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Förord 
 

I denna rapport presenteras resultatet av det inledande arbetssteget i 
övervakning av palsmyren Mannavuoma, en av de myrar som ingår i den 
nationella miljöövervakningen av våtmarker, inom delprogrammet 
Klimatrelaterad övervakning. Dokumentationen används för att utvärdera det 
nationella miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och utgör även underlag 
för rapportering av bevarandestatus för naturtypen Palsmyrar (naturtypskod 
7320) enligt art- och habitatdirektivet. Verksamheten finansieras tills vidare 
genom både nationell miljöövervakning och den s.k. biogeografiska 
uppföljningen enligt nämnda EU-direktiv.  

Naturvårdsverket (NV) har det nationella samordningsansvaret för art- och 
habitatdirektivet och ansvarar för de terrestra delarna av det 
uppföljningssystem som ligger till grund för rapportering enligt artikel 17 i 
direktivet. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för de akvatiska 
delarna och ArtDatabanken (ADb)–SLU har uppdrag av myndigheterna att 
bistå verksamheten med expertstöd.   

Uppdraget som redovisas i denna rapport har genomförts av Brockmann 
Geomatics Sweden AB på uppdrag av Naturvårdsverket i nära samarbete med 
Länsstyrelsen i Norrbotten och med medverkan från Länsstyrelsen i Dalarna. 

Ansvariga handläggare för medel till denna verksamhet har varit Johan 
Abenius NV, Erland Lettevall HaV samt Wenche Eide och Eddie von 
Wachenfeldt ADb. 

 

Johan Abenius 

handläggare Naturvårdsverket, Avdelningen för analys och forskning 
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Sammanfattning 
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Mannavuoma, en palsmyr 
strax utanför Karesuando som tillsammans med sju andra myrar avses ingå i ett 
övervakningsprogram för svenska palsmyrar. Bakgrunden till detta program är palsmyrarnas 
stora värde från naturvårdssynpunkt och det hot mot palsarnas existens – genom att deras 
kärna av ständig tjäle riskerar att smälta bort – som pågående klimatförändringar innebär. 

En inledande dokumentation av här presenterat slag är det första steget i övervakningen av 
de områden som ingår i programmet. Mannavuoma är en välavgränsad palsmyr som ligger i 
ett större våtmarkskomplex med samma namn. Dokumentationen omfattar en beskrivning 
av palsmyrens natur (morfologi, hydrologi, vegetation, fågelliv m.m.) med inriktning på 
dagens förhållanden men i möjligaste mån inkluderande också den tidigare utvecklingen. 
Fokus ligger på faktorer som har påverkat palsarnas status fram till dagens situation och kan 
påverka deras bevarande framöver.  

Dokumentationen bygger på litteratur, flygbilder, en laserbaserad höjdmodell och 
fältstudier. Situationen på 1960-talet har rekonstruerats med hjälp av en vetenskaplig 
avhandling från 1970 och flygbilder från 1961. Beskrivningen av dagens situation baseras på 
höjdmodellen, flygbilder från 2010 och iakttagelser i fält.  

Situationen på 1960-talet redovisas i form av en karta över palsförekomsten och två 
transekter över palsmyrens centrala delar. Den totala ytan av palsarna uppgick till 1,59 ha.  
Enligt en grov och osäker uppskattning uppgick palsarnas totala volym till 21 800 m³. 

Stora förändringar hade inträffat 2010. En ny palskarta visar att palsarna har minskat i areal 
eller försvunnit helt. Sammanhängande palskomplex har splittrats upp i fristående mindre 
enheter. Palsarean uppgår nu till 0,76 ha. Transekterna visar att återstående palsar över lag 
har minskat i höjd. Enligt en uppskattning (betydligt säkrare än den för 1960-talet tack vare 
höjdmodellen) är den totala palsvolymen 6460 m³. 

Trots osäkerheten om den exakta situationen på 1960-talet är det uppenbart att en 
omfattande nedbrytning av palsarna i Mannavuoma har ägt rum sedan dess. Denna har till 
betydande del skett genom att palsöverytor på bred front har sjunkit ihop till följd av att den 
underliggande tjälen helt eller delvis har smält. Den i andra palsmyrar vanligt förekommande 
nedbrytningen från sidorna har här spelat en mindre roll. I samma riktning pekar den för 
palsar i Sverige ovanligt djupt liggande övre tjälgränsen (ofta > 75 cm under palsöverytan i 
mitten av augusti).   

Det saknas underlag för att uppskatta eventuella variationer i nedbrytningsintensiteten 
under den aktuella perioden. Oavsett hur det förhåller sig i detta avseende befinner sig 
palsarna i en uttalat negativ utvecklingsfas. Situationen har inte förbättrats av att 
årsmedeltemperaturen i Karesuando under de två senaste decennierna har legat över den 
nivå som anses utgöra gräns för utbredningen av palsar i Sverige. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I denna rapport redovisas en inledande dokumentation av Mannavuoma, ett palsmyrområde 
som utvalts att ingå i ett påbörjat övervakningsprogram för svenska palsmyrar. Läget 
framgår av figur 1. Dokumentationen har gjorts i enlighet med riktlinjerna för detta arbete i 
rapporten ”Undersökningstyp – Övervakning och uppföljning av bevarandestatus för 
Sveriges palsmyrar” (Wester et al. 2015). Det bör noteras att dessa riktlinjer ännu inte är 
fastställda av Naturvårdsverket. 

Palsmyrar är myrar i vilka palsar uppträder. Palsar är i sin tur kullar eller mer vidsträckta 
upphöjningar i myrmark med torv i ytan vilka innehåller ständigt tjälad torv och/eller 
mineraljord och har bildats genom tjällyftning.1 Höjden i Sverige varierar från några 
decimeter upp till 6-7 meter. Palsar förekommer i områden med icke sammanhängande 
permafrost (permanent frusen mark). Deras utbredning i Sverige framgår av figur 1. 
Palsmyrar2 utgör spektakulära och unika naturfenomen av stort värde från 
naturvårdssynpunkt och som klimatindikatorer. Som företeelser i marginalen av 
permafrostens utbredning på norra halvklotet är palsar mycket känsliga för förändringar av 
klimatet i för dem negativ riktning (Wramner 1973).    

Palsarna i Sverige hotas av pågående klimatförändringar. Därför är det angeläget att följa 
palsmyrarnas fortsatta utveckling inom ramen för miljöövervakningen. Denna rapport är ett 
led i arbetet med att bygga upp en sådan övervakning.  

Palsmyrar har fått en särskild tyngd i det svenska naturvårdsarbetet genom EU:s art- och 
habitatdirektiv, ofta benämnt habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG), där ett stort antal 
naturtyper som skall bevaras inom unionen pekas ut. Vissa av dem, bl.a. palsmyrar, utgör s.k. 
prioriterade naturtyper. Dessa har bedömts utgöra de mest hotade naturtyperna inom EU. 
Medlemsländerna skall ägna dem särskild uppmärksamhet, bl.a. genom att följa deras 
utvckling och rapportera om denna till EU. Palsmyrar förekommer inom EU endast i den 
alpina biogeografiska regionen i Sverige samt i de alpina och boreala biogeografiska 
regionerna i Finland. Det innebär att dessa båda länder har ett särskilt ansvar för att 
palsmyrarna bevaras, dvs. med EU:s nomenklatur uppvisar en gynnsam bevarandestatus 
(Eide 2014). 

Ett förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar redovisades vid årsskiftet 
2012/13 till Naturvårdsverket (Wramner et al. 2012). Programmet omfattar ett tiotal 
områden – ett av dem Mannavuoma – som bedömts vara representativa för palsmyrarna i 
                                                           
1 Tjällyftning innebär att markytan höjs i samband med att tjälen tränger ner i marken. Den orsakas av att 
vatten vid frysningen strömmar till genom i huvudsak kapillär uppsugning, anrikas i de tjälande jordlagren och 
bildar skikt av ren is som tenderar att vara parallella med markytan. Därvid ökar jordlagrens totala volym. I 
praktiken sker av mekaniska skäl volymökningen i vertikalled (Wramner 1972).  
2 Den här använda termen palsmyr motsvarar den i Naturvårdsverkets nationella våtmarksinventering använda 
termen blandmyr av palstyp (Gunnarsson & Löfroth 2009). 
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Sverige. Programförslaget har utformats så att det i stora drag svarar mot databehovet för 
uppföljning beträffande palsmyrar av dels bevarandestatusen enligt habitatdirektivet, dels 
arbetet med att uppfylla det nationella miljömålet Myllrande våtmarker. Förslaget bygger i 
första hand på fjärranalysbaserade metoder. För varje ingående palsmyrområde föreslås att 
det första steget i övervakningen blir en inledande, allmän dokumentation.  

Därefter har kunskapen om utbredningen av palsmyrar i Sverige utökats avsevärt genom att 
en nationell kartering av dessa har gjorts (Backe 2014). Den återges i figur 1.3 Vidare har 
fältarbete och fjärranalysstudier för den inledande dokumentationen genomförts i 
Tavvavuoma (2013), Mannavuoma (2014) och Ouggajueaggi (2014). Fältarbetena 2014 
innebar att övervakningsverksamheten togs i löpande drift (se vidare avsnitt 1.2). På 
grundval av detta arbete – framför allt det som gjorts i Tavvavuoma – har den tidigare 
nämnda undersökningstypen för övervakning av Sveriges palsmyrar utarbetats (Wester et al. 
2015). I detta dokument preciseras omfattningen av övervakningen (nu reducerad till åtta 
områden) och ges praktiska anvisningar för arbetet med såväl den inledande 
dokumentationen som den senare uppföljningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Förekomster av 
palsmyrar enligt Kartering av 
Sveriges palsmyrar (Backe 2014). 
Röd yta markerar palsförekomst. 
Den svarta kvadraten anger läget 
av Mannavuoma. 

 

Av Sveriges nationella rapportering till EU 2013, enligt artikel 17 i habitatdirektivet, framgår 
att landets palsmyrar uppvisar en över lag dålig bevarandestatus och att trenden är klart 
                                                           
3 Samtliga i rapporten återgivna kartor, flygbilder, höjdmodeller etc. är orienterade med norr uppåt.  
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negativ (Eide 2014). På många håll är palsarna präglade av nedbrytning och riskerar t.o.m. 
att försvinna helt. Detta är främst en följd av pågående klimatförändringar som för 
närvarande utgör det enda allvarliga hotet mot de svenska palsmyrarna (Naturvårdsverket 
2011). Därför är Sveriges möjligheter att på kort sikt förbättra situationen genom nationella 
åtgärder begränsade.  

Mot den beskrivna bakgrunden bör det direkta arbetet med att bevara palsmyrarna i nuläget 
främst inriktas på övervakning för att följa utvecklingen och förbättra kunskapen om 
mekanismerna bakom palsarnas försvinnande. Därigenom kan också mer direkta hot mot 
palsarna upptäckas.  

Det första steget i palsmyrövervakningen är att göra en inledande dokumentation av de 
myrar som ingår i övervakningsprogrammet. En central del av detta arbete är att identifiera, 
specificera och dokumentera data som behövs för utvärdering av bevarandestatusen. Det 
gäller särskilt med avseende på processer som kan hänga samman med förändringar av 
klimatet. Därigenom skapas en grund för trendanalyser som bör vara ett viktigt resultat av 
ett övervakningsprogram för palsmyrar.  

Den avgörande betydelsen av pågående förändringar för att bedöma palsmyrars 
bevarandestatus innebär att ett övervakningsprogram inte bara skall dokumentera dagens 
situation och följa utvecklingen framöver. Det bör också i möjligaste mån dokumentera den 
tidigare utvecklingen fram till dagens situation. Därigenom erhålls en bättre helhetsbild av 
palsmyrarnas dynamik, utveckling under de senaste decennierna liksom deras känslighet för 
påverkan av klimatförändringar. Även om pågående förändringar i praktiken främst innebär 
nedbrytning av palsar förekommer också viss nybildning och tillväxt i svenska 
palsmyrområden. 

Mannavuoma är en av de palsmyrar från vilka äldre data finns tillgängliga. Detta är en av 
anledningarna till att denna myr valts ut för att ingå i övervakningsprogrammet. En annan är 
läget i barrskogsregionen i utkanten av palsarnas utbredningsområde. 

1.2 Uppdraget 
Enligt avropsavtal 2014-04-144 mellan Naturvårdsverket och Brockmann Geomatics Sweden 
AB avser uppdraget en fortsättning i Mannavuoma av den inledande dokumentation av 
palsmyrarna i övervakningsprogrammet som påbörjats genom ett pilotprojekt i Tavvavuoma. 
Företaget skall genomföra en sådan dokumentation av Mannavuoma med användning av 
den i Tavvavuoma utvecklade metodiken. Dokumentationen skall omfatta det område som 
laserskannades 2009.  

Enligt avtalet innebär uppdraget att övervakningsverksamheten nu tas i löpande drift. 

                                                           
4 Naturvårdsverkets ärendenummer NV-02907-14. 
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Dokumentationen skall i möjligaste mån bygga på fjärranalys, men i uppdraget ingår ett 
kortare fältbesök för validering, fotografering, vegetationskartering, tjäldjupsmätning m.m. 
Det ingår inte i uppdraget att göra någon närmare undersökning av palsarnas inre byggnad 
genom borrning, schaktning el. dyl. 

Uppdraget innefattar följande moment: 

• Identifiering och genomgång av litteratur, både vetenskaplig och annan, som berör 
Mannavuoma 

• Inventering och genomgång av tillgängliga satellitdata, laserskanningsdata, 
flygbilder, foton, kartor, klimatdata etc.  

• Planering av fältarbete genom att med hjälp av fjärranalysdata lägga ut tre 
representativa transekter, ta fram morfologiska och andra kartor, identifiera 
delområden av särskilt intresse ur övervakningssynpunkt m.m. 

• Kartering av palsar, öppet vatten och ofrusen myr i hela undersökningsområdet samt 
volymberäkning av palsarna med hjälp av satellit- och laserskanningsdata 

• Fältarbete under två dagar som innefattar vegetationskartering och mätning av 
djupet till tjälen längs en av de utlagda transekterna samt fotografisk dokumentation 
av hela området och validering/verifiering av fjärranalysdata 

• Sammanställning och analys av data 
• Sammanställning av rapport till Naturvårdsverket 

Det bör framhållas att uppdraget avser en dokumentation av den nuvarande situationen i 
Mannavuoma med utgångspunkt från bl.a. 2009 års laserskanning. Det innefattar således 
inte en dokumentation av situationen i Mannavuoma på 1960-talet och jämförelse med 
dagens förhållanden. En sådan dokumentation har ändock gjorts och redovisas i kapitlen 3 
och 5. Anledningen är att betydande mängder data från andra hälften av 1960-talet visade 
sig finnas tillgängliga och gjorde det möjligt att i detalj dokumentera utvecklingen under det 
senaste halvseklet. Därigenom har en avsevärt fördjupad bild av området erhållits. Den har 
varit av stort värde för såväl beskrivningen av dagens situation som för planeringen av den 
framtida övervakningen. Vidare har den allmänna kunskapen om palsfenomet förbättrats till 
nytta för den fortsatta övervakningen av palsmyrar i landet. Med tanke på Mannavuomas 
läge i utkanten av palsmyrarnas utbredningsområde gäller detta inte minst kunskapen om 
hur dessa myrar påverkas av den pågående klimatförändringen. 
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1.3 Krav på data för övervakning av palsmyrar 
Data som skall användas för palsövervakning måste uppfylla ett antal specifika krav. Dessa 
innebär bl.a. att sådana data måste: 

• vara relevanta i ett övervakningsperspektiv, bl.a. genom att ge underlag för en 
bedömning av palsmyrarnas bevarandestatus; 

• ge information om palsarnas morfologi, morfologiska processer, vegetation, djup till 
tjäle etc. liksom förekomst av palsrelaterat öppet vatten; 

• bygga på standardiserade och repeterbara metoder för insamling, dvs. vara 
jämförbara mellan olika insamlings- eller dokumentationstillfällen, för att kunna ge 
information om förändringar, framför allt nedbrytning och nybildning/tillväxt av 
palsar; 

• kunna överföras till automatiska datoriserade system från vilka bl.a. kvantitativa 
uppgifter i form av sammanställningar, kartor m.m. lätt kan erhållas samt 

• kunna tas fram på billiga, kostnadseffektiva sätt vilket innebär användning av 
fjärranalys och andra geomatiska metoder. 

1.4 Arbetets uppläggning och redovisning 
Rapporten bygger på aktuella fjärranalysdata (flygbilder och laserdata), data från fältarbetet 
2014 (som föregicks av ett kort, rekognoscerande besök 2009, se Wramner et al. 2012), 
flygbilder från 1961 samt relevant litteratur. Av särskilt intresse är information om 
situationen i området på 1960-talet i skrifter av Bernt Forsgren (1964; 1966; 1968) och Britt 
Forsgren (1970). Det sistnämnda arbetet är en avhandling i botanik som bl.a. behandlar den 
aktuella palsmyren. Den nyligen genomförda totalkarteringen av palsförekomsterna i Sverige 
(Backe 2014) har avsevärt förbättrat möjligheterna sätta in palsmyrarna i Mannavuoma i ett 
vidare nationellt sammanhang.  

Vad gäller fjärranalys har för dokumentationen av situationen på 1960-talet använts 
svartvita ortorektifierade flygbilder från 1961 i skala 1:30.000. För dokumentation av 
situationen kringt 2010 har använts digitala, ortorektifierade färgbilder från 2010 och en 
specialbeställd högupplöst laserskanning från 2009.5 

Fältarbetet genomfördes den 21 – 22 augusti 2014 av Susanne Backe, Urban Gunnarsson, 
Niklas Hahn och Per Wramner. Utöver vad som nämns i avsnitt 1.2 inriktades det på att följa 
upp vad som hänt sedan 1960-talet. Det skedde genom jämförelser med transekter och 
fotografier från denna period, som välvilligt ställts till förfogande av Bernt Forsgren, samt 
genom jämförelser med flygbilder från 1961. 

                                                           
5 Därutöver finns infraröda färgbilder och mycket högupplösta satellitdata (QuickBird och WorldView-2) 
tillgängliga för Mannavuoma. Dessa har dock inte bedömts nödvändiga att använda i detta fall. 
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Projektet har genomförts av Brockmann Geomatics Sweden AB på uppdrag av 
Naturvårdsverket som också varit huvudfinansiär. Vidare har länsstyrelserna i Norrbottens 
och Dalarnas län lämnat finansiellt och annat stöd.  

Följande personer har på olika sätt medverkat i projektet: 

• Per Wramner, Brockmann Geomatics Sweden AB – Vetenskaplig ledning och 
koordinering, litteraturgenomgång, datahantering, samlade analyser, 
rapportskrivning, fältarbete 

• Kjell Wester, Brockmann Geomatics Sweden AB – Övergripande projektledning, GIS, 
datahantering (bl.a. kartering och volymberäkning av palsar), bildhantering 

• Susanne Backe, Länsstyrelsen i Norrbottens län – Foton, vegetationskartering, 
fältarbete 

• Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län – Vegetationskartering, foton, 
fältarbete 

• Niklas Hahn, Brockmann Geomatics Sweden AB – Datahantering, bildhantering, GIS, 
fältarbete  

• Saad Alsam, Brockmann Geomatics Sweden AB – Bildhantering, GIS  
 

Efter detta introduktionskapitel följer kapitlen 2. Mannavuomas naturförhållanden, 3. 
Situationen på 1960-talet, 4 Situationen kring 2010 och 5. Jämförelse av situationen kring 
2010 och på 1960-talet. Tyngdpunkten ligger på kapitel 4 där merparten av den inledande 
dokumentationen av Mannavuoma redovisas.   
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2. Mannavuomas naturförhållanden  

2.1 Naturgeografi  

       2.1.1 Läge och geomorfologi  
Mannavuoma ligger 6-8 km västnordväst om Karesuando på en höjd av ca 330 m över havet 
i ett jämförelsevis flackt landskap som närmast kan karakteriseras som bergkullslätt med 
dominans av myrar – framför allt blandmyrar – och barrblandskogar. Området ingår i den 
naturgeografiska regionen 49 a ”Finnmarks och Fjäll-Lapplands kontinentala skogs- och 
fjällvidder” enligt en regionindelning som gjorts av Länsstyrelsen i Norrbottens län (2004) i 
samband med en våtmarksinventering för länet. Enligt EU:s biogeografiska regionindelning 
tillhör Mannavuoma den alpina regionen (Eide 2014). 

Mannavuoma bildar ett vidsträckt och omväxlande våtmarkskomplex som är utsträckt på 
ömse sidor av den långsträckta sjön Mannajärvi och därigenom kan delas upp i en östlig och 
en västlig del. Se figurerna 2, 3 och 4. Öppen myrmark dominerar men här finns också 
skogbevuxna fastmarksholmar och -uddar. I den östra delen är mossar av nordlig typ och 
strängblandmyrar vanligast. I den västra delen dominerar blandmyrar av mosaiktyp med 
mosseytor som ett markant inslag. Även här finns strängblandmyrar. Mindre ytor med 
topogena kärr förekommer också på flera håll. Även andra frostmarksformer och 
strukturmarker förekommer. 

Öppet vatten eller blöt myr är rikligt förekommande. Det gäller bl.a. i anslutning till palsarna 
och i strängmyrarnas flarkar. 

Den största och mest välutvecklade palsmyren i Mannavuoma, belägen i områdets 
sydöstligaste del, har valts ut för att ingå i övervakningsprogrammet. Den studerades 
ingående på 1960-talet (Britt Forsgren 1970) och laserskannades 2009. Myren är relativt väl 
avgränsad från resten av Mannavuoma och är också jämförelsevis lättillgänglig. Övriga 
palsmarkeringar på vegetationskaran i figur 4  utgörs av spridda förekomster av mindre 
palsar.  

Figur 2 visar den avgränsning av Mannavuoma våtmarkskomplex som gjorts i den ovan 
nämnda våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2004). Arealen av det 
avgränsade området är cirka 700 hektar. 

Figur 3 visar den södra hälften av våtmarkskomplexets östra del med den närmare studerade 
palsmyren markerad. Det är denna myr som laserskannats och skall dokumenteras.  
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Figur 2. Avgränsning av Mannavuoma våtmarkskomplex (gul linje) enligt våtmarksinventeringen 
(VMI). Bilden är hämtad från redovisningen av VMI (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2004). Komplexet 
är indelat i två separata hydrologiska enheter. Den röda pilen anger läget av den närmare studerade 
palsmyren. 
 

 
Figur 3.  Karta över den sydöstra delen av Mannavuoma (utdrag ur topografiska kartan). Den röda 
linjen visar omfattningen av det laserskannade området, dvs. den närmare studerade palsmyren. 
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     2.1.2 Geologi 
Mannavuoma ligger långt öster om fjällkedjan i en del av Norrbotten där berggrunden består 
av urberg som med en ålder av cirka två miljarder år är betydligt äldre än fjällbergarterna. 
Enligt aktuell berggrundskarta (Sveriges geologiska undersökning 2015 a) är bergarter av 
gnejstyp, som gett upphov till sura och näringsfattiga markförhållanden, förhärskande i 
Mannavuoma, särskilt i dess östra del, men här finns också inslag av basiska vulkaniter. Kalt 
berg saknas och områdets morfologi, speciellt när det gäller den mindre skalan, tycks främst 
vara präglad av de lösa avlagringarna. 

De lösa jordlagren i Mannavuoma består enligt aktuell jordartskarta (Sveriges geologiska 
undersökning 2015 b) till betydande del av torv. I området förekommer också morän och 
isälvsavlagringar. Dessa bildar ställvis drumliner (ryggar av morän) eller åsryggar 
(isälvsavlagringar) som är utsträckta i riktningen sydsydväst – nordnordost. Finkorniga 
sedimentjordar, som är av särskilt intresse i detta sammanhang genom att kunna spela en 
viktig roll i palsbildningen, förekommer enligt jordartskartan inte i området. Det gäller inte 
heller under myrarnas torvlager, i de fall där detta studerats. Enligt Bernt Forsgren (1964; 
1966; 1968) karakteriseras traktens palsar av att ha uppstått genom tjällyftning i enbart torv. 
Den underliggande mineraljorden är grovkornig och icke tjälskjutande. Detta förhållande gör 
att dessa palsar skiljer sig från dem på många andra håll i Sverige. 

      2.1.3 Klimat 
Mannavuoma ligger mindre än en mil från Karesuando, på ungefär samma höjd över havet 
(ca 330 m) och med likartade terrängförhållanden i stort. Därför ger utan tvekan den 
klimatstatistik som finns från Karesuando en god bild också av klimatförhållandena i 
Mannavuoma. Det bör framhållas att det därigenom finns säkrare och mer detaljerade 
klimatdata från Mannavuoma än från flertalet av övriga palsmyrar som ingår i 
övervakningsprogrammet. 

Tabellerna 1 – 4 redovisar utdrag från SMHI:s klimatstatistik för Karesuando som bedöms ha 
särskild relevans i ett övervakningsperspektiv. Karesuando karakteriseras allmänt av ett 
uttalat kontinentalt klimat med låg temperatur, särskilt vintertid, och låg nederbörd.  

Tabell 1. Årsmedeltemperatur och medelårsnederbörd i Karesuando för 30-årsperioder under 1900-
talet. 

Period Årsmedeltemperatur (° C) Medelårsnederbörd (mm) 
1901-30                 -2,3                      325  
1931-60                 -1,5                    380 
1961-90                    -2,3                     416 
1971-00                -1,9                     451 
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Tabell 2. Årsmedeltemperatur i Karesuando för 10-årsperioder sedan 1881.              

Period Årsmedeltemperatur (° C) Period Årsmedeltemperatur (° C) 
1881-90                -1,8  1951-60               -2,0  
1891-00               -2,9 1961-70               -2,5 
1901-10               -2,5 1971-80                -2,2  
1911-20               -3,2 1981-90               -2,2 
1921-30               -1,9  1991-00                 -1,4 
1931-40               -1,1  2001-09               -0,5 
1941-50               -1,5   
  
Tabell 3. Medeltemperatur i Karesuando för 10-årsperioder under vissa månader sedan 1961. 

Period Januari April  Juli Oktober 
1961-70 -16,0 -4,4 12,4 -1,2 
1971-80 -15,8 -3,7 13,5 -3,0 
1981-90 -16,8 -3,1 12,8 -0,7 
1991-00 -12,8 -3,5 13,3 -1,5 
2001-10 -13,1 -1,4 14,1 -1,2 
 

Tabell 4. Medelårsnederbörd och medelvinternederbörd (under november – april) i Karesuando för 
10-årsperioder sedan 1961. 

Period Medelårsnederbörd 
(mm) 

Medelvinternederbörd 
(mm)  

1961-70 441 150 
1971-80 453 148 
1981-90 434 139 
1991-00 479 199 
2001-10 489 171 

 

Utan att gå in på en mer ingående klimatanalys, som inte ryms inom syftet med denna 
rapport, kan det konstateras att klimatet i Mannavuoma under de senaste decennierna har 
förändrats i en för palsarna klart negativ riktning. Temperaturen har stigit, inte minst under 
vintern. Nederbörden har likaså ökat, även om så inte varit fallet under det senaste 
decenniet. Palsarnas utbredningsområde kännetecknas i stora drag av en 
årsmedeltemperatur lägre än -2 till -3° C (Zuidhoff & Kolstrup 2000). Emellertid har 
årsmedeltemperaturen i Mannavuoma under de två senaste decennierna varit klart högre 
(se tabell 2). Däremot är nederbörden under vintern fortfarande klart lägre än den på 
motsvarande sätt angivna högsta gränsen 300 mm (Lundqvist 1962; Zuidhoff & Kolstrup 
2000). Dagens temperaturförhållanden innebär att förutsättningarna för palsarnas existens 
på sikt ter sig minst sagt osäkra.     

2.2 Vegetation 
Mannavuoma ligger i den nordligt boreala vegetationszonen. Denna zon kännetecknas av 
barrskogar som i allmänhet är glesa och ofta har ett betydande inslag av björk (Hedenås et 
al. 2014). Sådana skogar präglar också fastmarkspartierna i Mannavuoma. Det gäller inte 



 
 
 

17 
 

minst på de allmänt förekommande hedartade sandmarkerna. Tall dominerar men även gran 
förekommer. I anslutning till gränsälven finns strandsumpskogar och buskmarker.     

En schematisk vegetationskarta över den sydöstra delen av Mannavuoma med den närmare 
studerade palsmyren (begränsad av en röd linje) visas i figur 4. Det framgår tydligt hur 
området domineras av öppen myr och skog. 

Myrvegetationen beskrivs närmare av Länsstyrelsen i Norrbottens län (2004). Den är 
jämförelsevis fattig, särskilt i Mannavuomas östra delar. På ristuvemyrarna, som intar en stor 
del av området, dominerar kråkris6, skvattram, hjortron och rostvitmossa. Strängarna har en 
liknande vegetation med dominans av rosling, kråkris, videarter, hjortron, tallvitmossa och 
rostvitmossa. I flarkarna växer ängsull, strängstarr, dystarr, rundstarr och sumpstarr. 
Bottenskikt saknas ställvis och består ställvis av tätt växande björnvitmossa m.fl. vitmossor. 
Vidare förekommer mjukmattor, bl.a. i svagt sluttande kärr i östra delen av området, med 
varierande vegetation. Här växer bl.a. tuvull, en rad starrarter (t.ex. rund-, sump-, sträng- 
och trådstarr), vitmossor (t.ex. björn-, tall- och flaggvitmossa) samt röd skorpionmossa. 
Slutligen finns små topogena kärr utspridda i området. Fastmattor med risvegetation 
överväger. I denna ingår arter som dvärgbjörk, kråkris, tuvull, hjortron, rostvitmossa och 
klubbvitmossa 

Andra förekommande vegetationstyper bundna till fuktig mark är sumpskogar och 
fukthedar. De förra, som finns i områdets norra delar, präglas av lövdominans och 
artrikedom. I fältskiktet är brunrör, skogsfräken, styltstarr, hönsbär och mossviol vanligast. I 
bottenskiktet förekommer praktvitmossa, purpurvitmossa m.fl. vitmossor liksom flera andra 
mindre vanliga mossor (t.ex. den rödlistade nordstjärnmossan). Fukthedarna uppträder längs 
fastmarkskanterna. Vanliga arter är kråkris, odon, rosling, dvärgbjörk, hjortron, tuvull, 
rostvitmossa och myrkvastmossa.  

Vegetationen i den närmare studerade palsmyren har karterats i fält. Den beskrivs mer i 
detalj i kapitel 3. 

 

                                                           
6 Enligt Britt Forsgren (1970) förekommer både nordkråkris och vanligt kråkris i området liksom 
övergångsformer mellan dem. Eftersom det är svårt att i fält skilja dessa åt används här benämningen kråkris 
för dem alla.  
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Figur 4. Schematisk vegetationskarta över den närmare studerade palsmyren i Mannavuoma med 
omgivningar (samma område som i figur 3) upprättad av Lantmäteriverket. Den röda linjen visar 
omfattningen av det laserskannade området, dvs. den närmare studerade palsmyren.  
Teckenförklaring se nedan. 

Punkttyp 

 

Vegetationstyp 
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2.3 Djurliv 
Någon närmare inventering av djurlivet i Mannavuoma har inte gjorts. Egentliga data finns 
endast beträffande fågellivet, där spridda iakttagelser tyder på en rik förekomst av 
våtmarksfåglar. Detta är naturligt med tanke på områdets karaktär. Dess storlek, variation 
vad gäller olika våtmarkstyper (där inte minst hög frekvens av öppna vattensamlingar är en 
viktig faktor), ostördhet och orördhet borde innebära gynnsamma betingelser för en rad 
våtmarksarter. Det gäller inte minst vadare. 

I samband med den tidigare nämnda våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen i Norrbottens län 
2004) iakttogs kricka, vigg, större strandpipare, mosnäppa, smalnäbbad simsnäppa och 
ljungpipare. Det framhålls i rapporten att Mannavuoma, främst till följd av den rika 
tillgången på mindre vattensamlingar och mycket blöt myr, uppenbarligen hyser ett stort 
antal vadare.  

Westerberg och Lonnstad (2013) redovisar i en rapport till Ramsar-sekretariatet förekomst 
av smalnäbbad simsnäppa, ljungpipare, fjällgås och mosnäppa. Dessa arter är med undantag 
för den sistnämnda utpekade som särskilt skyddsvärda i EU:s fågeldirektiv, dvs. listade i 
direktivets Annex 1.7  

2.4 Naturvårdsaspekter 
Trots begränsad tillgång på mer detaljerade data, bl.a. om fågellivet, är det uppenbart att 
Mannavuoma representerar stora värden från naturvårdssynpunkt (Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 2004; Westerberg och Lonnstad 2013). Utöver vad som nämnts i föregående 
avsnitt bör framhållas värdet av att så många olika våtmarkstyper – ofta i välutvecklade och 
representativa former liksom hydrologiskt i stort sett opåverkade av människan – uppträder 
tillsammans inom ett begränsat område. I detta sammanhang bör särskilt nämnas de stora 
naturvärden som är knutna till palsförekomsterna.  

Mannavuomas värde från naturvårdssynpunkt förstärks vidare av att området ligger i direkt 
anslutning till Lätäseno-Hietajoki, ett värdefullt våtmarksområde på andra sidan 
Muonioälven i Finland.  

Mannavuomas naturvärden uppmärksammades på allvar först genom 
våtmarksinventeringen för drygt ett decennium sedan (Länsstyrelsen i Norrbottens län 
2004).  

De senaste åren har området fått ett jämförelsevis starkt skydd. Regeringen beslutade 2013 
med stöd av 7 kap. 27 § miljöbalken att Mannavuoma skall föras upp på den förteckning 
över naturområden som bör skyddas eller är skyddade enligt internationella åtaganden. I 
detta fall är åtagandet knutet till 1971 års globala konvention om våtmarker av internationell 
betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen), som 

                                                           
7 Se vidare http://ec.eurpa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/ 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P27
http://ec.eurpa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/
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Sverige anslutit sig till. Den trädde i kraft 1975. Detta innebär att Sverige har klassat området 
som värdefullt i ett internationellt perspektiv och åtagit sig att slå vakt om dess ekologiska 
karaktär och naturvärden i övrigt.      

Den nämnda förteckningen förs av Naturvårdsverket och kungörs i verkets 
författningssamling (senast NFS 2014:29). 

Regeringsbeslutet 2013 enligt miljöbalken följdes upp senare samma år genom ytterligare 
ett regeringsbeslut. Det avsåg en ändring i förordningen om vattenverksamhet m.m. som 
innebar att förbud mot markavvattning infördes i Mannavuoma (Svensk författningssamling 
2013:1173). Därmed har områdets skydd förstärkts genom att det potentiellt allvarligaste 
hotet mot dess naturvärden avvärjts. 

 Det område som avses i regeringsbesluten har en areal av 705 hektar och återges på kartan i 
figur 5. Det sammanfaller i stort sett med det område som avgränsades vid den tidigare 
våtmarksinventeringen.  

 
Figur 5. Avgränsningen av det område som skyddats enligt Ramsarkonventionen 2013. Bilden har 
hämtats från kartverktyget Skyddad natur (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se). Pilen anger 
läget av den närmare studerade palsmyren.  
 
Det bör nämnas att det tidigare nämnda våtmarksområdet Lätäseno-Hietajoki på andra 
sidan Muonioälven i Finland också är skyddat enligt Ramsarkonventionen. Därigenom bildar 
Mannavuoma och Lätäseno-Hietajoki ett sammanhängande skyddat område av stort värde 
från naturvårdssynpunkt. 
 
Vidare kan tilläggas att Mannavuoma vintertid utgör en viktig flyttled för rennäringen. 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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3. Situationen på 1960-talet 
 

3.1 Bakgrund och allmän beskrivning 
I detta kapitel beskrivs situationen i palsmyren sådan den tedde sig på 1960-talet. 
Beskrivningen baseras på data hos Britt Forsgren (1970) och Bernt Forsgren (1968), äldre 
diabilder i färg som tillhandahållits av Bernt Forsgren samt egna analyser av flygbilder från 
1961.  

Beskrivningen av grundläggande förhållanden när det gäller områdets geologi, geomorfologi, 
hydrologi, skogstyper etc. gäller fortfarande, men själva palsarna har genomgått stora 
förändringar sedan 1960-talet. Dagens situation beskrivs i kapitel 4. Jämförelser mellan 
situationen på 1960-talet och den i dag görs i kapitel 5. 

Palsmyren  är väl avgränsad från övriga delar av Mannavuoma (se figurerna 2 och 5).8 Den 
omges av flacka fastmarksryggar eller -kullar bestående av isälvsavlagringar eller morän som 
delvis uppvisar dödiskaraktär. De är bevuxna med barrblandskog där tall och björk är 
vanligast. På lägre och fuktigare marker dominerar björken. Själva palsmyren utgör till 
största delen öppen mark och sluttar något mot nordost där avvattning sker via ett mycket 
fuktigt dråg till Muonioälven.  

Enligt Britt Forsgren (1970) är undersökningsområdet karakteristiskt för palsmyrarna i 
området kring Karesuando genom palsarnas flacka morfologi och vegetation (rikligt med 
skvattram, kraftigt mosstäcke och avsaknad av tuvdun). Området utgörs till stor del av 
topogena kärr eller mosseplan med en koncentration av palsar till sin centrala del som 
närmast bildar ett sammanhängande palskomplex. Enligt Bernt Forsgren (1968) utgörs 
palsarna till största delen av breda, vindlande ryggar eller flacka, rundade kullar. Höjden 
uppgår till maximalt ca 3 m. 

I anslutning till eller inom palskomplexet finns betydande arealer med fuktigare partier i 
form av palslaggar och öppna eller igenvuxna/igenväxande palskar. Mjukmatta, öppet vatten 
och övergångar mellan dem dominerar. Vegetationen är överlag fattig men begränsade 
inslag av mer näringskrävande arter förekommer ställvis. 

En undersökning av palsarnas inre uppbyggnad ingår inte i det här redovisade uppdraget. 
Enligt Bernt Forsgren (1968) når permafrosten ner till den underliggande mineraljorden, men 
palsbildningen tycks i allmänhet ha orsakats av tjällyftning i enbart torv. Mineraljorden är till 
största delen grovkornig och icke tjälskjutande. Detta förhållande gör att dessa palsar skiljer 
sig från dem på många andra håll i Sverige (se Wramner 1973).  

                                                           
8 Som tidigare nämnts sammanfaller undersökningsområdet enligt uppdraget med det område som 
laserskannades 2009. Palsförekomsten sträcker sig emellertid ut i en smal zon väster därom (se figur 6). 
Avsaknaden av höjddata från denna zon har i viss mån komplicerat arbetet med den inledande 
dokumentationen av Mannavuoma. 



 
 
 

22 
 

Inga säkra observationer i myren eller dess omgivningar av embryonala palsar eller senare 
stadier i nybildningen av palsar (jämför Wramner et al. 2012) har rapporterats från 1960-
talet.  

Liksom Mannavuoma i sin helhet uppvisar undersökningsområdet en av människan i det 
närmaste opåverkad hydrologi. Det gäller även om viss avverkning av skogen i omgivande 
fastmarksområden ägt rum. 

3.2 Morfologi 
Den allmänna morfologin i palsmyren och dess närmaste omgivningar framgår av flygbilden i 
figur 6.  

 
Figur 6. Flygbild från 1961 över undersökningsområdet – palsmyren i bildens centrum – och dess 
närmaste omgivningar. Bilden visar palsmyrens läge i terrängen liksom omgivande höjdryggar och 
det stråk av strängmyr i nordväst som förbinder området med övriga delar av Mannavuoma (se även 
figurerna 2, 5 och 16).  

Den centrala delen av flygbilden i figur 6 – i större skala och med gränsen för 
undersökningsområdet markerad – återges i figur 7. Här markeras också de två transekter 
som lades ut på 1960-talet över det palskomplex som intar en stor del av myrens centrala 
delar (Britt Forsgren 1970).   

De två transekterna dokumenterar palsarnas ytformer och till viss del vegetation vid den 
tidpunkt då de upprättades. Ytformerna mättes in genom avvägning med teodolit mot en 
fast fixpunkt i terrängen. Transekternas läge i terrängen, som redovisas på flygbilden i figur 
7, har kunnat rekonstrueras med stor noggrannhet (felmarginal högst en meter). 
Rekonstruktionen har skett med hjälp av data hos Britt Forsgren (1970) och Bernt Forsgren 
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(1968), rester av markeringar i terrängen, foton från 1960-talet, 2009 och 2014 samt 
fältbesiktning 2014. 

 

 

Figur 7. Flygbild från 1961 över den närmare studerade palsmyren med gränsen för 
undersökningsområdet (dvs. det 2009 laserskannade området) markerad av en bred linje. 
Transekterna 1 och 2 är markerade med smala vita linjer. Observera att transekterna sträcker sig 
utanför undersökningsområdet (transekt 1 även strax utanför bilden). Detta hänger samman med att 
viss palsförekomst finns även strax öster om undersökningsområdet.  På bilden kan urskiljas palsar, 
palslaggar, mer eller mindre igenvuxna palskar och ofrusen myr.  

Transekternas ytformer redovisas i figurerna 8 och 9. Ytterligare data om morfologin finns i 
avsnitten 3.3 och 3.4. Vidare redovisas vegetationen på delar av transekterna i avsnitt 3.3. 

Start 
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Figur 8. Ytformerna längs transekt 1 (se figur 7). X-axeln anger avstånd i meter och Y-axeln höjd över 
havet i meter. Figuren är hämtad från Britt Forsgren (1970) vars relativa höjdangivelser har 
transformerats till absolut höjd med hjälp av den laserbaserade höjdmodellen. X-axeln anger avstånd 
i meter och Y-axeln höjd över havet i meter enligt RH 2000. 9   

   

 

 
Figur 9. Ytformerna längs transekt 2 (se figur 7). X-axeln anger avstånd i meter och Y-axeln höjd över 
havet i meter. Figuren är hämtad från Britt Forsgren (1970) vars relativa höjdangivelser har 
transformerats till absolut höjd med hjälp av den laserbaserade höjdmodellen. X-axeln anger avstånd 
i meter och Y-axeln höjd havet i meter enligt RH 2000.   

                                                           
9 Rikets Höjdsystem – det officiellt fastställda nationella höjdsystemet för Sverige sedan 2005. 
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En palskarta över undersökningsområdet, som återger situationen 1961, visas i figur 10. 
Utbredningen av palsar vid denna tidpunkt karterades genom flygbildstolkning 2015. 
Karteringen baserades på 1961 års flygbild (svartvit ortobild) som tolkades manuellt i dator. 
Validering skedde med hjälp av data hos Britt Forsgren (1970) och Bernt Forsgren (1968) 
samt foton från 1960-talet.  

Det bör framhållas att ingen höjdmodell av morfologin i undersökningsområdet finns från 
1960-talet. Vidare har flygbilderna från denna period sämre upplösning än dagens och finns 
bara i svartvit. Dessa förhållanden försvårade karteringen av palsförekomsten på 1960-talet 
jämfört med motsvarande kartering av situationen kring 2010 som kunde bygga på en 
flygbild i färg med högre upplösning liksom på en laserbaserad höjdmodell. Nackdelarna 
uppvägs dock till viss del av att palsarna på 1960-talet var högre och mer distinkta än kring 
2010 och därmed lättare att identifiera i flygbild. Se vidare kapitel 4.  

 

Figur 10. Palskarta över undersökningsområdet som återger situationen 1961. Palsarna är markerade 
med grågrön färg på 1961 års flygbild. Karteringen gjordes 2015 genom manuell tolkning av denna 
flygbild och med stöd av data från Britt Forsgren (1970) och Bernt Forsgren (1968).  
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Med hjälp av palskartan har den totala palsarean i undersökningsområdet 1961 beräknats. 
Den uppgick till 1,59 ha. Däremot har inte palsvolymen 1961 kunnat beräknas eftersom en 
detaljerad höjdmodell saknas. En grov uppskattning av hur situationen bör ha varit på 1960-
talet finns dock i kapitel 5, där förändringarna under det senaste halvseklet redovisas och 
diskuteras.  

3.3 Vegetation 
Palsmyrens vegetation enligt i första hand Britt Forsgren (1970) kan sammanfattas på 
följande sätt. 

I myrens randzoner, där palsar saknas, är ängsull och starrarter (t.ex. norrlandsstarr) vanliga. 
Närmast palssluttningar och anslutande fastmark är likaså dvärgbjörk vanlig. I den ofta 
diffusa övergången till fastmark förekommer enstaka björkar eller grupper av sådana. Bland 
vitmossorna är rostvitmossa vanligast, särskilt i den södra delen där den ställvis är helt 
dominerande i myrvegetationen. Här är också björnvitmossa vanlig. På fuktiga ställen 
påverkade av fastmarksvatten är vattenklöver en annan karaktärsart. Här ses ofta även 
krokmossor. Uttalad tuvbildning finns på ett par håll, bl.a. i myrens östra del, med 
björnvitmossa och uddvitmossa som typiska arter. I den norra randzonen dominerar 
dvärgbjörk, hjortron, tuvull och rostvitmossa. I nordost finns partier påverkade av mer 
näringsrikt fastmarksvatten med rosling, kråkklöver, vattenklöver, sjöfräken, ängsull, 
madrör, gråstarr och sumpstarr. 

Palsarnas vegetation är i sina huvuddrag lik den i Tavvavuoma och flera andra palsmyrar som 
ingår i övervakningsprogrammet. Viktiga arter är kråkris (främst på överytor), hjortron, 
skvattram (på överytor), dvärgbjörk (främst på sluttningar) samt i något mindre grad lingon 
och odon (främst på sluttningar). Vidare finns i enstaka fall björkar på eller vid palsar. I 
bottenskiktet förekommer vitmossor (främst på nedre delen av sluttningarna), tät 
kvastmossa m.fl. bladmossor liksom renlavar och snölav. Förekomsten av skvattram bör 
noteras särskilt eftersom det är en östlig art som inte noterats i andra palsmyrar. 

Ett karakteristiskt inslag i palsmyren är dess många palskar av olika storlek och med olika 
grad av igenväxning. De vittnar om tidigare nedbrytning av palsar. Deras vegetation varierar 
beroende på storlek, läge, igenväxningsgrad m.m. men gemensamt är rika förekomster av 
vitmossor (klyvblads-, björn-, purpur-, udd-, rost-, tall- och brokvitmossa). Vanliga arter är 
också rostull och ängsull liksom hjortron och rosling. På tuvor finns mindre våtmarkspräglad 
vegetation med t.ex. myrkvastmossa, renlavar och snölav.  

Vegetationstyper i kombination med morfologi för delar av transekterna 1 och 2 redovisas i 
figurerna 11 och 12 samt i tabellerna 6 och 7. I tabellerna redovisas också förekommande 
arter. Såväl figurerna som tabellerna baseras på data hos Britt Forsgren (1970) i form av 
profiler och provrutor. Där används den s.k. Hult-Sernanderska femgradig skalan för att 
redovisa frekvensen av olika arter. I tabellerna 6 och 7 motsvarar riklig till  dominerande 
förekomst tre till fem och ringa förekomst ett och två i denna skala. 
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Figur 11. Morfologin/vegetationen längs del (0-79 m) av transekt 1 (jämför figur 8) enligt tolkning av 
data från Britt Forsgren (1970). Dessa data täcker endast den återgivna delen av transekten. X-axeln 
anger avstånd i meter och Y-axeln höjd havet i meter enligt RH 2000.  

 

Tabell 6. Morfologisk typ, vegetationstyp och artförekomst i en halvmeterbred zon längs den del av 
transekt 1 som återges i figur 11. Tabellen bygger på data från Britt Forsgren (1970).  

Avstånd (m) 
 

Morfologisk 
typ 

Vegetations-
typ 

Arter med riklig till  
dominerande före-
komst 

Arter med ringa 
förekomst 

0 – 18 Topogent kärr  Ristuva  Dvärgbjörk, rosling, 
hjortron, bladmossor, 
renlav 

Kråkris, lingon  

18 – 20  Topogent kärr Mjukmatta Hjortron,  vitmossor 
m.fl. bladmossor  

Dvärgbjörk, kråkris 

20 – 25 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, hjortron, 
dvärgbjörk, blad-
mossor, renlav 

Odon, lingon 

25 – 31 Pals (sluttning) Ristuva  Kråkris, dvärgbjörk, 
hjortron, bladmossor, 
renlav 

Lingon 

31 – 38 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, tät 
kvastmossa m.fl.  blad-
mossor, renlav, snölav 

Dvärgbjörk, lingon,  

38 – 54 Pals (överyta 
och övergång 
till sluttning)  

Ristuva  Skvattram, kråkris, 
lingon, hjortron, tät 
kvastmossa m.fl. 
bladmossor,  renlav 

Dvärgbjörk, snölav 

54 – 64  Pals (sluttning) Ristuva Lingon, dvärgbjörk, 
kråkris, skvattram, 
hjortron 

Rosling, tranbär, vit-
mossor, kvastmossor, 
renlav 

64 – 69 Topogent kärr Fastmatta Hjortron, klyvblads-, 
brok- m.fl vitmossor 

Dvärgbjörk, rosling, 
tranbär, levermossor 

69 – 79 Pals (sluttning) Ristuva, ytor 
med bar torv 
i övre delen  

Dvärgbjörk, odon, 
kråkris, skvattram 

Lingon, rosling, kvast-
mossor, renlav, snölav 
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Figur 12. Morfologin/vegetationen längs del (0-49 m) av transekt 2 (jämför figur 9) enligt tolkning av 
data från Britt Forsgren (1970). Dessa data täcker endast den återgivna delen av transekten. X-axeln 
anger avstånd i meter och Y-axeln höjd havet i meter enligt RH 2000.   

 

Tabell 7. Morfologisk typ, vegetationstyp och artförekomst i en halvmeterbred zon längs del av 
transekt 2. Tabellen bygger på data från Britt Forsgren (1970).  

Avstånd (m) 
 

Morfologisk 
typ 

Vegetations-
typ 

Arter med riklig till  
dominerande före-
komst 

Arter med ringa 
förekomst 

0 – 17 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, skvattram, 
hjortron, bladmossor 
(utom vitmossa), 
renlav  

Lingon, dvärgbjörk, 
odon, levermossor, 
vitmossor, snölav 

17 – 22 Pals  (slutt-
ning) 

Ristuva  Dominans av dvärg-
björk, i övrigt som 
ovanstående  

Samma som ovan-
stående med undantag 
för dvärgbjörk 

22 – 43 Topogent kärr Mjukmatta Klyvblads-, björn-  
m.fl. vitmossor 

Dvärgbjörk, rosling, 
odon, rostull, snölav 

43 – 45 Pals  (slutt-
ning)  

Ristuva Kråkris, hjortron, 
kvastmossor, renlav 

Lingon, dvärgbjörk, 
skvattram, vitmossor, 
levermossor, snölav 

45 - 49 Pals (överyta) Ristuva Samma som ovan-
stående 

Samma som ovan-
stående  

 

 

3.4 Fotodokumentation 
Som komplettering till och illustration av redovisningarna i detta kapitel återges i rapporten 
ett tiotal representativa foton från 1960-talet som ställts till förfogande av Bernt Forsgren. 
De används emellertid också för att dokumentera och illustrera förändringar sedan 1960-
talet. Därför har de placerats i kapitel 5, till vilket hänvisas, tillsammans med foton från 2014 
av motsvarande motiv.  
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4. Situationen kring 2010 

4.1 Bakgrund och allmän beskrivning 
De allmänna naturförhållandena i undersökningsområdet beskrivs i kapitel 3. Beskrivningen 
baseras i första hand på Britt Forsgren (1970) och Bernt Forsgren (1968). Nya data i form av 
2010 års flygbild och 2009 års laserskanning liksom iakttagelser 2014 i fält tyder på att den 
tidigare beskrivningen till största delen fortfarande gäller, givetvis med undantag för själva 
palsarna och myrpartierna närmast dessa. Flygbilds- och laserdata ligger till grund för 
merparten av de sammanställningar och analyser som redovisas i detta kapitel. Avsikten är 
att dessa ska kunna upprepas vid framtida omdrevsdokumentation och ligga till grund för 
jämförelser, bl.a. kvantitativa förändringsanalyser. 

Flygbilden från 2010 över undersökningsområdet och dess närmaste omgivningar återges i 
figur 13. På denna syns palsar, anslutande öppna myrmarker och kringliggande skogbevuxna 
fastmarksryggar. Palsmyrens läge i det omgivande våtmarkskomplexet framgår tydligt. 

 

 
Figur 13. Flygbild från 2010 över den närmare undersökta palsmyren med omgivningar. I nordvästra 
hörnet av bilden syns det stråk av strängmyr i nordväst som förbinder myren med övriga delar av 
Mannavuoma (se även figurerna 2, 5 och 6).  

En höjdmodell av undersökningsområdet, som är baserad på laserskanningen 2009, 
redovisas i figur 14. Den ger en god allmän bild av palsmyrens morfologi och indikerar också 
var palsar tidigare funnits. Tre palskomplex och några fristående palsar kan nu urskiljas. De 
uppvisar alla tydliga spår av nedbrytning i form av rundade inskärningar eller instörtningar. 
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Nedbrytningen har skett – och tycks fortfarande ske – såväl genom smältning/hopsjunkning 
under palsgölar eller av större sammanhängande palsöverytor som genom lateral 
blockerosion. I övrigt karakteriseras palsarna av att de i stor utsträckning bildar breda ryggar 
som hänger samman i komplexa mönster. 

 

Figur 14. Höjdmodell av undersökningsområdet baserad på laserskanning 2009. För att morfologin 
ska synas tydligt är modellen skuggad och olika höjdnivåer har markerats med skilda färger (blå – 
grön – brun med ökande höjd). De brunaktiga partierna utgör i allmänhet palsar. De strängformade 
bildningarna i områdets centrala del liksom de rundade gröna eller grönbruna strukturerna i dess 
perifera delar indikerar i allmänhet tidigare palsar som efterlämnat spår i form av låga strängar och 
ris/buskvegetation i den öppna myren. Se vidare figur 16 och kapitel 5. 
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Inga säkra observationer av embryonala palsar eller senare stadier i nybildningen av palsar 
(jämför Wramner et al. 2012) gjordes 2014 i myren eller dess omgivningar. En eventuell 
tidigare sådan finns dock i myren. Den beskrivs i anslutning till figur 74.  

Den närmare beskrivningen av palsmyren sker främst genom att redovisa (1) en kartering av 
palsförekomst i form av olika palskartor (avsnitt 4.2), (2) en beräkning av palsarea och 
palsvolym (avsnitt 4.3) samt (3) två transekter över myren som dokumenterar bl.a. morfologi 
och vegetation (avsnitt 4.4) samt ett stort antal fotografier (avsnitten 4.3, 4.4 och 5.5).  

4.2 Palskartor 
Som nämnts i avsnitt 1.2 ingår i uppdraget att göra en kartering av palsar, öppet vatten och 
ofrusen myr i hela undersökningsområdet. Arbetet baseras i första hand på fjärranalysdata. 

Utbredningen av palsar har karterats genom visuell tolkning av 2010 års ortoflygbild i 
kombination med höjdkurvor från 2009 års laserbaserade höjdmodell. Dessa läggs över 
varandra i datorn. Även utbredningen av vatten har karterats genom flygbildstolkning.  

Utöver palsar och öppet vatten intas undersökningsområdet till helt övervägande del av 
ofrusen myr. Undantag utgör ett par mindre, närmast marginella fastmarkspartier utmed 
områdesgränsen i väster och nordväst. De ligger inte i närheten av palsarna och övergår 
gradvis i myrmark. Därför har det inte bedömts finnas anledning att på palskartorna skilja 
ofrusen myr och fastmark åt. Jämför figur 15.  

Palsarna karakteriseras av ringa höjd, flacka ytformer och kantzoner med rik buskvegetation. 
Detta förhållande försvårar palskarteringen. Valideringar med hjälp av fältdata, bl.a. foton, 
visar dock att kartan uppfyller kraven för användning i övervakningssyfte.  

Den utförda karteringen presenteras i form av en palskarta där också förekomst av öppet 
vatten redovisas. Kartan återges med flygbilden som bakgrund i figur 15 och med 
höjdmodellen som bakgrund i figur 16. Dessa båda sätt att redovisa palskartan kompletterar 
och förstärker varandra. Genom att redovisa palskartan på olika sätt erhålls en fördjupad 
bild av palsmyren jämfört med om endast en av bakgrundsbilderna används. Figur 15 ger en 
bättre bild av träd- och buskvegetation, olika myrtyper m.m. och figur 16 en bättre bild av 
strängar och rundade vegetationsstrukturer m.m. som indikerar tidigare palsförekomster. En 
ytterligare variant av palskartan, som ger en fördjupad bild av palsarnas morfologi, redovisas 
i figur 17. Här har figur 16 kompletterats med höjdkurvor för palsarna (ekvidistans 20 cm). 
Kurvorna har hämtats från höjdmodellen.  
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Figur 15. Palskarta över undersökningsområdet. Kartan redovisas med 2010 års ortoflygbild som 
underlag. Palsar anges med brun färg, öppet vatten med blå färg och områdesgränsen med vit färg.  
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Figur 16. Palskarta över undersökningsområdet. Kartan redovisas på underlag av en skuggad 
höjdmodell som är baserad på laserskanningen 2009. Jämför figur 14. Palsar återges med brun färg 
och öppet vatten med blå färg. 
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Figur 17. Palskarta över undersökningsområdet med höjdkurvor (ekvidistans 20 cm) för palsarna. 
Kartan redovisas på underlag av en skuggad höjdmodell som är baserad på laserskanningen 2009. 
Jämför figur 16. Palsar anges med gulbrun färg och öppet vatten med blå färg. 

 

Ytterligare morfologiska detaljer framgår av figurerna 18 och 19. Dessa visar förstoringar av 
särskilt intressanta partier i figur 17. Figur 18 visar palsmyrens västra del där de båda 
transekterna börjar. Figur 19 visar ett palskomplex i palsmyrens centrala del som inte skärs 
av transekterna.  
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Figur 18. Förstorad del av figur 17 som visar de västligaste palsarna i undersökningsområdet 
(ekvidistans 20 cm). Palsen i nordvästra hörnet av bilden är den på vilken transekt 2 grenas av från 
transekt 1 och sträcker sig mot sydost över de två palsarna i sydöstra hörnet av bilden. Strängarna i 
bildens centrala del är troligtvis rester av helt nedbrutna palsar. Se vidare figurerna 20 och 75. 
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Figur 19. Förstorad del av figur 20 som visar palskomplexet i den centrala delen av 
undersökningsområdet, mitt emellan de båda transekterna (ekvidistans 20 cm). Notera det stora, 
rundade palskaret i västra delen av komplexet. Det beskrivs närmare i anslutning till figur 74.  

 

4.3 Palsarea och palsvolym 
Med hjälp av palskartan har den totala palsarean i undersökningsområdet 2009/2010 
(jämför avsnitt 4.2) beräknats. Den uppgår till 0,76 ha.   

Palsvolym är en central parameter från övervakningssynpunkt. Genom att kvantifiera 
förändringar av denna mellan två tidpunkter erhålls en god indikator på utvecklingen av 
palsarna under den aktuella perioden.          

Palsvolymen har beräknats med utgångspunkt från palskartan och höjdmodellen. 
Beräkningen görs i flera steg som leder fram till ett värde på palsarnas medelhöjd. Genom 
att multiplicera denna medelhöjd med palsarean erhålls ett värde på palsvolymen. För en 
närmare beskrivning av metodiken hänvisas till undersökningstypen (Wester et al. 2015).  

Palsarnas medelhöjd enligt laserskanningen 2009 var 0,85 m. Palsvolymen uppgick således 
till 6460 m³. Det kan tilläggas att den maximala palshöjden var 1,87 m. 
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4.4 Transekter 
Beskrivningen av dagens situation i undersökningsområdet sker till betydande del i 
anslutning till transekterna 1 och 2. Läget återges på flygbilden från 2010 i figur 20. Det 
överensstämmer med läget av de två transekter som upprättades av Britt Forsgren (1970) 
och beskrivs i kapitel 3. Som tidigare nämnts (avsnitt 3.2) har läget av dessa kunnat 
rekonstrueras med hög noggrannhet. I detta avsnitt redovisas dagens situation längs 
transekterna vad gäller morfologi, vegetation, mäktighet av aktivt lager (dvs. djup till 
tjälytan) m.m. Redovisningen sker grafiskt, i tabeller, i beskrivande text och genom ett stort 
antal fotografier.  

Ytformerna längs transekterna har tagits fram i dator med hjälp av höjdmodellen i figur 14. 
Denna baseras i sin tur på laserskanningen 2009. Transekternas redovisning i övrigt 
(morfologi, vegetation, djup till tjälytan i palsarna m.m.) baseras på fältstudier 2014 och 
studier av 2010 års flygbild. Detta innebär en tidsskillnad mellan olika data, som här 
redovisas samlat, och givetvis utgör en viss komplikation från övervakningssynpunkt. 
Samtidigt bör framhållas att jämförelser i fält av situationen 2014 med laserdata från 2009 
och 2010 års flygbild tyder på att de senare fortfarande ger en i huvudsak korrekt bild av 
morfologin i palsmyren. Nedbrytningen under den senaste femårsperioden har 
uppenbarligen skett relativt långsamt.   

För båda transekterna redovisas dels ytformer och aktivt lager (figurerna 21 respektive 48), 
dels morfologi och vegetation (figurerna 22 respektive 49) i grafisk form. Därtill kommer 
tabellariska redovisningar av morfologi/vegetation (tabellerna 8 och 9 respektive 10 och11). 
Vad gäller detaljer i metodiken hänvisas till undersökningstypen (Wester et al. 2015). Här 
kommenteras endast metodiska frågor som är specifika för de båda transekterna. Det gäller 
mätningen av djupet till tjälytan, de komplikationer som följer av att det laserskannade 
området inte täcker de båda transekternas hela sträckning och att avstånden i de grafiska 
respektive tabellariska redovisningarna av morfologi och vegetation baseras på olika 
datakällor.  
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Figur 20. Flygbild från 2010 över den närmare studerade palsmyren med transekterna 1 och 2 

markerade.  Observera att transekterna går utanför undersökningsområdet, dvs. det laserskannade 
området (jämför figur 7). En fixpunkt har satts ut på fastmarken 25,4 m västsydväst om startpunkten 
för transekt 1 och i transektens förlängning. Den har markerats med en aluminiumstav. 

För mätning av djupet till tjälytan i palsarna disponerades vid fältarbetet i slutet av augusti 
2014 en stickborr och två lavinsonder. Stickborren nådde ett djup av cirka 75 cm, medan ett 
betydligt större djup kunde nås med lavinsonderna. Samtidigt var dessa klenare och svårare 
att driva ner i marken än stickborren. Avsikten var att i första hand använda stickborren. I 
Tavvavuoma två år tidigare hade denna i de allra flesta fall visat sig vara tillräckligt lång för 
att nå tjälytan i palsarna (Wramner et al. 2012). Emellertid visade det sig att djupet till 
tjälytan mot slutet av sommaren var betydligt större i Mannavuoma än i Tavvavuoma. Därför 
fick i första hand lavinsonderna användas vilket snart resulterade i att dessa gick sönder och 
måste ersättas av stickborren. Följden blev att för delar av palsarna i de båda transekterna 
kunde inte tjälytans exakta nivå fastställas, enbart att den låg på ett större djup än cirka 75 
cm. Perenn tjäle är ju en förutsättning för existensen av palsar. Därför råder inget tvivel om 
att sådan fanns på större djup i transekternas palsar.  

Start 
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Sträckorna från 246 m till slutpunkten vid 260 m i transekt 1 och från 178 m till slutpunkten 
vid 196 m i transekt 2 ligger utanför det område som täcks av den laserbaserade 
höjdmodellen. Det innebär att detaljerade data om höjdförhållandena saknas. De aktuella 
sträckornas begränsade längd tillsammans med tillgängliga foton (se figurerna 22, 46 och 47 
respektive 49, 68 och 69) ---- samt tillgängliga data om morfologi, vegetation m.m. (se 
tabellerna 8 och 10) innebär dock att en god bild av ytformerna längs sträckorna ändå 
föreligger. För transekt 2 tillkommer därutöver att inga palsar finns på den aktuella sträckan.  
Därför presenteras här båda transekterna i sin helhet när det gäller morfologi/ytformer och 
vegetation (se figurerna 22 och 49). En ny laserskanning planeras till 2017 och då bör ett 
något större område skannas så att alla palsar i myren täcks in.  

Avstånden i de grafiska redovisningarna bygger på höjdmodellen i figur 14 som i sin tur är 
baserad på laserdata. Därigenom erhålls en i det närmaste exakt kartografisk bild av de 
topografiska förhållandena på marken. Den enda osäkerheten gäller sluttningarna på lägre, 
flacka palsar. Här kan mindre fel – upp till cirka en halv meter i horisontalplanet – ha 
uppstått i de fall tät vegetation av lägre buskar (främst dvärgbjörk och viden) förekommer. 

Vid fältkarteringen längs transekterna har däremot avstånden mätts med måttband (längd 
50 m). Måttbandet följer markytan, som på långa sträckor är undulerande, och kan inte alltid 
vara helt sträckt. Därför tenderar den manuella mätningen att ge ett något högre värde än 
den laserbaserade, mer ju längre in på varje 50-meterssträcka man kommer. Skillnaden 
bedöms vara upp till 2-3 %. Genom att på väl definierade punkter (t.ex. markanta palssidor) 
anpassa fältdata och laserdata till varandra kan skillnaderna begränsas till sådana nivåer att 
de bedöms vara negligerbara i detta sammanhang. Så har skett i figurerna 22 och 49. 

4.4.1 Transekt 1 
Transektens läge framgår av figur 20. Startpunkten är belägen i ett topogent kärr strax väster 
om transektens första pals och har markerats med en aluminiumstav. Slutpunkten är 
belägen i ett topogent kärr strax bortom den sista palsen i transekten på ett avstånd från 
startpunkten av 260 m. Markförhållanden är sådana att någon aluminiumstav inte kunde 
placeras på denna plats. En sådan har i stället placerats på ovansidan av den sista palsen i 
transekten på ett avstånd av 255 m från dess startpunkt. Detta framgår närmare av figur 45. 
För att knyta transekt 1 till en punkt på fastmark har en aluminiumstav också placerats 25,4 
m från startpunkten i transektens förlängning mot västsydväst.  

Startpunkten för transekt 1 har koordinaterna 799786,4 (x) och 7609723,6 (y) i SWEREF-
systemet. Den markerade punkten på avståndet 255 m har koordinaterna 800028,1 (x) och 
7609805,1 (y). Den markerade punkten 25,4 m före startpunkten har koordinaterna 
799762,4 (x) och 7609715,5 (y). 

Ytformerna och uppmätta värden på det aktiva lagrets tjocklek (dvs. djupet till tjälytan i 
palsarna) längs den huvuddel av transekten, för vilken laserdata finns tillgängliga, redovisas i 
figur 21.  
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Figur 21. Ytformerna längs transekt 1 (enligt laserskanning 2009) och det aktiva lagrets tjocklek (dvs. 
djupet till tjälytan i palsarna enligt mätningar i fält i slutet av augusti 2014). Där inga uppgifter 
redovisas om tjälytans läge i transektens palsar (se palsmarkeringarna figur 22) ligger denna djupare 
än cirka 75 cm. Observera att sondering skett i de angivna palsarna med en meters intervall och att 
redovisningen endast omfattar den laserskannade delen av transekten. X-axeln anger avstånd i 
meter och Y-axeln anger höjd över havet i meter enligt RH 2000.  

  

Morfologin och vegetationen i en halvmeterbred zon längs transekten karterades i fält i 
slutet av augusti 2014. Resultaten redovisas i figur 22, tabell 8 och tabell 9. För att få resultat 
som är jämförbara med dem från 1960-talet har karteringen redovisats på samma sätt som i 
avsnitt 3.2.  
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Figur 22. Morfologin/vegetationen längs transekt 1 enligt fältkartering i slutet av augusti 2014 i 
kombination med ytformerna i figur 21. X-axeln anger avstånd i meter och Y-axeln höjd över havet i 
meter enligt RH 2000. Ytformerna inom det inramade området i transektens bortersta del baseras på 
foton och fältstudier. De är därmed mindre exakta än i transektens övriga delar för vilka laserdata 
finns. Gränserna mellan olika morfologi- och vegetationstyper har i ett par fall justerats något så att 
uppenbara orimligheter till följd av de olika längdskalorna (se avsnitt 4.1) rättas till.  

Tabell 8. Morfologi, vegetation och arter längs transekt 1 enligt fältkartering 2014.  

Avstånd (m) Morfologisk typ Vegetations-
typ 

Arter med riklig till  
dominerande före-
komst 

Arter med ringa 
förekomst 

0,0 – 1,3 Topogent kärr Ristuva Kråkris, odon, hjortron  Dvärgbjörk, tuvull, 
rostvitmossa, 
piskvitmossa 

1,4 – 3,9 Topogent kärr Mjukmatta Hjortron, tuvull, rost-
vitmossa, björnvit-
mossa, flaggvitmossa 

Skvattram, kråkris, 
rosling, dvärgbjörk 

4,0 – 7,0 Topogent kärr Ristuva Dvärgbjörk, fjällbjörk, 
skvattram, hjortron, 
rostvitmossa, vägg-
mossa, renlav 

 

7,1 – 8,9 Topogent kärr Ristuva  Kråkris, hjortron, 
rostvitmossa 

Skvattram, dvärg-
björk, flaggvitmossa 

9,0 – 11,4 Topogent kärr Ristuva  Dvärgbjörk, fjällbjörk, 
kråkris, hjortron,  
rostvitmossa 

Tall, skvattram, odon, 
väggmossa, renlav 
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11,5 – 12,0  Topogent kärr Ristuva  Hjortron, flaggvit-
mossa, myrbjörnmossa 

Odon, kråkris, 
dvärgbjörk, rostvit-
mossa, väggmossa 

12,1 – 14,9 Topogent kärr Mjukmatta Tuvull, björnvitmossa, Hjortron, 
krusvitmossa, 
myrbjörnmossa 

15,0 – 22,7 Topogent kärr Ristuva  Dvärgbjörk, skvattram, 
kråkris, hjortron, 
myrbjörnmossa, 
tallvitmossa 

Lingon, väggmossa, 
rostvitmossa 

22,8 – 26,3 Topogent kärr Mjukmatta  Dvärgbjörk, hjortron, 
myrbjörnmossa 

Kråkris, tuvull, tallvit-
mossa  

26,4 – 31,9 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, myrbjörn-
mossa, renlav, snölav  

Lingon, skvattram, 
odon, kvastmossa 

32,0 – 36,3 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, myrbjörn-
mossa 

Lingon, skvattram, 
odon, renlav, snölav, 
kvastmossa 

36,4 – 38,8 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, 
myrbjörnmossa 

Lingon, skvattram, 
odon, kvastmossa, 
renlav, snölav  

38,9 – 42,7 Pals (överyta) Ristuva Skvattram, dvärgbjörk, 
kråkris, renlav 

Lingon, myrbjörn-
mossa 

42,8 – 45,1 Pals (överyta) Ristuva Lingon, odon, hjortron, 
kråkris, kvastmossa, 
renlav 

Skvattram, snölav 

45,2 – 47,9 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, skvattram, 
kråkris, lingon, hjortron, 
kvastmossa, renlav  

 

48,0 – 50,2 Pals (sluttning)  Ristuva  Dvärgbjörk, skvattram, 
kråkris, lingon, hjortron, 
kvastmossa, renlav  

 

50,3 – 52,4  Topogent kärr 
(inslag av öppet 
vatten) 

Lösbotten Klyvbladsvitmossa, 
vattenkrokmossa,  

Kråkris, dvärgbjörk 

52,5 – 54,9 Topogent kärr Mjukmatta Tuvull Klyvbladsvitmossa 
55,0 – 59,6 Topogent kärr  Mjukmatta Tuvull, klyvbladsvit-

mossa 
Tallvitmossa 

59,7 – 64,0 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
skvattram, hjortron, 
tallvitmossa  

Rosling, tranbär, 
myrbjörnmossa 

64,1 – 66,6 Mosseplan Fastmatta Hjortron, dvärgbjörk, 
kråkris, myrbjörnmossa, 
flaggvitmossa 

Rosling, tallvitmossa, 
myrmylia, pigg-
lummermossa 

66,7 – 71,9 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, rostvitmossa, 
myrbjörnmossa 

Rosling, tallvitmossa, 
levermossor 

72,0 – 74,1 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, skvattram, 
kråkris, hjortron, myr-
björnmossa, renlav  

Rosling, tallvitmossa, 
kvastmossa  
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74,2 – 77,6 Mosseplan Ristuva Odon, kråkris, hjortron, 
renlav 

Lingon, skvattram 

77,7 – 77,9 Pals (sluttning) Ristuva  Odon, hjortron, vit lav Skvattram 
78,0 – 79,1 Pals (sluttning) Ingen 

vegetation 
Bar torv  

79,2 – 81,1  Pals (översida) Ristuva Lingon, odon, hjortron, 
flaggmossa, myrbjörn-
mossa 

Odon 

81,2 – 83,3 Pals (översida) Ristuva 
(mycket bar 
torv) 

 Lingon, odon, hjort-
ron  (gles förekomst) 

83,4 – 89,2 Pals (översida) Ristuva Lingon, odon, hjortron, 
kvastmossa, myr-
björnmossa, renlav 

Dvärgbjörk, 
skvattram, 
väggmossa 

89,3 – 91,5 Pals (översida) Ristuva 
(mycket bar 
torv) 

Renlav Skvattram, lingon, 
hjortron, myrbjörn-
mossa, kvastmossa 

91,6 – 93,7 Pals (översida) Ristuva Kråkris, skvattram, 
hjortron, kvastmossa, 
myrbjörnmossa 

Odon, lingon  

93,8 – 95,7 Pals (översida) Ristuva Dvärgbjörk, skvattram, 
lingon, hjortron, kvast-
mossa, renlav 

 

95,8 – 99,2 Pals (översida) Ristuva  Kråkris, odon, hjortron Skvattram, lingon, 
flaggmossa, renlav 

99,3 – 101,2 Pals (översida) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
skvattram, lingon 

Odon 

101,3 – 102,2 Pals (översida, 
sänka) 

Ristuva Hjortron, kråkris, 
rosling, renlav, lingon 

Odon 

102,3 – 106,5 Pals (översida, 
sänka) 

Ristuva  Dvärgbjörk, lingon, 
hjortron, flaggmossa, 
renlav 

Skvattram, rosling, 
väggmossa, rostvit-
mossa 

106,6 – 108,6 Pals (översida) Ristuva Samma som 
ovanstående 

Samma som 
ovanstående  

108,7 – 112,1 Pals (översida) Ristuva Kråkris Skvattram, lingon, 
odon, dvärgbjörk, 
hjortron, flaggmossa, 
renlav, snölav 

112,2 – 113,6 Pals (översida) Ristuva Dvärgbjörk, skvattram, 
lingon, kråkris, odon, 
hjortron, renlav 

Flaggmossa, 
myrbjörnmossa, 
snölav 

113,7 – 120,0 Pals (översida) Ristuva  Dvärgbjörk, skvattram, 
lingon, hjortron 

Snölav  

120,1 – 123,0 Pals (igen-
växande göl) 

Lösbotten Dvärgbjörk, tuvull, 
krusvitmossa, 

 

123,1 – 125,3 Pals (översida) Ristuva Myrbjörnmossa Skvattram, kråkris, 
hjortron, 

125,4 – 131,1 Pals (översida) Ristuva Kråkris, skvattram, 
lingon, hjortron, 
kvastmossa, vit lav 

Dvärgbjörk   
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131,2 – 133,1 Pals (översida) Ristuva   Lingon, skvattram, 
kråkris, hjortron, 
myrbjörnmossa, 
kvastmossa  

133,2 – 136,0 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk, skvattram, 
kråkris, hjortron, myr-
björnmossa, renlav 

 

136,1 – 137,9 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, hjortron, 
rostvitmossa, myr-
björnmossa, renlav 

 

138,0 – 140,6 Pals (sluttning) Fastmatta Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, rostvitmossa, 
tallvitmossa, 
myrbjörnmossa 

Björnvitmossa, 
flaggvitmossa, 
skvattram  

140,7 – 142,9 Pals (sluttning) Fastmatta Kråkris, skvattram, 
hjortron, odon, myr-
björnmossa, renlav 

 

143,0 – 146,2 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, hjortron, 
myrbjörnmossa, renlav  

Dvärgbjörk, lingon 

146,3 – 155,6 Pals (översida) Ristuva Dvärgbjörk, odon, 
kråkris, hjortron, 
myrbjörnmossa 

Flaggmossa, renlav 

155,7 – 155,9 Pals (sluttning) Ristuva Samma som 
ovanstående 

Samma som 
ovanstående  

156,0 – 157,1 Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Fastmatta Kråkris, hjortron, 
rostvitmossa, 
flaggvitmossa 

Rosling, renlav  

157,2 – 158,5 Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Mjukmatta Kråkris, rosling, 
hjortron, björnvit-
mossa, renlav  

Dvärgbjörk,  

158,6 – 161,6 Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Fastmatta  Dvärgbjörk, rosling, 
hjortron, flaggvitmossa, 
myrbjörnmossa 

Snölav, vitmosslav 

161,7 – 164,2 Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
odon, hjortron, tall-
vitmossa, rostvitmossa 

Vitkornmossa, renlav 

164,3 – 165,5 Pals (sluttning) Ristuva Skvattram, dvärgbjörk, 
kråkris, rosling, 
hjortron, myrbjörn-
mossa, renlav 

Lingon, kvastmossa 

165,6 – 166,1 Pals (sluttning) Ristuva  Fjällbjörk, kråkris, 
lingon, hjortron, vägg-
mossa, myrbjörnmossa 

Kvastmossa 

166,2 – 167,4 Pals (översida) Ristuva Samma som 
ovanstående 

Samma som 
ovanstående 

167,5 – 169,8 Pals (översida) Ristuva Kråkris, odon, hjortron, 
myrbjörnmossa, renlav 

Skvattram 

169,9 – 178,0 Pals (översida) Ristuva  Kråkris, hjortron, myr-
björnmossa, kvastmossa 

Skvattram, lingon, 
odon 
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178,1 – 180,7 Pals (översida) Ristuva  Kråkris, lingon, hjortron, 
myrbjörnmossa, 
kvastmossa, renlav 

Skvattram 

180,8 – 182,3 Pals (översida) Ristuva  Dvärgbjörk, skvattram, 
kråkris, lingon, myr-
björnmossa, väggmossa  

Kvastmossa 

182,4 – 184,6 Pals (översida) Ristuva Skvattram, myrbjörn-
mossa, renlav 

Lingon, odon, 
hjortron 

184,7 – 190,9 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk, skvattram, 
hjortron, myrbjörn-
mossa, renlav 

Kråkris, rosling, 
kvastmossa 

191,0 – 195,5 Pals (översida)  Ristuva  Kvastmossa Skvattram, dvärg-
björk, myrbjörn-
mossa, renlav 

195,6 – 197,3 Pals (översida)  Ristuva Lingon, kvastmossa, 
myrbjörnmossa, renlav 

Skvattram, dvärg-
björk, kråkris, 
hjortron, snölav 

197,4 – 199,9 Pals (sluttning)  Ristuva  Dvärgbjörk, lingon, 
skvattram, hjortron, 
myrbjörnmossa, renlav 

 

200,0 – 204,6 Mosseplan Ristuva  Samma som 
ovanstående 

Samma som 
ovanstående 

204,7 – 205,2 Mosseplan  Fastmatta Dvärgbjörk, lingon, 
skvattram, hjortron, 
myrbjörnmossa, renlav 

 

205,3 – 210,0 Mosseplan Ristuva Odon, kråkris, hjortron, 
rostvitmossa, myr-
björnmossa 

Lingon, dvärgbjörk, 
tuvull 

210,1 – 212,9 Mosseplan  Ristuva Rosling, skvattram, 
dvärgbjörk, kråkris, 
väggmossa, myr-
björnmossa 

Tuvull, rostvitmossa 

213,0 – 233,5 Topogent kärr Mjukmatta Rosling, ängsull, tuvull, 
krusvitmossa, kvast-
mossa, rostvitmossa, 
vattenkrokmossa 

Tranbär, kråkris, 
skvattram, dvärg-
björk, hjortron 

233,6 – 235,4 Pals (sluttning) Ristuva  Skvattram, dvärgbjörk, 
kråkris, tuvull, 
myrbjörnmossa,  

Kvastmossa 

235,5 – 236,9 Pals (översida) Ingen 
vegetation 

Bar torv  

237,0 – 240,0 Pals (sluttning) Ristuva Skvattram, dvärgbjörk, 
kråkris, myrbjörn-
mossa, kvastmossa, 
renlav 

 

240,1 – 244,1 Mosseplan Ristuva  Kråkris, rosling, hjort-
ron, rostvitmossa, 
renlav 

Dvärgbjörk, tuvull 

244,2 – 248,4 Mosseplan Mjukmatta Rosling, tuvsäv, dystarr, 
hjortron, rostvitmossa 

Kråkris, storsileshår, 
björnvitmossa 
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248,5 – 250,2 Mosseplan  Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, ros-
ling, tranbär, hjortron, 
tuvsäv, tuvull, 
rostvitmossa 

 

250,3 – 251,1 Öppet vatten 
(palslagg) 

Ingen 
vegetation 

  

251,2 – 253,1 Pals (sluttning)  Ristuva  Dvärgbjörk, rosling, 
skvattram, hjortron, 
kvastmossa, myrbjörn-
mossa, renlav 

Snölav 

253,2 – 253,5 Pals (översida) Ristuva Samma som 
ovanstående 

Samma som 
ovanstående  

253,6 – 254,9 Pals (översida)  Ingen 
vegetation 

Bar torv  

255,0 – 256,7 Pals (översida)  Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, myrbjörn-
mossa  

Lingon, kvastmossa 

256,8 – 257,8 Pals (sluttning) Ristuva Samma som 
ovanstående 

Samma som 
ovanstående 

257,9 – 260 Topogent kärr Ristuva Skvattram, kråkris, 
rosling, hjortron 

Kvastmossa 

 

Tabell 9. Fördelningen av olika morfologiska typer och vegetationstyper längs transekt 1. 

 Morfologisk typ Total längd (m) 
Pals 151 
Topogent kärr 67 
Mosseplan 41 
Öppet vatten 1 
Vegetationstyp  
Ristuva  195 
Mjukmatta  43 
Fastmatta 12 
Lösbotten 5 
Ingen vegetation 5 
   

Längs transekten har fotografier tagits var tionde meter, till helt övervägande del i dess 
riktning. På bilderna (se figurerna 23 – 48) anges denna av det måttband som ligger på 
marken. Syftet med fotografierna är i första hand att illustrera och ytterligare dokumentera 
morfologin och vegetationen längs transekten. Avsikten är också att de – genom förnyad 
fotografering av samma motiv vid framtida omdrevsdokumentation – ska kunna ingå i 
tidsserier av foton som illustrerar palsmyrens utveckling under längre perioder. 
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Figur 23. Foto taget 30 m in på transekt 1 i 
dennas riktning. Stickborren markerar 
startpunkten för transekt 2. Foto Urban 
Gunnarsson (augusti 2014).  
 

Figur 24. Foto taget 40 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

  
Figur 25. Foto taget 50 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 
 

Figur 26. Foto taget 60 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

  
Figur 27. Foto taget 70 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 
 

Figur 28. Foto taget 80 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 
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Figur 29. Foto taget 90 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 

Figur 30. Foto taget 100 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

  
Figur 31. Foto taget 110 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

Figur 32. Foto taget 120 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 
 

  
Figur 33. Foto taget 130 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

Figur 34. Foto taget 140 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 
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Figur 35. Foto taget 150 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

Figur 36. Foto taget 160 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 
 

  
Figur 37. Foto taget 170 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

Figur 38. Foto taget 180 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 
 

  
Figur 39. Foto taget 190 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

Figur 40. Foto taget 200 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 
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Figur 41. Foto taget 210 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

Figur 42. Foto taget 220 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

  
Figur 43. Foto taget 230 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

Figur 44. Foto taget 240 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014).  

  
Figur 45. Foto taget 250 m in på transekt 1 i 
dennas riktning.  Observera aluminiumstaven 
(läge 255 m) på krönet av den sista palsen i 
transekten. Dess slutpunkt (läge 260 m) ligger 
ett par meter in på myren bortanför palsen. 
Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 

Figur 46. Foto taget från krönet av den sista palsen 
i transekt 1 (255 m in på denna) i transektens 
riktning. Dess slutpunkt (läge 260 m) ligger ett par 
meter in på måttbandet som sedan fortsätter i 
transektens förlängning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 47. Foto taget från en punkt i transektens förlängning, ca 20 m från dess slutpunkt, bakåt mot 
den längst i nordost belägna palsen. Transektens slutpunkt ligger i myren, ca 3 m hitom palskanten. 
Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 

 

4.4.2 Transekt 2 
Transektens läge framgår av figur 20. Start- och slutpunkterna har markerats med 
aluminiumstavar. Startpunkten ligger på en pals, 37 m in på transekt 1, och slutpunkten på 
ett mosseplan. Detta framgår närmare av figurerna 50, 51 och 70.   

Startpunkten har koordinaterna 799821,1 (x) och 7609735,3 (y) i SWEREF-systemet. 
Slutpunkten har koordinaterna 799992,6 (x) och 7609640,5. 

Ytformerna och det aktiva lagrets tjocklek (dvs. djupet till tjälytan i palsarna) längs den 
huvuddel av transekten, för vilken laserdata finns tillgängliga, redovisas i figur 48.   
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Figur 48. Ytformerna längs transekt 2 (enligt laserskanning 2009) och det aktiva lagrets tjocklek (dvs. 
djupet till tjälytan i palsarna enligt mätningar i fält i slutet av augusti 2014). Där inga uppgifter 
redovisas om tjälytans läge i transektens palsar (se palsmarkeringarna i figur 49) ligger denna djupare 
än cirka 75 cm. Observera att sondering skett i de angivna palsarna med en meters intervall. X-axeln 
anger avstånd i meter och Y-axeln anger höjd över havet i meter enligt RH 2000. 

 

Morfologin och vegetationen i en halvmeterbred zon längs transekten karterades i fält i 
slutet av augusti 2014. Resultaten redovisas i figur 49, tabell 10 och tabell 11. 
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Figur 49. Morfologin/vegetationen längs transekt 2 enligt fältkartering i slutet av augusti 2014 i 
kombination med ytformerna i figur 48. X-axeln anger avstånd i meter och Y-axeln höjd havet i meter 
enligt RH 2000. Ytformerna inom det inramade området i transektens bortersta del baseras på foton 
och fältstudier. De är därmed mindre exakta än i transektens övriga delar för vilka laserdata finns. 
Gränserna mellan olika morfologi- och vegetationstyper har i ett par fall justerats något så att 
uppenbara orimligheter till följd av de olika längdskalorna (se avsnitt 4.1) rättas till.  

 

Tabell 10. Morfologi, vegetation och arter längs transekt 2 enligt fältkartering 2014. 

Avstånd (m) Morfologisk typ Vegetations-
typ 

Arter med riklig till 
dominerande före-
komst  

Arter med ringa 
förekomst 

0,0 – 11,0 Pals (översida)  Ristuva Dvärgbjörk,kråkris, 
lingon, skvattram, 
hjortron, kvastmossa, 
renlav 

Odon 

11,1 – 13,6 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk, skvattram, Lingon, myrbjörn-
mossa, renlav, snölav 

13,7 – 16,3 Topogent kärr Lösbotten  Dvärgbjörk 
16,4 – 24,5 Topogent kärr  Mjukmatta Tuvull, klyvbladsvit-

mossa 
Dvärgbjörk 

24,6 – 32,5 Topogent kärr Mjukmatta  Rosling, tranbär, tuv-
ull, flaggvitmossa, 
klyvbladsvitmossa, 
levermossa 

Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, myrmylia 
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32,6 – 37,7 Topogent kärr Mjukmatta  Rosling, tranbär, tuv-
ull, myrbjörnmossa, 
björnvitmossa, lever-
mossa 

Skvattram, nordkråkris, 
dvärgbjörk, skvattram, 
hjortron, rundsileshår, 
rundstarr  

37,8 – 39,1 Topogent kärr Mjukmatta  Rosling, tranbär, 
hjortron, levermossa 

 

39,2 – 41,2 Topogent kärr Mjukmatta  Dvärgbjörk, kråkris, 
odon, rosling, hjort-
ron, myrbjörnmossa, 
levermossa 

 

41,3 – 43,3 Topogent kärr  Mjukmatta  Bar torv, kråkris, 
rosling 

Dvärgbjörk, tuvull, 
flaggvitmossa 

43,4 – 43,9 Topogent kärr Fastmatta Dvärgbjörk, rosling, 
skvattram, hjortron, 
flaggvitmossa, björn-
vitmossa, tallvitmossa 

Dystarr 

44,0 – 44,5 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
skvattram, hjortron, 
rostvitmossa 

 

44,6 – 46,7 Mosseplan Ristuva  Lingon, odon, tallvit-
mossa, myrbjörn-
mossa, renlav 

Tranbär 

46,8 – 51,3 Topogent kärr Mjukmatta  Tuvull, klyvbladsvit-
mossa, björnvitmossa, 
vattenkrokmossa 

 

51,4 – 63,6 Topogent kärr Mjukmatta  Tuvull, klyvbladsvit-
mossa 

 

63,7 – 64,6 Topogent kärr  Mjukmatta  Tuvull, vattenkrok-
mossa 

 

64,7 – 65,7 Topogent kärr Ristuva Kråkris, odon, hjort-
ron, tuvull, renlav 

 

65,8 – 69,7 Pals (sluttning) Ristuva  Kråkris, skvattram, 
lingon, hjortron, 
kvastmossa, myrbjörn-
mossa 

Snölav 

69,8 – 70,7 Pals (sluttning) Fastmatta Lingon, odon, skvatt-
ram, tuvull, hjortron, 
levermossa, renlav 

 

70,8 – 72,9 Topogent kärr Mjukmatta Tuvull, klyvbladsvit-
mossa 

 

73,0 – 75,6 Topogent kärr Mjukmatta  Dvärgbjörk, tuvull, 
klubbvitmossa, lever-
mossa 

 

75,7 – 89,9 Topogent kärr Mjukmatta Tuvull, klyvbladsvit-
mossa, björnvitmossa 

Rosling, levermossa 
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90,0 – 90,9 Topogent kärr Mjukmatta  Dvärgbjörk, skvattram, 
rosling, tuvull, björn-
vitmossa 

 

91,0 – 95,9 Topogent kärr Mjukmatta  Tuvull, klyvbladsvit-
mossa, björnvitmossa 

 

96,0 – 106,2 Pals (översida) Ristuva Dvärgbjörk, lingon, 
hjortron, myrbjörn-
mossa, kvastmossa, 
renlav 

 

106,3 – 108,9 Pals (översida) Ristuva Kråkris, lingon, skvatt-
ram, hjortron, kvast-
mossa, renlav 

 

109,0 – 112,6 Pals (översida) Ristuva  Dvärgbjörk, lingon, 
skvattram, kvast-
mossa, renlav 

Odon 

112,7 – 113,4 Pals (översida) Ristuva  Lingon, renlav Hjortron 
113,5 – 119,0 Pals (översida) Ristuva  Kråkris, dvärg-björk, 

skvattram, lingon, 
hjortron, kvastmossa, 
myrbjörnmossa  

 

119,1 – 123,7 Pals (översida) Ristuva  Lingon, kråkris, skvatt-
ram, hjortron, kvast-
mossa, renlav 

Odon 

123,8 – 124,9 Pals (översida) Ristuva  Dvärgbjörk, skvattram, 
kråkris, lingon, hjort-
ron, renlav 

Kvastmossa 

125,0 – 127,2 Pals (sluttning) Ristuva  Samma som ovan Samma som ovan 
127,3 – 130,9 Mosseplan Ristuva Skvattram, kråkris, 

dvärgbjörk, tranbär, 
rosling, hjortron 

Rostvitmossa 

131,0 – 133,9 Mosseplan Mjukmatta Rosling, tuvull, hjort-
ron, levermossa 

Björnvitmossa, snölav 

134,0 – 140,9 Mosseplan Mjukmatta  Rosling, tuvull, hjort-
ron, flaggvitmossa, 
levermossa  

 

141,0 – 144,4 Mosseplan Ristuva Rosling, nordkråkris, 
tranbär, tuvull, hjort-
ron, madrör, kvast-
mossa 

Skvattram, dvärgbjörk 

144,5 – 145,3 Mosseplan Ristuva Skvattram, dvärgbjörk, 
kråkris, tranbär, hjort-
ron, rostvitmossa 

 

145,4 – 148,8 Topogent kärr Mjukmatta Tuvull, björnvitmossa  
148,9 – 149,5 Topogent kärr Mjukmatta Dvärgbjörk, kråkris, 

tuvull 
 

149,6 – 151,3 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, hjortron, myr-
jörnmossa, kvast-
mossa, snölav, renlav 

Dvärgbjörk 

151,4 – 151,7 Pals (sluttning) Ristuva  Tuvull, klyvbladsvit-
mossa 
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151,8 – 160,7 Topogent kärr Mjukmatta Samma som ovan  
160,8 – 161,6 Topogent kärr Mjukmatta  Dvärgbjörk, tuvull, 

rostull 
 

161,7 – 164,5 Topogent kärr Mjukmatta  Fjällbjörk, tuvull, rost-
ull, björnvitmossa 

 

164,6 – 165,7 Mosseplan Ristuva  Fjällbjörk, kråkris, 
odon, hjortron, vägg-
mossa 

 

165,8 – 166,9 Mosseplan Ristuva  Skvattram, odon, 
kråkris, rosling, hjort-
ron, renlav 

 

167,0 – 172,0 Mosseplan Ristuva  Rosling, dvärgbjörk, 
skvattram, tranbär, 
hjortron, kvastmossa, 
rostvitmossa, renlav 

Tallvitmossa 

172,1 – 176,3 Mosseplan Mjukmatta Rosling, tuvull, hjort-
ron, flaggvitmossa 

 

176,4 – 180,2 Mosseplan Ristuva  Kråkris, skvattram, 
tranbär, rosling, rost-
vitmossa 

Flaggvitmossa, renlav 

180,3 – 187,0 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
skvattram, rosling, 
tranbär, hjortron, rost-
vitmossa 

Tuvull 

187,1 – 192,2 Mosseplan Fastmatta Kråkris, hjortron, 
flaggvitmossa 

Odon, rosling, skvatt-
ram, tuvull, rostvit-
mossa, snölav 

192,3 – 195,9 Mosseplan Ristuva  Kråkris, rosling, hjort-
ron, rostvitmossa 

Dvärgbjörk, skvattram, 
tuvull 

 

Tabell 11. Fördelningen av olika morfologiska typer och vegetationstyper längs transekt 2. 

 Morfologisk typ Total längd (m) 
Pals 52 
Topogent kärr 93 
Mosseplan 51 
Vegetationstyp  
Ristuva  84 
Mjukmatta  102 
Fastmatta 7 
Lösbotten 3 
 

Längs transekten har fotografier tagits var tionde meter, till helt övervägande del i dess 
riktning. På bilderna (se figurerna 50 – 70) anges denna av det måttband som ligger på 
marken. Syftet med fotografierna är i första hand att illustrera och ytterligare dokumentera 
morfologin och vegetationen längs transekten. Avsikten är också att de – genom förnyad 
fotografering av samma motiv vid framtida omdrevsdokumentation – ska kunna ingå i 
tidsserier av foton som illustrerar palsmyrens utveckling under längre perioder. 
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Figur 50. Foto taget från startpunkten för 
transekt 2 i dennas riktning.  Till höger i bilden 
syns rester av en klimatstation från 1960-talet. 
Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 51. Detaljbild av startpunkten för transekt 2. 
Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

  
Figur 52. Foto taget 10 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 
 

Figur 53. Foto taget 20 m in på transekt 2 i dennas 
riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 
 

  
Figur 54. Foto taget 30 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 
 

Figur 55. Foto taget 40 m in på transekt 2 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
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Figur 56. Foto taget 50 m in på transekt 2 i dennas 
riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 
 

Figur 57. Foto taget 60 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 
 

  
Figur 58. Foto taget 70 m in på transekt 2 i dennas 
riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 
 

Figur 59. Foto taget 80 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 
 

 
Figur 60. Foto taget 90 m in på transekt 2 i dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 
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Figur 61. Foto taget 100 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

Figur 62. Foto taget 110 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 63. Foto taget 120 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

Figur 64. Foto taget 130 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 65. Foto taget 140 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

Figur 66. Foto taget 150 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 
 

  
Figur 67. Foto taget 160 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 

Figur 68. Foto taget 170 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 
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Figur 69. Foto taget 180 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 
 

Figur 70. Foto taget 190 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Transektens slutpunkt är där 
måttbandet slutar. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
 

 

 

 

4.5 Övrig fotodokumentation 
I detta avsnitt återges ett antal representativa och illustrativa fotografier som togs 2014. 
Syftet med dessa är att komplettera den bild av dagens situation i palsmyren som ges i 
tidigare avsnitt i detta kapitel. Ytterligare ett tiotal foton från 2014 återges i kapitel 5 
tillsammans med foton av motsvarande motiv från 1960-talet. Urvalet av bilderna har skett 
så att de också – genom förnyad fotografering av samma motiv vid framtida 
omdrevsdokumentation – ska kunna ingå i tidsserier av foton som illustrerar palsarnas 
utveckling under längre perioder. 
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Figur 71. Vy över transekt 1 med kringliggande delen av palsmyren, sträckan 50 – 100 m, 
fotograferad från ungefär sydväst. Transektens sträckning framgår av de tillfälliga markeringarna i 
terrängen. Jämför figur 22, figurerna 25 – 28 och tabell 8. Foto Per Wramner (augusti 2014). 

 

 

Figur 72. Vy över transekt 1, från ca 150 m till slutpunkten, samt den söder och sydväst därom 
belägna delen av palsmyren, fotograferad från ungefär söder. Transekten följer det långsträckta 
palskomplexet i den övre delen av bilden. Palsarna till höger i bilden tillhör det centrala 
palskomplexet mellan de båda transekterna. Se figur 17. Foto Per Wramner (augusti 2014).  
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Figur 73. Den nordöstra delen av det centrala palskomplexet i myren (se figur 17) fotograferad från 
ungefär nordväst. Palsarna är låga och flacka med spår av pågående blockerosion. Foto Per Wramner 
(augusti 2014).  

 

 

Figur 74. Till stor del igenvuxet palskar fotograferat från ungefär nordväst. Det är beläget i 
palsmyrens centrala del, mitt emellan de båda transekterna. Se figur 19. Den svaga upphöjningen 
med avvikande vegetation och en blöt omgivande zon i karets centrum påminner om embryonala 
palsar eller tidigare sådana som iakttagits i andra palsmyrområden (Wramner et al. 2012). Någon 
tjäle kunde inte konstateras. Bildningen kan vara en rest av en tidigare embryonal pals, som i så fall 
har bildats efter 1960-talet, men kan också vara en följd av fortsatt blockerosion och palskarsbildning 
utmed sidorna. Fotot och vattensamlingarna i figur 19 visar att denna process i viss mån fortfarande 
äger rum. Foto Per Wramner (augusti 2014).  
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5. Jämförelse av situationen kring 2010 och på 1960-talet 
 

I detta kapitel redovisas de förändringar i undersökningsområdet som skett mellan 1960- 
och 2010-talen. Redovisningen bygger till största delen på jämförelser mellan situationen på 
1960-talet (beskrivs i kapitel 3) och den på 2010-talet (beskrivs i kapitel 4). Vidare görs en 
analys av förändringarna med syfte att ge underlag för ett konkret förslag till uppläggnng av 
den fortsatta palsmyrövervakningen i Mannavuoma. Beskrivna parametrar innefattar 
palsarea, palsmorfologi, palsvolym, vegetation, tjäldjup m.m. 

5.1 Förändringar av palsarea 
Förändringarna i utbredningen av palsar mellan 1961 och 2010 framgår av figur 75. 

 
Figur 75. Palsarnas utbredning i undersökningsområdet 1961 (brun och beige färg i figur 7) 
respektive 2010 (brun färg i figur 15). Bilden har tagits fram genom att i dator kombinera 
palskartorna från dessa båda tidpunkter mot en bakgrund av 2009 års höjdmodell. 

Figur 75 visar tydligt hur det i stort sett sammanhängande palskomplexet 1961 ett halvt 
sekel senare har krymt ihop och delats upp i ett tiotal fristående komplex och enskilda 
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palsar. Samtliga dessa har minskat påtagligt i areal. Flertalet låga palsryggar och -strängar, 
som 1961 bildade komplexa mönster i myren och förband olika delar av det stora 
palskomplexet med varandra, har 2010 försvunnit. Endast rester i form av avvikande 
vegetation – i första hand smala stråk med dominans av dvärgbjörk och viden – kan urskiljas.  

Som tidigare nämnts (avsnitten 3.2 och 4.3) har den totala palsarealen i 
undersökningsområdet i det närmaste halverats mellan 1961 och 2010. Denna areal var 
1961 1,59 ha och 2010 0,76 ha. Av den ursprungliga palsarealen återstod således 52 %. Till 
detta kommer den minskning av höjden hos de återstående palsarna som ägt rum (se nästa 
avsnitt). Samlade analyser av förändringar beträffande palsarea och palsvolym redovisas i 
avsnitt 5.4. 

5.2 Förändringar längs transekter 

5.2.1 Ytformer   
Förändringar av ytformerna längs transekterna 1 och 210 mellan 1967 och 2009 framgår av 
figurerna 76 och 77.  

 

 

Figur 76. Ytformerna i transekt 1 1967 enligt mätning i fält (från figur 8) och 2009 enligt laserskanning 
(från figur 21).  

Figur 76 visar hur palsarna över större delen av den karterade sträckan inte bara har minskat 
i omfång utan än mer i höjd, särskilt i transektens första hälft. Nedbrytningen tycks i första 
hand ha skett genom allmän smältning/hopsjunkning, med eller utan koppling till palsgölar, 

                                                           
10 Liksom i kapitel 4 gäller det endast den huvuddel av transekterna som laserskannades 2009.  
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t.ex. på sträckorna 20 – 60 m, 70 – 130 m och 160 – 205 m. Däremot tycks blockerosion från 
sidorna ha spelat en mindre roll.  

 

 

 

Figur 77. Ytformerna i transekt 2 1967 enligt mätning i fält (från figur 9) och 2009 enligt laserskanning 
(från figur 48). 

Figur 77 visar hur samtliga palsar längs den karterade sträckan har minskat avsevärt både i 
omfång och i höjd. Två markanta palsar (på sträckorna 45 – 75 m och 145 – 160 m) har 
försvunnit i det närmaste helt. Nedbrytningen tycks ha skett såväl genom blockerosion från 
sidorna som genom allmän hopsjunkning. Nedbrytningen är mer långtgående än i transekt 1.  

5.2.2 Morfologi/vegetation 
Figurerna 78 och 79 visar morfologi och vegetation för de delar av transekterna 1 och 2 som 
karterats både 1967 (Britt Forsgren 1970) och 2014. Genom att för respektive transekt 
jämföra situationen vid dessa båda tidpunkter får man en bild av de förändringar som 
inträffat sedan 1960-talet.  

Tabellerna 12 och 13 visar hur fördelningen av olika morfologiska typer och vegetationstyper 
längs de nämnda delarna av transekterna 1 och 2 har förändrats mellan 1967 och 2014. 
Därigenom erhålls ett kvantitativt mått på förändringarna.    

Förändringarna längs de båda transekterna beskrivs (grafiskt och i tabellform) var för sig. 
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Figur 78. Morfologi/vegetation längs del av transekt 1 1967 (överst, från figur 11) och 2014 (underst, 
från figur 22). 

 

Tabell 12. Morfologi/vegetation längs del (0 – 79 m) av transekt 1 1967 och 2014 

Morfologisk typ Längd 1967 (m) Längd 2014 (m) 
Pals 54 25 

Topogent kärr 25 36 
Mosseplan  18 

   
Vegetationstyp   

Ristuva 72 56 
Fastmatta 5 3 
Mjukmatta 2 16 
Lösbotten  3 

Ingen vegetation  1 
 

Vad gäller morfologiska typer är den mest slående förändringen under det gångna halvseklet 
att längden pals har mer än halverats. I stället har längden topogent kärr ökat med ca 50 % 
och mosseplan tillkommit som ett viktigt inslag. På de sträckor som tidigare intogs av palsar 
finns nu de två sistnämnda morfologiska typerna.   

Vad gäller vegetationstyper har den totala dominansen av ristuva minskat något och 
mjukmatta ökat betydligt. Båda dessa vegetationstyper uppträder där palsar tidigare funnits. 
Ristuva indikerar något torrare förhållanden och kan tyda på att att allmän smältning och 

1967 

2014 
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hopsjunkning förekommit i samband med nedbrytningen. Mjukmatta indikerar fuktigare 
förhållanden och kan tyda på att blockerosion med palskarsbildning förekommit i samband 
med nedbrytningen.  

 

 

Figur 79. Del av transekt 2 1961 (överst, från figur 12) och 2010 (underst, från figur 49). 

Tabell 13. Morfologi/vegetation längs del (sträckan 0 – 49 m) av transekt 2 1967 och 2014 

Morfologisk typ Längd 1967 (m) Längd 2014 (m) 
Pals 28 14 

Topogent kärr 21 32 
Mosseplan  3 

   
Vegetationstyp   

Ristuva 28 16 
Mjukmatta 21 29 
Lösbotten  3 
Fastmatta  1 

 

Vad gäller morfologiska typer är den mest slående förändringen under det gångna halvseklet 
att längden pals har halverats. I stället har längden topogent kärr ökat med ca 50 %. Den 
större palsen (0 – 22 m) har minskat avsevärt i utbredning och ersatts av topogent kärr. Den 
mindre palsen har (43 – 49 m) har försvunnit helt och ersatts av mosseplan. Nedbrytningen 
tycks i första hand ha skett genom allmän smältning och hopsjunkning. Tecken på tidigare 
eller pågående blockerosion finns emellertid också, t.ex. ett blött område med 
lösbottenvegetation vid den återstående palsen (se figur 52). 

1967 

2014 
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Vad gäller vegetationstyper kan noteras att ristuva i denna transekt endast noterats på 
palsar, såväl 1967 som 2014. Därför har längden ristuva minskat till följd av palsarnas 
nedbrytning. Transekt 2 skiljer sig också från transekt 1 genom att mjukmatta 1967 var 
allenarådande på den ofrusna myren. Det är därför naturligt att mjukmatta 2014 har ökat 
betydligt genom att nu också finnas på huvuddelen av de ytor som tidigare intogs av palsar. 
Skillnaden mellan de båda transekterna syns hänga samman med att myren på de här 
studerade sträckorna är blötare i transekt 2 än i transekt 1. 

5.3 Förändringar av palsvolym 
Som tidigare nämnts (avsnitt 4.3) var den totala palsvolymen i undersökningsområdet kring 
2010 6460 m³. Volymen har räknats ut genom att multiplicera palsarnas medelhöjd med 
palsarealen. Motsvarande värde på 1960-talet har inte kunnat beräknas på samma sätt 
eftersom ingen laserskanning – och därpå grundad höjdmodell – finns från denna period.  

Emellertid har en grov uppskattning av den totala palsvolymen 1967 kunnat göras med hjälp  
av den totala palsarean 1967 (egentligen 1961, se fotnot 11), som uppgår till 1,59 ha (se figur 
10), och ytformerna längs transekt 1 1967 (se figur 76). För de delar av transekten, som inte 
återges i figur 78, har förekomsten av pals 1967 uppskattats med hjälp av ytformerna i figur 
76.11  

Medelhöjden av palsarna längs transekt 1 har beräknats till 1,37 m 1967 och 0,85 m 2009. 
Beräkningen baseras på tillgängliga höjddata som redovisas grafiskt i figur 76. På de sträckor, 
som utgörs av pals, har höjden över den omgivande ofrusna myren beräknats med en 
meters intervall. Därefter har medelvärdet räknats ut.  

Det medelvärde, som på detta sätt räknats ut för palshöjden 2009 i transekt 1 (0,85 m), 
visade sig stämma överens med det medelvärde för palshöjden i hela palsmyren som räknats 
ut med hjälp av 2009 års höjdmodell (se avsnitt 4.3). Vidare lades transekt 1 ut med det 
uttalade syftet att ge en representativ bild av palsarna i myren 1967 (Britt Forsgren 1970), 
något som fortfarande tycks gälla. Därför har det bedömts möjligt att använda transekt 1 i 
1967 års tappning för att göra en grov uppskattning av medelvärdet för palshöjden i hela 
palsmyren detta år. 

Genom att använda 1967 års medelhöjd av palsarna i transekt 1 (1,37 m) som ett 
närmevärde för medelhöjden i hela palsmyren och multiplicera detta värde med den totala 
palsarean (1,59 ha) samma år erhålls ett approximativt värde på palsvolymen 1967. Detta 
värde uppgår till 21 800 m³. Som nämnts ovan uppgår det på 2009 års höjdmodell baserade 
värdet till 6460 m³. Enligt denna beräkning skulle således volymen pals i det närmare 
studerade området ha minskat till ungefär en tredjedel mellan 1967 och 2009. Det 
motsvarar en minskning av undersökningsområdets palsvolym som i genomsnitt uppgår till 
365 m³ per år.  

                                                           
11 Den totala längden pals i transekt 1 1967 har uppskattats till 201 m. 2009 uppgick den till 151 m (se tabell 9). 
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Det finns flera skäl till att endast transekt 1 använts för denna uppskattning (modellering) av 
palsvolymen 1967. Den är betydligt mer representativ för palsmyren, inte minst när det 
gäller palshöjd, och passerar över betydligt längre sträckor pals än transekt 2.  

5.4 Modellering av förändringar beträffande palsarea och palsvolym 
Exempel på enkla modelleringar av förändringar beträffande palsarea och palsvolym under 
perioden 1967 – 2009, baserade på värdena vid periodens början12 och slut, redovisas i detta 
avsnitt (figurerna 80 och 81). Vidare diskuteras relevansen av olika parametrar som används 
för att kvantifiera nedbrytning av palsar. 

 

Figur 80.  Modellering av palsareans och palsvolymens minskning – i form av återstående palsarea 
repektive palsvolym i procent – mellan 1967 (1,59 ha respektive 21 800 m³) och 2009 (0,76 ha 
respektive 6460 m³). Modelleringen syftar till att illustrera nedbrytningsförloppet under hela 
perioden. Den förutsätter en oförändrad nedbrytningstakt i absoluta tal (0,02 ha respektive 365 m³ 
per år). I praktiken bedöms takten dock ha ökat under den senare delen av perioden (jämför 
Wramner 1973, Zuidhoff & Kolstrup 2000, Wramner et al. 2012). 

 

                                                           
12 För palsarea är årtalet egentligen 1961. Som tidigare nämnts och diskuterats (avsnitt 3.2) har flygbildsdata 
från detta år använts för att beräkna den då aktuella palsarean. Denna har använts som ett närmevärde för 
palsarean 1967 vilket tillsammans med fältdata från detta år har legat till grund för olika beräkningar och 
analyser i bl.a. detta avsnitt. 
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Figur 81. Modellering av hur den årliga förändringstakten (i procent) utvecklas vid minskning av 
palsarea och palsvolym.  Modelleringen utgår från att palsarnas nedbrytningsförlopp är detsamma 
som redovisas i figur 80, dvs.  oförändrad nedbrytningstakt i absoluta tal. Den ökande relativa 
förändringstakten beror på att återstående palsarea och palsvolym minskar med tiden medan 
modellen förutsätter att mängden pals som försvinner varje år är konstant.  

De i detta kapitel redovisade minskningarna av palsarnas höjd och utbredning har beskrivitits 
med hjälp av olika parametrar. Dessa skiljer sig från varandra när det gäller relevans, framför 
allt som indikator på palsarnas status och utveckling, liksom i fråga om förutsättningar att 
samla in erforderliga data inom ramen för ett övervakningsprogram. Tre sådana parametrar, 
som undersökts mer ingående i den studerade palsmyren, tas upp här. De är längden pals i 
en transekt, palsarea och palsvolym. 

Längden pals i transekt 1 var 1967 201 m och 2009 151 m. Det innebär att cirka tre 
fjärdedelar av palsförekomsterna längs transekten återstod efter 42 år. Detta är ett 
kvantitativt och konkret mått, men siffran ger endast begränsad information om 
utvecklingen i myren och palsarnas status. Det gäller särskilt för palsar där nedbrytningen, 
som i detta fall, till betydande del sker genom allmänn upptining och hopsjunkning, inte 
genom blockerosion från sidorna. Samtidigt bör framhållas att transekter har stort värde vid 
övervakning av palsmyrar genom att vara repeterbara, ge betydande allmän information, 
utgöra ledlinjer för vegetationskartering och mätning av djupet till tjälen m.m. 

Den totala palsarean var 1967 1,59 ha och 2009 0,76 ha. Det innebär att ungefär hälften av 
ytan pals i myren återstod efter 42 år. Detta mått indikerar alltså en mer omfattande 
nedbrytning än vad förändringar av längden pals gör. Förändringar av palsarean är också ett 
kvantitativt och konkret mått som ger mer information om utvecklingen i myren och 
palsarnas status än längden pals. Palsarean utgör ett av underlagen för beräkning av 
palsvolym och ger betydande allmän information. Av särskild betydelse är att den kan 
bestämmas retrospektivt med hjälp av gamla flygbilder.  
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Palsvolymen var 1967 21 800 m³ och 2009 6460 m³. Det innebär att ungefär en tredjedel av 
volymen pals i myren återstod efter 42 år. Detta mått indikerar alltså en mer omfattande 
nedbrytning än vad palsarean gör. Samtidigt utgör förändring av palsvolym, som bygger på 
en tredimensionell palsbild, det mest korrekta eller snarare kompletta av de här behandlade 
måtten på palsnedbrytning. Det bör därför ingå i alla övervakningsprogram för palsmyrar.  

Sammanfattningsvis är, såväl i det här beskrivna fallet som generellt, den verkliga 
palsminskningen större än den som framgår av minskad palsarea. Denna är i sin tur större än 
den som framgår av minskad längd pals i en transekt. 

Om den här modellerade utvecklingen fortsätter kommer palsarna i undersökningsområdet 
att vara till stor del borta om cirka två decennier. Om nedbrytningsintensiteteten ökar med 
ökad nedbrytningsgrad, som mycket tyder på (se figurtexten till figur 80), påskyndas 
nedbrytningsprocessen. Till detta kommer pågående klimatförändringar som kan skynda på 
denna process ytterligare. Mannavuoma ligger redan i ett marginalområde för 
palsförekomsten i Sverige där dagens klimatförhållanden inte är gynnsamma för palsar (se 
avsnitt 2.1.3). 

5.5 Fotografier  
En viktig del av den inledande dokumentationen har varit att följa upp den 
fotodokumentation som gjordes av Britt och Bernt Forsgren på 1960-talet genom att ta nya 
foton av samma motiv. Flera omständigheter har försvårat arbetet, framför allt de stora 
förändringar som ägt rum i palsmyren. I flera fall har det exempelvis inte gått att exakt 
återfinna den plats varifrån ett foto har tagits. I andra fall har denna plats förändrats, i första 
hand genom den har utgjort en pals som nu är borta eller kraftigt hopsjunken. Då måste 
omfotograferingen ske från en lägre nivå vilket förändrar perspektiven. I något fall har det 
över huvud taget inte gått att ta sig ut till fotograferingspunkten eftersom denna i dag utgör 
blöt myr. 

I detta avsnitt redovisas ett tiotal bildpar som – trots de nämnda svårigheterna – bedömts 
kunna illustrera och ge en fördjupad bild av tidigare i detta kapitel beskrivna förändringar. 
Fotona från 1960-talet kompletterar också de foton som återges i kapitel 3. Urvalet av 
bilderna har skett så att de också – genom förnyad fotografering av samma motiv vid 
framtida omdrevsdokumentation – ska kunna ingå i tidsserier av foton som illustrerar 
palsarnas utveckling under längre perioder. 
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Figur 82. Transekt 1, sträckan 40 – 70 m, fotograferad 1966 mot dess riktning (se figurerna 8 och 11). 
Transektens sträckning framgår av käpparna till höger i bilden. Foto Bernt Forsgren (juli 1966).   

                                            

 

Figur 83. Samma vy som i figur 82 fotograferad 2014. Transektens sträckning framgår av de tillfälliga 
markeringarna till höger i bilden. Palsen har dragit sig tillbaka och sjunkit ihop påtagligt. I stället har 
mjukmatta och rished brett ut sig (jämför figur 78). Foto Susanne Backe (augusti 2014).  
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Figur 84. Vy från ungefär nordväst över huvuddelen av det i figur 79 redovisade avsnittet av transekt 
2 fotograferad 1966 från överytan av den första palsen i transekten.  Käpp C ligger 17 m och käpp D 
22 m in på transekten. Notera att palsarna i bildens centrala del är tydligt uppspruckna och ställvis 
utsatta för blockerosion i kanterna. Foto Bernt Forsgren (juli 1966). 

 

 

Figur 85. Samma vy som i figur 84 fotograferad 2014. Palsarna i bildens centrala del är till stor del 
borta. Den pals, från vilken fotot tagits, har minskat avsevärt i höjd och utbredning (jämför figur 79). 
Detta innebär att fotograferingen har skett från en lägre nivå vilket påverkat perspektivet. 
Exempelvis syns inte längre den tjärn som skymtar i bakgrunden av figur 84. Käppen i förgrunden är 
käpp C i figur 84. Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
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Figur 86. Vy från ungefär nordost över palsar och igenvuxna palskar  kring den punkt där transekt 2 
avgrenas från transekt 1. Fotograferad 1967 från en pals över vilken transekt 1 passerar. Transekt 2 
sträcker sig från palsen i övre högra hörnet mot vänster över palskaret (se käpparna) till sluttningen 
av nästa pals och vidare i nästa palskar (se figurerna 7 och 10). Foto Bernt Forsgren (juli 1967).  

 

Figur 87. Samma vy som i figur 86 fotograferad 2014. Palsarna i transekt 1, inklusive den pals varifrån 
transekt 2 utgår, är kraftigt hopsjunkna. Nästa pals i transekt 2 är helt borta. Detta framgår också av 
figurerna 18, 20, 76 och 77. Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
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Figur 88. Vy över den första tredjedelen av transekt 2 fotograferad 1967 från ungefär sydsydväst.  
Transekten börjar i en punkt på palsen i övre vänstra hörnet strax utanför bildens kant. Den passerar 
sedan över palskaret längst till vänster och palsen i bildens centrala del där läget markeras av de två 
käpparna till höger i bilden (se figurerna 7 och 9). Jämför även figur 86 där samma del av transekt 2 
syns i bakgrunden (fotograferad från motsatt håll). Foto Bernt Forsgren (juli 1967).  

 

 

Figur 89. Samma vy som i figur 88 fotograferad 2014. Den första palsen i transekt 2 har dragit sig 
tillbaka och minskat betydligt i höjd medan den andra till stor del har försvunnit (se figur 77). Foto 
Susanne Backe (augusti 2014).   
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Figur 90. Del av transekt 1 fotograferad från ungefär söder. Den bortersta käppen till höger i bilden 
markerar ändpunkten (79 m) i figur 11. Det avsnitt (64 – 69 m), där transekten passerar över ett 
kärrparti med fastmatta, syns tydligt. Foto Bernt Forsgren (juli 1966).  

 

 

Figur 91. Samma vy som i figur 90 fotograferad 2014. Palsarna har överlag sjunkit ihop och dragit sig 
tillbaka. Kärret i bildens mitt har utvidgats och blivit blötare. Transektens sträckning anges av den 
tillfälliga markeringen med käppar. Dessa har placerats i samma lägen som käpparna i figur 90 av 
vilka rester fanns kvar i marken (jämför figur 71). Foto Susanne Backe (augusti 2014).   
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Figur 92. Vy över område i den nordöstra delen av myren, mellan de båda transekterna, fotograferad 
från ungefär sydsydost 1967. Här syns jämförelsevis välutvecklade palsar med pågående 
blockerosion. Transekt 1 är dragen över det bortre palskomplexet. Foto Bernt Forsgren (juli 1967).  

 

 

Figur 93. Samma vy som i figur 92 fotograferad 2014. Den centrala palsen i figur 92 har dragit sig 
tillbaka och till stor del sjunkit ihop. Det är närmast fråga om en kollaps. Palsarna i bakgrunden har 
också sjunkit ihop påtagligt. Foto Susanne Backe (augusti 2014).  
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Figur 94. Vy över delvis samma område som i figur 92 fotograferad från ungefär västnordväst 1967. 
Den centrala palsen är densamma som i figur 92 men återges här från ett annat håll. Foto Bernt 
Forsgren (juli 1967).  

Figur 95. Samma vy som i figur 94 fotograferad 2014. Kollapsen av den centrala palsen syns tydligt 
liksom minskningen av höjden hos palsarna i bakgrunden. Foto Susanne Backe (augusti 2014).  
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Figur 96. Tuvor invid den nordvästligaste palsen i myren fotograferade från ungefär söder 1967. 
Sådana tuvor beskrevs från flera ställen i området av Britt Forsgren (1970). Liknande tuvor syns även i 
figur 94. Foto Bernt Forsgren (juli 1967).  

 

 

Figur 97. Samma vy som i figur 96 fotograferad 2014. Tuvorna finns kvar men är lägre och mindre 
distinkta, bl.a. genom att ha vuxit ihop med varandra. Samma förändring har noterats på andra håll i 
myren. Palsen har till stor del försvunnit. Foto Susanne Backe (augusti 2014).  
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6. Palsmyrövervakningens olika aktiviteter och variabler 

 
Uppläggningen och genomförandet av det fortsatta arbetet med övervakning av palsmyren i 
Mannavuoma behandlas i den tidigare nämnda undersökningstypen (Wester et al. 2015). 
Inga frågor kring detta arbete tas därför upp i denna rapport. I stället hänvisas till 
undersökningstypen från vilken nedanstående sammanfattande tabell med aktiviteter och 
variabler inom ramen för fortsatt palsmyrövervakning har hämtats. 

 

 

 

Från Wester et al. (2015) 
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