarna har mycket litet föränd-
rats; fortfarande står samma ravinsida kvar som en vertikal vägg. -
De Geers dal 17 vid Solvarbo. Från Caldenius (1926) och foto författaren 
1984. 
The same dry part of a gull y in sil t, in 1924 and 1984. It has changed very 
little in form, and the gully wall is still quite vertical. 

Fig 51 Ravin i löss, med 
vertikala sidor. I torrt 
tillstånd är löss ett 
ganska fast material. 
Shaanxi-provinsen, Kina. 
Foto J E Gustafsson 1984. 

Gull y in loess, Chinct. 
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Den variant av släntutveckling som redovisats ovan förutsatte att slänten 
var väldränerad. Om den däremot på någon punkt har ett lokalt tillflöde av 

antingen framsipprande ytvatten eller utströmmande grundvatten blir utveck-
lingen delvis en annan. Som figur 47 visar kan olika processer verka på 

slänten: skred, siltströmning och siltflytning, men ytvatten- och grundvat-
tenerosion spelar även en stor roll. Släntutvecklingen sker genom samverkan 

av dessa processer: på lång sikt spelar också jordkrypningen alltid en viss 

roll. 

Rörelser i slänten börjar ofta med ett litet släntskred i släntens övre, 

brantare del. De redan uppblötta skredmassorna kan under nedglidningen 

övergå i flytande konsistens, helt eler delvis. 

Enligt litteraturuppgifter och de observationer som gjorts under fältarbe-

tet är i de flesta fall siltströmmar mycket små företeelser. Bildade for-

mer kan beskrivas som siltsnören eller siltfingrar, och rörelsen sträcker 

sig vanligen endast utför en del av slänten. I något enstaka fall har dock 

observerats att en större siltström gått utför en slänt och medfört en av-

sevärd mängd material till ravinens botten. Där har siltströmmen förlorat 

sin karaktär, rörelsen har avstannat och materialet sedimenterat, bildande 

en horisontell yta (figur 31). 

Det har heller inte vid något annat tillfälle observerats att en siltström 

fortsatt över en plan ravinbotten eller vidare nedströms längs en vanlig 

ravin med låg lutningsgradient. Däremot är det tydligt att det viskösa ma-

terialet i siltströmmar kan uppfångas av rännilar eller en bäck i ravinens 

botten och då mycket lätt gå i suspension, och i denna form lätt transport-

eras vidare. 

Nedglidande skredmassor initierar också ofta siltflytning med flytvalkar, 

antingen i de massor som deltar i rörelsen eller i de som redan tidigare 

glidit ner. Flytvalkarna uppkommer mest nedtill i skredmassorna, där por-

vattentrycket är störst. Detta parti utsätts ju också för det nedstörtande 

materialets tryck. Valkar kan då också uppkomma genom plastisk deformation 

av underlaget, som sålunda inte behöver ha rent flytande konsistens. Vatten 

som i små mängder sipprar ner över slänten kan åstadkomma en viss erosion. 

Siltströmningens mikro- och meseformer uppkommer ofta som en följd av att 
nedsipprande vatten börjar erodera slänten upptill, men formerna visar också 

att transporten avstannat och att nettoresultatet sålunda varit ringa. 
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Fig 52 Parallella fåror i skredslänt och skredmassor i silt, uteroderade 
av rinnande vatten. Större delen av skredmassorna har bortförts på detta 
sätt. Lungälven sydväst om Filipstad, juli 1982. 

Erosion by water after a small slide in silt, creating a parallell pattern 
of small furrows. 

En större verkan har däremot det rinnande vattnet genom sin rännilserosion. 

Snösmältning eller häftigt regn enbart på slänten är tillräckligt för att 

ge en avrinning med en viss effekt. I en och samma slänt kan observeras att 

rinnande vatten eroderat såväl skredslänt och skredmassor som de nedanför 

utbildade flytvalkarna. I de brantare partierna bildas därvid smala, unge-

fär parallella uthålliga fåror (figur 52), vilka på det planare området 

längre ner ibland löper samman i ett trädformat mönster; slingrande fåror 

förekommer inte i detta sammanhang. En stor del av det vattentransporterade 

materialet har ofta sedimenterat omedelbart nedanför slänten och där bildat 

en eller flera plana avsatser. Se figur 17. 

Många raviner har en plan botten, mer eller mindre bred, på kortare eller 

längre sträckor. En orsak härtill kan vara sedimentation vid basen av slän-
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Fig 53 Förgrenad ravin i silt med sidoraviner och skredtopografi. Som 
oftast är fallet när ravinbottnen är bred och plan, är den även här täckt 
av höga tuvor, mellan vilka slingrar sig en obetydlig bäckfåra. Silt från 
ravinsidorna förs genom siltströmning och med små rännilar till den plana 
bottnen och sedimenterat där. Sannolikt sedimenterar där även suspenderat 
material som vid snösmältning och häftiga regn eroderas i ravinspetsarna. 
Lungälven sydväst om Filipstad, juli 1982. 

Branching gully with side gullies in different stages of development. sedi-
ments are deposited on and between the grass tufts, thus widening the flat 
gully floor. 

ten på det sätt som nyss nämnts. Grundförutsättningen är dock att borttrans-

porten längs ravinen inte överväger. Se avsnittet om materialbalansen på 
bottnen av en ravin. 

I utvecklingen av en nipa, ravinsida eller annan slänt i silt spelar jord-

krypning en underordnad roll på kort sikt. Resultatet av samtliga verkande 

processer, inklusive jordkrypning, blir dock att alla branta partier med 

tiden utjämnas till lutningar under 30 grader. En följd härav blir i sin 

tur att skillnaderna mellan siltformernas ibland vertikala väggar och de 

sandiga-grusiga sedimentens rasbranter med maximalt 30 graders lutning till 

stor del utplånas med tiden. På längre sikt blir dock de flesta branter i 

silt mer avrundade än slänter i sand och grus. 
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4.2 RAVINERS FÖRLÄNGNING OCH FÖRGRENING 

Hur processerna arbetar vid spetsen av en redan utbildad ravin framgår bäst 

om man först studerar hur en ny ravin utbildas i en slänt. 

Även små och kortvariga ytvattenflöden är tillräckliga för att utlösa små 

skredrörelser upptill i en slänt på det sätt som nyss angivits. Det natur-

liga förloppet i ett lätteroderat siltmaterial är att därefter en tillfäl-

lig rännil skär ner i skredslänten och skredmassorna, så att en släntravin 
bildas. Om processen fortsätter utvecklas släntravinen till en större 

ravin. 

I denna kan nu nya släntskred utlösas, och i de bildade skredskålarna kan 

i sin tur nya släntraviner utvecklas, och så vidare. Man kan därför ställa 

upp följande schema: från släntskred via släntravin och enkel ravin till 

ett förgrenat ravinsystem. Det bör i detta sammanhang tilläggas, att alla 

större ravinsystem har en eller flera tydliga, mer eller mindre permanenta 

bäckar. Figur 53 visar en del av ett förgrenat ravinsystem som utvecklats 

på det nämnda sättet. I bottnen på huvudravinen i figuren går också en 

liten, tidvis vattenförande bäckfåra. 

Det ovan skisserade schemat utgick från ravinbildning initierad av åtminst-

one något tillrinnande ytvatten. Ytvatten medför i regel även att underlig-

gande sedimentskikt blir vattenfyllda, och vad som sker kan följaktligen 

ses som en samverkan mellan yt- och grundvatten. 

I andra situationer bildas raviner utan märkbar medverkan av ytvatten. För-

utsättningarna är dels en relativt kraftig utströmning av grundvatten ned-

till i slänten, dels ett lätteroderat material i form av silt eller fin 

sand. Erosionen kan ske i själva det vattenförande lagret, eller enbart i 

ett överliggande, mer finkornigt och lätteroderat skikt. 

Om det grundvattenförande skiktet ligger djupt ner blir resultatet en ravin 
som skär rakt in vid basen av slänten, och längsprofilen blir redan från 

början nära nog horisontell, med undantag för ravinspetsen som blir brant. 
Man kan urskilja två extremfall. I det ena domineras hela sedimentföljden 

av fin sand. Ravinsidorna utbildas genom att det kohesionsfria materialet 

successivt, i takt med den vertikala nedskärningen, rinner ut till ras-
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Fig 54 Släntutvecklingen i en liten ravin i glacifluvial sand. Allt efter-
som ravinen fördjupas, rinner den torra sanden ut till en konstant lutning, 
rasvinkeln (A). I bakgrunden syns pågående erosion på bortre sidan av älven 
(B), där material och släntutveckling är desamma som i ravinen. Gönan, södra 
Härjedalen, augusti 1979. 

Recently developed gully (A) and river bank (B) in glaciofluvial sand. The 
forms are characterized by dry sand flow. 

vinkel, cirka 30 grader (figur 54). Figur 11 och 12 visar en annan ravin 
som bildats i fin sand med inslag av si1t enbart genom grundvattenerosion. 

I det andra extremfallet domineras sedimenten av silt, och då kan såväl ra-

vinspetsen som de nybildade slänterna bli mycket branta, delvis rent verti-

kala. Figur 55 och 56 visar pågående ravinerosion av detta slag. Sådan ero-

sion är ej enbart begränsad till korta släntraviner, utan den kan fortgå 
dels i ravinspetsarna, dels på olika ställen i ravinernas botten, som där-

vid fördjupas och får trappstegsform. Det är möjligt att många raviner i 

siltavlagringar har utvecklats till nuvarande djup på detta sätt. 
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Fig 55 (ovan) Pågående ravinerosion i åkermark nära Långhagsforsen norr om 
Säter. Lantbrukarna har förgäves sökt hejda erosionen genom att fylla ra-
vinen med diverse tillgängligt material. April 1985. 
Activ gully erosion in an agricultural area. 

Fig 56 
Pågående ravinbildning i silt 
r,enom tunnelerosion. En av 
De Geers nipdalar vid Solvar-
bo, April 1984. 

Gully erosion by piping. 
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Huvudravinen 

Fig 57 Sektion genom De Geers dal 17 vid Dalälven nära Solvarbo. Det streck-
ade skiktet på ravinens plana botten är "genom utflytning och utslarnning re-
transporterat material". Profilen är lagd snett genom ravinen, varför denna 
ser alltför flack ut. Numera är ravinen nedskuren i mitten så att den har V-
form. Från Caldenius 1926, plansch 3 (utsnitt). 

Section through a gully in a silty deposit, eroded around 1905 to 1915. The 
section, rneasured in 1925, shows a flat bottorn with a layer of material de-
rived from the sides. To-day the gully is deeper and has a V-shaped cross-
profile. 

4.3 RAVINERNAS TVÄRPROFIL, ETT VITTNESBÖRD OM DERAS UTVECK-

LINGSHISTORIA 

4.3.1 Materialbalansen på bottnen av en ravin 

I föregående avsnitt beskrevs hur en ravin började utbildas i en slänt, an-

tingen i anslutning till ett litet, intermittent ytvattenflöde eller där 

grundvatten strömmar ut nedtill i slänten. Ytterligare förlängning av ravi-

nen innebär i regel att längsprofilen blir flackare. Avgörande för den fort-

satta utvecklingen av ravinen är då det förhållandet att allt till ravinens 

botten levererat material måste föras bort längs den allt längre och flack-

are bottnen ända fram till mynningen. I ravinens botten råder sålunda en 

balans mellan å ena sidan tillförseln av material från ravinsidorna och ra-

vinspetsarna, och å andra sidan borttransporten. En rubbning i denna balans 

visar sig som en ändring i ravinens tvärprofil. 

Om det vatten som rinner fram längs ravinen har en tillräcklig transportka-

pacitet, förs allt löst material i bottnen bort. Därmed föreligger den förs~ 

ta förutsättningen för ytterligare djuperosion. Huruvida denna realiseras 

beror på om bottnen består av finkornigt, lättransporterat material som 
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också lätt kan lösgöras. En vertikal nedskärning resulterar i första hand i 
en smalt nedskuren fåra; ofta får ravinen en helt V-formad tvärprofil. 

Överväger däremot det tillförda materialet, ansamlas det på bottnen och man 
får en bred, plan ackumulationsbotten. Flera av de foton som återgetts i 
det föregående visar hur material som transporteras utför slänterna sedi-
menterar strax nedanför. Små skred, siltströmning, siltflytning med flyt-
valkar och rännilserosion i slänterna samt sedimentation i ravinens bot-
ten är en vanlig kombination av processer. Resultatet blir i många fall att 
en bred ravinbotten utbildas. Ett exempel på detta visas i figur 53. Formen 
gynnas sannolikt av att den plana bottnen· översvämmas vid högre vattenfö-
ringar, varvid sedimentationen i vegetationstäcket kan vara större än ström-
erosionen. 

4.3.2 Uppkomsten av en bred ravinbotten 

De processer som leder till uppkomsten av en bred ravinbotten kan vara av 
följande slag: 

a) Sidoerosion genom det vatten som rinner längs ravinen. 
b) Släntreträtt genom bland annat grundvattenerosion vid släntens bas. 
c) Ackumulation genom positiv materialbalans. 

De nämnda processerna verkar - och i vissa fall samverkar - på olika sätt i 
olika material. Såsom fallet är även beträffande släntutvecklingen och an-
läggningen av nya raviner, spelar sedimentens art en betydande roll, och 
man kan schematiskt skilja mellan vad som sker i lera, i silt och i grövre 
sediment. 

Ren lera, bland annat glaciallera, är i princip alltför resistent mot det 
rinnande vattnet för att sidoerosionen skulle kunna skapa en bred botten i 
dräneringskanalerna. Det finns dock även i lera raviner av alla storlekar 
som har sträckor med bred, plan botten. Orsakerna kan vara flera: en viss 
släntreträtt genom grundvattenutströmning i ett något grövre siltskikt, 
eller ackumulation på bottnen, men framförallt kan ett sedimentområde som i 
enlighet med ytlagrets beskaffenhet bedömts som bestående av lera, i verk-
ligheten innehålla silt längre ner i lagerföljden. 
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Utformningen av en ravinbotten i sand och grus kan jämföras med utbildning-

en av olika dalformer i de större vattendragen. Förutsättningarna kan fin-

nas för en sidoerosion som skapar en bred botten, likaså för ackumulation 

genom positiv materialbalans inom sträckor där längsgradienten är låg. 

I ren silt återfinns emellanåt en bred och ibland helt plan botten, både 

hos stora och små raviner, på kortare eller längre sträckor. En sådan bot-

tensula kan utbildas på alla de tre sätt som nämnts här ovan. Raviner med 
en större eller mindre bäck kan till exempel ha sträckor där det utbildats 

en bred botten i form av ett tydligt meanderplan. Svårare att förklara är 

den breda bottnen hos raviner som tycks sakna ytvattenavrinning, och där 

det förefaller osannolikt att tillfälliga flöden skulle ha åstadkommit 

någon märkbar sidoerosion. Det är emellertid framförallt i denna miljö som 

grundvattenerosion på bred front nedtill i ravinsidorna kan spela en stor 

roll. Emellanåt kan man observera, att punktformigt framträngande grund-

vatten åstadkommit en halvcirkelformad breddning av ravinens botten. 

4.3.3 Raviner med formen dal-i-dal 

Vertikal erosion, till exempel utskärning av nya raviner eller fördjupning 

av redan existerande, innebär att materialbalansen i ravinens botten är ne-

gativ, det vill säga att mer material bortförs än det som tillförs den ak-

tuella sträckan. Setlimentation i ravinen - en av de processer som leder till 

en bred botten -förutsätter en positiv balans. Om materialbalansen i en 

ravin med bred botten övergår till klart negativ, skär det rinnande vattnet 

ofta ner en ny, smal ravin i bottnen på den gamla. Ravinen får i sin helhet 

den form som brukar kallas dal-i-dal. Figur 58 och 59 visar exempel på 

detta. 

Formen dal-i-dal vittnar otvivelaktigt om ändrade förhållanden för proces-

serna just i ravinens botten. Dessa bildningar har tilldragit sig stort 

intresse, eftersom man däri också sett en möjlighet att spåra förändringar 

i den omgivande miljön, bland annat beträffande paleoklimatet. 

Figur 57 visar ett intressant exempel på en utveckling där förhållandena 
är relativt väl kända, nämligen från De Geers dal 17 vid Solvarbo, norr om 
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Fig 58 och 59 Två stadier i utvecklingen av "dal-i-dal". Övre bilden visar 
mellersta delen av en ravin, vy nedströms. Ravinbottnen är plan och har låg 
fallgradient. Den har sannolikt färdigbildats under ett tidigare stadium. 
Längs den sydvända, solexponerade vänstra sidan, där snö, is och tjäle 
börjat smälta bort vid tiden för vårflödet, går en liten bäckfåra. Undre 
bilden visar samma ravin längre ner, vy uppströms. Fallgradienten är här 
större, och under vårflödet försiggick en betydande erosion. Av allt att 
döma kommer inom kort att utbildas en djup ravin i den plana bottnen. 
Sifferbo, Djurås, april 1984. 

Development from a gully with flat bottom to a "valley-in-valley" type of 
gul ly. 
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Fig 60 Ravinsida med kraftig 
trädvegetation. De största trä-
den står kvar på utskjutande 
partier, vilka tydligt visar 
trädrötternas förmåga att till 
en tid fördröja släntens re-
trätt. Den primära ravinbild-
ningen, vilken sker som verti-
kal nedskärning genom rinnande 
vatten, påverkas däremot knap-
past av vegetationen. Efter-
hand blir därför slänten bran-
tare, och fler partier glider 
ner. Den utrasade silten har i 
detta fall bildat siltströmmar. 
De Geers dal 17 vid Solvarbo. 
April 1984. 

The widening of the gully 
is delayed by vegetation, 
especially by trees. 

Säter. Ravinen uteroderades i början av nittonhundratalet, och den torde 

från början ha varit smalt V-formad i spetsen. Under den följande perioden 

eroderades slänterna snabbt, med bibehållen brant lutning, varvid ravinen 

blev ganska bred, även nedtill. Bottnen byggdes även på genom sedimentation, 

så att den fick en relativt plan form. 

På 1940-talet började ravinen växa igen med träd, buskar och undervegeta-
tion, vilket hejdade erosionen i slänterna. Jämför figur 60, som visar att 

bland annat trädrötter hindrar att slänterna utjämnas. Vid igenväxningen 

ändrades tydligen materialbalansen i ravinens botten till förmån för bort-

transport och vertikal erosion. I dag är nämligen tvärprofilen djupare och 

mer V-formad. 
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Fig 61 Dalasymmetri utvecklad genom asymmetrisk solexposition i en 
öst-västligt orienterad ravin .. Jämför fig 57. Till vänster en liten bäck-
fåra som följer den solexponerade, snöfria och ej längre tjälade norra 
sidan av ravinen. Till höger den ännu delvis snötäckta och tjälade sidan 
av bottnen, där silt, som med ytavrinningen förs ner från ravinsidan, 
ackumuleras i kvarliggande snörester. Sifferbo, Djurås, april 1984. 

Dissymmetric gully. The dissymmetry has been developed by running water, 
which follows the left, surrexposed side, where snow, ice and ground frost 
have already melted away. 

4.3.4 Dalasymmetri hos raviner 

Hos nedskurna åar och bäckar med ett vindlande lopp uppvisar ravinens tvär-

profil mycket ofta en tydlig asymmetri i krökarna förorsakad av strömero-

sion i krökarnas yttersida. Denna strand undergräves och blir brant, medan 

den motsatta efterhand utvecklas till att bli flack, bland annat genom på-

lagring. Dessa förhållanden har undersökts ingående av ett flertal forskare 
och kan anses vara väl kända. 

Hos små raviner utan någon tydlig vindling, kanske särskilt hos sådana där 

knappast någon vattenföring observeras, återfinnes ibland en uttalad asym-
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metri. I en ravin med till exempel öst-västlig utsträckning kan tvärprofilen 

i detta fall ha ungefär samma utseende längs hela ravinen. En sådan asym-

metri kan generellt sett uppkomma på flera olika sätt. Bland annat kan den 

tolkas som ett uttryck för speciella lokalklimatiska förhållanden. Figur 61 

visar ett exempel på· detta. I denna ravin rinner dock något vatten hela 

tiden under regniga somrar. 

Ravinen ligger inskuren i ett sedimentplan nära Öster- och Västerdalälvar-

nas sammanflöde vid Djurås. Området höjdes över havet först någon tid efter 

isavsmältningen, och både den plana dalbottnen och asymmetrin har följakt-

ligen utbildats i relativt sen tid. Utvecklingen har av allt att döma gått 

från en ursprunglig V-form till en form med bred botten, ungefär så som 

visas i figur 57. Samtidigt, eller i en tidigare fas av utvecklingen, har 

den sydvända sidan av ravinen eroderats vid basen av ytvatten som runnit 

fram längs densamma. 

Samma processer som skapat de avbildade formerna pågår sannolikt fortfar-

ande, såväl på denna lokal som på flera andra ställen med likartade lokal-

klimatiska betingelser. 

4.3.5 Relikta former - indicier på ett periglacialt klimat 

och äldre tiders markanvändning 

Bland de vetenskapliga problem som anknyter till ravinbildning och ravin-

former hör frågan om relikta former från tidigare klimatperioder. Sådana 

former skulle kunna användas som information om tidigare klimatförhållan-

den eller äldre tiders markanvändning, eventuellt också till att faststäl-

la ravinernas ålder. Problemet har diskuterats i ett flertal arbeten från 

områden som under kvartär tid haft periglacialt klimat. I Sverige har fos-

sila dalformer av detta slag beskrivits från Skåne, Blekinge och Halland 

av bland annat Jonsson (1961, m fl) och Svensson (1982, m fl). En tvärpro-

fil med bred, plan botten, eller med utpräglad asymmetri, skulle enligt 

litteraturen kunna vara en fossil bildning från en period med tundrakli-

mat, men någon sådan period är inte känd inom norra och mellersta Sverige. 

Formen dal~i-dal skulle vittna om perioder - eller episoder -med olika 

erosionsaktivitet, vilket i sin tur skulle kunna ge information om förhål-

landen och förändringar i ravinernas omgivningar. 
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5 RAVINSYSTEMENS FORM I PLANBILD 

5.1 YTFORMERNAS INVERKAN 

En nödvändig förutsättning för att utbredda ravinsystem skall utbildas ar 

att det finns ett vidsträckta sedimentområden med relativt jämn och plan 

yta. De främsta exemplen på sådana ravinområden återfinns på kartorna i 
F-serien. Därav framgår att vidsträckta ravinsystem förekommer ej blott 
på sedimentytor med tydlig terrasskaraktär, som längs de flesta norrlands-
älvar, utan även inom horisontella eller svagt sluttande sedimentområden, 
som till exempel vid Ölman och Lungälven, eller i Säterområdet. 

Om sedimentytorna bildar endast smala och långsträckta terrasser längs en 
dalgång, får ravinsystemet ofta formen av en serie korta, föga förgrenade 
inskärningar vinkelrätt mot älven. Exempel på detta finns längs flera av 
norrlandsälvarna, bland annat Indalsälven. Avvikelser från denna utbred-
ningsbild är dock inte ovanliga. De kan bero på oregelbundenheter antingen 
i sedimentområdenas ytformer eller i det geologiska underlaget. 

Ravinernas förlopp på de högsta terrasserna kan sålunda styras av former 

utbildade på den forna deltayta som avslutade sedimentationen inom respek-

tive älvsträcka; för de lägre erosionsterrasserna gäller analoga förhål-
landen. Under vissa förutsättningar, vilka inte kan ha varit så sällsynta 
då sedimentytorna utformades, bildades längs älvfårorna flacka ryggar, 

leveer, och något längre från älvfåran flacka sänkor. Redan på ett tidigt 
stadium av landhöjningen kan sådana lägre områden ha blivit dräneringsvä-

gar för ytavrinningen, delvis styrda av leveerna. Den ytavrinning som följ-

de dessa vägar kan ha eroderat ut raviner redan på ett mycket tidigt stadi-
um av landhöjningen. Övergivna strömrännor på deltaytorna kan på liknande 

sätt ha utvecklats till raviner. 

Där sedimentfyllnaden i en dalgång har formen av flera terrasser ovanför 

varandra, fortsätter i vanliga fall de raviner som skurits ut i den högre 
terrassen även genom den lägre. Detta är speciellt fallet om de uteroderats 
av ytvatten från dalsidan ovanför. Raviner betingade av mer obetydlig till-
rinning kan vara begränsade till den ena eller den andra av terrasserna, 
till exempel den nedersta. Att en ravin, som börjar på den högre terrassen 
är "avbruten" vid terrasskanten och alltså mynnar på den lägre terrassens 
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yta, är mer ovanligt. Orsaken kan vara en struktur i sedimentpackens lager-
följd, till exempel ett mer grundvattenförande lager på den nivå där ravi-
nen mynnar. 

I många fall är de sedimentytor med siltkaraktär där raviner kan utbildas 
inte utformade som terrasser eller andra horisontella plan, utan bildar 
sluttningar med jämn lutning eller med mjuka övergångar mellan brantare och 
flackare partier. Även sådana sluttningar kan vara mer eller mindre fårade 
av ravinerosion, speciellt där ytvatten från en bakomvarande moränhöjd matas 
ner i form av bäckar eller temporära rännilar. En del raviner kan också vara 
begränsade till enbart sluttningarnas brantaste partier, även om sådana 
"avbrutna raviner" {discontinuous gullies) inte är särskilt vanliga. 

5.2 DET GEOLOGISKA UNDERLAGETS INVERKAN 

Som framgått av det föregående är de största och mest förgrenade ravinsys-
temen utbildade i silt. Ravinformer i sandigt eller grövre underlag är oft-
ast uteroderade av mer eller mindre permanenta bäckar. De uppvisar alltid 
en enklare planbild, har få eller inga förgreningar och förekommer mest en-
samma eller glest spridda. Inom lerområden är förutsättningarna för utbild-
ningen av större, tätt förgrenade raviner begränsade, eftersom ren lera 
oftast är mycket resistent mot det rinnande vattnets erosion. Förekomsten 
av längre ravinformer inskränker sig i princip till permanenta åar och 
bäckar. 

Det finns emellertid talrika undantag från denna schematiserade bild. Vare 
sig man enbart anlitar geologiska kartor eller gör egna fältobservationer 
har man oftast blott information om ett ytlager av några få decimeters 
tjocklek att utgå ifrån. I själva verket kan sedimentavlagringen ha en 
ganska avvikande sammansättning längre ner, eller ha ett mycket begränsat 
djup. Jämför figur 6, som visar lagerföljden i en vanlig norrländsk älvdal. 

Åtskilliga raviner inom lerområden har sannolikt uteroderats av grundvatten 
som trängt fram i ett något grövre skikt under leran. Det är också sanno-
likt att vissa raviner börjat utbildas redan under landhöjningsfasen, då 
lersedimenten ännu inte hunnit konsolideras och få sin nuvarande höga re-
sistens. 
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Fig 62 Ravin som skurit genom en terrass, från ~lven till dalsidan. Där 
har den vidgat sig och skalat av sedimenten på en stor yta, så att morä-
nen med dess block (A, B, C) ligger bar. I bakgrunden syns nipan på älvens 
bortre sida, med eroderad, vegetationsfri brant. Lögdeälven vid Norrfors, 
juni 1983. 

The gully has stripped away the thin sediments covering the till of the 
valleyside. The eroded bank on the other side of the river is seen in the 
distance. 

En ganska vanlig lagerföljd i den översta terrassen i en norrländsk dalgång 

är följande. Ett översta grovsandigt lager, som för övrigt ger dessa områ-

den en typisk tallhedsvegetation, utgör endast ett relativt tunt täcke över 

en mäktigare avlagring med dominerande inslag av silt. Raviner kan därför 

skära sönder terrassen i en utsträckning som är mera karakteristisk för de 

undre siltlagren än den i ytan observerade sanden. En del av de i nutiden 

bildade raviner som redovisas i avsnittet 3.2.2 och i figur 20 har utero-

derats i terrasser med sådan lagerföljd. 

Inom siltområden förekommer rätt ofta att de siltiga sedimentens underlag 

inverkat på ravinernas förekomst och deras form i planbild. På vissa stäl-

len återfinns sålunda raviner i sedimentytor som varken ligger intill nå-

gon nipa eller har någon påtaglig lutning, och som inte heller har några 

tydliga bäckar eller åar som kunnat skära ut ravinerna. Vid närmare under-

sökning har då i vissa fall konstaterats, att ravinerna utvecklats längs 

ett stråk med isälvsmaterial, och att man där med all sannolikhet har en 
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lagerföljd med grundvattenförande grus eller sand under ett tjockt täcke av 
silt eller lätteroderad, fin sand, i vilken ravinerna kunnat utbildas. 

På en terrass, som på vanligt sätt sluttar något mot terrassbranten och 

älven, löper ibland raviner ett stycke längs terrassen i stället för att 

övertvära den, vilket är det naturligaste och vanligaste. En förklaring är 

den tidigare nämnda, att ravinen följt en primär ojämnhet i terrassytan, 

till exempel en strömränna. I andra fall torde dock raviner ha styrts av 

den rullstensås, som i regel sträcker sig längs dalgången men på många 

sträckor är dold under finsedimenten. 

Ett tredje exempel på att ravinbildning i siltområden påverkats av under-
liggande material är där sedimentfyllnaden tunnar ut mot en flack dalsida. 

Avrinningen från dalsidan tar ofta formen av en översilning på bred front, 

medan den lineära avrinningen är sparsam och begränsad till mer enstaka 

flödestillfällen. Vattnet tränger ner under det tunna sedimenttäcket, och 

den ravin som från terrassbranten nått ända fram till dalsidans morän får 

en speciell utformning. Djuperosionen hejdas visserligen av moränen, men i 

stället breddas ravinens botten. Ibland skalas sedimenttäcket bort från 

större ytor, så att man i stället för ett sedimenttäcke med inskurna ravi-

ner får en frampreparerad moränyta med kvarstående sedimentpartier (figur 

62). Analys av sådana processer är av intresse för bedömning av aktuella 

erosionsrisker, eller vid utformningen av prognoser för raviners utveck-

ling i ett längre perspektiv. - Situationen påminner slående om den som 

visas i figur l från Lesotho. 

5.3 NIP- OCH RAVINLANDSKAPENS ÅLDER 

Under landhöjningens gång sönderskar älven de mäktiga sedimentfyllnader som 

tidigare avsatts i dalgångens övre del, transporterade materialet ned till 

den för varje tidpunkt aktuella älvmynningen och avlagrade det där i form 

av ett svämplan. Älvens nedskärning och utbildningen av nipor påbörjades 

alltså i dalgångens uppströmsdel redan långt innan sedimentytorna i ned-

strömsdelen utformades. Det på detta sätt utbildade terrasslandskapet med 

en djupt nedskuren älvfåra utgjorde den primära förutsättningen för utbild-

ning av raviner längs biflöden och tillrinnande bäckar. Ett mycket intres-



92 

sant problem är då i vilken takt permanenta bäckar, mindre tillflöden och 

grundvatten uteroderade sina raviner till den form de nu har. 

Maximiåldern för varje ravin och nipa kan beräknas med utgångspunkt från 

landhöjningen, inte exakt men med god tillförlitlighet inom ramen för den 

noggrannhet som metoden innebär. Man kan nämligen för varje enskilt område 

under högsta kustlinjen med god approximation beräkna tidpunkten då land-

ytan höjdes över havets, det vill säga den dåvarande Östersjöns, nivå. Där-
efter dröjde det ytterligare en tid innan sedimentytorna höjts så mycket 

att nipor och raviner började skäras ut, och ytterligare en tid innan de 
tidigast kunde ha nått sin nuvarande form. För till exempel Lögdeälven 

eller Öreälven, med nipor på 40 till 50 meter, tog motsvarande landhöjning 

en tid av några tusen år (jämför Bergqvist 1977, 1979). Alla de nämnda upp-

gifterna gäller de tidigast möjliga tidpunkterna, inte den faktiska åldern. 

Det större vattendragets historia inom ett visst område går det alltså 

oftast att bilda sig en uppfattning om, eftersom de bör ha eroderat sig 

ner till närmast nedströms liggande tröskel mycket snart efter det att denna 

höjts över havsytans nivå. Av samma skäl torde vissa bäckar mycket snart där-

efter ha skurit sig ner genom förefintliga finsediment, ner till nära älvens 

nivå eller till underliggande mer resistent material. Utjämningen av sidorna 

och breddningen av ravinbottnen kan däremot ha varit ett utdraget förlopp, 

eller ha skett under någon senare period. 

Raviner utan märkbart ytvattentillflöde och sådana som uteroderats av grund-

vatten kan man dock inte bestämma till åldern på detta sätt. 

Ravinernas verkliga ålder är i vissa fall känd. I närheten av Säter har så-

lunda några grundvatteneroderade raviner i Dalälvens erosionsbranter visat 

sig vara mer än 7000 år gamla (Andersson 1902). Vid denna tidpunkt hade 

nämligen erosionen avstannat och efterträtts av daterbar torvbildning. För 

andra raviner i Säter - Hedemoratrakten finns säkra bevis för att de fortsatt 

att eroderas vid flera senare perioder, vilka i det geologiska perspektivet 

kan betraktas som kortvariga episoder. I närheten av Vikmanshyttan har man 

sålunda funnit vissa finkorniga sedimentskikt inlagrade i kärrtorv. sedi-

menten härrör från erosion i en närliggande ravin, och de har med hjälp av 

torven daterats till tre skilda perioder, nämligen tre tusen, fyra tusen och 
sex tusen år före nutid (Lundqvist 1941). 
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Även i historisk tid har en omfattande ravinbildning förekommit. Flera 

exempel på detta har lämnats i avsnittet 3.2.2. Det mest undersökta området 

är De Geers "nipdalar" vid Dalälven mitt för Solvarbo, ett tiotal kilometer 

norr om Säter. Se figur 9, jämte ett flertal detaljfoton här i denna rap-

port. Under bland annat senare delen av 1800-talet och fram till ungefär 

1940 pågick i detta område en omfattande erosion, med kännbara förluster av 
värdefull åkermark som följd. En ingående granskning av källmaterialet har 

redovisats av Olivecrona (1937). Som framgått av tidigare avsnitt i denna 

rapport pågår ännu en för lantbrukarna mycket besvärande ravinerosion. 

Utan tvivel har sålunda enskilda raviner uppkommit och utvidgats under vissa 
perioder, skilda av längre tider med obetydlig eller ingen ravinbildning. 

Orsakerna till att erosionen igångsatts kan sökas i ändringar i klimat och 

vegetation, eller i människans påverkan på ravinerna och den omgivande zon 

som influerar på dränering och andra erosionsfaktorer. 

De regionala skillnaderna i det nutida klimatet, jämte motsvarande skillna-

der i vegetation, avspeglar sig inte särskilt tydligt i den recenta ero-

sionsaktiviteten i svenska nipor och raviner. Tidigare, under den period i 

varje enskilt områdes historia då det höjdes över havet, var sannolikt se-

dimentytorna mer lätteroderade än nu. Att klimatändringar påverkat ero-

sionsprocesserna förefaller också troligt. Otvivelaktigt har också männi-

skan - genom röjning, uppodlig, kreatursbete, tramp och körning med häst-

fordon - redan på ett tidigt stadium påverkat infiltration och ytvattenav-

rinning, med initiering av ny erosion som följd. 

Ätskilliga raviner har redan nått fram till ett mer resistent underlag där 

erosionen definitivt stoppats. I andra avlagringar är fortsatt ravinbild-

ning potentiellt möjlig, på olika sätt och med olika intensitet. Topograf-

iska och hydrologiska förhållanden samt det geologiska underlaget spelar 

in, med sinsemellan växlande styrka på skilda platser. Därtill kommer in-

verkan av mänskliga aktiviteter. Problemen om varför ravinbildningen för-

siggått med större intensitet under vissa perioder, och hur de nämnda fak-

torerna växelverkar, är centrala uppgifter för framtida svensk ravinforsk-

ning. Hur ravinerna kommer att utveckla sig, på kortare och på längre sikt, 

är givetvis av stort praktiskt intresse. 
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6 FACKTERMER 

nipa 

nipudde 

terrass 
(älvterrass) 

ravin 

r>eeent 

fossil 

si U 

kohesion 

plastisk 

viskös 

suspension 

fluvial 

glacial 

Hög erosionsbrant i silt (i norrländsk älvdal). 

Utskjutande rest av ursprunglig nipa och terrassplan 

mellan två närliggande raviners mynningar i nipslänten. 

Nästan horisontellt sedimentplan längs en älvdal, be-

gränsat mot älven av en tydlig terrassbrant. Terrasser 

kan förekomma på olika nivåer, på ena eller båda sidor 

av älven. 

Liten dalform inskuren av rinnande vatten i en sedi-

mentavlagring, oftast i en ·terrass med finsediment. 

I sådana lätteroderade områden blir den mer eller 

mindre förgrenad. En ravinliknande bildning i fast berg 

kallas kanjon (eller klippkanjon). 

I nutiden pågående process eller bildad form. 

I nutiden ej påverkad av bildningsprocessen. 

Jordart finare än sand men grövre än verklig lera. Do-

mineras av korn 0,002-0,06 mm i diameter. Motsvaras av 

finmo och mjäla tillsammantagna. 

Inre sammanhållning mellan partiklarna i lera och silt. 

Med mjuk, formbar konsistens. 

Med flytande konsistens. 

Uppslamning, med fasta partiklar svävande i en vätska. 

Av rinnande vatten åstadkommen process eller form. 

Av inlandsisen åstadkommen process eller form. 



tunnelerosion 

si U strömning 

flytvalkar 
(i siUJ 
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Grundvattenerosion i form av en liten tunnel. 

Rörelse i tunnflytande silt-vattenblandning. Karakte-

riseras av längsorienterade former. 

Tvärställda former som uppkommer vid siltflytning. 

siltflytning Rörelse i trögflytande silt-vattenblandning. Karakteri-

(med flytvalkar) seras av tvärställda former (flytvalkar). 

jordfLytning 

jordkrypning 

terracetter, 
fårstigar 

skred 

sLäntskred 

skredslänt 

Termen har använts med något varierande betydelse. 

Se texten. 

Långsam kryprörelse i ett ytligt skikt utför slänter, 

oftast genom olika processer som var för sig ej kan ob-

serveras direkt i fält. 

Små terrassliknande former längs sluttningar, oftast 

tolkade som resultatet av betande djurs tramp. 

Snabb rörelse i lera eller fin silt längs definierade 

glidplan. skredmassorna består av ett eller flera sam-

manhållna block. 

Litet skred i slänt. 

Tydlig, brant bakre begränsning av den fördjupning som 

bildas där skredmassor glidit ut. 
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7 P A R T 1: SOMMARY AND CONCLUSIONS 

In the introduction the reader is reminded of the important role of gullies 
and the extensive soil erosion that takes place in different parts of the 

world. The need for theoretical and practical work to prevent harmful gully 
erosion is stressed. The differences between most gullies found in other 

parts of the world and the Swedish "ravin", developed in glacial-postglaci-
al silty deposits, are described. 

In order to obtain a firm basis for the evaluation of gullies and associ-
ated features as objects for conservational measures, terrace morphology 
is described and an extensive review is given of the present state of 

knowledge of Swedish gullies and gully erosion, and of the trends of 
modern research. Previous and recent observations on processes and forms 

are reported and commented on in the view of basic physical facts and 
modern concepts. Since it is the main reason for extensive gullying, the 
characteristic behaviour of silt in the viscous state and in suspension 

is described and illustrated with examples. 

Contrary to common belief in Sweden, the main mechanism in the development 

of extensive gully systems is erosion and transport by running water, not 
by mudflow or soil creep. The transport of silt in suspension acts as a 
regulating mechanism, and is the only process that can carry away great 
amounts of material along gul ly bottoms with low slope gradie·1ts. 

In the extension and widening of gullies the detachment of silt is very 

important, and shows a great variability. The detachment and transport down 
the head and the sides of a gully is largely the effect of running water, 

but several other processes are also active: tunnelling (piping), movements 

in silt with viscous consistency, creep and sliding movements. In accord-
ance with the prevalent degree of viscosity, movements in wet silt give 

either longitudinal or transverse forms. Both categories are to be found in 
scales ranging from a few centimeters to a few meters. The processes and 
forms developed on gully sides are identical with those on river bluffs, as 

well as those on other slopes in silt, for instance roadcuts. All processes 
and forms mentioned are illustrated by tables, drawings and photographs. 
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All slopes in silt seem to be degraded by time, and the angle of slope is 

diminished. However, it has been found that the rate of this process varies 

very much. It has been observed that in some cases dry parts of gully walls 
and river bluffs have been preserved in almost the same vertical position 

for more than 50 years. 

The form of a gully is determined by the combined effects of running water 

in the bottom and the different processes at the head and the walls of the 

gully. Different combinations of processes have created a variety of trans-

verse profiles: narrow V-form, flat bottom, valley-in-valley form, dissym-

metry, and sides with flat slopes. The different forms of the transverse 

profile in old, fossil gullies have in some cases been interpreted as relict 

forms from times with different paleoclimates, among others from a period 

with periglacial climate. 

Summarizing Part l, the most interesting conclusions are as follows: 

l. Extensive gully erosion in Sweden is mainly due to the transport by 

running water of silt in suspension, not by mudflow or soil creep, as 

has previously been assumed. 

2. There is an urgent need for scientifically based methods to prevent 

harmful gully erosion, in Sweden and in many other countries. 

3. Gullies and river bluffs in Swedish glacial-postglacial silt deposits 

offer unique possibilities for research on different erosional processes 
in silt, the results of which should have great general applicability. 
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l UTGÅNGsPUNKTER 

1.1 SYFTE OCH OMFATTNING 

Syftet med inventeringsarbetet har varit att ge ett konkret underlag för 

planeringen av områden med nipor och raviner. Uppgiften har därför blivit 

att klargöra vilka objekt som är de förnämsta ur vetenskaplig bevarande-
synpunkt. Förutsättningarna för detta har granskats i två på varandra 
följande steg: 

l Vilka objekt finns och hur är de beskaffade? 

2 Hur skall de bedömas ur vetenskaplig synpunkt? 

Dessutom har strävan varit att redovisa hur man arbetat, såväl vid inven-

teringen och den övriga beskrivningen som vid värderingen. Redogörelsen 

bör utformas på ett sådant sätt att bedömningarna blir förståeliga - och 

om möjligt intressanta - för en vidare krets än rena specialister. Dessa 

synpunkter har varit vägledande såväl vid uppläggningen av arbetet som i 

genomförandet och redovisningen. Bland annat har följande principer till-

lämpats: 

Det insamlade materialet skall vara homogent, så att alla förekomster 

kan bedömas mer objektivt. Följaktligen har ett antal enkla kriterier 

uppställts, vilka preciserar vad som skall medtas respektive uteslu-

tas vid inventeringen. 

Såväl inventering som redovisning bör så långt möjligt vara heltäck-

ande även beträffande objekt som inte kan räknas till de största, och 

även om de i nuläget inte heller av andra skäl kan räknas till de 

allra främsta i landet. 

Redovisningen skall ske på ett tydligt och lättförståeligt sätt, bland 

annat medelst kartor, Kartorna redovisar storlek och vissa formdrag 

hos de olika bildningarna, så att dessa lätt kan jämföras inbördes. 

Undersökningen har omfattat Norrland och angränsande områden söderut med 

likartade terrängförhållanden, alltså den del av landet som ligger norr om 
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och innanför norrlandsterrängens gräns. I stort sett blir detta Norrland 
samt Dalarna och Värmland. Som framgår av det följande har detaljerad in-

ventering endast behövt genomföras längs älvdalar och andra sedimentstråk, 
från kusten och inåt landet till de grövre sedimentavlagringarna vid högsta 

kustlinjen, där nipor och raviner i stort sett upphör. Isolerade ravinom-

råden av begränsad storlek kan förekomma här och var ovan denna gräns, men 

de flesta av dessa är övervägande utbildade i annat material än silt. De är 

därför mindre förgrenade, och risken för fortsatt ravinerosion är obetyd-

1~. 

Att granska alla nipor och raviner i fält var uteslutet. Egna tidigare 

erfarenheter från fältarbeten i Norrland, särskilt längs älvar och anslut-

ande sedimentplan, hade gett en god uppfattning om vad som kan utföras i 

fält. Även om en stor del ~v förekomsterna ligger på måttligt gångavstånd 

från vägar och stigar där man kan ta sig fram med bil, tar det dock en av-

sevärd tid att i detalj granska även ett mindre ravinsystem. Med undantag 

för betesmarker och kalhyggen råder nästan överallt i ravinerna en tät 

träd- och buskvegetation som gör det svårt att få en överblick. Som jäm-
förelse kan nämnas att siktförhållandena genomgående är långt bättre på 

glacifluviala fält och på sanddyner. 

Flygbildsinventering har därför varit den enda möjliga arbetsmetoden. Den 

ekonomiska kartan har i vissa fall kunnat utnyttjas som ett stöd i arbetet. 

Detta har speciellt varit fallet inom områden med särskilt höga nipor och 

djupt inskurna raviner, men endast om kartan haft nivåkurvor. 

De geologiska kartorna ger en bild av Norrlands kustland där vidsträckta 

sedimentområden dominerar, men med få undantag saknar dock dessa områden 

utpräglade nipor och större raviner. Landytan är alltför låglänt och har 

ej den fallgradient som krävs för att vattendragen skall kunna skära sig 

ner i sedimenten. Alla sedimentområden har emellertid granskats noggrant 

med hjälp av tillgängliga källor, och granskningen torde ha varit till-

räckligt effektiv för att inte några större förekomster skulle ha förbi-

setts. 
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1.2 LITTERATUR OCH KARTOR 

1.2.1 Tidigare arbeten av inventeringskaraktär 

Av översiktliga arbeten finns endast ett fåtal, och uppgifterna där före-
ligger i form av kartor i skalor mindre än 1:10 millioner. Förutom Sten 
De Geers arbete Niplandskap vid Dalälven (1914), som innehåller en riks-
översikt över nip- och ravinlandskap, kan nämnas G Lundqvist, Norrlands 
jordarter (1943). I de utredningar om de nordsvenska älvarnas naturvärden 
som utförts av Sundborg (1973), Rudberg och Sundborg (1975) samt Sundberg, 
Elfström och Rudberg (1980) finns raviner och nipor redovisade längs de 
flesta av de större och medelstora älvarna, på kartor i något större 
skalor. Spridda uppgifter finns också i ett antal andra arbeten, bland 
annat i Beskrivning till Jordartskarta över Värmlands län (J Lundqvist 
1958). 

1.2.2 Den topografiska kartan 

För översiktliga inventeringsuppgifter över större områden, där till 
exempel den ekonomiska kartans skala ej medger tillräcklig överblick, är 
givetvis den topografiska kartan oumbärlig. Dess användbarhet för geo-
vetenskapliga undersökningar torde i vissa avseenden belysas väl om man 
granskar hur den återger brantformerna i nip- och ravinlandskapet. Vid 
inventeringen har frågan aktualiserats om kartbilden kan utnyttjas för 
följande ändamål: 

Att söka upp områden där det finns nipor eller raviner. 
Att avgöra om dessa faller inom klasserna höga nipor respektive djupa 
raviner enligt uppställda kriterier (se följande avsnitt 2.1.2). 

Hos den topografiska kartan i skalan 1:50 000, som har nivåkurvor med 5 
meters ekvidistans, betyder till exempel 3 kurvor per millimeter en lutning 
på 17 grader, och 4 kurvor per millimeter en lutning på 22 grader. Brant-
former om 15 till 20 graders lutning och 15 till 20 meters höjd borde då 
framgå av kurvbilden. I första hand borde samtliga erosionsbranter av denna 
klass, jämte alla högre och brantare, kunna avläsas direkt från kartan. 
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Skala och linjetjocklek medger i princip utritning av 3 till 4 kurvor per 
millimeter, men noggrannheten i kurvbilden och sättet att redovisa brant-

former är inte exakt likadana för samtliga kartblad i landet. Ofta har 
tillämpats principen att kurvlinjer inte tillåtits sammanfalla, utan där 

lutningen varit för brant för att linjerna skulle kunna ligga fria från 
varandra, har till exempel varannan kurva uteslutits. Små brantformer om 

endast några få kurvintervall redovisas emellertid ofta på det sättet att 

någon av kurvorna förskjuts åt sidan, så att alla kan utritas helt bredvid 

varandra. Detta innebär att man inte alltid kan avläsa skillnader mellan 
lutningar på 15 till 20 grader och de som är brantare. Det förekommer också 

att en erosionsbrant, som enligt kartan skulle vara 10 eller 15 meter hög 

och ha en lutning på till exempel 12 grader, i verkligheten är mycket 

brantare. 

Den topografiska kartan är alltså inte lämpad för inventering av raviner 

och nipor. Däremot har den använts som underlag vid de olika momenten i 

framställningen av inventeringskartorna i bilaga 1-6. 

1.2.3 Generalstabskartan 

Det äldre topografiska kartverl:et, generalstabskartan, som har backstreck 

i stället för nivåkurvor, har ofta ansetts återge vissa former bättre än 

den nya topografiska kartan med nivåkurvor. Detta skulle bland annat gälla 

raviner. Inom plana och öppna sedimentslätter som upptas av åker och äng är 

också raviner och andra brantformer tydligt tecknade. I skog och kuperad 

terräng är återgivningen däremot betydligt sämre. I ingetdera fallet kan 

man klart klassificera raviner efter storleken eller brantformer efter 

nivåskillnaderna. 

Generalstabskartan har dock granskats för att spåra upp eventuellt okända 

ravinområden. I första hand har konceptbladen i skalan 1:50 000 undersökts. 

Från och med Ångermanälven och norrut finns sådana konceptblad endast över 

kustlandet och ett stycke in mot högsta kustlinjen, men ej helt fram till 

de översta ravin- och nipområdena. Där finns i stället dels ordinarie blad 

i 1:100 000 dels förstoringar av blad i 1:200 000 till 1:100 000. General-

stabskartan har dock inte, varken i det ena eller det andra utförandet, 

spelat någon nämnvärd roll i inventeringsarbetet. 
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1.2.4 Den ekonomiska kartan 

Skalan 1:10 000 är i allmänhet tillräcklig för att alla nivåkurvor i 

normal terräng skall kunna ritas ut i sitt rätta läge utan att tangera 

varandra. Kartorna återger alltså den sanna lutningen i nipor och ravi-

ner ganska exakt. En lutning på till exempel 20 grader medför att nivå-

kurvor med 5 meters ekvidistans ritas ut med ett intervall på 1,4 milli-

meter. Även skalan 1:20 000 är därför fullt tillräcklig. 

Däremot är det inte helt uteslutet att stereooperatören ibland ej kunnat 

fastställa läget för varje kurva exakt. I vissa fall kan inblickbarheten 

ha inskränkts genom skymmande trädbestånd, till exempel tät granskog. Kon-

troll av kurvbilden i en del raviner med täta granbestånd har emellertid 

visat att återgivningen varit förvånansvärt god. De förenklingar i kurv-

bilden som man kan vänta sig vid små ojämnheter i terrängen - utförda dels 

av stereooperatören, dels av kartritaren - har varit förvånansvärt små. 

Tyvärr saknas ekonomisk karta med nivåkurvor för en stor del av landet, 

bland annat för T-, X-, AC- och BD-länen. För undersökningen har detta 

varit en märkbar brist, eftersom kartan ofta ger en bättre överblick än 

flygbilderna, och nivåkurvorna är ett visst stöd vid flygbildstolkningen. 

1.2.5 Raviner på geologiska kartor 

På geologiska kartblad av standardtyp har raviner redovisats med särskild 

beteckning endast i ett fåtal fall. I SGU:s serie Aa finns raviner angivna 

längs följande sträckor: 

Norsälven, mellan Vänern och Nedre Fryken 

Ölman, söder om Brattforsheden 

Lungälven, öster om Brattforsheden 

Dalälven, vid Avesta och Säter, samt vid Vikmanshyttan 

En mindre del av Lidan (Västergötland) 

I samtliga fall är det endast raviner inom relativt stora, plana sediment-

ytor som återgetts. Jordarten på kartorna är silt eller sand (vid Lidan 
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även lera). De flesta av Lungälvsravinerna har en relief på mer än 15 

meter, i övrigt är djupet betydligt mindre, i flera fall mindre än 3 meter. 

I de plana sedimentslätter som det i dessa fall är fråga om, vilka också 

oftast utgörs av öppen åkermark, framträder dock även dessa mindre raviner 

tydligt i terrängen. 

Erosionsbranter längs åar och älvar finns inte angivna, inte heller korta 

raviner inskurna i dessa branter. De raviner som redovisas är för övrigt 

till största delen desamma som återgetts med backstreck på generalstabs-

kartan. 

Även på andra kartor med huvudsakligen geologiskt innehåll finns ibland 

enskilda raviner tydligt återgivna. Ett exempel härpå är jordartskartan 
över övre Klarälvsdalen (J Lundqvist 1957), som redovisar samtliga i 

sedimenten uteroderade brantformer, inklusive ett stort antal raviner. 

1.2.6 Utredningar om norrlandsälvarnas vetenskapliga naturvärden 

För att utreda frågor om fortsatt vattenkraftutbyggnad i Norrland och 

norra Svealand, bland annat beträffande effekterna på naturmiljön, till-

sattes tre statliga utredningar: 1972, 1975 respektive 1978. Av särskilt 

intresse för projektet har varit tre delrapporter: Sundborg 1973, Rudberg 

och Sundborg 1975, samt Sundborg, Elfström och Rudberg 1980, jämte opubli-

cerat underlagsmaterial till dessa. 

Rapporterna är baserade på heltäckande flygbildstolkningar över de flesta 

storälvarna, från och med Klarälven till och med Kalixälven, jämte ett an-

tal mellanliggande mindre älvar. Redovisningen omfattar: 

Älvdalen som stormorfologisk berggrundsform 

Terrassytor, nipor och raviner 

Älvfåran och intilliggande låga sedimentplan (svämplan) 

De tre rapporterna och deras underlagsmaterial har utgjort värdefulla käl-

lor. Kartorna i de två första rapporterna är dock mycket översiktliga. Den 

tredje rapporten, som behandlar Piteälven och Vindelälven, skiljer sig från 
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de tidigare genom att den baserats på en heltäckande fältinventering. Kart-

redovisningen har bland annat omfattat allt som kunnat kontrolleras vid en 

vandring till fots längs älven: 

Älvfårans karaktär, bland annat meandrar, älvförgreningar, forsar och 

fall, selsjöar m m. 
Erosionsbranter av olika höjd samt flackare strandsluttningar, översväm-

ningsmarker, leveer, recent erosion. 
Till stor del även jordarter och terrängformer i älvens närmaste omgiv-

ning, bland annat terrassplan, fossila strömrännor, dyner och rullstens-

åsar. 

Materialet till kartorna över recent erosion i bilaga l har hämtats från 

sistnämnda publikation. 

2 METODIK 

2.1 FLYGBILDSINVENTERINGEN 

2.1.1 Tolkningsinstrument, bildmaterial 

Bildtolkningen har skett i Zeiss Jena Interpretoskop B. Instrumentet är 

försett med zoomobjektiv där förstoringen kan varieras steglöst i vardera 

objektivet för sig från 2 till 15 gånger. De mindre förstoringarna ger god 

översikt, som gör det lätt att överblicka samtliga i stereomodellen före-

kommande raviner och nipor, medan de större möjliggör detaljgranskning så 

långt som bildernas upplösning tillåter. 

Bildmaterialet har i huvudsak utgjorts av kontaktkopior från orodrevsfoto-

graferingar i svartvitt, alltså i negativskalan 1:30 000. Dessa bilder har 

fungerat tillfredsställande i inventeringen, men för mindre objekt eller 

mer detaljerade studier av valda lokaler vore det lämpligt att övergå till 

större skalor och andra typer av bildmaterial. 
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2.1.2 Kriterier för redovisning av nipor och raviner 

Där ett visst område redovisats på kartor har det varit mest rationellt 

att ta med alla ravinliknande former. En del erosionsbranter i sandiga och 

grusiga glacifluviala sediment har därvid kommit att ingå i kartredovis-

ningen. Iskantaktformer samt berg- och moränbranter har däremot systemat-
iskt uteslutits ur materialet. 

Vid en inventering med den målsättning som angetts för projektet, nämligen 

att materialet skall vara homogent, så att alla förekomster skall kunna 
jämföras och bedömas objektivt, är det nödvändigt att precisera vad som 

skall tas med respektive uteslutas. De kriterier, som det är möjligt att 

arbeta med i en inventering och som samtidigt är klart förståeliga för var 

och en som skall använda materialet, är främst de redovisade objektens 
storlek, samt vissa enkla, preciserade formegenskaper. 

Efter inledande försök med flygbildstolkning med åtföljande fältkontroll, 

uppställdes följande regler för av raviner. För att redovisas på inventer-

ingskartorna skulle de uppfylla nedanstående villkor: 

Längd 

minst 150 m 

Djup 

minst 3 m 

Sidolutning 

minst 15 grader 

Plan botten 

högst 50 m bred 

I praktiken har det ibland uppstått oklara fall och bildtolkningssvårighe-

ter när det gällt att tillämpa dessa riktvärden. Isolerade förekomster av 

mindre, enkla raviner kan ha förbisetts. Raviner med endast 3 till 5 meters 

djup kan ha fallit bort eller ritats ut kortare än som skulle ha varit fal-

let. Dessa fel kan tänkas ha uppkommit oftare för raviner i sluttningar, men 

framförallt där både ravinen och dess omgivning varit skogbevuxna. Genom att 

granska oklara gränsfall vid den följande fältkontrollen har problemen delvis 

lösts (se avsnitt 2.2: Fältkontrollen). 

Små raviner har dessutom i viss utsträckning redovisats på ett helt annat 

sätt, nämligen genom att utöka den yttre zon på normalt cirka 250 meters bredd 

som lagts ut kring alla raviner, i förekommande fall även längs erosionshotade 

nipor. Se vidare nästa avsnitt: Recent erosion, erosionsrisker, riskzon. 
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Minimikraven för att redovisa nipor har varit följande: 

Längd 
minst 300 m 

Höjd 
minst 5 m 

Lutning 
minst 15 grader 

Minimihöjden på en nipa har alltså satts till ett högre värde än motsvar-

ande djup hos en ravin, som är 3 m. Skälen härtill är flera. Ur naturvårds-

synpunkt har endast nipor som framträtt tydligt i landskapet, bland annat 

på grund av sin höjd, tilldragit sig intresse. Ur inventeringssynpunkt är 

det osäkrare att bestämma höjden hos en nipa intill en vattenyta. Detta 

beror dels på att vattenståndet växlar, dels på att i flygbild är det ofta 

svårt att bestämma en vattenytas nivå exakt (Larsson R Å 1975; Sundborg, 

Elfström och Rudberg 1980 Kap 4). 

Att olika värden används för nivåskillnaden hos raviner och nipor har i 

vissa fall komplicerat tolkningen. Där en ravin med mindre djup än 5 

meter får en allt bredare botten, eller den ena sidan flackas ut så att 

ravinen blir ensidig, skulle ju enligt det föregående ravintecknet ersät-

tas med beteckning för nipa. Vid inventeringen har då avgjorts från fall 

till fall om det skulle utsättas ett tecken för ravin eller för nipa, 

eller inget tecken alls. 

2.1.3 Recent erosion, erosionsrisker, riskzon 

Vegetationslösa erosionsbranter här och där längs älvarna visar att materi-

alet i slänten glidit ner för endast kort tid sedan. Orsaken härtill är 

oftast att strömmen undergrävt slänten. Isskjutning, drivande isflak och 

flottningsvirke har ofta medverkat i processen; i regleringsmagasin också 

vågor, höjning av vattenståndet, och i vissa fall stora, ofta återkommande 

vattenståndsväxlingar. Primärt hör alltså dessa processer till utvecklingen 

i själva älvfåran. Den främsta orsaken är pendlingar i det starkaste ström-

stråket, tydligast manifesterade vid recent meanderbildning. 

Älvfårans processer och former har visserligen inte ingått i proj~ktet, 

men ett försök gjordes dock att belysa omfattningen av den recenta sidoero-

sionen. En översiktlig litteraturinventering genomfördes, varvid framkom 
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att spridda uppgifter fanns i diverse utredningar som gjorts i samband med 
vattenkraftens utbyggnad, samt i ett antal vetenskapliga publikationer från 
bland annat Torne, Kalix, Byske, Ume och Öre älvar, samt Klarälven. 

Materialet var i och för sig tillförlitligt, men det visade sig vara så 
heterogent att en uniform redovisning skulle kräva betydande revideringar 
och kontroller. Den tidigare nämnda inventeringen av Piteälven och Vindel-
älven (se avsn. 1.2.6) utgjorde dock ett undantag, och med denna som under-
lag sammanställdes erosionskartorna i bilaga l. 

Förekomsten av raviner innebär ofta risk för fortsatt ravinbildning, sär-
skilt om förändringar inträffar som stör den relativa stabilitet som nu 
vanligen råder. schaktningar, ingrepp i vegetationen eller körning med 
tunga fordon i ravinernas närmaste omgivning påverkar ytvattnets och grund-
vattnets avrinning, vilket i sin tur kan utlösa ravinerosion i större eller 
mindre skala. 

För att illustrera erosionsriskerna har kring varje ravin på kartorna ut-
lagts en zon som kallats riskzon. Vid nipor utan raviner har däremot inte 
någon sådan zon markerats generellt. Den utritade riskzonen avser sålunda 
endast ravinerosion, ej eventuell sideerosion i älvfåran. 

Riskzonen har på kartorn~ i regel givits en standardbredd som i terrängen 
motsvarar cirka 250 meter, räknat från ravinens mittlinje. De faktorer som 
styr ravinerosionen varierar dock mycket från den ena platsen till den 
andra. Riskzonen bör därför inte uppfattas som en tillräcklig anvisning på 
hur man i det enskilda fallet skall avgränsa ett skyddsområde; för detta 
krävs att man tar hänsyn till lokala förhållanden. 

Riskerna för fortsatt erosion i nipor och raviner varierar inom vida grän-
ser. Vissa allmänna principer kan dock ges. I det redovisade materialet 
ingår som nämnts en del nipor inskurna i lagerföljder där inslaget av grövre 
material gör slänterosion föga sannolik. Bland de karterade ravinerna ingår 
även sådana som uteroderats av permanenta bäckar, dessa kan ha skurit sig 
ner i till exempel stenigt isälvsgrus. Erosionsrisken är alltså ibland 
minimal, trots att nipor och enstaka raviner utbildats. 
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I andra fall är det ganska tydligt att såväl nipor som bäckraviner är ut-
bildade i silt och att risken för ravinerosion är ganska stor. Tydliga 
tecken på detta är förekomsten av talrika släntraviner och sidoraviner. 
Många av dessa är inte tillräckligt stora för att de enligt principerna för 
inventeringen skall redovisas individuellt. Riskzonen har då, förutom att 
som vanligt utritas med standardbredd vid alla raviner, använts för att 
markera ytterligare två andra förhållanden: 

l Små sidoraviner om till exempel 100 eller 150 meter som utgår från en 
större, utritad ravin har redovisats genom att bredda riskzonen i för-
hållande till sideravinernas längd. 

2 Vid nipor med tydliga småraviner har en riskzon tillagts på samma sätt 
som i föregående fall. 

Det skulle givetvis ha varit önskvärt att kunna ge en mer differentierad 
bild av erosionsriskerna. Den här tillämpade metodiken har valts med hänsyn 
till de möjligheter och begränsningar som bildtolkningen, fältkontrollen 
samt redovisningen i relativt småskaliga kartor inneburit. 

2.1.4 Bäckar 

De bäckar som från omgivande terräng går in i ravinområden har markerats 
med en pil utanför riskzonen. Observationerna har hämtats från den ekonom-
iska kartan, flygbilder, m m. Små och tillfälliga bäckdrag, vilka säkerli-
gen även bidrar till ravinbildningen, har det givetvis inte varit möjligt 
att redovisa med denna metod. De mer ovanliga fall, där utströmmande grund-
vatten bildar en liten bäckfåra i ravinens botten, beaktas inte heller. 

Som framgår av det föregående kan förekomsten av bäckraviner inte ge något 
mer bestämt om sedimentens erosionsbenägenhet. De pilar, som på inventer-
ingskartorna visar de bäckar som faller in i ett ravinsystem, antyder dock 
hur dessa bäckar medverkat i utbildningen av ravinerna. 
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2.1.5 Nip- och ravinlandskap med starkare relief 

De framställda kartorna i skalan 1:150 000 gör det möjligt att jämföra norra 

Sveriges nip- och ravinlandskap med varandra. Ett resultat som för många kan 

vara överraskande är att vissa mindre kända ravinområden, som till exempel 

de värmländska vid Norsälven, Ölman och Lungälven, vida överträffar säter-

dalens ravinkomplex i storlek (se karta Sl och S5). De tämligen okända ravin-

områdena kring Trinnan söder om Vännäs och kring Kryeklan öster om Vindeln 

(se karta Sl6 och Sl9) ter sig också betydligt mer imponerande än de mycket 
omtalade nip- och ravinområdena kring Indalsälven (karta S8). 

storleken och formen i planbild är visserligen en väsentlig information, men 

som beskrivning är de nämnda kartorna i s-serien dock ej fullständiga. Så 

skiljer sig till exempel Ölmans och Norsälvens raviner väsentligt från säter-

dalens och Öreälvens. I det förra fallet är knappast någon enda ravin 15 

meter djup, och de allra flesta är mycket mindre. säterdalen har däremot en 

tydligt kraftigare relief, och Öreälvens nipor och raviner når nivåskillna-
der på över 50 meter. 

Ett sofistikerat sätt att återge medelstora former har utarbetats av Elvhage 

(se bilaga 7). Som framgår av hans karta är såväl skalan, 1:25 000, som me-

toden i övrigt mycket väl lämpad för beskrivning av ravinområden. Ravinerna 

återges tydligt och exakt, men tyvärr är metodiken ganska tids- och kostnads-
krävande, 

Färgkartorna i skalan 1:100 000 (bilaga 5 och 6) har framställts efter en 

något enklare metdod. De visar bland annat en differentiering av nipor och 
raviner i två klasser, en med högre och en med lägre relief. Gränsen har 

satts vid 15 meters höjd på nipor, och 15 meters djup hos raviner. Resul-

tatet blir bland annat, att säterdalens välkända ravinsystem till större 

delen förs till formerna med den kraftigare reliefen. Även för raviner och 

nipor i övrigt inom norrlandsterrängen har det valda gränsvärdet gett en 
lämplig uppdelning på två skilda reliefkategorier. 
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2.2 FÄLTKONTROLLEN 

2.2.1 Fältarbetet 

Fältarbetet har haft flera syften, såsom att göra iakttagelser beträffande 

former, processer, erosionsrisker och exploateringshot. En väsentlig upp-
gift har emellertid varit att i fält kontrollera flygbildsinventeringens 

resultat. En och samma resa har fått kombinera flera syften. 

Fältkontrollen hade bland annat som mål att fastställa hur långt enskilda 
raviner, särskilt sådana som gradvis avtar i storlek mot spetsen, skulle 
utritas för att motsvara uppställda kriterier. För små raviner var dess-

utom frågan om de överhuvud taget skulle tas med i inventeringen. Motsvar-
ande gällde för niporna. 

Redan tidigare hade författaren, bland annat för projektet med inlandsdyner 
(Bergqvist 1981), utfört fältarbeten längs flera av de berörda älvsträckor-
na. Erfarenheterna härifrån, bland annat en viss lokalkännedom, har i hög 

grad underlättat arbetet med raviner och nipor. De resor som nu genomförts, 
har till stor del haft karaktären av översiktlig granskning, kombinerad med 

detaljstudier av enstaka intressanta lokaler. Alla större älvar har under-
sökts på detta sätt längs de aktuella sträckorna. 

Vid fältkontrollen medfördes flygbilder, kartor m m, samt tolkningarna av 
nipor och raviner överförda på den topografiska kartan. Före kontrollen av 
en älvsträcka eller annat ravinområde studerades terrängavsnitten ifråga 
med hjälp av flygbilder, kartor och tolkningar. Vid kontrollen av hur långt 

ravinerna utritats, användes dock en annan topografisk karta än den där 

tolkningen redovisats, och det rätta stället där ravinerna slutade - enligt 
de för inventeringen gällande kriterierna - markerades. På så sätt erhölls 

en av tolkningen oberoende markering, vilken sedan kunde jämföras med bild-
tolkningens resultat. 

Alla avvikelser som konstaterats vid fältkontrollerna har senare rättats i 
kartmanuskripten. 
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2.2.2 Tolkningens noggrannhet 

Som nämnts tidigare finns det olika typer av gränsfall, där det kan uppstå 
tvekan om hur långt en ravin skall redovisas i inventeringen. Både vid 
tolkning och vid fältkontroll måste i varje enskilt fall avgöras: 

Är ravinen tillräckligt djup? 
- Är sidorna tillräckligt branta? 
- Är bottnen alltför bred? 

Är ravinformen alltför otydlig därför att det råder tveksamhet i flera 
av de nämnda avseendena? 

Tabell 4 visar resultatet av några av de slutliga fältkontrollerna. Ölmans 

ravinsystem sydväst om Filipstad, jämte delar av Lungälvens och Norsälvens, 
skiljer sig från övriga störrre svenska ravinområden genom längsprofilernas 

flackhet och ravinernas ringa djup (jämför kartorna F2 och F3). Därav föl-
jer också att en liten skillnad i bedömningen av en ravins djup medför en 
stor skillnad i längd i den tolkade kartbilden. Som framgår av karta F3, 
finns det inom vidsträckta områden inte någon enda ravin med 15 meters djup. 

Tabell 4 Flygbildtolkningens noggrannhet enligt fältkontroll. Korrektionen 
anger hur mycket varje enskild ravinspets skall utökas eller avkortas för 
att tolkningen skall bli exakt. l mm på topografiska kartan motsvarar 50 m 
i terrängen. 

X Korrektionen uttryckt i meter i terrängen 
M Medelvärdet av X 
dM Spridning (medelvärdet av avvikelsen från M) 
n Antalet kontrollerade fall 

Ölman 
L ungälven 
Byskeälven 
Piteälven 
Öreälven * 

Korrektion i mm på top. kartan 
-3 -2 -1 o l 2 3 4 5 6 

2 4 13 5 6 l 
3 3 3 2 2 
l l 6 9 4 3 2 2 
l 2 5 20 l 2 l 2 
2 8 9 18 3 l 

l 2 
M 

+43 
+15 
+23 

+6 
-32 

dM n -------
m +/-64 m 34 
m +/-83 m 13 
m +/-67 m 28 
m +/-45 m 34 
m +/-46 m 41 

* För Öreälven har kontrollen skett mot en storskalig nivåkurvkarta med 
l m ekvidistans. 
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Förutom att ravinerna där är små, har de även i många fall en bred botten, 

eller är asymmetriska med ena sidan utflackad till tveksamt låg lutning. 

Av tabellen framgår också, att felet i tolkningen blev störst för Ölman, 

där ravinerna i medeltal utritats 43 m för korta. Eftersom området är så 

speciellt, gjordes tre oberoende tolkningar, utförda av tre olika personer. 

En av tolkningarna redovisas i tabellen. De två övriga gav ungefär samma 

resultat med undantag av att i vardera fallet tolkades två raviner mycket 

för korta: 8 och 14 mm, respektive 12 och 16 mm. Där tolkningarna avvikit 
på detta sätt har det dock rört sig om fall, där det även i fält varit en 

bedömningsfråga om ravinerna skulle uppfylla de uppställda kriterierna. 

Ovanstående var alltså det extremfall där det varit svårast att avgöra hur 

långt ravinförgreningarna skulle redovisas i kartform. Det motsatta extrem-

fallet, med raviner som slutar i en djupt inskuren spets, till exempel de 

flesta inom Säterområdet, erbjuder givetvis inga svårigheter. Byskeälven 

och Piteälven är däremot representativa prov på medelförhållanden. 

Den redovisade korrektionen för dessa två älvsträckor, 23 m och 6 m, inne-

bär att i den större kartskalan i bilaga 5 och 6, cirka 1:100 000, skulle 

ravinerna i medeltal ha utritats cirka 0,23 respektive 0,06 mm för korta. 

På samma sätt motsvaras spridningen dM kring medelvärdena, 67 m och 45 m 

i terrängen, av ett medelfel på 0,67 respektive 0,45 mm på kartorna. 

Det bör observeras att tabellen anger noggrannheten i bildtolkningen och 

inte i det delvis fältkontrollerade slutresultatet. Ofördelaktiga förhåll-

anden vid tolkningen har alltså i många fall uppvägts av en relativt om-

fattande fältkontroll. Enbart inom de fyra nämnda områdena har, som tabel-

len visar, 109 ravinspetsar kontrollerats, och tolkningarna har givetvis 

ändrats i enlighet med observationerna i fält. Även om fältkontrollerna av 

praktiska skäl inte omfattat enbart svårtolkade fall, utan också medtagit 

samtliga raviner som kunnat granskas längs observationsrutten, och även om 

vissa andra älvsträckor ej kontrollerats i fullt samma omfattning som de här 

redovisade, kan man säkert räkna med att de slutliga felen är av betydligt 

mindre storlek än vad tabellen anger. 

I tabellen har även medtagits resultatet av en särskild undersökning från 

Öreälven. I stället för fältkontroll har där gjorts en jämförelse med en 
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storskalig nivåkurvkarta med en meters ekvidistans. Till skillnad från de 

föregående fallen blev resultatet här att ravinerna i medeltal ritats ut 32 

meter för långt. Orsaken till denna skillnad är ej bekant. statistiskt sett 

är den lika säker som övriga resultat. Det bör observeras, att på de publi-

cerade kartorna är 32 meter endast en tredjedels millimeter. 

I relation till använda kartskalor i såväl de olika arbetsmomenten som i de 

här publicerade kartorna är alltså de statistiskt funna felgränserna helt 

betryggande. Det är möjligt att man skulle kunna öka noggrannheten genom 

ändringar i bildtolkningsrutinen i kombination med utökad fältkontroll. Om 

vinsten skulle bli mer än marginell är oklart. I varje fall skulle då 

krävas övergång till större skalor, såväl för reproduktion som för alla 

tidigare arbetsmoment. 

2.3 KARTOR ÖVER NIP- OCH RAVINLANDSKAP 

2.3.1 Syfte och innehåll 

Den kartografiska framställningens syfte har varit att dels ge en heltäck-

ande framställning av samtliga ravinförekomster, dels ge en mer detaljerad 

beskrivning av ett antal områden av större intresse. Översiktskartorna i 

bilaga l visar vilka områden som täcks av de olika karteringarna. 

S-serien, som upptar samtliga nip- och ravinområden av större intresse, 

omfattar 26 kartor (bilaga 1-4). Skalan, cirka 1:150 000, är den minsta 

skala där de enskilda ravinerna och deras förgreningar kan återges tydligt, 

lägesriktigt och skalenligt. Av kartorna framgår sambandet mellan hydro-

grafi, nipor och raviner, men framförallt kan man direkt jämföra form och 

storlek hos alla inventerade nip- och ravinområden. 

F-serien (bilaga 5 och 6) omfattar 16 kartor i skalan 1:100 000. Områdena 

har valts så, att de representerar olika regioner inom den inventerade 

delen av landet, och olika typer av nip- och ravinlandskap. Serien inne-

fattar landets största och viktigaste förekomster. 
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Om några valda områden skulle beskrivas mer detaljerat än som nu skett, 
bör en av de väsentligaste uppgifterna bli att undersöka områden med 

recent ravinbildning. De objekt som då främst borde undersökas är ny-

bildade raviner och nipor, och framför allt sådana med ännu tydligt fort-

gående erosion. Undersökningar av sådana områden bör vara relativt detal-

jerade, men de kan i gengäld inskränkas till lokaler med en storlek av 

endast något hundratal meter. 

2.3.2 s-serien 

Efter inledande försök med olika varianter av redovisning har den typ fast-

ställts som sedermera legat till grund för kartorna. Hydrografin i form av 
älvar, åar och sjöar utgör den för lägesorienteringen nödvändiga bakgrun-

den. Den visar också hur nipor och raviner naturligt ansluter till dräner-

ingsnätet. För att bilden av ravinområdena skall framträda klart och inte 

störas av tecken för bäckar, har dessa endast markerats med pilar utanför 

ravinernas riskzon. 

Flygbildstolkningen har som nämnts utförts i interpretoskop, varvid infor-

mationen i varje stereomodell redovisats på plastöverlägg. Resultatet har 

fortlöpande överförts på den topografiska kartan i skalan 1:50 000. I de få 

fall där kartblad endast funnits i skalan 1:100 000 har dessa blad förstor-

ats fotografiskt. 

Efter det att tolkning och fältkontroll genomförts för en stor del av älv-

sträckorna, och därav föranledda ändringar och kompletteringar utförts, har 

resultatet överförts till manuskriptkarta. För att underlätta renritningen 

har denna ritats med olika färger för hydrografi, raviner, nipor och risk-

zon. Vid renritningen har de fält som skulle tryckas med raster ritats för 

sig på separata underlag. Provkartor har tagits fram på institutionen genom 

rastrering, hopmontering av raster- och streckbild samt fotografisk fram-

ställning av positiva kopior i olika skalor. 
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2.3.3 F-serien 

Denna kartserie omfattar endast valda områden med särskilt intressanta 

nip- och ravinlandskap. Innehållsmässigt är den mest betydande skillnaden 

mot s-serien att höga nipor och djupa raviner fått en särskild beteckning. 

Den kartografiska skillnaden ligger i den större skalan, 1:100 000, samt 

utnyttjandet av flerfärgstryck med flera rastertoner. 

Ett väsentligt drag hos kartorna är användningen av olika rastertoner i 

brunt, där en kraftigare ton används för att framhäva de terrängavsnitt, 

stora eller små, som har stora nivåskillnader och därigenom utgör element i 

landskapet som särskilt bör uppmärksammas. Ravinsidor och nipor återges 

därvid med en och samma symbol, nämligen ett band i rasterton med konstant 
bredd. En ravin framställs alltså som bestående av två nipor. Former med 

större nivåskillnad än 15 meter representeras av ett bredare band, vilket 
motsvarar den större bredd de större formerna har i verkligheten. Den 

kraftigare rastertonen illustrerar samtidigt den större nivåskillnaden. 

Vid raviner och nipor av den mindre typen sträcker sig riskzonen här som i 

F-serien ut till 250meter räknat från nipans fot eller ravinens mitt. 

Där det finns korta sidoraviner har riskzonen dessutom breddats på samma 

sätt som i s-serien. Vid högre nipor och djupare raviner, vilka anges med 

bredare band, är avståndet från riskzonens ytterkant till ravinens mitt 

respektive nipans fot i motsvarande grad större. 

Färgsepareringen för de två färgerna brunt och blått, dels fulltonerna och 

dels de olika rastertonerna, har skett vid renritningen. Varje ton har 

alltså ritats för sig på separata skikt. För att underlätta renritningen 

har manuskriptkartan ej utförts i toner av brunt som på den tryckta kart-

an, utan i svart och flera klara kulörer: blått, rödbrunt, grönt och gult. 

Under arbetets gång har resultatet testats med enkla provtryck, bland annat 

enligt kromalinmetoden. 
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3 VIKTIGARE ÄLVSTRÄCKOR OCH RAVINSYSTEM 

3.1 BAKGRUND 

Inventeringens omfattning 

Kartorna i s-serien utgör en redovisning av alla förekomster av vikt enligt 

de för inventeringen uppställda kriterierna. Endast några enskilt liggande 
förekomster, vilka skulle ha krävt särskilda kartor, har utelämnats. Områ-

den med enbart nipor, utan anslutande ravinbildningar, har inte heller redo-
visats kartografiskt. Niporna torde för övrigt kunna beaktas närmare i sam-
band med en kommande inventering av meanderlopp. - Valda delar av s-serien 
redovisas något mer utförligt i F-serien. 

Hänsyn till det praktiska naturvårdsarbetet 

Beskrivning och värdering har utförts under förutsättningen att ur praktisk 

skydds- och skötselsynpunkt är områden med någon kilometers utsträckning en 
lämplig storlek. För nip- och ravinlandskap är detta ur vetenskaplig syn-
punkt en minimistorlek. De flesta objekt är sådana att de inte kommer till 
sin rätt om inte det skyddade området blir åtminstone något större. 

Ä andra sidan kan man inte inom naturvården helt bortse från att det finns 
mindre objekt som i och för sig är mycket värdefulla. Bland annat gäller 

detta några intressanta fall av recent ravinbildning. Om de inte kan sam-
ordnas med andra objekt och därför inte kan ingå i ett större reservat 

eller annat liknande skyddsområde, bör skydd anordnas även för dessa. 

Tidigare inventeringar och värderingar 

I de tre tidigare nämnda rapporterna om norrlandsälvarnas naturvärden (se 
avsn. 1.2.6) finns spridda uppgifter med vars hjälp de flesta större älv-

sträckor i stort sett kan värderas och graderas inbördes. De i föreliggande 
rapport berörda delarna av Torne, Lule och Skellefte älvar har dock ej in-

gått direkt i någon av dessa inventeringar, ej heller de aktuella delarna 
av Umeälven och Ängermanälven. 

I följande kommentarer till kartorna i S- och F-serierna hänvisas emellanåt 
till nämnda arbeten. Ofta anges endast "älvrapporten", ibland med författar-
namnen utsatta för att ange vilken av rapporterna som avses. 
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Objektens storlek 

Eventuellt skydd och skötsel såväl som annan planering ter sig olika allt 

efter områdenas storlek. Tabell 5 visar några statistiska uppgifter för 
hela älvar, aktuella älvsträckor och vissa andra områden. Punkt l ger en 

viss uppfattning om vattenföringen inom de nedre, aktuella sträckorna och 

därmed om älvfårans storlek. Såväl den enskilda dalsträckans tidigare ut-

formning med dess fossila bildningar som den recenta erosionen i niporna 

och sedimentationen i det nuvarande deltat står i naturlig samklang med 

vattenföringen i älven. 

Punkt 2 avser i stort sett älvdalar nedströms högsta kustlinjen. Punkt 3 
ger exempel på områden av en sådan storlek att de i sin helhet eller till 

stor del är lämpade för naturvårdsåtgärder som garanterar att deras ur-

sprungliga karaktär bevaras. De anförda exemplen har valts därför att de är 

väl avgränsade på kartorna, så att läsaren lätt kan se vad som avses. De 

flesta objekt i detta format återfinns dock längs de stora och medelstora 

älvarna. 

Punkt 3 kan även jämföras med kartorna i F-serien. Urvalet av områden för 

denna kartserie har delvis grundats på jämförelse mellan olika kartor i 

s-serien. Ett av kriterierna har varit förekomsten av sammanhängande nip-

och ravinområden av viss storlek, ett annat nipornas höjd och ravinernas 

djup. Områden med intensiv ravinbildning - nu pågående eller tidigare - är 

av stort intresse. De känns igen på att ravinerna ligger tätt och att de 

uppvisar ett starkt förgrenat mönster, två egenskaper som oftast är för-

enade. Dessutom tillkommer hänsyn till förekomster av både recenta och fos-

sila nipor, med terrasser på olika nivåer. 

Det kan synas ensidigt att lägga så stor vikt vid storleken och vid mönst-

ret i kartbilden. Dessa faktorer har dock en central betydelse för tolk-

ningen av äldre bildningar och för processforskningen. Dessutom är faktor-

erna lätta att använda som inventeringskriterier. 

Punkt 4 avser lokaler som har begränsad utsträckning men som samtidigt är 

av mycket stort vetenskapligt intresse. Kategorin omfattar främst raviner 

med aktiv erosion, och dit kan räknas de raviner som uppkommit i så sen tid 

att deras utvecklingshistoria är känd genom dokument eller muntliga berätt-

elser. De flesta är raviner om några hundra meters längd, enkla eller för-

grenade. 
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Tabell 5 Data för några älvar, älvsträckor och vissa andra 
områden. Alla sifferuppgifter är ungefärliga. 

l Viktigare storälvar och några 

Areal,kvkm MHQ 
Klarälven 12.000 700 
Dalälven 29.000 1.200' 
Indalsälven 27.000 1.600 
Ångermanälven 32.000 2.000 
Umeälven 27.000 1.800 
Vindelälven 13.000 900 
Piteälven 11.000 650 
Kalixälven 20.000 1.500 
Torneälven 40.000 1.800 
-----
Lögdeälven 1.600 100 
Öreälven 3.000 260 
Byskeälven 3.600 200 

MHQ medelhögvatten, kbm/sek 
MQ medelvattenföring, kbm/sek 

skogsälvar 

MQ 
170 
370 
460 
500 
450 
200 
170 
300 
350 

20 
35 
40 

2 Längden av vissa skyddsvärda älvdalsavsnitt med 
terrasser, nipor och raviner 

Piteälven från mynningen till storforsenområdet 
Byskeälven från mynningen till Åselet 
Vindelälven från sammanflödet med Umeälven till Mårdsele 
Öreälven från mynningen till något uppströms Örträsket 
Lögdeälven från mynningen till Nedre Nyland 
Klarälven från Edebäck till Vingängsjön 
Mjäll ån från Indalsälvens delta till Villola 

3 Exempel på större nip- och ravinområden 

säterdalen med förgreningar till och med Solvartoravinen 
(De Geers "nip- och ravinlandskap vid Dalälven" N om Säter 
Öl man 
Lungälven 

70 km 
50 km 

100 km 
90 km 
50 km 
80 km 
35 km 

9 km 
3 km) 
8 km 
8 km 

Ungefär lika stora är ravinområdena vid Kryeklan (nära Vindeln), 
Trinnan (söder om Vännäs) och Hörnån (strax söder om föregående). 

4 Exempel på enskilda lokaler 

Åtaekaravinen vid Luleälven norr om Harads 
Maranäsravinen vid Byskeälven, strax söder om Fällfors 
säterbergsravinen vid Svartälven, nordväst om Filipstad 
Gränsravinen vid Lidan 

300 m 
300 m 
100 m 
200 m 
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Objektens karaktär 

Värderingen kunde eventuellt ha strikt begränsats till nipor och raviner som 

sådana, till exempel Ölmans eller Lungälvens ravinsystem. I de flesta fall 

har emellertid även den närmaste omgivningen beaktats i viss mån. I mer in-

skränkt bemärkelse innebär detta att hänsyn tagits till terrassytorna i den 

närmaste omgivningen. Om niplandskapet består av flera terrassteg är detta 

nödvändigt. Ett tvärsnitt av dalgången bör helst vara representerat, från 

dalsidorna till den recenta älvfåran. 

Till bildningsmiljön hör egentligen även en viss sträcka av den aktuella 

dalgången, men denna har endast i mindre grad inverkat på bedömningen. Inom 

en sådan sträcka kan även värdefulla objekt av andra kategorier förekomma, 

och allmänt sett skulle de då höja sträckans totala värde, men någon egen 

värdering av dessa objekt eller summering av värden på objekt av olika ka-

tegorier har inte ingått i programmet. 

Till bildningsmiljön i ännu vidare bemärkelse hör dalgången i dess helhet. 

Det råder bestämda samband mellan utvecklingen inom ett kortare avsnitt och 

förhållandena inom angränsande sträckor. Varje delsträcka är ett led i dal-

gångens utformning, från deglaciationen via den snabba utvecklingen under 

den närmast därefter följande tiden med stark landhöjning fram till nutid, 

alltså från högsta kustlinjen till det nuvarande mynningsområdet. Längs 

hela denna del av en älv finns självfallet ett stort antal objekt av skilda 

slag. Värdering av hela älvdalar kräver därför en samordning beträffande 

olika slag av objekt, och en sådan ligger utanför ramen av föreliggande 

projekt. 

För fullständighetens skull har dock anförts tidigare värderingar av längre 

älvsträckor, framförallt de som gjorts i älvutredningarna. För älvar som 

inte omfattats av dessa har vissa kompletterande upplysningar tillagts. 

Varken refererande avsnitt eller egna tillägg gör anspråk på att vara full-

ständiga. 

Det har i olika sammanhang framförts att hela älvdalar och även hela älvar 

borde skyddas definitivt. Intressanta nip- och ravinområden skulle få ett 

ännu större värde om till exempel hela älvdalen bevarades från störande in-

grepp. Denna synpunkt har dock inte påverkat här angivna värderingar. 
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3.2 DE NORRLÄNDSKA ÄLVDALARNAS FORMSERIER 

Älvsträckor med väl utvecklade nip- och ravinformer förekommer huvudsakligen 

från och med högsta kustlinjen och nedströms. Utvecklingen har starkt präg-
lats av landisens avsmältning och landhöjningen. Inom dessa sträckor är så-

lunda dalen i sin helhet utformad på ett.speciellt sätt, med en formserie 
som knappast förekommer någon annanstans på jorden. Som bakgrund för den 

följande beskrivningen av älvsträckorna på kartorna Sl-S26 och Fl-Fl6 kan 

de karakteristiska dragen sammanfattas på följande sätt: 

- Dalgångens stormorfologiska berggrundsform kan te sig på olika sätt, men 

det mest slående utseendet - och de tydligaste terrassformerna - finner man 

där den är djupt nedskuren i berggrunden och är väl avgränsad från omgiv-

ningen av slutna dalsidor. Även där dalsidorna emellanåt är mer eller mindre 

utflackade, eller där dalen vidgar sig till ett bredare bäcken, återfinns 

flera andra, för de nordsvenska älvdalarna karakteristiska drag. 

- Dalens botten ligger ofta djupt under den nivå havsytans hade under tiden 

närmast efter isavsmältningen, och dalen utgjorde då alltså en djup fjärd. 

De grövre sedimenten avlagrades omedelbart vid älvens mynning, det vill 

säga vid högsta kustlinjen, medan de finare spreds ut över fjärdens botten. 

Dessa finsediment utgör en stor del av dalgångens avlagringar, men är ofta 

täckta av sandiga sediment, pålagrade i landhöjningsfasen. Rester av dal-

fyllnadens yta, vilken ofta var plan, återfinns nu många gånger i form av 

det högsta terrassplanet inom respektive dalsträcka. Terrasserna är i många 

fall sönderskurna av tätt förgrenade raviner. I dalfyllnaden ingår oftast 

antingen en rullstensås eller en planare isälvsavlagring. Rullstensåsen är 

ofta dold under sediment avlagrade under fjärdstadiet, men skjuter ibland 

upp över sedimentytorna, många gånger frampreparerad ur djupare lager genom 

älvens erosion, som bortfört överliggande lätteroderade lager. På terrass-

ytorna, särskilt på den högsta och äldsta inom respektive dalsträcka, åter-

finns ofta dynfält med transversella dyner som vittnar om den tidens domi-

nerande vindriktningar. Dalfyllnadens sedimentlager är på åtskilliga stäl-

len blottade i vertikal genomskärning, ibland genom mänskliga ingrepp men 

ännu oftare genom erosion i nipor och i raviner. 

- Älvfåran har ett varierande utseende längs älven. Karakteristiskt för 

vattendragen i Sverige och andra områden som varit täckta av kvartärtidens 
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landisar är att forssträckor växlar med lugnvatten; i åtskilliga älvar, även 
de större, förekommer forsar nära mynningen. Lugnvattnen är ofta utvidgade 
till långsmala selsjöar, i några fall till öppna sjöbäcken. 

Älven är ofta djupt nedskuren i sedimenten, härav terrassformerna, vilka i 
sin tur är en förutsättning för ravinsystemen. Vid nedskärningen har på vissa 
ställen utbildats meanderbågar och ibland sammanhängande meandersträckor. 
Fossila meanderbågar ingår ofta i terrassbranterna. På lägre nivåer återfinns 
ofta avskurna meandrar i form av korvsjöar. 

- Mindre vanligt är att älvfåran är förgrenad. Inom nedströmssträckor med 
djupa sediment har förgreningar utbildats där det finns grövre material med 
grus och sten, som inte eroderas så lätt. I detta bygger älven fortlöpande 
upp ett eget mönster av strömfåror med mellanliggande bankar och öar. Öarna 
kan vara gräsbeväxta eller ha någon busk- och trädvegetation. Sådana älv-
sträckor finns framförallt i de nordligaste älvarna, ovan högsta kustlinjen 
även i flera andra älvar. 

- Undantagsvis, såsom i nedre Dalälven och övre Piteälven, finns älvför-
greningar där vattnet fördelar sig över en plan berggrundsyta. 

3.3 ENSKILDA ÄLVSTRÄCKOR OCH RAVINSYSTEM 

3.3.1 Karta Sl Ravinsystem i södra och mellersta Värmland 

Samtliga ravinsystem i denna grupp skiljer sig väsentligt från de flesta 
andra i inventeringen, vilka i regel ligger i anslutning till stora eller 
medelstora vattendrag i markerade dalgångar med terrasser och talrika ero-
sionsbranter av olika ålder. Gemensamt för de å karta Sl avbildade ravin-
systemen är att de ligger vid små vattendrag och i anslutning till isälvs-
avlagringar som ligger fritt i flack berggrundsterräng utan markerade stor-
former. Ravinerna vid Norsälven utgör ett undantag i och med att vatten-
draget är större än i övriga fall, men inte heller där finns någon tydlig 
dalgång. 
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Ravinsystemen kring Norsälven och kring Lungälven-Ölman hör till de mest 

vidsträckta och mångförgrenade i landet. Dessa jämte Gräsmarksravinerna 

beskrivs närmare i kommentarerna till kartorna Fl-F3. 

På karta Sl finns också utritade några nip- och ravinformer längs Vrångs-

älven vid Charlottenberg. Några mindre sådana finns också längre söderut 

längs Kölaälven, men formerna är så små och få att det inte ansetts värt 

att kartera dem som ett särskilt område. Ännu längre åt söder, inom Dals-

land, finns ytterligare förekomster, men inventeringen har inte utsträckts 
utanför Värmland. 

Vid Rottneros och Sunne, alltså vid Rottnans mynning i Mellan-Fryken, finns 

några ravinområden som delvis avviker från de norrländska älvdalarnas. 

Söder om nedre Rottnan finns sålunda ett glacifluvialt stråk med en rad 

dödisgropar. Groparna omges på sydvästra sidan, mot den närliggande berg-

foten, av finsediment vilka bildar en terrassform med en iskantaktbrant på 

flera tiotal meter. I denna finns en serie tätt liggande raviner inskurna 

(se kartan). Läget är sådant att ytavrinningen från den närliggande branta 

bergsidan tar sin väg över den nämnda sedimentterrassen, vilket säkerligen 

bidragit till att ravinbildningen blivit så örnfattande just här. 

Vid Sunne mynnar den lilla Lerälven, som strax innan omges av flera större 

raviner. Med ordet lera, som ju ingår i namnet Lerälven, avser för övrigt 

ortsbefolkningen en jordart som i geovetenskaplig mening är silt. Som 

kartan utvisar, finns även ett antal raviner som mynnar direkt i Mellan-

Fryken respektive Övre Fryken. sedimentytorna har i stort sett formen av 

terrasser mellan sjöarna och bakomliggande bergshöjder. Vid sjön utgörs 

sålunda inte terrassbranten som i de norrländska älvdalarna av en fluvial 

erosionsbrant, en nipa, utan den måste ha utbildats på annat sätt. Ett 

tolkningsalternativ innefattar möjligheten att sedimentytorna utformats 

genom abrasion. De skulle alltså vara strandterrasser, utformade av bränn-

ingen vid den dåvarande stranden, i ett skede då havs- eller sjöytan låg i 

sedimentplanets nivå. Som sådana har de ofta en överraskande bred och hori-

sontell yta. I övre Klarälvsdalen har det, bland annat genom undersökning 

av sedimentens utbredning, lagerföljder och strukturer, konstaterats att 

förmodade marina terrasser består av fluviala avlagringar. 
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En annan möjlighet är att den primära avlagringen av sedimenten skedde 

medan isrester ännu låg kvar i sjöbäckenen. Förutsättningarna för utbild-

ning av sådana iskantaktterrasser med intensiv ravinerosion är, förutom 

kvarliggande is i sjöbäckenen, att området utgör ett stråk med stor trans--

port av siltdominerat material. 

Ravinerna bildades i varje fall först efter det att eventuell dödis i sjö-

bäckenen försvunnit, landet höjts över havsytans nivå och sjöarnas avlopp 

vid Sunne och Fryksforsen skurit sig ner till ungefär nuvarande djup. 

Liknande branter med raviner finns även på andra ställen längs Frykensjöar-
na och sjön Rottnen. Ett annat område med likartade förhållanden utgör de 

långsträckta sjöarna mellan Brattforsheden och Edebäck: Grässjön, Lidsjön, 

Rådasjön (se karta S3: Svartån). Motsvarande bildningar återfinns även på 

åtskilliga ställen såväl i södra och mellersta Sverige som längs norrlands-

älvarna. 

3.3.2 Karta Fl Gräsmarksområdet 

Gräsmarksområdet intar en särställning inom regionen genom sitt läge nära 

högsta kustlinjen samt kombinationen av a) ett högt deltaplan, b) höga älv-

branter längs den djupt nedskurna Rottnan och c) raviner med aktiv erosion. 

Endast ett fåtal kilometer uppströms Rottnans nuvarande delta i sjön Rott-

nen ligger en mäktig, vidsträckt sedimentfyllnad, med en mycket plan, hori-

sontell överyta, Storheden. Den är uppbyggd på samma sätt som flertalet 

terrasser i de norrländska älvdalarna i närheten av högsta kustlinjen. La-

gerföljden består till största delen av horisontella siltlager, avsatta i en 

djup havsvik. Ovanpå dessa, nära 170-metersnivån och alltså något under 

högsta kustlinjen, som här ligger på cirka 190 meter över havet, finns ett 

ytligt lager med något grövre, sandigt material. Detta har avlagrats i form 

av en deltayta ungefär i den dåvarande havsytans nivå. På den i övrigt plana 

sandheden finns flygsand i form av transversella dyner, vilket förstärker 

likheten med de norrländska älvdalarnas högsta terrasser. 
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De djupa, lätteroderade finsedimenten i den forna deltabildningen har gjort 

det möjligt för Rottnarr och dess biflöde Granån att längs denna sträcka 
skära sig ner och bilda höga erosionsbranter på upp till 40 meters nivåskill-

nad. Det råder också en tydlig differentiering mellan a) områdets östra del, 

där Rottnarr efterlämnat en serie bågformade erosionsbranter längs hela sitt 

lopp, b) dess sydvästra del, som karakteriseras av ravinerosion längs Granån 

och c) storhedens avgränsning mot norr med en iskantaktbrant mot Grässjön. 

Som även framgår av kartan finns det en betydande variation i formerna, och 

de har oftast en hög relief. 

Området har utan tvivel ett stort värde som informationskälla beträffande 

processerna vid landisens avsmältning och landhöjningen inom regionen, samt 

tidsaspekter på dessa. Med hänsyn till nipor och raviner rymmer området, 

trots sin begränsade storlek, ett flertal goda och varierade exempel på 

fossila former samt recenta processer med nutida formbildning. 

3.3.3 Karta F2 Norsälven 

Omkring Norsälven finns, som framgår av kartan, ett mycket vidsträckt ravin-

område. Förutsättningarna för detta är de siltdominerade sedimentslätter som 

löper parallellt med och väster om det glacifluviala stråk som från Nedre 

Fryken sträcker sig söderut till Sörmon väster om Karlstad. Som synes av 

kartan är den största ravinen den som finns strax söder om Kil. De övriga 

har i allmänhet endast ringa djup. 

sedimenten har avsatts på ett tidigt stadium, medan Frykensjöarna ännu i sin 

helhet varit upptagna av is. sedimentytan har inte karaktären av ett samman-

hängande plan på det sätt som ofta återfinns i norrländska dalgångar, där 

deltaytor successivt byggts upp till den vikande havsytenivån. Vid Norsälven 

är sedimentytan många gånger mer undulerande än plan, och ravinspetsarna 

börjar ofta ganska obestämt med flacka sänkor, där skillnaden mellan ravin 

och ursprunglig sedimentyta är otydlig. Ravinsystemen saknar därför den preg-

nans som karakteriserar deras motsvarigheter på andra håll. Erosionsbranterna 

längs Norsälven är med få undantag av obetydlig höjd, och de erbjuder inte 

heller något annat av speciellt intresse. 
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Det ur geovetenskaplig synpunkt mest intressanta inom detta område är den 

stora ravinen vid Kil. Varken det karterade området som helhet eller Kils-

ravinen är jämförbara med förekomsterna vid Ölman och Lungälven. 

3.3.4 Karta F3 Lungälven och Ölman 

Det finns flera skäl att jämföra Ölman, Lungälven och Norsälven. De två 
förstnämnda ligger intill varandra och har så stora likheter att de kan be-

traktas som en enhet. Samtliga tre har ravinområden av mycket stor areell 

omfattning och ligger i samma region. De har bildats vid ungefär samma tid-

punkt och under ganska likartade betingelser. Bland annat ligger de alla i 

närheten av större glacifluviala sedimentanhopningar, och i en stormorfolo-

giskt sett plan omgivning. I detta avseende utgör de en kontrast till de 

norrländska dalgångarnas terrass- och ravinlandskap. 

Lungälvens och Ölmans raviner har utbildats i de vidsträckta siltdominerade 

avlagringar som spolats ut i samband med att Brattforshedens enorma grus-

och sandmängder transporterades dit och avlastades där. Liksom är fallet 

vid Norsälven ligger även här på något avstånd i uppströmsriktningen - om 

man föreställer sig isavsmältningens vattenflöden- en serie långsträckta 

sjöbäcken: Grässjön, Lidsjön och Rådasjön. Dessa har alltså varit fyllda av 

isrester under den tid då Brattforsheden bildades och sedimenten kring 

Lungälven och Ölman avsattes. sedimentationen avbröts redan i isavsmält-

ningsfasen, då havsytan låg på Brattforshedens nivå. De sydligare, lägre 

liggande finsedimentplanen har alltså inte byggts upp till den dåtida havs-

ytan. 

Ölmans ravinsystem utgör, som synes av kartorna Sl och F3, ett mycket vid-

sträckt, sammanhängande system. Karta F3 visar att ravinernas djup överallt 

är mindre än 15 meter. I sin enhetliga utbildning som ett flackt, tätt för-
grenat och mycket vidsträckt ravinsystem är området det enda i sitt slag i 

hela landet. En del av ytan upptas av åkermark, men området är på det hela 

taget tämligen opåverkat av människan. 

Lungälvens raviner liknar i väsentliga delar Ölmans. Området utgör en obru-

ten övergång från Brattforsheden, som i sig självt är ett mycket värdefullt 
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riksobjekt, till dess marginalbildningar i form av utsvämmade finare avlag-

ringar. Ravinerna är sålunda bildade dels i de finare avlagringarna, dels i 

randen av Brattforshedens sandiga plan. Lungälven har alltså en stor varia-
tion beträffande ravinbildningar, och kompletterar på detta sätt Ölmans 

mer ensartade ravinsystem. 

3.3.5 Karta S2-S3 Klarälven 

Som framgår av översikten över de viktigaste svenska älvarna (se tabell 5) 

hör det område som Klarälven avvattnar inte till de allra största i landet. 

De naturliga högvattenröringarna är dock nära nog av samma storlek som i de 

stora nordligare fjällälvarna. 

Övre Klarälvsdalen 

Den karterade delen av Klarälven kan naturligt uppdelas på övre och nedre 

Klarälvsdalen med gränsen vid Edebäck. Även om övre Klarälvsdalen ligger 
långt inne i landet och är ovanligt rak och djup, kan den dock i stort sett 

betraktas som ett bra exempel på en stor norrländsk älvdal nedströms högsta 

kustlinjen. Dalen är djupt nedskuren i berggrunden, och fastän de slutna 

dalsidorna sträcker sig högt över de högsta terrassernas yta, ligger den 

ursprungliga dalens botten djupt under sedimenten. sedimentens undre delar 

är alltså avsatta på djupt vatten och består av mjäla och mo, medan den 

översta delen består av sand, avsatt som en deltayta vid den dåvarande 

havsytenivån. 

Dalgången har åtminstone på vissa avsnitt varit helt fylld med sediment; 

största delen därav har älven eroderat bort under landhöjningens gång, så 

att i den trånga dalgången endast mindre rester återstår i form av smala 

terrasslister längs vissa sträckor av dalsidorna. 

På några avsnitt är terrasserna med deras fossila nipor och raviner av 

visst intresse, till exempel vid Fämtåns, Götåns och Halgåns mynningar. 

Dessa terrasser har en del ganska välutbildade och intressanta dynfält 

och raviner, vilka dock icke kan värderas speciellt högt i jämförelse 

med motsvarande bildningar i andra delar av landet. 
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En mindre ravin vid Fämtåns mynning har varit föremål för övervakning sedan 

mer än femton år tillbaka. Avsikten är att under en längre tid följa de 

normala erosionsprocesserna i denna miljö. Området har kalavverkats under 

observationsperioden. 

Övre Klarälvsdalen har två objekt av högsta dignitet på riksnivå: Vingäng-

sjön med ett mycket välutbildat delta uppbyggt av grovmaterial, samt mean-

derloppet från Vingängsjön till Edebäck. Meanderloppet har som sådant en 

speciell karaktär genom sin snäva begränsning i sidled till den trånga, ra-

ka dalgången, och de meanderformande processerna fortsätter även i nutiden. 

Meanderloppet är helt unikt i Skandinavien, med få eller inga motsvarig-

heter internationellt sett. Älvutredningen (Sundborg 1973) ger av nämnda 

skäl älvsträckan som helhet högsta tänkbara värde ur natursynpunkt. Dess 
nip- och ravinbildningar är dock inte av samma klass som i andra älvdalar 

i norra Sverige. 

Nedre Klarälvsdalen 

Övre Klarälvens smala och raka dalgång uppges ha en fortsättning i bergrun-

den söderut framemot Kristinehamn, och det är mycket troligt att Klarälvens 

föregångare följt denna dal i preglacial tid - kanske i tiotals millioner 

år. Tydligt är i varje fall att vid tiden för isavsmältningen en mäktig 

isälv mynnade vid det stora randdeltat Brattforsheden sydväst om Filipstad. 

Man kan föreställa sig att dess vatten kom från området kring den nuvarande 

Klarälven och den kedja av sjöar som från Edebäck sträcker sig i riktning 

mot Brattforsheden. Denna dräneringsväg skulle i så fall ha utgjort en di-

rekt fortsättning på övre Klarälvsdalens raka och smala dalgång. Redan på 

ett tidigt stadium i avsmältningen torde morän och glacifluvialt material i 

förening med kvarliggande isrester i området söder om Edebäck ha hindrat 

denna väg medan isen samtidigt öppnade en annan mot sydväst. Älven tog följ-

aktligen ett något västligare lopp, där den mestadels flyter fram över en 

planare berggrund, endast avbruten här och där av oregelbundna höjdpartier. 

Nedre Klarälvens dalgång - i den mån man ens kan tala om en sådan - saknar 

alltså tydliga sidobegränsningar. 

Efterhand som landet höjde sig, eroderade sig älven ner i dalfyllnaden i 

övre Klarälvsdalen, transporterade materialet till områden nedströms Ede-

bäck och byggde där fortlöpande ut mäktiga deltabäddar vid den dåvarande 

mynningen. I dessa är älven nu nedskuren, med erosionsbranter som kontinu-
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erligt avtar i höjd nedströms - ett stycke söder om Munkfors är de ofta så 

låga att de ej kommit med vid inventeringen. Materialet är i uppströmsdelen 

av sträckan oftast för grovt för att verkliga ravinsystem skulle kunna upp-

stå. Enstaka stora och förgrenade raviner finns dock, till exempel i områ-

det närmast Munkfors, där det för övrigt också finns en väl utvecklad mean-
dersträcka. 

Älvutredningen (Sundborg 1973) bedömer sträckan som intressant men ej ena-

stående. Nip- och ravinområdena är ej heller av den klass att de kan tävla 
med övriga riksobjekt. 

3.3.6 Karta S4-S6 Dalälven 

Näst efter Ångermanälven och Torneälven är Dalälven den till avvattningsom-

rådet största av de nordsvenska fjällälvarna. Göta älv med Klarälven och 

övriga till Vänern rinnande vattendrag är dock större. Österdalälven och 

Västerdalälven är var för sig av samma storleksordning som Klarälven; av 

dessa är Västerdalälven den minsta. Till skillnad från Klarälven ligger både 

Öster- och Västerdalälven till allra största delen ovanför högsta kustlin-

jen. Dalälven nedströms högsta kustlinjen, om man till exempel räknar från 

Siljan till mynningen, är dock cirka 30 mil. 

Från trakten av Borlänge och nedströms utgör Dalälven en slående kontrast 

till övre Klarälven. Till allra största delen går älven fram genom breda 

berggrundsbäcken. Uppströms Avesta har mycket stora sedimentmängder avlag-

rats i dessa. Sedimentytorna, som ofta är något undulerande, vidgar sig på 

flera ställen till stora uppodlade slättbygder. Dessa bär ofta drag som 

tydligt visar att huvuddelen av materialet avsatts innan de sista resterna 

av inlandsisen försvunnit. Nedströms Avesta har älven inte förmått fylla 

bäckenformerna med sediment, utan de bildar öppna fjärdar. 

Sträckan från Borlänge till Avesta visar flera likheter med nedre Klaräl-

ven. Orsaken är i båda fallen densamma: den ursprungliga, preglaciala fåran 

har vid istidens slut fyllts med glaciala avlagringar, vilka tvingat älvar-

na att söka sig nya vägar ut över vidsträckta flacka områden, där loppet 

ofta tagit formen av stora, till synes omotiverade omvägar med oregelbund-
na, tvära krökar. 
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Här och där finns nipor och förgrenade raviner, oftast dock utan att bilda 

sammanhängande system. Vid till exempel Tunaån, väster om Borlänge, finns 

ett område med raviner som delvis är tydligt förgrenade, men de är inte 

särskilt pregnant utbildade eller på annat sätt speciellt intressanta. De 

områden som med hänsyn till nipor och raviner är värdefullast är tre: Mora-

deltat, området kring Öster- och Västerdalälvarnas sammanflöde vid Djurås, 

samt säterdalen med angränsande nip- och ravinlandskap. Dessa områden kom-

menteras närmare i anslutning till kartorna F4 och F5. 

De sista sträckorna före mynningen uppvisar ett par allmänt sett mycket in-

tressanta drag. Mellan de öppna fjärdarna sänker sig älven i form av korta 

forssträckor. I den allmänt flacka terrängen har flera av dessa bildat ovan-

liga, starkt förgrenade mönster, till stor del utformade i ett underlag av 

blockig morän. Att älven på detta sätt även i sitt nedre lopp har en trapp-
stegsformad längsprofil med öppna sjöytor, illustrerar på ett slående sätt 

hur en svensk älv kan utgöra en direkt kontrast till vad som globalt sett är 

normala förhållanden. 

Nedströms Älvkarlebyfallen är älven djupt nedskuren i sediment av olika 

slag. Här märks bland annat en för regionen ovanligt hög och tydlig nipa, 

Västanånipan, delvis utbildad i kohesiva sediment. 

De sistnämnda områdena har inte omfattats av inventeringskartorna eftersom 

raviner saknas. Älvsträckorna är för övrigt starkt påverkade av olika in-

grepp. 

3.3.7 Karta F4 Moradeltat, Säterområdet 

Moradeltat 

Österdalälvens stora delta vid Mora är ett randdelta, det vill säga ett av 

de stora plana grus- och sandanhopningar som bildats vid högsta kustlinjen 

- Brattforsheden har nämnts tidigare. Det har dessutom två bildningar som 

var för sig är av geovetenskaplig toppklass: Sveriges största fossila dyn-

fält samt den i deltat utbildade meandersträckan. Meandrarna är till stor 

del djupt inskurna, och åtskilliga av de talrika meanderbågarna har följ-

aktligen erosionsbranter med betydande höjd. I anslutning till dessa har 

-, 
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ett mindre antal raviner utbildats. Materialet är alltför grovt för att 

förgrenade raviner och ravinsystem skulle utbildas. 

Österdalälven uppströms Siljan behandlas inte i älvutredningen (Sundberg). 

Området är som helhet mycket egenartat och intressant, men det finns inte 

terrasser med nipor och ravinsystem av sådan kvalitet att området skulle 

kunna betecknas som riksintressant ur just den synpunkten. 

säterdalen med närliggande nipor och raviner 

Områdets karaktär framstår tydligast om man erinrar sig att ännu under is-
avsmältningen följde isälven Dalälvens ursprungliga, preglaciala sträckning 

från trakten av Solvarbo via Säter i riktning mot Hedemora. Att så var fal-

let framgår tydligt av de stora isälvsbildningarna längs denna sträcka. De 

utgör för övrigt en del av den mycket stora Badelundaåsen. 

Som älvdal betraktad är området i nutiden en anomali, orsakad av att älven 

efter istiden hejdats av anhopat lösmaterial och tvingats söka sig en ny 

väg längre österut, i till synes omotiverade, långa vinklade omvägar. Under 

landhöjningsskedet bildade det breda berggrundsbäckenet norr om Säter en 

fjärd som så småningom utfylldes med sediment. 

Om man jämför ett tvärsnitt över älven och dess närmaste omgivning med ett 

motsvarande över en vanlig, smalare norrländsk älvdal, kan man bland annat 

notera följande. Väster om Solvarbo, omedelbart norr om Dammsjön, återfinns 

isälvsbildningar och ett anmärkningsvärt tydligt och regelbundet utbildat 

dynfält. Läget och dynerna motsvarar bilden av den högsta terrassytan i en 

vanlig älvdal. sedimentplanet närmare älven vid Solvarbo har uppbyggts genom 

pålagring under olika stadier, i stort sett har sedimentationen skett i 

relativt lugnt vatten, i en mer eller mindre isfri, öppen fjärd. Den senaste 

pålagringen skedde när landet höjts så långt att fjärden blev ett svämplan 

där sediment avlagrades vid högvatten. 

I de övre delarna av en norrländsk dalgång saknas i regel denna yta. Där-

emot kan den jämställas med de deltaytor som i ett senare skede oftast ut-

bildades längre nedströms. I vanliga fall är de lägre terrasserna i den 

övre delen av en älvdal erosionsterrasser, utpreparerade av älven vid dess 

nedskärning genom dalfyllnaden. 
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Förutom själva Ljusteråns dal - den egentliga säterdalen - och dess sida-

raviner, finns förgrenade raviner och ravinsystem utbildade dels längs Hytt-

bäcken, dels längs Dalälvens nipa vid Solvarbo. Hyttbäckens övre lopp går 

utför en flack sedimentsluttning uppbyggd av glacifluvialt material, från 

dynfältet vid Dammsjön till den planare finsedimentytan närmare älven. 

Bäcken är djupt och brant nedskuren i det grövre materialet, och bildar på 

denna sträcka den kända Solvarboravinen, som är rak och saknar förgreningar. 

Hyttbäckens nedre del har däremot samma karaktär som Säterdalen. 

säterdalen har ett stort antal sidoraviner. Dessa är i regel tvärt inskurna 
i sedimentytan och är ganska djupa. Tendensen till förgreningar är mycket 

påtaglig. De sidoraviner som från Hyttbäcken och Ljusterån sträcker sig mot 

höjdpartiet i sydväst har i regel genomskurit hela sedimentytan och har med 
sin spets nått fram till dalsidans morän. Däremot har de sidoraviner som 

går mot nordost från Ljusterån stannat i sin utveckling mitt på sediment-

planet. Den fortsatta erosionen i ravinspetsarna är i det närmaste omärklig. 

Ravinerna vid Dalälven mitt för Solvarbo har skurit sig djupt in från den 

ganska höga nipan men endast nått ett kort stycke in i sedimentplanet, 

trots att de allmänna förutsättningarna för ravinerosion tycks förefinnas. 

Ravinerna förlängs och vidgas ännu, till men för traktens lantbrukare som 

ser sin åkerareal fortlöpande förminskas. Kartans tre till sin karaktär 

ganska skilda områden har vart och ett på sitt sätt blivit mycket uppmärk-

sammade. Solvarbaravinen har sedan långt tillbaka betraktats som en sevärd-

het, och Svenska Turistföreningen har låtit sätta upp en informationstavla 

på platsen. 

Själva säterdalen - och härmed har tydligen i första hand avsetts Ljuster-

åns djupa dal, från staden till sammanflödet med Hyttbäcken - omnämndes 

redan på 1700-talet för sina tilltalande och fantasieggande scenerier, så 

ovanliga för denna landsdel. Omkring sekelskiftet började av allt att döma 

intresset för säterdalen att växa. Den beskrevs på prosa och vers, och ett 

mer ovanligt uttryck för naturintresset var bildandet av "Dalsällskapet i 

Säter", som bland annat lät trycka en exakt, detaljerad karta över dalen 

med alla dess förgreningar (Almer och De Geer, u å). För den svenska all-

mänheten torde säterdalen vara den utan jämförelse mest kända ravinbild-

ningen. 
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Ravinbildningen vid Dalälven nära Solvarbo har också tilldragit sig ett 
mycket stort intresse, men av vetenskapliga och praktiska skäl. Som exempel 
kan nämnas, att redan år 1712 beskrevs i en lantmäterihandling hur åkerjor-
den förstördes genom ravinerosion, och att bönderna av detta skäl begärde 

skattelättnader. Bland tidigare vetenskapliga skrifter om raviner är Sten 

De Geers "Nip- och ravinlandskap vid Dalälven" (1912) ett klassiskt arbete. 

I den vetenskapliga litteraturen är detta tämligen lilla ravinområde det 

ojämförligt mest undersökta och bäst beskrivna i Sverige. 

Förutom De Geers nip- och ravinområde har varken själva älvfåran eller dess 

närmaste omgivning i och för sig något exceptionellt naturvärde eller skydds-

behov. Älven är uppdämd av kraftverksdammen vid Långhagsforsen ett stycke 

nedströms, men inte så mycket att De Geerravinerna förlorat sitt värde. 

3.3.8 Karta F5 Älvmötet vid Djurås 

Vid Djurås faller Västerdalälven in i det oregelbundna dalbäcken som med två 

till tre kilometers bredd sträcker sig från trakten av Djura ned till Bäsna. 

Även Västerdalälvens dalgång är på den sista sträckan från och med Mockfjärd 

ganska bred, på flera ställen drygt två kilometer. 

sedimentytorna ligger med få undantag klart under högsta kustlinjens nivå, 

och vid isavsmältningens slut inom området har alltså dalgångarna utgjort 

djupa fjärdar med goda förutsättningar för avlagring av finlerniga sediment 

i en relativt lugn miljö. Västerdalälvens dalgång är också på den aktuella 

sträckan någorlunda väl fylld med djupa finkorniga sediment, i vilka älven 

senare skurit sig ner under utbildning av regelbundna slingor. På enstaka 

ställen kan man urskilja mer än en terrassnivå. sedimentytan är för övrigt 

ganska plan och slutar ofta med en recent nipa vid den djupt nederoderade 

älven. Terrasserna är i stor utsträckning sönderskurna av raviner. Dal-

sträckan har alltså i flera avseenden de drag som är utmärkande för norr-

ländska älvdalar nedströms högsta kustlinjen. 

Dalsträckan från Djura till älvmötet har en annan karaktär. Den mäktiga 

Badelundaåsen, som även eljest på långa sträckor följer älvens dalgång, 

framträder mycket tydligt, åtföljd av ett stort antal åsgravar. Nedströms 
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sammanflödet fortsätter åsstråket med samma utformning fram till Bäsna, för 

övrigt också längre nedströms, i tydlig utformning bland annat vid Länn-

heden - Repbäcken. 

Senare sedimentation har ej helt kunnat fylla upp den breda dalgången, vil-

ket kan sättas i samband med att Siljan och Insjön redan på ett tidigt sta-

dium torde ha fungerat som klarningsbäcken för Österdalälven och uppfångat 

dess sedimentlast. sedimentytan är också något oregelbunden men slutar mesta-

dels vid älven med en djup erosionsbrant. Delvis är höjden hos dessa nipor 

mer än 15 meter. 

Som framgår redan av kartan har ett antal tätt liggande, rikt förgrenade 

raviner uteroderats närmast uppströms och nedströms sammanflödet. Områdets 
bäst utvecklade ravinsystem ligger emellertid i en avskild sedimentvik som 

från huvuddalen utgår mot norr vid Sifferbo. Ravinerna där har utbildats i 

ett sedimentplan som byggts upp till högsta kustlinjens nivå. 

Den på karta F5 avbildade dalsträckan är med hänsyn till dels nip- och ra-
vinsystemen, dels den informativa miljö där dessa utbildats, vid sidan av 

säterdalsområdet den värdefullaste sträckan längs hela Dalälven nedströms 

Mackfjärd och Siljan. 

3.3.9 Karta S6 Ljusnan, Svågan. (Voxnan) 

Ljusnan 

Ljusnan är den sydligaste av de storälvar som från nordsvenska höglandet 

går ungefär parallella i sydvästlig riktning till Bottenhavet och Botten-

viken. Den nedersta sträckan på cirka 100 kilometer upptas dock hos Ljusnan 

nästan helt av sjöar med mellanliggande korta fallsträckor. Dessa har sam-

manlagt mer än 100 meters fallhöjd. Älvens nuvarande delta utgörs i själva 

verket av de flacka avlagringarna kring Ljusdal-Järvsö. Dessa förhållanden 

ger älven en tydlig likhet med Dalälven nedströms Avesta. 

Inom den ej utbyggda så kallade Mellanljusnan, från högsta kustlinjen till 

deltat, ligger visserligen den ursprungliga dalgångens botten djupt under 

nuvarande terrassytor, men i det nuvarande landskapet saknas ofta avgräns-
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ande, slutna dalsidor. Så är till exempel fallet mellan Lassekrog och Kors-

krogen, där dalens nordöstra sida är helt utan bestämd sidobegränsning. Se-

dimentplanet har här brett ut sig flera kilometer från älven, men har ej 

kunnat fylla ut dalbäckenet helt. 

Området från Lassekrog till Ljusdal uppvisar erosionsformer av intresse för 

att klarlägga älvfårans och dalsträckningens utveckling från och med den tid 

då området höjdes till havsytans nivå. Ackumulationsformerna kring Ljusdal -

Järvsö har ett visst vetenskapligt intresse, men liknande återfinns också i 
flera andra älvar. 

Mellanljusnan är undantagen från utbyggnad med undantag av planerad kraft-

verksdamm vid Edänge, nedströms Ljusdal. Ingreppet berör ej några terrass-, 

nip- eller ravinformer. 

Voxnan 

Voxnan, som faller in i Ljusnan vid Bollnäs, har åtskilliga intressanta bild-

ningar, bland annat flera av meandrar sönderskurna terrasser med mångformiga 

fossila och recenta nipor. Detta gäller sträckan från området kring Edsbyn 

uppströms till högsta kustlinjen, inklusive biflödet Gryckån. sträckorna 

omfattar enstaka bäckraviner, inskurna i sandiga till moiga sediment av till-

rinnande bäckar, men i stort sett saknas ravinsystem som motiverat särskild 

kartografisk redovisning. 

Sv å gan 

På den avbildade sträckan, från högsta kustlinjen till mynningen i Norra 

Dellen, går älven i en oftast tydligt avgränsad dalgång. De glaciala och 

postglaciala sedimenten ligger följaktligen väl samlade i en djup och sam-

manhängande dalfyllning, med undantag för ett par små utvidgningar av älven 

nära högsta kustlinjen. Glacifluvialt material går flerstädes i dagen, ofta 
\ 

i form av väl markerade åsar, vars sträckning lätt kan följas längs stora 
delar av älven. Ofta ansluter sig deltaliknande glacifluviala ackumula-

tioner. 

Under landhöjningens gång har tydligen dalfyllningen successivt påbyggts 

på samma sätt som i de flesta andra norrländska älvar. Av den ursprungliga 

sedimentfyllnaden återstår mestadels endast smalare terrasser och sluttande 

erosionsytor. sträckan domineras helt av former som uppkommit genom att 
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älven skurit sig ned med ett vindlande lopp. Även i nutiden bildar älven 

en mycket intressant meandersträcka, som ofta går fram i mycket invecklade 

slingor, fortfarande med mycket verksam aktiv erosion. 

Speciellt med hänsyn till meanderloppet torde den karterade sträckan få 

anses som mycket intressant. Som kombinerat nip- och ravinlandskap kan 
dock ingen del därav anses höra till landets främsta. 

3.3.10 Karta F6 Ljusnan från Lassekrog till Korskrogen 

sedimentfyllnaden mellan Lassekrog och Korskrogen är av sådan storleksord-

ning och allmän beskaffenhet i övrigt att en kort beskrivning är motiverad. 
sedimentytans nivå ligger visserligen något under det i litteraturen angivna 

värdet för högsta kustlinjen, men bildningen har dock en tydlig karaktär av 

randdelta. Den begränsas sålunda uppströms av iskantakter i form av flera 

mindre sjöbäcken. sedimenten utgörs till stor del av stenigt isälvsgrus, 

men detta är mestadels täckt av sandiga avlagringar, avsatta mot en öppen 

vattenyta vid den dåvarande älvmynningen. På detta sätt har ett sediment-

plan utbyggts, som i sitt slag är ett av de största i landet. Ytan sluttar 

jämnt från Laforsen-Enskogssjöarna-Skålvallssjön ned till trakten av Kors-

krogen. 

Materialet är mestadels sand, särskilt upptill i avlagringen. På de vid-

sträckta sandhedarna har utbildats flygsandsfält, där några av de nu fos-

sila dynerna är bland de största i landet; i den vetenskapliga litteraturen 

är de för övrigt okända. På terrasskanten mot älven finns enstaka kantdyner, 

vilka bildats genom att sand blåst upp från vegetationsfria ytor i nipan. 

Eftersom niporna ännu i nutiden är vegetationsfria kan dessa dyner ha bil-

dats under vilken som helst period från det älven började skära sig ner i 

sedimentytan fram till mycket nära nutid. 

Vid älvens nedskärning har anmärkningsvärt höga erosionsbranter utformats, 

till en del i isälvsgrus, för övrigt mestadels i sand. Finare material 

tycks vara helt underordnat, och niporna har därför oftast rasbrantvinkel. 

Erosionsbranterna är med få undantag raka och okomplicerade. På några 
ställen förekommer terrasser på flera nivåer. 
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sedimentavlagringen genomskärs av flera åar: Enån, Sorgån och Holån. Deras 

V-formigt nedskurna dalar kan beskrivas som större bäckraviner, möjligen 

kan man säga att åarna omges av nipor på båda sidor. De avlagringar som de 

eroderat sig ner i förefaller bestå av sand och grus. Här saknas tydligen 

de erosionsbenägna siltavlagringar som utmärker mer utvecklade nip- och 

ravinområden. Även övriga raviner är få, .små och ogrenade. 

Dalsträckan upptas alltså av ett randdelta som på flera sätt belyser för-

hållandena vid högsta kustlinjen och närmast nedanför under tiden för land-
isens avsmältning och närmast därefter. Som nip- och ravinlandskap är dock 
området av mindre intresse. 

3.3.11 Karta S7-S9 Indalsälven, Mjällin. (Ljungan) 

Ljunga n 

Längs Ljungan finns ej niplandskap med raviner av sådan storlek och utbild-

ning att det varit motiverat med en särskild redovisning i kartform. För 

fullständighetens skull skall dock även denna älvdal kommenteras något. 

Förutom några glacifluviala lateralterrasser i området kring Ångesjön, kan 

Ljungans dalgång från och med högsta kustlinjen indelas i två till sin ka-

raktär skilda sträckor. Från högsta kustlinjen till sjön Marmen är dalgång-

en bred och upptas av dels långsträckta sjöbäcken, dels mjukt undulerande 

sedimentytor vilka successivt, utan tydliga erosionsbranter sänker sig mot 

älven. Ett stråk av isälvsmaterial framträder på flera ställen med tydlig 

åsform. 

Längs de två sista milen nedströms Marmen är däremot dalgången smal och 

krokig samt fylld av djupa sedimentavlagringar, vanligen i form av isälvs-

grus överlagrat av mjäla, mo och sand. sedimenten har en gång utfyllt dal-

gången och bildat tydliga, horisontella deltaplan. I dessa har älven skurit 

sig djupt ner och utformat upp till 60 meter höga nipbranter. På ett par 

ställen finns också djupa raviner. 

Sammanfattningsvis måste Ljungans dalgång betecknas som endast måttligt 

intressant ur de flesta synpunkter. Den nedersta sträckans terrass- och 
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niplandskap utgör ett undantag. Ingen del därav är dock helt jämförbar med 

de bäst utbildade nip- och ravinlandskapen i andra delar av landet. 

Indalsälven 

Den primära dalformen i berggrunden hör till de mest extrema i landet. 

I likhet med Ångermanälven, samt i viss mån Lögdeälven, Öreälven och Ume-

älven med Vindelälven, ligger dalbottnen lågt ännu långt inne i inlandet. 

Dalsidorna är höga även nära kusten, särskilt gäller detta Indalsälven men 

också Ångermanälven. Indalsälvens dalgång är mera trång och har högre dal-

sidor än alla nordligare älvar; i detta avseende kan den endast jämställas 

med Klarälven. 

Den för norrländska älvdalar utmärkande morfologin med terrasser, nipor och 

raviner börjar först nedströms Gesunden, ett gott stycke nedanför högsta 
kustlinjen. Stråk av glacifluvialt material återkommer emellanåt ända fram 

till mynningen. Nedströms den av "Vild-Hussen" avtappade Ragundasjön har 
under landhöjningens gång den smala dalgången successivt utfyllts med sedi-

ment upp till de högsta terrassernas nivå. Eftersom dalen är så smal, är 

det naturligt att lösmaterialet på särskilt trånga avsnitt blivit helt bort-

eroderat. På andra sträckor finns terrassrester med eroderade terrassplan, 

vilkas yta sluttar något mot älven. Längs andra sträckor återigen finns tyd-

liga, långsträckta terrassplan. Så är bland annat fallet i. den av höga dal-

sidor väl avgränsade dalgången vid Sillre och Liden. Se vidare därom i. kom-

mentaren till karta F7. Jämför även den mycket schematiserade bilden i figur 

63 å sidan 162. 

Indalsälven är i sin helhet reglerad och fullständigt avtrappad nedan högsta 

kustlinjen. Härigenom har dess karaktär starkt förändrats, och ingen del-

sträcka har sådana nip- och ravinbildningar att den på denna grund kan rang-

ordnas som riksobjekt. Åtskilliga intressanta partier återstår dock, och i 

sammanvägning med andra intressen torde dessa objekt kunna spela en inte 

oviktig roll. 

Mjällån 

Mjällån beskrivs i sin helhet i kommentaren till karta F8. 
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3.3.12 Karta F7 Indalsälven vid Sillre - Liden 

Indalsälven blev tidigt känd för sina nipor och raviner. En bidragande 

orsak härtill var den starka ravinerosion som i början av 1900-talet för-

störde betydande arealer värdefull åkerjord på de redan smala terrasserna 

och nipuddarna. 

Niporna och ravinerna var före älvens uppdämning genom kraftverksdammen vid 

Bergeforsen på sitt sätt enastående. De utgjorde både storslagna former och 

illustrativa exempel på nip- och ravinerosionen som process och dess effekt 

på både natur och näringsliv. Detta var bland annat fallet längs sträckan 

Liden-Indal. sedimenten där består till stor del av silt, alltså den mest 

lätteroderade av alla jordarter, och terrasserna är också mycket tätt sön-

derskurna av raviner. Dessa har uteroderats av yt- och grundvatten från 

bakomliggande höga och branta bergsidor. 

Före uppdämningen var niporna mycket höga, och den trånga dalgången med 

höga och branta sidor förstärkte ytterligare intrycket av ett norrländskt 

älvdalslandskap. Vid anläggningen av kraftverket vid Bergeforsen överdämdes 

älvstränderna jämte nipornas och ravinernas lägre delar. Härigenom föränd-

rades dalens karaktär, och sambandet mellan den eroderande älven å ena 

sidan och terrasserna och ravinerna å den andra gick till stor del förlo-
rat. sträckan Sillre Liden är ännu av visst värde, och processerna i 

regleringsmagasinet har ett stort intresse som exempel på följderna av ett 

sådant ingrepp, men som naturminnen kan nip- och ravinformerna inte längre 

räknas till landets främsta. 

3.3.13 Karta F8 Mjällån nedströms högsta kustlinjen 

Radan namnet antyder förekomsten av "mjäla", vilket antagligen uppfattats i 

en vidare bemärkelse än den geologiska definitionen, som avser en mycket 

finkornig jord. I detta sammanhang torde mjäla kunna översättas med "silt 

och liknande", alltså de mest lätteroderade jordarterna, och därmed den ur 

geologisk synpunkt bästa förutsättningen för utbildning av stora, tätt för-

grenade ravinsystem. Mjällån är också en mycket god representant för de 

norrländska älvdalarna i allmänhet, och i allra högsta grad för deras nip-
och ravinlandskap. 
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Mjällån och dess fortsättning i Ljustorpsån följer till största delen den 

mycket tydliga spricklinje som mot söder bildar sundet mellan Alnön och 

fastlandet, och vars fortsättning ännu längre söderut kan spåras i Ljungans 

nedersta lopp. 

Förutom en mindre avvikelse vid Alnöns norra del är spricksystemet i sin 

hela sträckning rakt. Från Ljustorpsåns mynning i Stavreviken och norrut är 

det utbildat som en smal sprickdal, med höga, raka och jämna dalsidor. I 

sitt översta lopp går Mjällån strax väster om denna dal och faller in i den 

först vid Viksjön. Sprickdalen fortsätter emellertid rakt norrut, nu utan 

någon dalfyllnad, och den framträder här ännu klarare som en berggrundsmor-
fologisk storform. 

Mjällån har sina källor endast ett kort stycke uppströms den karterade 

sträckan. Den börjar i ett glacifluvialt fält med rullstensåsar och dödis-

gropar, vilka bildar ett mindre sjösystem, som för övrigt utgör ett attrak-

tivt område för friluftslivet. Omedelbart söder därom, ungefär på högsta 

kustlinjens nivå, vidtar ett välutbildat randdelta med ett tydligt delta-

plan, på vilket återfinns strömrännor och fossila sanddyner. 

Orsaken till att man här, vid detta lilla vattendrags källområde, finner så 

mäktiga anhopningar av grus och sand och ett så välutbildat randdelta, är 

att området vid isavsmältningen utgjorde mynningen av en större isälv. Denna 

kom från trakten av Graningesjön, men fann redan på ett tidigt stadium ett 

nytt utlopp mot nordost till Ångermanälven. 

Nedströms vidtar plana terrassytor, vilka successivt avtar i nivå ned till 

sammanflödet med Ljustorpsån och vidare till mynningen av det med Indals-

älven gemensamma deltat i Klingerfjärden. Där ån genom ett trångt pass 

faller in i den djupare sprickdalen vid Viksjön, sjunker dock terrassytorna 

ett tjugotal meter på en helt kort sträcka. 

Längs dalen går ett isälvsstråk som endast undantagsvis når upp genom över-

täckande finsediment. Dessa är siltiga och nedtill årsvarviga; dalgången 

har klassiska lokaler för studiet av varvkronologin i denna del av landet. 

Älven är djupt nedskuren i den ursprungligen sannolikt plana dalfyllnaden. 

Under nedskärningen har på några ställen även utformats terrasser i flera 

trappsteg. Närmast älven har på flera ställen utbildats en mindre, plan 



146 

bottensula. På vissa ställen är erosionen fortfarande aktiv i niporna. Ter-

rasserna är ofta sönderskurna av raviner. Särskilt omfattande är ravinsys-

temen i de bredare terrasserna uppströms Viksjön. 

En knapp mil före dalgångens mynning vid Stavreviken förenas Mjällån med 
Ljustorpsån, som faller in från nordväst. Nedströmssträckan därifrån ut-

märker sig för ett ovanligt väl utbildat, mycket slingrande meanderlopp. 

Även längre upp har Ljustorpsån intressanta meandersträckor. 

På en sträcka av mindre än fyra mil uppvisar alltså Mjällån-Ljustorpsån 

en ovanligt komplett serie av de former som utmärker norrländska älvdalar, 

från högsta kustlinjens randdeltakomplex via den djupa dalgångens terras-

ser, nipor, raviner och meanderlopp till det med Indalsälven gemensamma 

deltat, Sveriges största kustdelta. Frånsett storleken- som dock ur 
skyddssynpunkt kan vara en fördel -måste älvsträckan, särskilt med hänsyn 

till dess nip- och ravinlandskap, betecknas som en av de mest skyddsvärda 
i landet. 

3.3.14 Karta S9-Sl2 Ångermanälven med Faxälven och 

Fjällsjöälven 

Bortsett från Göta älv, som inte ingår i inventeringen, är Ångermanälven 

Sveriges största älv, i varje fall om man ser till medelvattenföringen. 

Torneälven, som är jämförbar i fråga om dräneringsarea och höga vattenför-

ingar, har inte nipor och ravinsystem av sådan omfattning att den kommit 

med på inventeringskartorna, och faller därför delvis utanför jämförelsen. 

Den sammanlagda längden av Ångermanälvens dalgångar nedströms högsta kust-

linjen är bland de största i landet. Häri innefattas då Ångermanälvens dal-

gång, huvudgrenen, samt Faxälvens och Fjällsjöälvens dalar. Själva Ånger-

manälvens dal är också en av de mest imponerande i hela landet.Den har så-

lunda i terrängen synbara lokala höjdskillnader på 300 meter, och dessutom 

når dalgången som berggrundsform djupt under sedimentytorna. 

Likheterna med Indalsälven är alltså stora, men det finns också skillnader. 

Medan Indalsälven i sin nedströmsdel har en mycket smal och trång dalgång 

och endast smala terrassplan, vidgas Ångermanälvens dal emellanåt till bre-
da bassänger med vidsträckta sedimentytor: "Solleftebassängen", "Resele-
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bassängen", med flera. Indalsälven har endast små sedimentmängder kvar i den 

trånga dalgången, men däremot Sveriges största kustdelta; Ångermanälven har 

mycket stora sedimentmängder i de nämnda bassängerna, däremot ett mycket 

litet deltaplan, längst inne i en lång, smal mynningsvik, för övrigt en av 

Östersjöns mest markanta. 

sedimentytorna kring Ängermanälven, vilka längs nedströmssträckorna utgörs 

av finsediment och följaktligen till stor del är åkermark, bildar oftast 
breda horisontella terrassplan, men ibland också sluttande sedimentytor. De 

senare kan antingen bero på primärt otillräckliga sedimentmängder, eller 

också vara ett resultat av älvens erosion. 

Huvuddalens botten ligger tydligt djupare än hos tillflödena Faxälven och 

Fjällsjöälven, och den djupa delen sträcker sig på detta sätt ovanligt 

långt in i landet. sedimentfyllnaden består också undertill av fina fjärd-

sediment, avsatta i relativt lugnt vatten. Finsedimenten utgör förutsätt-

ningen för älvsträckans spektakulära nipor: Svalnipan vid Sollefteå, Gran-

vågsniporna vid sammanflödet med Faxälven, med flera. Tydliga exempel på 

nip-ravinsystem finns bland annat i området kring Resele - Näsåker. Se kom-

mentaren till karta F9. 

Som framgår av kartorna finns dessutom spridda nip- och ravinförekomster 

längs Faxälven och Fjällsjöälven. Eftersom deras dalgångar inte ligger lika 

djupt nedskurna i berggrunden som själva Ångermanälvens, har de oftast inte 

så djupa finsedimentavlagringar i vilka lika tydliga terrassformer med 

nipor och raviner kunnat utformas. Lokalt är dock formerna i klass med hu-
vudälvens. 

I Faxälven har deltat i Helgumsjön och meandersträckan närmast uppströms 

nämnts som former av hög klass, men i varje fall deltat är numera alltför 

starkt påverkat av regleringar för att räknas som särskilt värdefullt. Be-

träffande nipor och raviner är sträckan längre uppströms, upp till trakten 

av Ramsele den mest betydande. Även på denna sträcka är dock älven starkt 

påverkad av regleringar. 

Ångermanälven har alltså i likhet med Indalsälven vissa sträckor där for-

merna är mycket intressanta och har imponerande dimensioner; den mest bety-

dande sträckan beträffande nip- och ravinbildningar är Reselebassängen. 

Regleringen av älven gör dock att ingen delsträcka kan tävla med motsvaran-

de i ännu oreglerade älvar. 
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3.3.15 Karta F9 Ångermanälven vid Ådalsliden - Resele 

Den avbildade sträckan har de flesta av de drag som utmärker Ångermanälvens 

dalgång och som till sin utformning skiljer denna från de flesta andra 

norrländska älvdalar. Dalgången är bred, dalsidorna är ofta något utflack-

ade, och terrassernas yta vidgar sig emellanåt till större sedimentplan. 

Den utgör alltså i flera avseenden en motsats till Indalsälvens dalgång så 

som denna är utformad vid till exempel Liden och Indal. Trots att Ångerman-

älven är uppdämd genom kraftverksdammen vid Forsmo, är niporna och älvdals-

landskapet fortfarande mycket imponerande. 

Det har ofta framhållits, att längs Ångermanälven finns särskilt många och 

goda exempel på hur nipor kan vara olika utformade. En skillnad som är 
given i och med den här använda definitionen på nipor är att det finns dels 

recenta nipor, vilka ligger intill älven och varav en del är utsatta för 

aktiv erosion och saknar vegetation, dels fossila nipor, vilka i nutiden är 

belägna på något avstånd från älven och utgör fronten på en övre terrass. 

sträckan Ådalsliden - Resele har också många vackra exempel på höga, tydli-

ga nipbranter av olika slag, bland annat sådana som bildar flera steg upp 

till översta terrassplanet. De är ofta ungefär raka, men har ibland en tyd-

lig, långsträckt bågform. Åtskilliga terrassplan är närmast branten eroder-

ade av tätt liggande raviner, så att endast smala nipuddar kvarstår. På 

några ställen har dessa kringskurits av omgivande raviners förgreningar, så 

att endast fristående nipor kvarstår. Regleringen av älven gör dock att 

sträckan inte kan jämföras med de motsvarigheter som finns i ännu oreglera-

de älvar. 

3.3.16 Karta Sl3 Moälven med storån (Kubbeån), Gideälven 

Det intressanta inom dessa dalstråk är inte så mycket de karterade niporna 

och ravinerna som deras anknytning till vissa sedimentformationer, bland 

annat randdeltabildningarna Selstarnon vid storån samt Aspselefältet och 

Lockstamon vid Gideälven. Samordning av olika slags objekt, inklusive sand-

dyner och älvfåror med till exempel meandrar, kan få som resultat att vissa 

områden åsätts ett mycket högt värde. Med utgångspunkt från den här genom-

förda undersökningen av nipor och raviner är det dock inte möjligt att be-
döma områdena allsidigt. 

..,.. 
l 
l 
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3.3.17 Karta S14 Lögdeälven och Sl5 Öreälven 

Lögdeälven och Öreälven är båda skogsälvar, det vill säga de rinner upp 

i skogslandet, till skillnad från storälvarna som har sina källor i 

fjällen. Båda älvarna kan betecknas som medelstora, varvid dock Öreälven 

är betydligt större än Lögdeälven. Området utgör en övergångszon mellan 

mellersta Norrland, där det nordsvenska höglandet når ända ut till kusten, 

och norra Norrland, där älvarnas nedre del går genom ett flackt lågland. 

Båda älvarna har en ovanligt fullständig samling vetenskapliga objekt av 

olika slag, ofta av mycket hög klass, från randdeltan vid högsta kustlinjen 
till det nuvarande mynningsområdets låga former. Rullstensåsar med tydlig 

utformning förekommer längs både Lögdeälven och Öreälven. Strax uppströms 

Lögdeälvens randdelta finns en sträcka med stora rullstensåsar och ett 

vackert åsnätsystem. Öreälvens randdelta, närmast uppströms Örträsket, har 

ett tydligt sedimentplan vilket delvis är sönderskuret av Örån, Vargån och 

andra, mindre tillflöden, vilka utformat ett antal relativt höga nipor och 

djupt inskurna raviner. På sedimentplanet finns också ett mycket vackert 

fossilt dynfält med höga och välutbildade dyner. Den centrala delen av 

fältet är tyvärr för närvarande starkt förfulad av de stora mängder avfall 

som deponerats där. 

Två av de nip- och ravinsträckor som det är mest angeläget att skydda åter-

ges på kartorna FlO och Fll. Området kring Bjurholm och därifrån halvvägs 

till Örträsket är emellertid av samma höga klass. 

3.3.18 Karta FlO Lögdeälven vid Norrfors - Klöse 

Karta Fll Öreälven vid Angnäs - Hummelholm 

Endast den allra nedersta delen av Lögdeälven omges av lägre terräng, medan 

Öreälven under en något längre sträcka flyter fram över en låglänt kust-

slätt. Längre uppströms är landet högre, och båda älvarna är djupt ned-

skurna i berggrunden; dalsidorna är med få undantag höga och markerade. 

I detta avseende märks för Öreälvens del framförallt sträckan nedströms 

Örträsket till förbi Hummelholm, för Lögdeälvens del i stort sett hela den 

sträcka som återges på karta FlO, med undantag för en kort sträcka närmast 

mynningen. 
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sedimentfyllnaderna är i båda fallen mycket mäktiga, och de är djupt sön-
derskurna såväl av själva älven som av ett stort antal raviner. Terrass-

landskapen är tydliga och mångformiga; spår av äldre meanderslingor är rikt 

företrädda. Nipornas höjd och ravinernas djup är klart bland de mest impo-

nerande vi har i landet. Recenta processer pågår intensivt såväl i älvfåror 
och nipbranter som i nybildade raviner. 

Längs båda älvarna har rapporterats flera lokaler med recent ravinbildning, 

och vid Lögdeälven ett för trakten ovanligt skred. Ravinerosionen har i 

flera fall varit en direkt följd av artificiella ingrepp, och förloppet är 
oftast ganska väl känt i detalj. 

Älvutredningen (Rudberg och Sundborg) tilldelar båda älvarna siffran fyra 

i naturvärde. Fastän det inte direkt formulerats så, kan man av de tre älv-

rapporterna sluta sig till att ingen annan sträcka nedströms högsta kust-

linjen värderats lika högt - möjligen med undantag av övre Klarälvsdalen. 

Av texten framgår också att Lögdeälven som helhet värderas något högre än 
Öreälven. 

I motiveringen till värderingen av de två älvarna framhålls dels de enskil-

da objektens och de olika delsträckornas höga värde, dels den fullständiga 

representation av skilda objektkategorier som de tillsammans utgör. Om man 

ser till nip- och ravinlandskapen enbart, torde det redan av kartorna FlO 

och Fll framgå att just dessa typer av områden är särskilt rikt företrädda. 

Därtill kommer att hos en stor del av nip- och ravinsystemen är nivåskill-

naderna bland de största i hela landet. Sambandet mellan de recenta proces-

serna i älvfårorna, i niporna och i ravinerna ökar värdet, likaså den na-

turliga miljö som stormorfologin och de mäktiga sedimentfyllnaderna utgör. 

Vid Lögdeälven märks främst området kring Norrfors och en sträcka därifrån 

uppströms till Fällfors, samt delar av sträckan mellan Klöse och Norrfors; 

vid Öreälven området kring Hummelholm och uppströms till Angnäs, samt områ-

det kring Bjurholm cch halvvägs upp mot Örträsket. Vilken av de enskilda 

sträckorna som skall sättas främst är inte helt klart. Flygbildstolkning och 

fältobservationer talar till förmån för Lögdeälven framför Öreälven, men 
skillnaden är inte stor. 

"!"". 
l 

J 

l __..... 



151 

Det kan visserligen ifrågasättas om någon dalsträcka hos dessa skogsälvar 

kan tillfredsställande representera förhållandena vid en norrländsk storälv 

med dess mäktigare former, men bortsett härifrån är det helt klart att av 

oreglerade älvsträckor med nip- och ravinlandskap är de nämnda landets 

allra förnämsta. 

Om man gör det mycket pessimistiska antagandet att endast en av de nämnda 

sträckorna undantas från artificiell påverkan, återstår inom andra avsnitt 

ett antal objekt av mindre storlek, bland annat raviner, för vilka bevar-

andeåtgärder måste prioriteras mycket högt. I ett sådant läge måste dessa 
objekt bli föremål för särskild översyn inom båda älvdalarna. 

Älvutredningen diskuterar även effekterna av föreslagna alternativa utbygg-

nader för elkraft. Vid konventionell avtrappning, men endast måttliga höj-

ningar av vattenytan och små regleringsamplituder, förblir en stor del av 

ravinerna och niporna intakta. Den naturliga utvecklingen i älvfåran och 
niporna avbryts dock, och sambandet mellan fossila bildningar och recenta 

processer går förlorat. Hur mycket en överledning av övre Lögdeälven till 

Öreälven skulle ändra de nuvarande processerna i Lögdeälven framgår inte 

klart. 

Det måste understrykas, att bevarandet av Lögde och Öre älvars nip- och ra-

vinlandskap är en fråga av hög prioritet på riksplanet. 

3.3.19 Karta S16-S19 Umeälven och Vindelälven 

Båda älvarnas dalar har de flesta av de drag som är utmärkande för de älvar 

som har sina källor inom det nordsvenska höglandet. Till stora delar utgör 

dalgångarna tydliga storformer i berggrunden, även om dalsidorna mestadels 

är varken exceptionellt höga eller helt slutna. sedimentfyllnaderna är 

mäktiga, med plana terrassytor och djupt nedskurna älvfåror. I många fall 

skär djupa raviner långt in i terrasserna. Rullstensåsar träder i dagen här 

och där. Flygsandsfält är rikligt företrädda; några av dessa, bland annat 

vid Åmsele i Vindelälvens dalgång, hör till de tydligast utformade i Norr-

land. Sammanfattningsvis kan sägas att bland storälvarna återfinns jämför-

bara sträckor endast inom Ångermanälvens huvuddel och längs Indalsälven. 
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Dessa båda, liksom Umeälven i sin helhet och Vindelälven i sin allra 
nedersta del, är dock reglerade med vattenytorna helt avtrappade. 

Umeälven är sålunda inom den karterade sträckan helt utbyggd, vilket givet-

vis påverkat älvfåran och de recenta niporna. Enskilda isolerade objekt så-

som högre terrassteg, fossila nipor och fossila sanddyner kvarstår i flera 
fall opåverkade, men sambandet med former av yngre datum på lägre nivåer och 

de recenta processerna i älvfåran har gått förlorat. Såväl de mest intress-

anta delsträckorna som den karterade dalsträckningen i sin helhet har här-

igenom minskat betydligt i värde. 

Vindelälven är liksom Umeälven avskuren från havet och de naturliga proces-

serna i mynningsområdet genom kraftverksdammen vid Norrfors. Dämningskurvan 

därifrån sträcker sig ett tiotal kilometer upp i Vindelälven. 

Av de svenska storälvarna är det endast de reglerade Ångermanälven och In-

dalsälven som har lika markerade terrass- och niplandskap, medan alla dessa 

dock överträffas av Öreälven och Lögdeälven. Lägger man största vikten vid 

ravinernas förekomst och utformning, återstår inte något sammanhängande 

område av klart första rang längs vare sig Vindelälven eller Umeälven. Där-

emot har flera mindre tillflöden större och bättre utvecklade ravinsystem: 

Kryeklan öster om Vindeln och Trinnan söder om Vännäs, vartill kan nämnas 

Hörnåns övre lopp. Se redovisningen av dessa på kartorna Sl6 - Sl9 och Fl2. 

Se även kommentaren till Fl2. 

Älvutredningen om Piteälven och Vindelälven (Sundborg, Elfström och Rudberg 

1980) framhåller behovet att bevara och utnyttja möjligheterna till jämför-

ande studier mellan naturliga och utbyggda älvar, och understryker att Ume-

älven och Vindelälven i detta avseende utgör ett unikt objektpar. 

3.3.20 Karta F12 Vindelälven vid Vindeln 

Kartan visar ett avsnitt där älven är särskilt djupt nedskuren. På vissa 

ställen har detta skett i flera terrassteg, varav endast en del framgår av 

kartan. Som exempel på intressanta partier kan nämnas att området strax 

nedströms Vindeln har en särskilt intressant utformning, i det att ned-

~ 
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skärningen under en lång period varit förenad med att älven förflyttat sig 
enbart åt höger. Härvid har uteroderats ett flertal avsatser, vilka dock 

var för sig är så låga att de tyvärr ej kommit med i karteringen, eftersom 

denna skett efter en strikt definierad procedur som kräver en vertikal 

branthöjd på minst 5 meter. Helt nära den~a lokal finns en brant nipa om 

40 meters höjd med aktiv strömerosion nedtill. 

Längs storälvarna är det endast Indalsälven, Ångermanälven och Umälven som 

har lika markerade terrass- och niplandskap. Dessa är dock samtliga så 

starkt förändrade av de genomförda regleringarna att de inte kan jämföras 

med Vindelälvens formserier där dessa är som bäst utbildade, till exempel 

på den karterade sträckan. Det måste dock tillfogas, att i detta avseende 

överträffas alla de nämnda storälvarna klart av de två skogsälvarna Öreäl-

ven och Lögdeälven. 

Kring det lilla biflödet Kryeklan öster om Vindeln har utbildats ett ravin-

system som redan i kartbilden kan jämföras med de största och bäst utform-

ade i landet. Som enbart ravinsystem överträffar det klart ravinerna vid 

själva älven. Det är utbildat i varierande geologiskt underlag, bland annat 

i kontakt med en mäktig, i finsediment till största delen nedbäddad rull-

stensås. Formerna är mycket växlande och delvis ovanliga, till en stor del 
mycket markerade. 

Området har varit föremål för normalt skogsbruk och sålunda delvis kalav-

verkats. Avverkade områden har återplanterats med tall. Hela ravinsystemet 

är dock ovanligt opåverkat av människor. I detta avseende står det i en 

påfallande kontrast till de flesta av landets mer kända ravinlandskap, 

vilka intill sen tid varit åker och betesmark och där den nutida igenväx-

ning av ravinerna lett till uppkomsten av täta, snåriga bestånd av lövträd 

och buskar. - Kryeklanområdet torde för övrigt kunna betecknas som attrak-

tivt för friluftsfolk. 

Vindelälven har alltså många värdefulla avsnitt och många högintressanta 

objekt, särskilt om man ser till hela sträckan från högsta kustlinjen till 

sammanflödet med Umeälven. När det gäller nip- och ravinlandskap enbart 

når dock inte någon enskild sträcka av Vindelälven helt upp till i nivå 

med övriga presumtiva riksobjekt. 
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3.3.21 Karta S20-S21 Sikån, Rickleån, Bureälven, Skellefte-
älven 

Karta 820 med Sikån, Rickleån och Bureälven illustrerar det faktum att det 
låglänta kustlandet här liksom längre norrut saknar förutsättningar för ut-
bildning av större och mer intressanta nip- och ravinlandskap. Förhållandet 
är tydligare längs de små vattendragen än längs storälvarnas nedströmsdelar. 

Skellefteälven omges bland annat vid Forsbacka och därifrån uppströms till 
Finnforsfallet av breda sedimentfyllnader, flerstädes med avsevärda djup. 
I dessa är såväl själva älven som ett antal förgrenade raviner djupt ned-
skurna. Älven är bland annat på denna sträcka helt reglerad, och området 
kan inte längre betraktas som lika värdefullt och angeläget att bevara som 

liknande avsnitt längs till exempel Piteälven eller Vindelälven. 

Älvutredningen nämner Petikån som ett geovetenskapligt objekt av otvetydigt 

intresse. Formerna är dock så låga att endast en del kommit med på kartan 
821 över Skellefteälven. För jämförelse kan nämnas att kring likbelägna små 
tillflöden till Umeälven och Vindelälven finns välutbildade nip- och ravin-
system av betydande utsträckning och med delvis mycket hög relief. 

3.3.22 Karta 822 Byskeälven 

Liksom de närliggande Åbyälven och Kågeälven flyter Byskeälvens kustnära 
del fram över en landyta med relativt låg relief, där inga djupa dalgångar 
förekommer. Högsta kustlinjen går ungefär vid Åselet eller något högre, 
sedimentytorna strax nedströms ligger något under HK-nivån. Omkring Åselet 
och därifrån nedströms till Fällfors är dalgången endast delvis väl avgrän-

sad, men den har genomgående en djup dalfyllnad med horisontella sediment-

ytor. Utvecklingen har präglats av älvens meandring, sträckan har också 

många exempel på tydliga terrasslandskap med bågformade nipor, både recenta 
och fossila, samt väl utvecklade ravinsystem. 

Älvutredningen för norra Norrland (Rudberg och Sundberg) ger Byskeälven som 
helhet det höga poängvärdet 3, och sträckan från Åselet till Fällfors vär-
deras ännu högre. Se kommentaren till karta Fl3. 

l __. 
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3.3.23 Karta Fl3 Byskeälven från Åselet till Fällfarstrakten 

Byskeälvens dalgång från Åselet till Fällfors är av växlande utseende med 

än den ena än den andra sidan kraftigt markerad, vid bland annat Grönbo och 

Fällfors vidgad till bredare bäcken. I Åselet har utbildats ett ovanligt 

delta med stor andel stenigt material. Vid normalt vattenstånd framträder 

deltat som ett stort antal öar, vilka fortfarande omformas. Deltat utgör 

resultatet av en obruten utveckling från deglaciation till nutid, även om 

mönstret till någon del störts av de åtgärder som vidtagits för flottningen. 

Åselet omges av nipliknande bildningar, vilka dock sannolikt ej uteroder-

ats av strömmande vatten utan är utbildade i kontakt med en ismassa som vid 

sin avsmältning gett upphov till Åselets bäcken. Från de nämnda branterna 

har en serie av raviner skurit sig in i omgivande sedimentytor. Ravinerna 

är i och för sig inte varken stora eller ovanliga, men bildningsmiljön gör 

att detta "nip"-ravinsystem måste värderas högt. Området utgör så att säga 

en pusselbit i beskrivningen av såväl denna som andra liknande älvdalars 

utveckling efter istiden. 

Nedströms Åselet ned till Fällfors är dalen väl fylld med sediment som gett 

upphov till breda, horisontella sedimentplan. Deras nivå ligger något under 

högsta kustlinjens; de kan dateras till en period kort efter isavsmältning-

en. Materialet är till största delen sand, och jämna tallhedar dominerar 
också älvens omgivningar. 

På den sandiga översta terrassen finns på flera ställen fossila dyner, 

i en del fall har de vandrat upp ett stycke på den närliggande dalsidan. 

Vid Fällfors bildar de ett sammanhängande dynfält med långa, höga ryggar. 

Älvfåran har under nedskärningen och fram till nutid meandrat, och nipor 

med bågform finns på olika nivåer, bildande flera terrassteg. På andra 

ställen når den recenta nipan från högsta terrassplanet till älvens nivå 

i ett enda steg, ibland med en niphöjd på nära 50 meter. 

Som framgår av kartan är ravinerna på vissa avsnitt frekventa och väl ut-

bildade. Många av dem är utskurna av bäckar, men ravinernas frekvens och 

tendensen till förgreningar vittnar om att ravinerosionen under tidigare 

perioder varit ganska intensiv. 
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Omedelbart nedströms Fällfors finns en ravin som utbildats under de senaste 

decennierna. Enligt lantmäterikartor har en meanderbåge på detta ställe 

eroderat sig långt in i terrassen. Från denna meanderbåge har därefter den 
20 meter djupa och nära 300 meter långa ravinen skurit rakt in i terrassen 

med nära nog horisontell längsprofil. Allt material lösgörs och borttrans-

porteras av enbart grundvatten som strömmar ut vid basen av den brant in-

skurna ravinspetsen. Ravinen är en av de mest intressanta företeelserna i 

landet beträffande ravinerosion och däri medverkande processer. 

Liksom de närliggande Åbyälven och Kågeälven flyter Byskeälvens kustnära 

del fram över en landyta med relativt låg relief. Området vid Fällfors 

utgör ett övergångsområde från ovan beskrivna förhållanden. sedimentytor-

nas nivå sjunker här tydligt, men närmast nedströms Fällfors finns ett 

vidsträckt område med nip- och ravinformer, där ravinerna till stor del 
utbildats i övergivna strömrännor. 

Som redan nämnts ger älvutredningen Byskeälven som helhet det höga poäng-

värdet 3. sträckan från och med Åselet till och med området närmast ned-
ströms Fällfors tilldelas värdet 4, en siffra som för sträckor nedströms 

högsta kustlinjen eljest endast förekommer i två andra fall i samma rap-

port, nämligen för Öreälven och Lögdeälven. sträckans ovanligt höga värde 

torde ha satts med särskild hänsyn till vissa enskilda objekt, såsom 

områdena kring Åselet och Fällfors. 

Utredningen berör också effekterna på sträckan Åselet-Fällfors av planera-

de, omfattande regleringar uppströms. Effekterna beror på hur den naturliga 

vattenföringsregimen ändras, men de blir sannolikt betydande. 

Även om Byskeälven som helhet inte hör till de mest skyddsvärda i landet, 

är dock den på kartan avbildade sträckan med hänsyn till nipor och raviner 

en av de värdefullaste. I denna bedömning har viss hänsyn tagits till bild-

ningsmiljön, inklusive olika eoliska och fluviala former. De värdefullaste 

delområdena är Åselet med omgivning, samt Fällforsområdet. Bedömda enbart 

med hänsyn till nipor och raviner får Fällforsområdet sättas något före. 

-..or' 
l 
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3.3.24 Karta S23 Piteälven 

Inom Norrbotten kan man urskilja en nordsydlig gradient i sedimentmaterial 

och fluviala erosionsformer, såväl inom de större som de mindre vatten-

dragen. Längst i norr dominerar sandiga och grusiga sediment, älvarna och 

deras biflöden har starkare lutningsgradienter och starkare strömning, och 

i många fall är de föga nedskurna. Niporna är raka, och såväl recenta som 

fossila meanderbågar saknas. I de få fall där det förekommer sammanhängande 

ravinsystem, utgörs de av en serie parallella korta och ogrenade raviner 

längs en erosionsbrant mot älven. Söderut blir sedimenten finare; meander-

former samt branta nipor och omfattande ravinsystem förekommer i allt 

större utsträckning. 

Man kan också, kanske med större relevans, betona skillnaden mellan Pite-

älvens dalgång och övriga älvdalar i Norrbotten. Den speciella karaktär som 

präglar Tornedalen och Torneälven, där vissa sträckor hör till landets mest 

intressanta beträffande älvfårans utbildning, återfinns även vid Kalix och 

Lule älvar. Dessa förhållanden illustreras till en del av karta F15, som 

visar något av älvfårans karakteristiskt breda utformning. Nip- och ravin-

landskapet är däremot relativt outvecklat. 

Piteälven är landets enda kvarvarande oreglerade storälv med tydligt utbil-

dade nip- och ravinlandskap och med en ostörd utveckling fram till mynnings-

området. De nordligare älvarna har som nämnts en annan karaktär. Vindelälven 

har nipor och raviner med lika hög kvalitet som Piteälven, men har gemensam 

nedströmsdel med den fullständigt utbyggda Umeälven. I jämförelse därmed är 

den nuvarande begränsade uppdämningen vid Sikfors av ringa betydelse. 

Området kring storforsen-Bredselet är högintressant i flera avseenden. 

Älvens naturliga fortsättning uppströms från Bredselet förefaller gå längs 

Varjisåns djupa dalgång. Piteälven tycks emellertid ha "spårat ur" sin dal 

någonstans uppströms Bredselet, på det sätt som diskuterats för flera andra 

svenska älvar, nämligen genom att istidens morän och glacifluviala avlag-

ringar fyllt upp den ursprungliga, oftast djupa dalgången och tvingat älven 

att söka sig fram vid sidan av sitt normala lopp, vilket den tidigare följt 
under flera tusen millioner år. I varje fall är älvens nuvarande lopp och 

storforsen en anomali. Norr om storforsen tycks det också finnas spår av 

andra älvlopp, vilka kan dateras till den period under isavsmältningen då 
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storforsenområdet ännu ej höjts över havets nivå. Själva storforsen är, 
trots omfattande anläggningar för flottningen, fortfarande tillräckligt 

orörd för att vara ett mycket värdefullt geovetenskapligt objekt. 

Bredselet med dess delta av ovanligt grovt material visar stora likheter-

med Åselet i Byskeälven. Ett nära till hands alternativ till tolkning av 

uppkomsten är att sjöbäckenet har bildats vid bortsmältningen av en kvar-

liggande ismassa. De brantformer i sediment som omger selet skulle då vara 

iskontaktbildningar. Selet med dess "nipor" har i varje fall en speciell 

bildningshistoria. De ravinbildningar som skurit sig in i dessa sediment-

branter är dock ganska få och obetydliga till storleken. 

Dalsträckan från Bredselet till Älvsbyn har ömsevis höga dalsidor, ömsevis 
flackare omgivning. Till stor del är dock den bitvis breda dalen utfylld 

med djupa sediment som bildar plana terrassytor. I dessa ligger älven ned-

skuren till växlande djup. I terrasserna har ett stort antal raviner ut-

bildats. De har växlande form, men till stor del är de enkla, V-formade 

inskärningar som uppkommit där tillrinnande bäckar övertvärar terrasserna. 

Vid Älvsbyn vidgar sig dalen och större områden med finsediment breder ut 

sig på båda sidor av älven. Härifrån till Tvärån är dalgången mer markerad, 

men vidgar sig sedan åter. Längre nedströms sänker sig sedimentytorna, och 

älvbrinkarna blir efterhand allt lägre fram till deltat i Svensbyfjärden. 

Deltat tillväxer fortfarande märkbart. sedimentpålagring och landhöjning 

samverkar till en uppgrundning av såväl Svensbyfjärden som Pitefjärden. 

Piteälven har jämte Vindelälven gjorts till föremål för en särskild under-

sökning av Sundberg, Elfström och Rudberg (1980). Av speciellt intresse är 

beskrivningen av sträckan från storforsen till mynningen, samt den mer de-

taljerade redogörelsen för området kring Sikfors och Tväråns sammanflöde 

med älven ett stycke nedströms Älvsbyn. 

Rapporten värdesätter visserligen inte älvar och älvsträckor i siffror, men 

den klargör dock att Piteälven bedöms ha ett mycket högt naturvärde. Bland 

annat gäller detta den sträcka som i föreliggande sammanhang är intressant, 

nämligen från och med området kring storforsen och ned till mynningen. 
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I denna bedömning spelar de väl utvecklade niporna och ravinerna en stor 
roll, och inom övre Norrland finns i detta avseende ingen motsvarighet. Den 

delsträcka som är mest intressant beträffande nip- och ravinlandskap är den 

som avbildas på karta F14. 

3.3.25 Karta F14 Piteälven vid Sikfors 

sträckan nedströms Älvsbyn liknar i de flesta avseenden den på karta S23 

avbildade delen uppströms. Dalsidorna är kraftigt markerade fram till Tvär-

ån, där dalgången vidgas till ett bredare bäcken. Nedströmsdelen karakteri-

seras av allt flackare berggrundsformer samt allt lägre terrassytor och 

lägre nipor, fram till deltats låga sedimentplan och mer obetydliga älv-

brinkar. 

Området kring Tvärån-Sikfors är allmänt intressant. Den kraftigt utformade 

Piteälvsåsen präglar vissa landskapsavsnitt, och den har gett upphov till 

trånga genombrottssektioner med grovt material och starkare strömning. Ett 

vidsträckt fossilt deltaområde med mycket breda och tydliga strömfåror vi-

sar att det skett stora omläggningar av nedre Piteälvens lopp under land-

höjningsskedet. 

sträckan från Älvsbyn till området kring Tvärån är den som har de tydlig-

aste formerna av terrasser, nipor och raviner. Enstaka vackert inskurna 

älvbågar förekommer, men något meanderlopp i egentlig mening finns inte. 

Däremot finner man på några ställen avlagringsformer med välutbildade leve-
er och älvvallsystem. De eljest raka niporna avbryts på flera ställen av 

små utvidgningar som utbildats nedströms forssträckorna. I terrasserna har 

ett stort antal raviner utbildats. De har växlande form, men till stor del 

är de enkla, V-formade inskärningar som uppkommit där tillrinnande bäckar 

övertvärar terrasserna. 

Någon rangordning av olika delsträckor på allmän geovetenskaplig basis 

skall icke göras här. Intressant vore till exempel att värdera Storforsen-

Bredseletområdet mot sträckan nedströms Älvsbyn till och med trakten kring 

Sikfors. Med det informationsunderlag som tills vidare föreligger måste 

sträckan Älvsbyn-Tvärån sättas främst beträffande terrasser, nipor och 
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raviner. Liknande och i vissa fall bättre exempel finns emellertid längre 

söderut, längs skogsälvarna Byskeälven, Öreälven och Lögdeälven. Inom Norr-

botten finns dock ingen motsvarighet. 

3.3.26 Karta S24-S26 Luleälven, Kalixälven med Ängesån 

och Linaälven 

Norra Norrbottens nip- och ravinlandskap illustreras översiktligt av kart-

orna 824-826, från Lule och Kalix älvdalar. Torneälven har inte nipor och 

ravinsystem av den omfattningen att de motiverat kartering. 

Materialet i älvbädden är i dessa nordligare älvar till stor del stenigt 

grus, och som en följd härav är älvens lutning ganska stor, älvfåran är 

bred och grund, och ibland fylld av bankar och öar, kring vilka vattnet vid 
normalt vattenstånd strömmar i ett antal förgreningar. Älven bildar därvid i 

extrema fall den relativt sällsynta typ av älvdalslandskap där fårorna bil-
dar ett fullständigt nätverk. Fåror med denna form beskrivs ofta som ana-

stomaserande eller flätade. I detta avseende har särskilt vissa sträckor av 

Torneälven tilldragit sig uppmärksamhet, men motsvarande bildningar finns 

även i Kalixälven. 

Söderut blir sedimenten finare; branta nipor och omfattande ravinsystem 

förekommer i allt större utsträckning. 

Älvrapporten (Rudberg och Sundborg 1975) indelar sträckan från Tärendö 

till Kalixälvens mynning i tre delsträckor med relativt höga naturvärden: 
3, 2 respektive 3 i en fyragradig skala, där den mycket sparsamt använda 

siffran 4 anger högsta värdet. Dessa höga värden grundar sig inte så 
mycket på nip- och ravinförekomster som på övriga element i älvdalsland-

skapet. Bland annat framhålls Ängesåns sammanflöde med Kalixälven, där det 

bildats ett vidsträckt sel- och deltaområde med leveer och lagunsjöar, älv-

förgreningar och öar. "Området hör till de vackrast utbildade i sitt slag 

i Sverige." Ett annat toppobjekt är Linafallet i Linaälven inklusive de 

närmaste omgivningarna, vilka innefattar välutbildade och delvis storslagna 

fluviala och eoliska former. "Om det bedömts som enskilt objekt hade det 
varit motiverat att ge det värdet 4." 



161 

Om man enbart ser till ravinbildningarna som sådana är dock alla älvdalar 

norr om Piteälven ointressanta som riksobjekt. Detta förhållande torde även 

kunna utläsas ur de framställda kartorna. Möjligheten att raviner skulle 
kunna ingå i något älvavsnitt som skyddas av andra skäl bör beaktas. 

3.3.27 Karta F15 Luleälven vid Harads och Fl6 Kalixälven 

nedströms Tärendö 

Kartorna Fl5 och Fl6 illustrerar de fluviala bildningarnas speciella karak-

tär inom norra Norrbotten. Älvfårorna omges av sandiga terrassytor där det 

på flera ställen finns större och mindre strömfåror, vilka vittnar om depo-

sitions- och omlagringsprocesserna vid den tidpunkt då respektive område 
låg nära havsytans nivå. Älvfårorna själva ligger flerstädes relativt djupt 

nedskurna, men även i nutiden finns sträckor där älven breddas och tenderar 

att förgrena sig, vilket sålunda antyder de nämnda processerna och formerna. 

Karta Fl5 illustrerar tydligt dessa förhållanden. Ravinbildningen har inte 
varit särskilt intensiv, vilket sammanhänger att materialet är grövre än 

silt och därför inte så lätt att erodera och transportera bort i suspender-

ad form. Älvsträckan utgör en kontrast till bland annat den del av Piteäl-

vens nipor och raviner som visas på karta Fl4. 

Ett stycke uppströms om Harads finns en nybildad ravin i övervägande sandigt 

material. Särskilt under 1960- och 1970-talen var ravinbildningen aktiv, och 

ravinen skar sig då in från den branta nipan ett par hundra meter in i ter-

rassen. Därefter avstannade erosionen i ravinspetsen, men erosion och omlag-

ring fortsatte i ravinens sidor och botten. Ravinens utveckling har fort-

löpande bevakats i detalj sedan början av 1960-talet. 

Liknande fall av ravinerosion fastän i mindre skala har rapporterats från 

andra lokaler längs Torne, Kalix och Lule älvar, ofta med ett nästan momen-

tant förlopp. I det sandiga underlaget förblir dock nip- och ravinlandskapet 

på det hela taget ganska outvecklat i denna region. 

Kartan Fl6 från Kalixälven återger ett avsnitt där erosionsbranterna är 

ovanligt höga, men kartbilden kan för övrigt representera förhållandena i 
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de nordligaste älvdalarna. De raviner som förekommer ligger oftast var för 

sig, i något fall kan de bilda en serie av små korta raviner längs en ter-

rassbrant. Formen är oftast rak och oförgrenad. Detta gäller även de längre 

raviner som skurits ut av tillrinnande större och mindre bäckar. 

Eftersom ravinerna längs dessa nordliga älvar är få, ligger en och en och 

inte är varken förgrenade eller på annat sätt varierande, kan inte någon 

älvsträcka norr om Piteälven rangordnas som nip- och ravinlandskap av riks-

objektklass. I en eventuell samordning med andra objektkategorier är det 
dock av värde att även nipor och raviner blir representerade, eftersom de 

till process och form sammanhänger med dessa älvars material och allmänna 

formbildning. 

Fig 63 Schematisk bild av Indalen inom dess mellersta del. Från Ahlmann: 
De stora dalarna, i STF:s årsskrift 1939. 

Schematic picture of the valley Indalen, northern Sweden. 

l 
l 
l 
l r 
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4 FÖRSLAG T I L L R I K S O B J E K T 

4.1 ÄLVSTRÄCKOR OCH ANDRA MEDELSTORA OMRÅDEN 

Kartorna i s-serien redovisar samtliga större nip- och ravinförekomster 

från och med Värmland och Dalarna och norrut. F-serien utgör ett urval ur 

S-serien i avsikt att dels framhålla väsentliga drag i den regionala va-

riationen, dels närmare beskriva de viktigaste objekten. De områden som 

skall representera nipor och raviner i form av riksobjekt bör i första 
hand väljas ur F-serien. 

I kommentarerna till kartorna har de olika områdena beskrivits och deras 

värde angivits. De större områden som ansetts vara värdefullast återges i 

nedanstående uppställning. Det förutsättes att den mer preciserade av-

gränsningen av till exempel reservat genomförs senare. 

Karta 

Fl 

F3 

F4 

F8 

FlO 

Fll 

F12 

F13 

F14 

Område 

Gräsmarksområdet 

Lungälven-Ölman 

Säterdalen, Solvarbo-

ravinen och De Geer-

ravinerna 

Mjällån 

Lögdeälven 

Öreälven 

Vindelälven 

Byskeälven 

Piteälven 

Kommentar 

Belyser väl utvecklingen vid högsta kust-

linjen i denna del av landet. 

Det enda området i sitt slag beträffande 

såväl former som bildningsmiljö. 

Intressant formbildning, mycket intress-

ant recent utveckling. 

Fullständig representation i liten skala 

av de norrländska dalgångarnas formserier. 

Som föregående, i större skala. 

Som föregående, i något större skala. 

Imponerande former längs en norrländsk 

storäl v. 

Delområden med former av allra högsta 

klass. 
Sveriges nordligast älv med välutvecklade 

nip- och ravinlandskap, jämte Vindelälven 

den enda kvarvarande outbyggda älven med 

nip- och ravinlandskap. 
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Motiveringarna att välja dessa framgår tydligare av kommentarerna till de 

enskilda älvarna och delsträckorna. Till detta kan ytterligare påpekas 
följande. 

Lögdeälven och Öreälven framstår som de främsta representanterna för 

svenska nip- och ravinlandskap. Hur de skall bevaras och skötas är inte 

platsen här att söka föreskriva i detalj. Här skall endast nämnas ett par 
möjligheter: 

Alternativ l. Båda älvarna bevaras så att inte här avsedda värden påverkas 

negativt. Åtskilliga former av fritidsutnyttjande och annan markanvändning 
är väl förenliga med områdenas skydd och skötsel. 

Alternativ 2. Lögdeälven bevaras i full utsträckning, jämte valda sträckor 
av Öreälven. 

Vindelälven och Piteälven är de enda kvarvarande outbyggda storälvarna med 

väl utvecklade ravinsystem. Det är ett naturligt önskemål att avsnitt med 

tydligt utbildade nipor och raviner skyddas. För dessa älvar torde det vara 

möjligt att bevara valda nip- och ravinlandskap i samordning med andra in-
tressen. 

Lungälven-Ölman är, vid sidan av några mindre eller sämre utbildade paral-

leller, landets enda ravinområden av denna typ, speciellt med hänsyn till 

bildningsmiljön. Anknytningen till Brattforsheden är intressant ur veten-

skaplig synpunkt, och torde vara en fördel i naturvårdsarbetet och för 
annan fysisk planering. 

säterområdets värde torde redan vara allmänt bekant, för övrigt hänvisas 

till kartorna med kommentarer. Vilka praktiska åtgärder som bör och kan 

vidtas skall inte diskuteras här. I bilden av prioriterade ravinområden i 

denna region kan emellertid även Sifferbaravinerna vid Djurås komma att 

spela en viss roll. En pågående undersökning av dessa anger preliminärt att 

området eventuellt kan vara av mycket högt vetenskapligt intresse, möjligen 
också kulturhistoriskt intressant. 

De ovan nämnda områdena är det svårt att gradera sinsemellan, dels därför 

att de är olika utformade och dels därför att de ligger i skilda regioner 
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med olikartade landformer och olika glacial-postglacial utveckling. Närmast 

därefter kommer övriga: Gräsmarksområdet, Mjällån och Byskeälven. Situatio-

nen är något olika för de tre. Gräsmarksområdet är så begränsat till sin 

utsträckning, att ett skydd ovillkorligen bör omfatta alla områdets kompo-

nenter; beträffande dessa hänvisas till kartan med kommentarer. Mjällån med 

närliggande delar av Ljustorpsån har mycket intressanta former, och en stor 

fördel är att den i sin helhet utgör ett opåverkat vattendrag med det mesta 

av en norrlandsälvs formserier. Byskeälven har enskilda avsnitt av toppkva-

litet, bland annat kring Åselet och Fällfors. 

4.2 ENSKILDA RAVINER OCH NIPOR 

På några ställen i det föregående har nämnts behovet att skydda även vissa 

enskilda raviner, vilka ensamma utgör mycket värdefulla, för naturvården 

omistliga objekt av högsta vetenskapliga intresse. Självfallet bör strävan 

vara att innefatta även dessa inom något större skyddat område. Detta kan 

förverkligas i två former: antingen genom att de ingår i ett skyddat nip-

och ravinsystem, eller genom att de samordnas med skyddsintressen av annat 

slag, varigenom det eventuellt finns flera anledningar att skydda området. 

Om inte någondera av dessa förhållanden föreligger, finns det i vissa fall 

tillräckligt vägande anledningar att skydda även den ensamt liggande mindre 

lokalen. 

De nu kända fall av mindre ensamt liggande lokaler som är mest aktuella ut-

görs av raviner med recent erosion. Hit kan även räknas de raviner som upp-

kommit i så sen tid att deras utvecklingshistoria är känd genom skriftliga 

dokument eller genom muntliga berättelser. De flesta objekten är raviner om 

några hundra meters längd, enkla eller förgrenade. 

Vid närmare granskning finner man att dessa raviner utgör en mycket hetero-

gen grupp, ur flera synpunkter. I några pågår erosionen fortfarande, i 

andra har utvecklingen avstannat helt och vegetationen börjat etablera sig 

i ravinens alla delar. Vissa raviner har uteroderats enbart av grundvatten 

som tränger ut vid ravinens botten, i övriga har av allt att döma tillrin-

nande ytvatten varit den främsta orsaken till erosionen. Förutom i siltiga 

sediment har snabb ravinbildning observerats i sand och även i nästan ren 

lera. 
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I ett par ur såväl teoretisk som praktisk synpunkt mycket intressanta fall 

har häftig ravinerosion utlösts genom schaktningar i branta nipor. I sam-

band med ingreppen har dock lokalerna i fråga blivit så destruerade att de 

ej kan komma i fråga som naturvårdsobjekt i vanlig mening. I detta samman-

hang kan påpekas att de flesta fall av snabb ravinbildning i nutiden klart 

kan återföras på artificiella ingrepp i direkt anslutning till lokalen. 

Vid Naturgeografiska institutionen i Uppsala pågår en undersökning av valda 

lokaler med recent ravinerosion, det vill säga lokaler med pågående eller 

nyligen inträffad ravinbildning. Även raviner där någon spektakulär föränd-

ring ej kan observeras ingår. Undersökning syftar till att i första hand 

bestämma erosionshastigheten under olika förhållanden: 

a) Lokalen befinner sig i ett naturligt tillstånd och är opåverkad av 

människan. 

b) Lokalen avspeglar normal markanvändning i form av skogs- och jordbruk 

med konventionella metoder. 

c) Lokalen utgör ett experimentområde, som kan utsättas för planerade 

ingrepp, vilkas effekter undersökes vetenskapligt. 

Med hänsyn till denna undersökning, vilken väntas ge intressanta resultat 

även för naturvården, ges här inte något slutgiltigt förslag till skydds-

åtgärder för den aktuella objekttypen. Några exempel på raviner som bildats 

under 1900-talet är dock följande: 

Åtaekaravinen vid Luleälven norr om Harads 

Maranäsravinen vid Byskeälven, strax söder om Fällfors 

säterbergsravinen vid Svartälven, nordväst om Filipstad 

Gränsravinen vid Lidan 

Längd 
Il 

Il 

Il 

300 m 

300 m 

100 m 

200 m 

Ovanstående uppställning bör inte uppfattas som om dessa lokaler redan ut-

pekats som de värdefullaste i sitt slag. De utgör endast en del av de fall 

som skall undersökas. 

l 
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5 P A R T 2: SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Literature, maps and other sources of information on terraces, gullies and 

related features in Sweden are reviewed. Only one inventory with the same 

aim as the present project has been carried out before, namely sten De 

Geer's classical work from 1914, "Niplandskap vid Dalälven" ("River-bluff 

landscapes at the river Dalälven"), which, in spite of its title, regist-

ered all larger Swedish terrace-and-gully areas known at that time. 

Scattered information on gully erosion, gully areas and related fluvial 

morphology are to be found under various headings in a number of published 

papers and unpublished reports. Swedish official maps have been examined as 

to their usefulness in inventories of this kind. Only the deepest gullies 
and the highest bluffs are sufficiently well represented on maps, and then 

only on some sheets of the Eecnornie Map, in the scale 1:10 000. 

Strict size-and-form limits were set for the features that were to be in-

cluded in the inventory. The minimum values were, for gullies: depth 3 m, 
length 100 m, and angle of slope in the sides of' the gully 15 degrees. For 

river bluffs the minimum values were: depth 5 m, length 200 m, and angle 

of slope 15 degrees. 

The inventory was carried out by air-photo interpretation in combination 

with ground checks. The accuracy of the published maps cannot be stated 

exactly, but the mean difference in the length of gullies, found by photo 

interpretation and by ground checks for some seemingly representative areas, 

has been less than 25 m on the ground, and consequently less than 0.25 mm 

on the published maps in 1:100 000. 

The published maps consist of two series, both in full-page size. All feat-

ures fulfilling the requirements listed above have been registered on the 26 

maps of the s-series. Areas of special interest are shown in more detail in 

the F-series, which comprises 16 maps in multi-colour print. On these maps 

gullies deeper than 15 metres and bluffs higher than 15 metres are shown in 

a special way with a darker colour. 

The areas represented on the maps are described and discussed from the point 

of scientific value as nature reserves. The text gives a rather broad survey 
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over the morphology of the river v~lleys of northern Sweden, from the areas 

around the highest coastline down to the outlets. Some few areas are pointed 

out as being of national interest. 

Among the pecularities of Swedish rivers and their valleys is the occurrence 

of waterfalls and rapids even in the lower parts; the intervening reaches 

have slow-flowing water, which in many cases is broadened to form elongated 

lakes. At these reaches the valley is often widened to form a basin, some-

times with the terrace surfaces extended to form broad sediment plains. 

Swedish gully systems are a result of the special geological history of the 

region, including preglacial valley formation and the combined effects of 

glaciation-deglaciation and postglacial land uplift. Of major importance is 
the formation of high terraces with deep silt deposits. 

Areas to be preserved as terrace-and-gully landscapes of prime national in-

terest should if possible include the whole set of features that show the 

major stages in the development of the present morphology. Included in the 

area with extensive gully systems should then be: 

a) The original flat surface of the highest ond oldest terrace of that area, 

formed by accumulation, and preferably also same lower steps of terraces, 

formed by erosion. 

b) The river in its natural condition, showing its role in the formation of 

the terrace morphology, preferably with active erosion at the base of the 

river bluff. 

c) The high sides of the large preglacial valley, cut in Precambrian solid 

rocks. (This point does not apply to all regions, campare for instance Värm-
land.) 

Most Swedish rivers are regulated for the purpose of producing hydroelect-

ric power. In the lower parts of the rivers, which come inta consideration 
here, the rivers are transformed, not inta large reservairs but inta steps, 

each step corresponding to a power plant. As a rule this means only a moder-

at raise of the water surface, which in most cases, however, is sufficient 

to inundate the base of the bluffs and the lower parts of the gullies. 

l 
1 
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Among the great rivers with well developed river systems only Piteälven and 

Vindelälven remain unregulated, the latter in fact being only a tributary to 

the greater Umeälven. In the originally more scientifically valuable valleys 
of, for instance, Indalsälven and Ångermanälven, the influences of the regul-

ations are too great to choose any part of those rivers as nature reserves 
representing terrace-and-gully landscapes. 

As those imposing and interesting valleys are now out of consideration, and 

as the qualities of Piteälven and Vindelälven are not quite of the highest 

standard, the interest must be directed towards rivers of sernewhat smaller 
dimensions. The rivers Lögdeälven and Öreälven are then the best alterna-

tives. They have both a great variety of extremely well developed high ter-

races and deep gullies, as well as many other prominent features of fluvial 

morphology. 

Summarizing, the most important terrace-and-gully landscapes suited for 

future preservation are some ehosen reaches of Lögdeälven and Öreälven. 

Then, in this part of the country, come some areas of Piteälven and Vindel-

älven, these two rivers being the only remaining unregulated large rivers 

that can come into consideration. 

The character of Swedish terrace-and-gully landscapes varies greatly in 

different parts of Sweden. This regional differentiation is eaused by the 

diversity in the large-scale topography of the land surface, differences 

in the form of the river valleys, and variations in the composition of the 

sediments. Consequently, the extended gully-systems in Dalarna and Värm-

land, which differ much in character from the ones discussed above, are 

also ranked as being of primary national interest. They are: the well-known 

gullies in the Säter area at Dalälven, the Lungälven-Ölman systems, and, of 

sernewhat lower rank, the area at Gräsmark in eastern Värmland. 
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sträckor med observerad aktiv erosion i nipor i Vindelälven 
och Piteälven. Efter Sundberg, Elfström och Rudberg 1980. 

Active erosion on river banks of the rivers Vindelälven and 
Piteälven. 

BILAGA 7 

Exempel på topo-geomorfologisk karta enligt Elvhage. Dynfält, 
nipor och större ravinsystem återges tydligt med denna metod. 
Skalan, 1:25 000, är lämplig även för att redovisa kortare 
älvsträckor med terrasser och nip- och ravinlandskap. 

Examples of topo-geomorphological maps according to Elvhage 
1984. 
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C. ELVHAGE: An experimental series of topo-geomorphologic maps Produced by C. Elvhage, Dept of Ph. Geography Univ. of Uppsala 1982 
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