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Förord 
I denna rapport presenteras resultatet av det inledande arbetssteget i 
övervakning av palsmyren Oaggujeaggi, 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 Oaggujeaggi, en palsmyr 
i den allra nordligaste delen av Lappland 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. Oaggujeaggi är en välavgränsad palsmyr som ligger 
isolerat i björkskogsregionen på en höjd av ca 470 m ö. h.  Dokumentationen omfattar en 
beskrivning av palsmyrens natur (morfologi, hydrologi, vegetation, djup till tjälytan m.m.) 
med inriktning på dagens förhållanden. Den bygger på litteratur, flygbilder, en laserbaserad 
höjdmodell och fältstudier. Fokus ligger på faktorer som har påverkat palsarnas status fram 
till dagens situation och kan påverka deras bevarande framöver.  

Morfologin redovisas genom en upprättad karta över utbredningen av palsar (inklusive 
palslika bildningar i ren mineraljord), fyra transekter och ett stort antal fotografier. Palsarna 
är över lag låga och flacka och uppträder tillsammans i komplex. Deras totala areal har 
beräknats till 21,67 ha och deras medelhöjd (enligt laserskanningen) var 1,07 m vilket 
innebär att den totala palsvolymen uppgick till ca 231 900 m³. Vidare konstaterades att den 
maximala palshöjden var 4,25 m. 

Vegetationen har karterats utmed de fyra transekterna. På palsarna dominerar 
ristuvevegetation helt, medan omgivande myrmark (topogena kärr eller mosseplan) intas av 
fastmattor eller mjukmattor. Djupet till tjälytan varierar och tenderar att öka med 
minskande mäktighet av palsarnas ytliga torvlager. 

Större delen av myren har en av tidigare nedbrytning präglad morfologi men karakteriseras i 
dag av en betydande stabilitet. Under det senaste halvseklet har nedbrytningen varit av 
mindre omfattning eller inte förekommit alls, med undantag för ett par begränsade områden 
i sydväst och i öster. Vattensamlingar som uppstått genom tidigare nedbrytning av palsar har 
i flertalet fall vuxit igen helt eller delvis. Nya sådana vattensamlingar har uppstått i mycket 
begränsad omfattning. 

Större delen av palsmyren syns sålunda befinna sig i ett jämförelsevis stabilt stadium och 
palsarna bedöms inte riskera att utsättas för mer långtgående nedbrytning så länge 
nuvarande klimatförhållanden består. Avgörande för utvecklingen framöver blir hur stora 
och snabba de pågående klimatförändringarna blir. Situationen kan snabbt förändras till det 
sämre och prognoserna för de närmast decennierna är inte gynnsamma för bevarandet av 
palsarna.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Oaggujeaggi, en av de 
nordligaste palsmyrarna i Sverige. Den har valts ut för att ingå i ett påbörjat 
övervakningsprogram för landets 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).   

Lithalsar är palslika bildningar som uppstått på samma sätt som palsar och skiljer sig från 
sådana enbart genom att sakna torv i ytan (Wramner 1972 a). I den studerade palsmyren 
finns i viss utsträckning lithalsar och framför allt övergångsformer mellan palsar och lithalsar 
(med såväl torv som mineraljord i ytan). Se Wramner et al. 2012. Likheten mellan palsar och 
lithalsar liksom den glidande övergången dem emellan gör att även lithalsar har inkluderats i 
dokumentationen av palsmyren i Oaggujeaggi. 

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 
utveckling och rapportera om denna till EU. Palsmyrar förekommer inom EU endast i den 

                                                           
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 b).  
2 Den här använda termen palsmyr motsvarar den i Naturvårdsverkets nationella våtmarksinventering använda 
termen blandmyr av palstyp (Gunnarsson & Löfroth 2009). 
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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 Oaggujeaggi – som bedömts vara representativa för palsmyrarna i 
Sverige. Programförslaget har utformats så att det 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). Se 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.  

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 
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.  

                                                           
3 Samtliga i rapporten återgivna kartor, flygbilder, höjdmodeller etc. är orienterade med norr uppåt. 
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Figur 1. Förekomster av palsmyrar enligt Kartering av Sveriges palsmyrar (Backe 2014). Röd yta 
markerar palsförekomst. Den svarta kvadraten anger läget av Oaggujeaggi. 

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. 
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1.2 Uppdraget 
Enligt avropsavtal 2014-04-144 mellan Naturvårdsverket och Brockmann Geomatics Sweden 
AB avser uppdraget en fortsättning i Oaggujeaggi av den inledande dokumentation av 
palsmyrarna i övervakningsprogrammet som påbörjats genom ett pilotprojekt i Tavvavuoma. 
Fältarbetet för denna dokumentation skall genomföras under sommaren 2014. Enligt ett 
liknande avropsavtal 2015-04-095 skall data insamlade under 2014 processeras och 
analyseras under 2015. Detta skall ske med användning av den i Tavvavuoma utvecklade 
metodiken. En slutrapport skall redovisas senast 2016-01-31. Dokumentationen skall 
omfatta det område som laserskannades 2009. Se figurerna 2 och 6.  

Enligt avtalen innebär uppdraget att övervakningsverksamheten nu tagits i löpande drift. 

Dokumentationen skall i möjligaste mån bygga på fjärranalys, men i uppdragen ingår det 
2014 genomförda kortare fältbesöket för validering, fotografering, vegetationskartering, 
tjäldjupsmätning m.m. Det ingår inte i uppdragen att göra någon närmare undersökning av 
palsarnas inre byggnad genom borrning, schaktning el. dyl. 

Uppdragen innefattar följande moment: 

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

• 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/lithalsar, 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, processering och analys av data 
• Sammanställning av rapport till Naturvårdsverket 

 
Uppdragen avser en dokumentation av den nuvarande situationen i Oaggujeaggi med 
utgångspunkt från bl.a. 2009 års laserskanning. De innefattar således inte en dokumentation 
av situationen längre bak i tiden. En mer ingående sådan, av det slag som gjorts i 
Tavvavuoma och Mannavuoma, kan inte heller göras i Oaggujeaggi. Orsaken är att här helt 
saknas äldre fältdata (till skillnad från situationen i de två andra områdena).  Ett undantag är 

                                                           
4 Naturvårdsverkets ärendenummer NV-02907-14. 
5 Naturvårdsverkets ärendenummer NV-2224-15-002  
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utbredningen av öppet vatten, där förändringar sedan 1963 i Oaggujeaggi kunnat 
dokumenteras genom att jämföra flygbilder från detta år med sådana från 2010.  

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 och flygbilder från 1963, data från fältarbetet 
2014 (som föregicks av ett kort, rekognoscerande besök 2009, se Wramner et al. 2012) samt 
relevant litteratur. Den nyligen genomförda totalkarteringen av palsförekomsterna i Sverige 
(Backe 2014) har avsevärt förbättrat möjligheterna sätta in palsmyren i Oaggujeaggi i ett 
vidare nationellt sammanhang. 

Vad gäller fjärranalys har för dokumentation av situationen kringt 2010 använts digitala, 
ortorektifierade färgbilder från 2010 och en specialbeställd högupplöst laserskanning (med 
röd laser) från 2009. För dokumentationen av öppet vatten på 1960-talet har använts 
svartvita ortorektifierade flygbilder från 1963 i skala 1:30.000.6 

Fältarbetet dokumenterades genom bl.a. fotografering och genomfördes den 23 – 25 augusti 
2014 av Susanne Backe, Urban Gunnarsson, Niklas Hahn och Per Wramner. Det omfattade 
de punkter som anges i avsnitt 1.2 

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.  

                                                           
6 Därutöver finns infraröda flygbilder, svartvita flygbilder från 1979  och mycket högupplösta satellitdata 
(QuickBird och WoldView-2) tillgängliga för Oaggujeaggi. Dessa har dock inte behövt användas i detta fall. 
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Följande personer har på olika sätt medverkat i projektet: 

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

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

• Saad Alsam, Brockmann Geomatics Sweden AB – Bildhantering, GIS  
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2. Oaggujeaggis naturförhållanden 

Detta kapitel innehåller en kortfattad beskrivning av Oaggujeaggis naturförhållanden. Syftet 
är att ge en allmän bild av den miljö i vilken palsarna uppträder liksom att sätta in dem i sitt 
större naturgeografiska och biologiska7 sammanhang. 

Oaggujeaggi är beläget i allra nordligaste Sverige, ca 15 km sydsydost om Treriksröset. Se 
översiktskartan i figur 1. Området tillhör den alpina regionen enligt EU:s biogeografiska 
regionindelning (Weide 2014). Enligt den nordiska indelningen i naturgeografiska regioner, 
som ligger till grund för naturvårdsplanering av våtmarker i Norrbottens län, ingår 
Oaggujeaggi i region 36 d, Lapplands högfjällsregion (Johansson 1996; Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 2004). Området är dock beläget i relativt flack förfjällsterräng på urberg 
öster om den egentliga fjällkedjan.  

Oaggujeaggi utgör ett myrkomplex med framför allt palsmyrar där också lithalsar och 
framför allt övergångsformer pals – lithals förekommer. I myrkomplexet ingår vidare öppet 
vatten och fastmarkspartier med björkskog, rished m.m. 

Oaggujeaggi är utsträckt på båda sidor av älven Kummaeno som i en bred, flack dalgång 
rinner mot ost och sydost till Könkämäälven. Dalgången omges av mjukt undulerande 
kalfjällsområden med ofta svagt markerade toppar vars höjd sällan överskrider 800 – 900 m. 
Morfologin kan närmast beskrivas som vågig bergkullsterräng och vegetationen består till 
stor del av ris- och lavhedar (Ulfstedt 1982). 

Vid Oaggujeaggi bildar älven välutvecklade meanderbågar. Här finns även avsnörda sådana 
bågar i form av mer eller mindre igenvuxna korvsjöar. Älven rinner i sin nuvarande 
sträckning alldeles intill palsar – eller lithalsar – och de avsnörda meanderbågarna tyder på 
att så har varit fallet också tidigare.  

En välavgränsad palsmyr i myrkomplexets norra del utgör det undersökningsområde som 
enligt uppdraget skall dokumenteras närmare. En laserskanning av detta område, som 
avgränsas med röd linje i figur 2, genomfördes 2009.   

Palsmyren ligger i en öppen sänka på en höjd av ca 470 m ö. h. Dalbotten har en bredd av 1 – 
2 km och är mycket flack. Den omges dels av markanta lågfjäll med en höjd av 600 – 750 m, 
dels av svaga sluttningar mot angränsande höjdområden, framför allt i söder.  

Figur 2 visar en topografisk karta över Oaggujeaggi med omgivningar och figur 3 en flygbild 
över undersökningsområdet med närmaste omgivningar. Figurerna visar palsmyrens läge i 
terrängen liksom omgivande fjällsluttningar och den flacka dalbotten där Kummaeno 
meandrar fram. I figur 3 syns de avsnörda meanderbågarna tydligt.     

                                                           
7 Oaggujeaggi har av allt att döma ett värde som biotop för våtmarksfåglar men brist på data gör att denna 
aspekt inte behandlas närmare.  
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Figur 2. Karta över Oaggujeaggi med omgivningar (utdrag ur topografiska kartan).  Den röda linjen 
avgränsar undersökningsområdet (dvs. det laserskannade området). 

   

 
Figur 3. Flygbild (från 2010) över undersökningsområdet med närmaste omgivningar. 
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2.1 Geologi  
Berggrunden i och kring Oaggujeaggi domineras av sura intrusivbergarter (främst gnejser och 
graniter) med en ålder av 2 – 3 miljarder år. Alldeles norr om undersökningsområdet finns 
även smala nordväst – sydostliga stråk av ultrabasiska gångbergarter. Berggrunden är 
således betydligt äldre än i den egentliga fjällkedjan längre västerut. De dominerande 
bergarterna i området ger upphov till i allmänhet relativt sura och näringsfattiga 
markförhållanden vilket bl.a. återspeglas i vegetationen. Den jämförelsevis flacka topografin 
i omgivande höjdområden är en följd av att berggrunden under mycket lång tid utsatts för 
nedbrytande krafter. Sammanfattande översikter finns hos Ulfstedt (1982) och Sveriges 
geologiska undersökning (2015 a). 

Kalt berg är vanligt förekommande på högre nivåer i trakten och finns närmast Oaggujeaggi 
på Oagguvárri och Nilsivaara (se figur 2). Här finns också tydliga rasbranter (se figur 6). 

Jordarterna i Kummaenos dalgång utgörs till betydande del av grovkorniga isälvsavlagringar 
som ofta bildar ryggar eller kullar och har avsatts direkt av isälvar i samband med den 
senaste landisens avsmältning. Här finns också finkorniga isälvssediment, bl.a. i Oaggujeaggi,  
som avsatts på längre avstånd från isranden i isdämda sjöar. Dessa sediment är tjälskjutande 
och spelar en avgörande roll för bildningen av palsar och lithalsar i området. De underlagrar 
torven i palsmyren och finns också på den omgivande fastmarken. Vidare förekommer 
moränjordar i nordväst och sandiga älvsediment närmast Kummaeno. Sammanfattande 
översikter finns hos Ulfstedt (1982) och Sveriges geologiska undersökning (2015 b). 

2.2 Klimat  
Oaggujeaggi ligger i ett område som är mer präglat av permafrost och frostmarksformer än 
kanske någon annan del av den svenska fjällregionen. Någon mil söderut finns t.o.m. typiska 
pingos8 som kräver ett mer arktiskt klimat än palsar (Lagerbäck & Rodhe 1985 och 1986). 

Närmaste klimatstation ligger i Naimakka, ca 40 km mot sydost och 402 m ö.h.9 Enligt 
Lagerbäck & Rodhe (1985) har pingolokalen ca 1° C lägre årsmedeltemperatur än Naimakka. 
Detta borde gälla också för Oaggujeaggi med tanke på dess närhet till och likartade 
förhållanden med pingoområdet.  

För perioden 1961 – 1990 hade Naimakka årsmedeltemperaturen -2,6° C och 
medelårsnederbörden 429 mm. För den senaste 10-årsperioden var årsmedeltemperaturen  
-1,5° C och medelårsnederbörden 459 mm. Utvecklingen av medeltemperaturen (° C) för 
januari, april, juli och oktober sedan 1965 i Naimakka framgår av tabell 1. 
Årsmedeltemperaturen och årsnederbörden sedan 2002 framgår av tabell 2. 
                                                           
8 Pingos är kullar med permafrost som kan bli betydligt högre än palsar, innehåller massiv is och bildas genom 
att vatten under hydrostatiskt tryck pressas upp och fryser till is. Det är således fråga om en helt annan 
fysikalisk process än den tjällyftning som ligger bakom palsbildningen (Wramner 1972 b). 
9 Samtliga redovisade klimatdata har hämtats från SMHI:s officiella statistik (http://data.smhi.se). 
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Tabell 1. Utvecklingen av medeltemperaturen i Naimakka (° C). 

Period Januari April   Juli Oktober 
1965-70 -18,3 -5,2 11,2 -3,0 
1971-80 -15,6 -4,5 12,4 -3,0 
1981-90 -16,5 -3,5 11,9 -1,2 
1991-00 -12,6 -4,2 12,2 -1,9 
2001-10 -13,1 -2,5 12,8 -0,7 
 

Den i tabell 1 redovisade utvecklingen under det senaste halvseklet överensstämmer i stort 
med den som noterats på andra håll i norra Lappland, dvs. en klar ökning av 
medeltemperaturen utom i juli. Några slutsatser av direkt betydelse för palsövervakningen 
kan i nuläget inte dras från dessa temperaturdata.  

Tabell 2. Årsmedeltemperatur och årsnederbörd i Naimakka sedan 2002. 

År Medeltemperatur 
(◦C) 

Nederbörd (mm)  

2002 - 2,0 335 
2003 - 1,4 348 
2004 - 1,5 616 
2005 - 0,9 487 
2006 - 0,9 442 
2007 - 1,2 499 
2008 - 1,6 504 
2009 - 1,5 329 
2010 - 3,3 450 
2011 - 0,3 538 
2012 - 2,6 483 
2013 - 1.6 465 
2014 - 1,0 335 
 

Medelvärdet av årsmedeltemperaturen för den angivna 13-årsperioden är -1,5° C (att 
jämföra med -2,6° C för perioden 1961 – 1990). Någon tydlig trend i utvecklingen under 
2000-talet kan inte urskiljas. Som nämnts ovan har årsmedeltemperaturen i Oaggujeaggi 
bedömts vara ca 1° C lägre än i Naimakka. Därför skulle det redovisade medelvärdet kunna 
justeras till -2,5° C för att ge en ungefärlig bild av dagens situation i Oaggujeaggi. Detta värde 
ligger inom den gräns för temperaturklimatet – en årsmedeltemperatur lägre än -2 till -3° C – 
som angivits för palsförekomsterna i Sverige (Zuidhoff & Kolstrup 2000).  

På motsvarande sätt anger Zuidhoff (2003) gränsvärden för nederbörd. Palsar förekommer i 
områden där medelnederbörden under vintern (november – april) är mindre än 250 mm och 
medelårsnederbörden är mindre än 500 mm. Värdena för medelårsnederbörden i Naimakka 
för såväl perioden 1961 – 1990 (429 mm) som 2000-talet (449 mm) ligger under detta 
gränsvärde. Av allt att döma gäller detta även för nederbörden under vintern. Det saknas 
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underlag för att göra någon närmare bedömning av eventuella skillnader mellan Naimakka 
och Oaggujeaggi när det gäller nederbörd. Med tanke på det relativt korta avståndet mellan 
dem och likheterna beträffande läge i stort, topografi m.m. har det dock bedömts sannolikt 
att nederbördsdata från Naimakka ger en ungefärlig bild av situationen också i Oaggujeaggi.  

Dagens förhållanden i Oaggujeaggi tycks således fortfarande uppfylla de klimatologiska 
förutsättningar som anses gälla för existensen av palsar.  

Det är inte bara förekomsten av palsar och lithalsar som tyder på ett bistert klimat med låg 
nederbörd och starka vindar i och kring Oaggujeaggi. Periglaciala strukturmarksformer är 
vanligt förekommande. Antydan till tundrapolygoner har iakttagits från luften på plana, högt 
belägna ytor. Flytjordsvalkar är vanliga på sluttningar. Blocksänkor, stenströmmar och 
stengropar har iakttagits på flera ställen.   

Oaggujeaggi ligger öppet och är tydligt påverkat av vinden och dess erosion. Exempel på 
detta är vinderoderade ytor – vindsår – på palsar, lithalsar och sandiga fastmarkspartier. 
Likaså är vegetationen på flera håll tydligt tuktad av vind och snödrev. Emellertid är vindsår 
inte lika frekvent förekommande och spår av en dominerande vindriktning inte lika tydliga 
som i t.ex. Tavvavuoma (Wramner et al. 2012).  

En regional studie av erosionsytor (utan vegetation), som kan vara av intresse i detta 
sammanhang, har gjorts av Flarup (2003) på den östra delen av Rostonsölkäplatån från 
Kummaenos dalgång och söderut. Höjden är ca 650 m ö.h. Ytorna bedömdes till den helt 
övervägande delen  vara ett resultat av vinderosion, framför allt under vintern. Deras areal 
hade minskat med 30 % mellan 1963 och 1994. Samtidigt noterades en antydan till ändrad 
detaljlokalisering i terrängen, från lägen vettande mot sydväst – väst till sådana vettande 
mot nord – väst. Detta kan bero på ändringar i vindmönstret.  

Flarup (2003) har också ställt samman tillgängliga vinddata från Naimakka. Dessa redovisas 
här, även om inga säkra slutsatser om vindförhållandena i Oaggujeaggi kan dras från dem. 
Det lokala vindmönstret påverkas nämligen i hög grad av den lokala/regionala terrängen och 
topografin. Figur 4 visar den procentuella fördelningen av vindriktningar för perioden 1965 – 
1994. Figur 5 visar motsvarande fördelning för vindstyrkor över 7 m/s. Det är sådana 
starkare vindar som anses spela störst roll för uppkomsten av erosionsytor i det studerade 
området – och sannolikt också när det gäller vindsår på palsar och övriga spår av 
vindpåverkan i Oaggujeaggi.  

Vinden har också en avgörande betydelse för snöfördelningen som är en faktor av största 
betydelse för uppkomsten och den fortsatta utvecklingen av palsar. Orsaken är att ju 
tunnare det isolerande snötäcket är desto större är förutsättningen för frosten att tränga 
ned i marken under vintern (Wramner 1973). 
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Figur 4. Procentuell fördelning av vindriktningar 
i Naimakka 1965 – 1994. 

Figur 5. Procentuell fördelning av 
vindriktningar för vindar över 7 m/s i Naimakka 
1965 – 1994. 

 

2.3 Vegetation  
Figur 6 visar en schematisk vegetationskarta över Oaggujeaggi med omgivningar som 
upprättats av Lantmäteriverket. Palsmyrarna på båda sidor av Kummaeno omges till stor del 
av flacka, fuktiga rishedar med inslag av buskvegetation. På sluttningarna upp från dalbotten 
dominerar fjällbjörkskog som sträcker sig upp till kalfjället på en höjd av ca 700 m. Där vidtar 
torrare rishedar. 

Vegetationen är överlag artfattig och präglad av områdets karga mark- och 
klimatförhållanden. Störst frodighet finns utmed vattendrag och i våtmarkernas randzoner 
där videsnår med inslag av björk är vanliga.  

Vegetationen i den närmare undersökta palsmyren beskrivs närmare i nästa kapitel. Fotona 
av olika delområden och längs de fyra transekterna ger inte bara en översiktlig bild av 
vegetationen i själva myren utan i många fall också i dess omgivningar.  
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Figur 6. Schematisk vegetationskarta över Oaggujeaggi med omgivningar (samma område som i figur 
2) upprättad av Lantmäteriverket. Den röda linjen visar omfattningen av det laserskannade området. 
Teckenförklaring se nedan. 

Punkttyp 

 

Vegetationstyp 
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3. Den studerade palsmyren 

I detta kapitel redovisas själva dokumentationen av den närmare studerade palsmyren 
(undersökningsområdet) i Oaggujeaggi (se figurerna 7 och 8). Arbetet med och 
redovisningen av dokumentationen har skett på det sätt som angivits i uppdragen (se avsnitt 
1.2) och specificerats i undersökningstypen (Wester et al. 2015).  

I avsnitt 3.1 ges en allmän beskrivning av dagens situation. Den inkluderar relevanta 
fjärranalysdata, en kartering av områdets palsar/lithalsar, representativa fotografier m.m. I 
avsnitt 3.2 redovisas en beräkning av palsarnas/lithalsarnas area och volym, i avsnitt 3.3 en 
detaljerad kartering av morfologi, vegetation, torvdjup och djup till tjälytan utmed fyra 
transekter samt i avsnitt 3.4 mätningar av torvdjup och djup till tjälytan utanför 
transekterna. 

3.1 Allmän beskrivning av palsarna/lithalsarna 

3.1.1 Översikter baserade på grundläggande fjärranalysdata 
Enligt uppdragen skall dokumentationen av Oaggujeaggi i möjligaste mån baseras på 
fjärranalysdata. Grundläggande sådana har varit en flygbild från 2010 och en höjdmodell av 
undersökningsområdet byggd på laserskanning utförd 2009. 

Flygbilden återges i figur 7. Den ger en överblick av palsmyrens allmänna morfologi, bl.a. 
utbredningen av palsar/lithalsar liksom rester av sådana i form av öppna eller igenvuxna 
vattensamlingar och strukturer i vegetationen. Det framgår att utbredningen inte är helt 
begränsad till undersökningsområdet utan också berör områden öster och sydöst om detta.  

 
Figur 7. Flygbild (från 2010) över undersökningsområdet (det laserskannade området).  
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Höjdmodellen återges i figur 8. Den ger en detaljerad bild av ytformer, höjdförhållanden och 
vissa vegetationsstrukturer. 

 
Figur 8. Höjdmodell (baserad på laserskanning 2009) av undersökningsområdet. Olika nivåer anges 
med olika färger (grön lägst, brunviolett högst). De brunaktiga eller beiga partierna utgör i allmänhet 
palsar (i öster även övergångsformer till lithalsar eller rena sådana). De högsta palsarna finns i väster 
och myren lutar mot öster och söder.  

Flygbilden och höjdmodellen ger tillsammans en god överblick av undersökningsområdets 
morfologi och naturförhållanden i övrigt. De ligger också – tillsammans med observationer i 
fält – till grund för de mer ingående beskrivningar av dessa som redovisas i de följande 
delarna av detta kapitel. 

3.1.2 Palsarnas/lithalsarnas utbredning och morfologi 
Som nämnts i avsnitt 1.2 ingår i uppdraget att göra en kartering av palsar, öppet vatten och 
ofrusen myr i hela undersökningsområdet. Palskarteringen har inkluderat lithalsar och 
övergångsformer mellan palsar och lithalsar. 10   

Utbredningen av palsar (och i tillämpliga fall lithalsar och övergångsformer palsar/lithalsar) 
har karterats genom visuell tolkning av 2010 års flygbild i kombination med höjdkurvor från 
2009 års laserbaserade höjdmodell. Dessa läggs över varandra i datorn med ArcGIS. Även 
                                                           
10 Det har inte varit möjligt att vid karteringen skilja palsar och lithalsar åt. I området är ytformer och 
vegetation närmast identiska och övergångsformer mellan dem är minst lika vanliga som de renodlade 
formerna. Till detta kommer att de i stort sett bildas och utvecklas på samma sätt och spelar samma roll för 
Oaggujeaggis morfologiska och ekologiska förhållanden. Därför finns det inte heller någon anledning, med 
tanke på syftet med övervakningen, att skilja palsar och lithalsar åt.  
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utbredningen av vatten har karterats genom flygbildstolkning. Resterande ytor har 
klassificerats som myr såvida de inte till följd av topografi eller av andra skäl uppenbarligen 
utgör fastmark. Se vidare Wester et al. (2015). 

Utöver palsar/lithalsar och öppet vatten intas undersökningsområdet till helt övervägande 
del av ofrusen myr. Undantag utgör ett par mindre, närmast marginella, fastmarkspartier 
utmed områdesgränsen i norr och sydväst. De ligger inte i närheten av palsarna och övergår 
gradvis i myrmark. Därför har det inte bedömts finnas anledning att i redovisningen skilja 
ofrusen myr och fastmark åt. 

Palsarna i undersökningsområdet karakteriseras av ringa höjd, flacka ytformer och kantzoner 
med rik buskvegetation. Detta förhållande kan i viss mån ha påverkat noggrannheten av den 
gjorda palskarteringen. Valideringar med hjälp av fältdata, bl.a. foton, tyder emellertid på att 
noggrannheten är tillräcklig för att  syftet från övervakningssynpunkt med denna kartering 
skall uppnås (se vidare Wester et al. 2015).    

Den utförda karteringen presenteras i form av en karta där också förekomst av öppet vatten 
redovisas. Kartan återges med flygbilden som underlag i figur 9 och med höjdmodellen som 
underlag i figur 10. Dessa båda sätt att redovisa förekomsten av palsar/lithalsar i kartform 
kompletterar och förstärker varandra genom att ge en fördjupad bild jämfört med om 
endast en av bakgrundsbilderna används. Figur 9 ger en bättre bild av träd- och 
buskvegetation, olika myrtyper m.m. och figur 10 en bättre bild av höjdförhållanden, 
ytformer och vegetationsstrukturer som indikerar tidigare pals/lithalsförekomster.  

 
Figur 9.  Palskarta över undersökningsområdet med palsar/lithalsar (brun färg) och öppet vatten (blå 
färg) redovisade med 2010 års flygbild som underlag.  
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Figur 10.  Palskarta över undersökningsområdet med palsar/lithalsar (brun-gul-grön-blågrön färg 
beroende på höjd) och öppet vatten (blå färg) redovisade med 2009 års höjdmodell som underlag.  

Som framgår av figurerna 9 och 10 domineras undersökningsområdet av tre vidsträckta 
palskomplex: ett i den västra och sydvästra delen, ett i den centrala delen (väster och söder 
om de tre stora palskaren) och ett i den östra delen. Det senare är störst till ytan och 
innehåller också lithalsar och övergångsformer palsar – lithalsar. Vidare finns tre mindre 
palskomplex i myrens norra delar liksom spridda palsar (i öster och sydost även lithalsar) 
som är fristående eller samlade i mindre grupper. Palsarna är flacka, ofta långsträckta (i vissa 
fall närmast strängformade) eller – särskilt i öster – mjukt rundade. De är till största delen 
vegetationstäckta. Höjden är upp till 2-3 m (i ett fall drygt 4 m) i den västra delen men avtar 
mot öster. Palsarna visar spår av såväl tidigare som pågående nedbrytning. I myren finns 
bl.a. tre stora palskar med öppet vatten (se figurerna 9 och 10). Den pågående 
nedbrytningen syns dock inte vara av det mer intensiva slaget, annat än lokalt som i myrens 
sydvästra och östra delar.  

Översiktliga fältrekognosceringar tyder på att palsarna utan undantag har en kärna av 
mineraljord. Spridda observationer i rasbranter och i lithalsar tyder på att mineraljorden ofta 
består av ett tunt sandlager överst och därunder av finkorniga sediment med dominans av 
silt och med hög tjällyftningsförmåga. Torvmäktigheten är över lag ringa (< 1 m) och avtar i 
allmänhet mot öster.  

Undersökningsområdet har delats in i fyra delar (nordvästra, sydvästra, nordöstra respektive 
sydöstra) som framgår av figur 11. Förstoringar av figurerna 9 och 10 för vart och ett av 
dessa delområden utgör utgångspunkten för allmänna beskrivningar av respektive 
delområde. Beskrivningarna inriktas framför allt på palsarnas/lithalsarnas morfologi och sker 
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också med hjälp av representativa fotografier. För partier av särskilt intresse redovisas också 
förstoringar av figur 10 i ännu större skala. Här har lagts in höjdkurvor (ekvidistans 0,5 m) 
som hämtats från höjdmodellen. 

 
Figur 11. Indelning av undersökningsområdet i fyra delområden. 

3.1.2.1 Delområde 1  

I figurerna 12 och 13 visas gränserna för delområde 1 och områdets allmänna morfologi.  

 
Figur 12. Delområde 1 (förstoring av figur 9, nordvästra delen). 
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Figur 13. Delområde 1 (förstoring av figur 10, nordvästra delen). 

Palsarna i huvuddelen av delområde 1 karakteriseras främst av kantig profil, oregelbunden 
ytkonfiguration och flack överyta vars detaljmorfologi ofta är ojämn, närmast småkullig eller 
tuvig. Karakteristiskt är också markanta inskärningar och sprickor på palsarnas ovansidor. 
Mot söder och öster blir formerna mjukare och sprickmönstren mindre framträdande. 
Vegetationen är mer eller mindre heltäckande med kal torv endast på begränsade ytor. 
Figurerna 14 – 18 ger en representativ bild av palsarnas morfologi och vegetation.  

 
Figur 14. Den norra delen av delområde 1 från ungefär nordost. Notera de plana men tuviga 
palsöverytorna, de inskurna sänkorna och viss pågående blockerosion. Foto Per Wramner (augusti 
2014).  
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Figur 15. Förstoring av den nordvästra delen av figur 13 med inlagda höjdkurvor (ekvidistans 0,5 m) 
hämtade från höjdmodellen.  Notera strängen i myren närmast den västra palsen.  

 
Figur 16. Den östra delen av delområde 1 från ungefär nordväst. Notera de låga palsflaken och de 
stora palskaren i bildens mitt. I bakgrunden syns Nilsivaara. Foto Per Wramner (augusti 2014).  
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Figur 17. Den östra delen av delområde 1 från ungefär sydost. Notera de plana palsöverytorna, den 
heltäckande vegetationen och frånvaron av tecken på aktiv nedbrytning. I bakgrunden syns lågfjället 
Oagguvárri med den nordöstra toppen till höger och den svagt markerade sydvästra toppen till 
vänster (jämför figur 2). Foto Per Wramner (augusti 2014). 

 

 

 
Figur 18. Den sydvästligaste delen av delområde 1 från ungefär sydost. Palsen i bildens centrum är 
den sydvästligaste i delområdet och är utsatt för pågående blockerosion från i första hand söder. Den 
är fristående och halvbågformad med den konkava sidan mot västsydväst (jämför figur 12). I 
bakgrunden till höger syns Oagguvárris nordöstra topp. Foto Per Wramner (augusti 2014).  
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Som redan framgått har delområde 1 en morfologi som är tydligt påverkad av olika slags 
erosion och nedbrytning. Denna tycks i huvudsak ha ägt rum för mer än ett halvsekel sedan 
(se vidare kapitel 4). Fortfarande förekommer dock smältning och insjunkning under 
palsgölar, särskilt i den östra delen av delområdet (se figur 13). Vidare förekommer på vissa 
ställen blockerosion från sidan med palskarsbildning, särskilt i de södra delarna (se figurerna 
13 och 18). I flertalet fall är intensiteten dock låg (se figur 14). Spår av smältning och 
hopsjunkning av hela palspartier, utan synligt samband med palsgölar eller blockerosion, har 
inte iakttagits i någon nämnvärd omfattning men kan ha förekommit.  

Det är således tydligt att nedbrytningen på de flesta håll har avtagit i intensitet. Det gäller 
inte minst blockerosion. Igenväxande eller igenvuxna palskar och palsgölar är vanliga (se 
figurerna 16 och 17). 

Nedbrytningen av palsar har inte bara minskat i intensitet. I delområdet tycks också ske viss 
nybildning och tillväxt av palsar. Detta är av stort intresse i ett övervakningsperspektiv. 

På några ställen i områdets östra del har iakttagits rundade, något upphöjda partier med 
vissen myrvegetation, främst i igenvuxna palskar och i anslutning till befintliga låga palsar. 
Dessa bildningar utgör otvivelaktigt embryonala palsar. Sådana har också iakttagits i flera 
andra palsmyrar (se Wramner et al. 2012) och diskuteras närmare av Wramner (1973).  

 
Figur 19. Embryonal pals i delområde 1 från ungefär öster. Vegetationen har vissnat då myrytan höjts 
genom palsbildningen. I bakgrunden syns en något högre, av allt att döma tillväxande pals (jämför 
figur 20). Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
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Även liknande bildningar, som inte är upphöjda, har iakttagits i området. Sannolikt är dessa 
embryonala palsar som smält och sjunkit ihop. 

Flera något högre palsar, som lämnat det embryonala stadiet men bedöms vara unga och 
under tillväxt, har också iakttagits i delområde 1. De uppträder i allmänhet i anslutning till 
äldre palsar och skiljer sig från dessa genom sin morfologi – branta sidor och ett ”bulligt” 
utseende” – och avsaknad av typisk palsvegetation. Liksom embryonala palsar finns de 
främst i igenvuxna palskar och kan delvis fylla igen dessa. En typisk sådan pals är avbildad i 
figur 20. Enligt Wramner (1973) tyder den karakteristiska morfologin och vegetationen på att 
det är fråga om unga, tillväxande palsar.   

 
Figur 20. Låg pals som reser sig ur ett igenvuxet palskar i den sydöstra delen av delområde 1 från 
ungefär nordväst. Den markanta profilen (”bullform”) indikerar att det är fråga om en tillväxande 
pals som är yngre än omgivande palsflak. Foto Per Wramner (augusti 2014). 
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3.1.2.2 Delområde 2  

I figurerna 21 och 22 visas gränserna för delområde 2 och områdets allmänna morfologi.  

 
Figur 21. Delområde 2 (förstoring av figur 9, sydvästra delen). Bokstäverna a-d indikerar punkter som 
markerats med motsvarande bokstäver i figurerna 25, 27, 28 respektive 29. 

 

 
Figur 22. Delområde 2 (förstoring av figur 10, sydvästra delen). 

a 

b 

c d 
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Det framgår av figurerna 21 och 22 att palsarna i huvuddelen av delområde 2 karakteriseras 
av jämna, mjukt rundade ytformer varigenom de skiljer sig från merparten av dem i 
delområde 1. De ingår till största delen i ett vidsträckt palskomplex (se figur 11). Därutöver 
finns palsar i det nordöstra hörnet som ingår i andra komplex. I delområdets östra och södra 
delar finns betydande arealer med otjälad myr där spår av helt nedbrutna palsar 
förekommer, bl.a. i form av igenväxande eller igenvuxna palskar (se vidare kapitel 4).  

I det vidsträckta palskomplexets västra del är morfologin tydligt påverkad av pågående 
erosion och nedbrytning. Detta är mest uttalat längst i söder där intensiteten är högre än i 
övriga delar av undersökningsområdet. Nedbrytningen är också påtaglig i palskomplexets 
centrum, framför allt längs västsidan av dess östra del (se figur 21).  

Nedbrytning genom smältning under palsgölar förekommer men i jämförelsevis begränsad 
omfattning och främst i delområdets västra del (se figur 22). 

De södra och centrala partierna av delområdet återges mer i detalj i figurerna 23 och 24 
(delförstoringar av figur 22 kompletterade med höjdkurvor från höjdmodellen).  

 

 
Figur 23. Förstoring av den sydvästra delen av figur 22 med inlagda höjdkurvor (ekvidistans 0,5 m).  
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Figur 24. Förstoring av den sydöstra delen av figur 22 med inlagda höjdkurvor (ekvidistans 0,5 m).  

Läget i terrängen av en betydande del av delområde 2 syns på översiktsbilden från luften i 
figur 32. En representativ bild av den breda, ungefär nord-sydliga palsryggen i områdets 
västra del återges i figur 25. Pågående smältning och hopsjunkning under en palsgöl på 
denna rygg visas i figur 26. 

 
Figur 25. Bred palsrygg i den västra delen av delområde 2 från ostnordost. Bokstaven a indikerar 
samma punkt som a i figur 21. Notera palshöjden (enligt höjdmodellen ca 3 m) och att viss 
blockerosion pågår. Foto Per Wramner (augusti 2014). 

a 
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Figur 26. Palsgöl i tydlig termokarstgrop i den nordvästligaste delen av delområde 2 från ungefär 
sydost. Vissen buskvegetation i vattnet och omgivande öppna sprickor tyder på att smältning och 
instörtning fortfarande pågår. I bakgrunden syns Oagguvárris sydvästra topp. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

Den mer omfattande, pågående nedbrytningen i palskomplexets centrala del och längst i 
söder illustreras i figurerna 27 – 29. Det är främst fråga om blockerosion, men även 
smältning och hopsjunkning utan samband med sådan förekommer (se figur 24). Det bör 
påpekas att denna form av nedbrytning annars är mindre vanligt förekommande i 
delområdet. 

I det sydvästligaste hörnet av delområdet finns ett halvdussin strängar eller låga, smala 
ryggar.11 De är utsträckta i ungefär nord – sydlig riktning och oregelbundet slingrande (se 
figurerna 21 – 23. Genom sin ristuvevegetation skiljer de sig tydligt från omgivande blöta 
kärr (se figur 28). De högre av dem var i allmänhet tjälade i mitten av augusti 2014 och 
måste definieras som palsar. Även om genesen inte studerats närmare, t.ex. genom 
borrning, talar morfologin och den successiva övergången mellan tjälade (palsar) och icke 
tjälade strängar för att de låga, icke tjälade bildningarna utgjort sträng- eller ryggformade 
palsar som smält och sjunkit ihop (se figurerna 21 – 23) eller i vissa fall brutis ned genom 
blockerosion (se figur 28). 

En kompletterande förklaring, som i vissa fall syns vara lika sannolik, är att dessa bildningar 
utgör rester av strängar som omger palsar. Sådana strängar syns tydligt i figur 22, framför 
allt utmed palskomplexets västra sida där en fortsättning mot söder kan skönjas. Som 
tidigare nämnts kan liknande omgivande strängar urskiljas också i figur 15. 

                                                           
11 Dessa får inte förväxlas med strängarna i strängmyren närmast delområdesgränsen i väster (se figur 21). 
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Figur 27. Pals i den centrala delen av det stora palskomplexet i delområde 2 som delvis har sjunkit 
ihop, av allt att döma utan samband med blockerosion, och övergått i ett palskar. Notera den tidigare 
palsöverytan med vissen palsvegetation (bl. a. dvärgbjörk) i vattnet. Bokstaven b indikerar samma 
punkt som b i figur 21 (jämför även figurerna 22 och 23). Fotografiet har tagits från ungefär söder. 
Foto Per Wramner (augusti 2014). 

 
Figur 28. Palskar i den sydvästligaste delen av delområde 2 från ungefär västnordväst (se figurerna 
21-23). Nedbrytningen (främst blockerosion men även allmän hopsjunkning) har varit omfattande 
och pågår fortfarande. Flera palskar finns på en begränsad yta och myren är över lag blöt. Karet i 
bildens centrum omges till stor del av låga vallar. Palskaret i övre vänstra hörnet är detsamma som i 
figur 29. Bokstaven c indikerar samma punkt som c i figur 21. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014).  

b 

c 
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Figur 29. Bred palsrygg med anslutande palskar i den sydvästra delen av i delområde 2 från ungefär 
nordväst (se figurerna 21-23). Ryggen slutar med en erosionsbrant ned i karet (skymd av björken i 
bildens centrum) där blockerosion fortfarande pågår. Bokstaven d indikerar samma punkt som d i 
figur 21. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014).  

 

 

  

d 
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3.1.2.3 Delområde 3 

I figurerna 30 och 31 visas gränserna för delområde 3 och huvuddragen i områdets allmänna 
morfologi. 

 
Figur 30. Delområde 3 (förstoring av figur 9, nordöstra delen). 

 
Figur 31.  Delområde 3 (förstoring av figur 10, nordöstra delen).   
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Längst i nordväst finns ett från resten av delområdet avskilt palskomplex. Det domineras av 
låga palsflak med plana överytor. Större delen av detta komplex återges från luften i figur 32. 

 

 
Figur 32. Myrens centrala del från ungefär nordost. I förgrunden och till vänster om det största 
palskaret syns de västra delarna av delområde 3. Till höger i bildens bortre del syns delar av 
delområde 1 och merparten av delområde 2. Foto Susanne Backe (augusti 2010). 

Palsarna i resten av delområdet utgör i allmänhet låga (höjd oftast 1-1½ m), flacka, närmast 
sköldformade och mjukt rundade kullar eller platåer (palsflak). De bildar ett centralt 
palskomplex som är till stor del sammanhängande, särskilt i områdets västra del (med 
undantag för det nämnda fristående palskomplexet i nordväst). Mot öster blir komplexet 
mindre sammanhängande, torvmäktigheten tycks avta och övergångsformer till lithalsar 
börjar efter hand att uppträda. Det gäller både i komplexet och vid sidan av detta.  

I den centrala delen finns få spår av nedbrytning i form av palskar eller igenvuxna sådana. I 
randzonen mot nordost och öster finns däremot ett flertal öppna vattensamlingar som 
vittnar om tidigare och i viss mån pågående nedbrytning. I första hand tycks det vara fråga 
om blockerosion, men även hopsjunkning av intakta palsöverytor har konstaterats. Som 
framgår av figur 30 finns sådana spår även strax utanför delområdets nordöstra gräns. 
Palsgölar – eller motsvarande termokarstbildningar i lithalsar – är sällsynt förekommande 
men uppträder med ökande frekvens närmast gränsen till delområde 4 i söder. Här är 
morfologin tydligt präglad av nedbrytning, framför allt tidigare sådan. 
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De nordöstra och sydvästra delarna av det centrala palskomplexet återges mer i detalj i 
figurerna 33 respektive 37. De är delförstoringar av figur 31 kompletterade med höjdkurvor 
från höjdmodellen. 

 
Figur 33. Förstoring av pals/lithalskomplex i den nordöstra delen av figur 31 med inlagda höjdkurvor 
(ekvidistans 0,5 m). Bilden visar tydligt de låga, flacka ytformerna och spåren av nedbrutna 
palsar/lithalsar (vattensamlingar och strukturer i den otjälade myren). Bokstaven a indikerar en 
punkt som markerats med a i figur 35. 

Figur 34 visar en representativ vy över områdets centrala del som ger en översiktlig bild av 
dess allmänna morfologi och vegetation. Figurerna 35 och 36 ger en mer detaljerad bild av 
en låg rygg i områdets nordöstligaste del som utgör en typisk övergångsform pals – lithals.  

a 
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Figur 34. Den östra delen av delområde 3 från ungefär väster. De låga, svagt välvda och mjukt 
rundade kullarna är karakteristiska för denna del av myren. Förgrunden intas av en pals (notera 
torven), medan bildningarna längre bort till stor del utgör övergångsformer mot  lithalsar.Trädridån 
tvärs över bilden följer bäcken Oagguvielbmá (jämför figur 2). Foto Per Wramner (augusti 2014).  

 
Figur 35. Övergångsform mellan pals och lithals i myrens nordöstligaste hörn från ungefär sydväst.  
Den utgör en flack rygg med mycket tunt torvtäcke utom i den bortre spetsen där sand går i dagen 
(se vidare figur 33 och avsnitt 3.4). Bokstaven a indikerar samma punkt som a i figur 33. I bakgrunden 
skymtar vattensamlingar och trädridån längs Oagguvielbmá. Foto Per Wramner (augusti 2014).   

a 
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Figur 36. Den nordöstra spetsen på samma pals/lithals som i figur 35 från ungefär västsydväst. Den 
bara mineraljorden (dominans av grovmo) är uppsprucken på liknande sätt som torven på en pals 
och här märks också en tendens till blockerosion. Foto Per Wramner (augusti 2014).  

 
Figur 37. Förstoring av den sydvästra delen av figur 31 med inlagda höjdkurvor (ekvidistans 0,5 m). 
Den av tidigare nedbrytning präglade morfologin framträder allt mer tydligt mot söder. 
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3.1.2.4 Delområde 4   

I figurerna 38 och 39 visas gränserna för delområde 4 och huvuddragen i områdets allmänna 
morfologi.  

 
Figur 38. Delområde 4 (förstoring av figur 9, sydöstra delen). 

 
Figur 39. Delområde 4 (förstoring av figur 10, sydöstra delen).   



 
 
 

42 
 

Det vidsträckta palskomplexet i delområde 3 fortsätter mot söder och sydost i delområde 4. 
Beskrivningen av komplexet norr om områdesgränsen gäller i stora drag även söder om 
denna, men inslagen av partier med tydliga spår av nedbrytning liksom andelen rena lithalsar 
blir allt större mot söder och sydost.  

Södra delen av området intas av ofrusen myr med tydliga rester av helt nedbrutna 
palsar/lithalsar. Det rör sig om öppna eller igenvuxna mindre vattensamlingar och strukturer 
i vegetationen som förknippas med nedbrutna palsar/lithalsar (Wramner et al. 2012). 

Som framgår av figur 38 finns palsar/lithalsar och rester av nedbrutna sådana även utanför 
undersökningsområdet, särskilt vid dess sydöstra gräns. Dessa inkluderas i beskrivningen av 
delområde 4 men ingår inte i karteringen av palsar/lithalsar.   

I delområdets östra och sydöstra partier dominerar låga, flacka palsar/lithalsar. Morfologin 
är starkt påverkad av nedbrytning, både genom blockerosion från sidorna och genom lokal 
hopsjunkning av framför allt lithalsarnas överytor. Nedbrytningen är mest uttalad i myrens 
randzoner, där också spår av helt försvunna palsar/lithalsar finns. Vegetationen är likartad 
den i övriga delar av undersökningsområdet (se avsnitt 3.3). Ristuvevegetation dominerar på 
palsarna/lithalsarna, dock med den skillnaden att mer gräs och halvgräs finns där torvtäcket 
är mycket tunt eller saknas.  

De nämnda partierna återges mer i detalj i figur 40 (delförstoringar av figur 39 kompletterad 
med höjdkurvor från höjdmodellen). Figurerna 41 – 43 visar vyer över området. 

 
Figur 40. Förstoring av den östra delen av figur 39 med inlagda höjdkurvor (ekvidistans 0,5 m). Den 
av nedbrytning  präglade morfologin framträder tydligt. Här syns såväl tidigare som pågående eller i 
sen tid inträffad nedbrytning. Även strängformade strukturer i myren framträder tydligt (jämför 
figurerna 22 och 23).  
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Figur 41. Den östra delen av delområde 4 från ungefär nordväst. Notera de låga, flacka 
upphöjningarna i myren. Dessa är i allmänhet övergångsformer mellan palsar och lithalsar men också 
rena lithalsar förekommer, främst i bildens högra del. Trädridån tvärs över bilden följer 
Oagguvielbmá nedströms till Kummaeno (jämför figur 2). I bakgrunden syns Nilsivaara. Längst till 
höger i bildens övre del syns tältlägret. Foto Per Wramner (augusti 2014). 

 

 
Figur 42. Den östra delen av delområde 4 från ungefär nordväst. Fotot är taget från en punkt, på 
överytan av en lithals, belägen längre åt sydost än den från vilken bilden i figur 41 har tagits. 
Mineraljorden i markytan framträder tydligt. Här syns i övrigt låga, flacka palsar/lithalsar och rester 
av helt nedbrutna sådana i form av vattensamlingar i den ofrusna myren. Till vänster i bakgrunden 
syns Nilsivaara. Foto Per Wramner (augusti 2014).  
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Figur 43. Den nordöstra delen av delområde 4 från ungefär väster. Bilden visar en rad sköldformade 
kullar som utgör övergångsformer mellan palsar och lithalsar eller rena lithalsar. I förgrunden syns en 
vattensamling som bildats genom nedbrytning av en pals/lithals. Den döda risvegetationen i vattnet 
indikerar pågående eller nyligen inträffad hopsjunkning. Foto Per Wramner (augusti 2014). 

 

På båda sidor av undersökningsområdets sydöstra gräns uppträder mer uppvälvda, ofta 
sköldformiga lithalsar, palsar med mycket tunt torvtäcke och olika övergångsformer mellan 
dem tillsammans, många gånger sammanvuxna till mindre komplex. De har sand/grovmo 
eller ett mycket tunt torvlager i markytan och är i varierande grad påverkade av nedbrytning. 
Under den grova mineraljorden finns finkornig sådan i vilken tjällyftningen uppenbart ägt 
rum.   

Likheten mellan palsarna och lithalsarna i detta område är slående. Det gäller ytformerna 
(bl.a. samma mjukt rundade, sköldformiga typ av låga kullar i båda fallen) och att lithalsarna 
ofta uppvisar typiska palssprickor på sidorna och för palsar typisk nedbrytning, bl.a. genom 
blockerosion, som resulterar i öppet vatten. Till detta kommer den nämnda förekomsten av 
olika övergångsformer mellan lithalsar och palsar. Det är uppenbart att genesen är 
densamma. På grundval av tillgängliga data går det dock inte att säga i vilken utsträckning 
lithalsarna är primära bildningar eller har uppstått genom att det ytliga torvlagret efter 
palsbildningen eroderats bort från palsar med tunt sådant lager. I Tavvavuoma har båda 
dessa uppkomstsätt för lithalsar bedömts förekomma (Wramner et al. 2012). 

Figurerna 44 – 47 visar representativa fotografier som tagits nära – och på båda sidor om – 
den sydöstra gränsen av delområde 4.  
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Figur 44. Representativt parti i den nordöstra delen av delområde 4 från ungefär väster.  
Vattensamlingen indikerar en till stor del nedbruten pals/lithals. Bortom denna finns en typisk 
sköldformad pals/lithals (med två björkar). Foto Per Wramner (augusti 2014).  

 
Figur 45. Välutvecklad lithals med en höjd av cirka 3 m och för denna del av myren typiskt utseende 
fotograferad från ungefär nordväst. Den mjukt rundade formen och sprickorna på sluttningen bör 
noteras särskilt. Sprickmönstret är likt det som förekommer på palsar. Lithalsen utgjorde lägerplats 
under fältarbetet. Den ligger strax utanför undersökningsområdet. Det exakta läget framgår av figur 
149. Foto Per Wramner (augusti 2014).  
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Strax utanför den sydöstra gränsen av delområde 4 (liksom undersökningsområdet) och 
ungefär parallellt med denna löper en fjälled som används av bl.a. fyrhjulingar. Den syns 
tydligt på flygbilden i figur 38 och finns i centrum av figurerna 46 och 47. På en sträcka av 
cirka 250 m passerar den genom en representativ grupp av de ovan nämnda 
palsarna/lithalsarna, i flera fall över dessa. Därvid har av allt att döma de i marken nedskurna 
hjulspåren, i åtminstone ett par fall, bidragit till den nedbrytning som skett eller fortfarande 
sker.   

Med tanke på palsarnas/lithalsarnas känslighet och allmänna status är det angeläget att de 
skyddas från det ingrepp som leden innebär. Detta kan lätt ske genom att sträckningen på 
den aktuella sträckan ändras något.  

 

 
Figur 46. En fjälled som här går cirka 50 m sydost om undersökningsområdets sydöstra gräns från 
ungefär nordost. Den sträcka som syns på bilden är cirka 75 m. Torven i förgrunden visar att fotot 
tagits från en pals. Denna är sköldformad, har ett tunt torvtäcke och tycks i stort sett vara intakt 
utom närmast vattensamlingen där viss insjunkning ägt rum. Därefter passerar leden över en lithals 
där den medfört att vegetationen delvis försvunnit och kal sand dominerar. Lithalsens sluttning mot 
norr och nordost har delvis sjunkit ihop och ersatts av vattensamlingen. Av allt att döma pågår 
nedbrytning fortfarande. Se vidare figur 47. Foto Per Wramner (augusti 2014).  
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Figur 47. Detaljbild av samma lithals som i figur 46 från ungefär nordost. Notera den kala sanden, det 
markanta inslaget av gräs och halvgräs i vegetationen samt avsaknaden av djupa hjulspår som i 
torven på palsen i figur 46. Foto Per Wramner (augusti 2014).  

3.2 Palsarnas/lithalsarnas area och volym 
En karta över palsar/lithalsar i undersökningsområdet, benämnd palskarta, återges i 
figurerna 9 och 10. I anslutning till dessa figurer redovisas arbetet med att ta fram 
palskartan.  

På grundval av palskartan har den totala arean av palsar/lithalsar i undersökningsområdet12 
2009/2010 beräknats. Denna uppgår till 21,67 ha. Palsarean är i sig av intresse vid 
övervakning av palsmyrar. Den har emellertid än större betydelse i detta sammanhang som 
en av de två grundvalarna för beräkning av palsvolym. 

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

Palsvolymen har beräknats med utgångspunkt från palskartan och den laserbaserade 
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 1,07 m. Palsvolymen uppgick således 
till ca 231 900 m³. Det kan tilläggas att den maximala palshöjden var 4,25 m. 

                                                           
12 Som framgår av föregående avsnitt finns även ett antal palsar/lithalsar strax utanför undersökningsområdet. 
Dessa har inte inkluderats vid beräkningen av palsarea. 
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3.3 Transekter 
Fyra transekter (1 – 4) har lagts ut över myren. Se figur 48. Start- och slutpunkter har 
markerats i terrängen med hjälp av aluminiumstavar. Transekternas lokalisering har 
bestämts genom att undersökningsområdet först på rummet delats in i fyra delområden 
med likartade förhållanden vad gäller palstyp, spår av nedbrytning m.m.13. I vart och ett av 
dessa har sedan 3-4  tänkbara transektlägen markerats. Därefter har i fält en transekt i varje 
delområde valts ut för närmare studier genom slumpning. Före dokumentationen av 
transekterna gjordes en översiktlig fältbedömning av dessa som bekräftade att de 
tillsammans borde ge en representativ bild av myren.   

En mer detaljerad dokumentation av dagens situation i undersökningsområdet har skett i 
anslutning till dessa transekter. Den omfattar 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.  

 
Figur 48. Flygbild (från 2010) över undersökningsområdet med närmaste omgivning och med 
transekterna 1 – 4 markerade.  

Ytformerna längs transekterna har tagits fram i dator med hjälp av höjdmodellen i figur 8. 
Denna baseras i sin tur på laserskanningen 2009. Övriga redovisade data längs transekterna 
baseras på fältstudier 201414 och studier av 2010 års flygbild. Detta innebär en viss 
tidsskillnad mellan olika data, som här redovisas samlat, och utgör givetvis en 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 allt väsentligt korrekt bild av morfologin i palsmyren. Pågående nedbrytning sker 

                                                           
13 Ej identiska med de fyra delområdena i avsnitt 3.1.2. 
14 Fältstudierna ägde rum i slutet av augusti 2014. 
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uppenbarligen relativt långsamt. Därtill kommer att en ny laserskanning planeras äga rum 
inom de närmaste åren. Därigenom kan eventuella nackdelar i detta avseende begränsas 
avsevärt.  

För de fyra transekterna redovisas dels ytformer och aktivt lager (figurerna 50, 75, 100 
respektive 125), dels morfologi och vegetation (figurerna 51, 76, 101 respektive 126) i grafisk 
form. Morfologin illustreras också genom detaljförstoringar av höjdmodellen med 
transekterna markerade (figurerna 49, 74, 99 respektive 124). Därtill kommer tabellariska 
redovisningar av morfologi/vegetation (tabellerna 4, 6, 8 respektive 9 samt bilagan) och 
torvmäktighet (tabellerna 3, 5 respektive 7). Vidare redovisas fotografier av transekterna 
tagna var tionde meter (figurerna 52 – 73, 77 – 98, 102 – 123 respektive 127 – 147). 

Vad gäller detaljer i syfte, metodik etc. hänvisas till metodbeskrivningen i Wester et al. 
(2015). Här kommenteras endast metodiken kring mätningen av djupet till tjälytan och 
torvmäktigheten samt de komplikationer som följer av att avstånden i de grafiska respektive 
tabellariska redovisningarna av morfologi och vegetation baseras på olika datakällor.  

För mätning av djupet till tjälytan i palsarna disponerades vid fältarbetet en stickborr och två 
lavinsonder. Stickborren nådde ett djup av cirka 75 cm, medan ett djup av 2-2½ m kunde nås 
med lavinsonderna. Samtidigt var dessa, jämfört med stickborren, klenare och svårare att 
driva ner i marken. Lavinsonderna tålde inte de påfrestningar, som mätningarna innebar, och 
kunde endast användas i begränsad utsträckning. Det var främst fråga om enstaka mätningar 
i palsar/lithalsar med ett djup till tjälen större än 75 cm för att i första hand ta reda på om 
tjäle över huvud taget förekom. I övriga fall måste stickborren användas. Emellertid visade 
det sig att djupet till tjälytan många gånger var större än 75 cm. Detta tenderade att bli mer 
uttalat ju tunnare torvtäcket var. Följden blev att för delar av palsarna och merparten av 
lithalsarna i de fyra transekterna kunde inte tjälytans exakta nivå fastställas utom i de 
punkter där lavinsond använts. Med hjälp av stickborren kunde endast konstateras att 
tjälytan låg på ett större djup än 75 cm. Redovisningen av detta djup i transekterna 
(figurerna 50, 75, 100 respektive 125) omfattar enbart uppmätta värden. För övriga delar av 
transekterna, som i redovisningen av morfologi och vegetation (figurerna 51, 76, 101 
respektive 126) markerats som pals/lithals men där uppgift om tjälytans läge saknas, ligger 
således denna djupare än 75 cm. Det bör betonas att det säkert kunnat konstateras, på 
grundval av mätningar med lavinsond och de aktuella bildningarnas morfologi, att dessa 
verkligen är palsar eller lithalsar, dvs. innehåller perenn tjäle. 

Som tidigare nämnts har palsarna i Oaggujeaggi över lag ett tunt eller mycket tunt torvlager 
och lithalsar eller övergångsformer till sådana är vanliga. Torvlagrets mäktighet längs 
transekterna är därför – till skillnad från i många andra palsmyrar – en viktig parameter i ett 
övervakningsperspektiv. Den har studerats närmare i ett 20-tal representativa punkter i 
transekterna 1-3 med hjälp av stickborren. Resultaten redovisas i tabellerna 3, 5 och 7. 
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Avstånden i de grafiska redovisningarna bygger på höjdmodellen i figur 8. Därigenom erhålls 
en i stort sett rättvisande kartografisk bild av de topografiska förhållandena på marken. Den 
enda osäkerheten gäller sluttningarna på lägre, flacka palsar/lithalsar i de fall tät vegetation 
av lägre buskar (främst dvärgbjörk och viden) förekommer. Så är fallet på flera håll i 
området. Här kan mindre fel – upp till cirka en halv meter i horisontalplanet – ha uppstått 
när det gäller gränsen mellan pals/lithals och ofrusen myr. 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 ca 1 m. 
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 i viss mån skett i figurerna 51, 101 och 126. 

3.3.1 Transekt 1 
Transektens läge framgår av flygbilden i figur 48. Den är dragen i ungefär ostlig riktning. Dess 
längd är 191,5 m. En förstorad flygbild över transekten och dess närmaste omgivning visas i 
figur 49. Start- och slutpunkterna är belägna på palsöverytor och har koordinaterna 
728731,7/7656872,8 respektive 728921,8/7656882,7 i SWEREF 99-systemet.  

 
Figur 49. Förstoring av del av figur 7 med transekt 1 markerad. 

Ytformerna och uppmätta värden på det aktiva lagrets tjocklek (dvs. djupet till tjälytan i 
palsarna) längs transekten redovisas i figur 50. Uppmätta värden på torvmäktigheten 
redovisas i tabell 3. För att underlätta en jämförelse mellan de båda parametrarna redovisas 
i tabellen också djupet till tjälytan i samma punkter.   
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Figur 50. Ytformerna längs transekt 1 (enligt laserskanning 2009) och det aktiva lagrets tjocklek 
(enligt mätningar i fält i slutet av augusti 2014). Där inga uppgifter redovisas om tjälytans läge i 
transektens palsar ligger denna djupare än 75 cm. Sondering har skett i de markerade palsarna med 
en meters intervall. Inga lithalsar eller övergångsformer pals/lithals förekommer i transekten. X-axeln 
anger avstånd i meter och Y-axeln anger höjd över havet i meter enligt RH 2000.   

I figur 50 framträder tydligt de flacka palsarna med tuviga eller småkulliga överytor. De är 
oregelbundna i både höjd- och sidled, något som förstärks av att smala sänkor skär in i 
palsarna (se figur 49). Transekten börjar på en av myrens högsta palsar (höjd ca 3 m), men 
sedan avtar palshöjden för att mot slutet vara ca 1 m. Djupet till tjälytan är närmast konstant 
(60-80 cm) utom i sänkor och randzoner där det är större. Motsvarande djup till tjälen är 
vanligt förekommande på sensommaren i liknande palsar i t.ex. Tavvavuoma. Se vidare 
tabell 3. 

Tabell 3. Torvlagrets mäktighet och djup till tjälytan i utvalda punkter längs transekt 1. 

Avstånd (m) Torvlagrets 
mäktighet (cm) 

Djup till 
tjälytan (cm) 

0 70 70 
20 65 65 
60 70 60 
80 65 80 

117 65 65 
149 65 65 

 

Som framgår av tabellen är palsarnas torvmäktighet ringa men i stort sett densamma över 
större delen av transekten. Iakttagelser i sprickor och sluttningar tyder på att detta gäller 
även den mindre del mot slutet där inga sådana mätningar gjorts. Det framgår också att 
palsbildningen till helt övervägande del orsakats av tjällyftning i den underliggande 
mineraljorden. 

Morfologin och vegetationen i en halvmeterbred zon längs transekt 1 karterades i fält i 
augusti 2014. Resultaten redovisas i figur 51, tabell 4 och bilagan.   
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Figur 51. Morfologin/vegetationen längs transekt 1 enligt fältkartering 2014 i kombination med 
ytformerna i figur 50. Vegetationen har inventerats i en halvmeterbred zon längs transekten. X-axeln 
anger avstånd i meter och Y-axeln höjd havet i meter enligt RH 2000. 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 3.3) rättats till. 

 

Tabell 4. Fördelningen av olika morfologiska typer och vegetationstyper längs transekt 1. 

 

  

Längs transekten har fotografier tagits var tionde meter, till helt övervägande del i dess 
riktning. På bilderna anges denna av det måttband som ligger på marken. Se figurerna 52 – 
73. Syftet med fotografierna är att illustrera och ytterligare dokumentera morfologin och 
vegetationen i den del av palsmyren som berörs av transekten. 

 

 Morfologisk typ Total längd (m) 
Pals 157 
Topogent kärr 14 
Mosseplan 20 
Vegetationstyp  
Ristuva  177 
Mjukmatta  12 
Fastmatta 2 
Ingen vegetation 1 
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Figur 52. Foto taget från startpunkten för transekt 1 
i dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 53. Detaljbild av startpunkten för transekt 1. 
Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

  
Figur 54. Foto taget 10 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

Figur 55. Foto taget 20 m in på transekt 1 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014).  
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Figur 56. Foto taget 30 m in på transekt 1 i dennas 
riktning. Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 

Figur 57. Foto taget 40 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

  
Figur 58. Foto taget 50 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
  

Figur 59. Foto taget 60 m in på transekt 1 i dennas 
riktning. Foto Susanne Backe (augusti 2014).  
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Figur 60. Foto taget 70 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014).  

Figur 61. Foto taget 80 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 

   
Figur 62. Foto taget 90 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 

Figur 63. Foto taget 100 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
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Figur 64. Foto taget 110 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 

Figur 65. Foto taget 120 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 

  
Figur 66. Foto taget 130 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 

Figur 67. Foto taget 140 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
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Figur 68. Foto taget 150 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014).  

Figur 69. Foto taget 160 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014).  

  
Figur 70. Foto taget 170 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 

Figur 71. Foto taget 180 m in på transekt 1 i dennas 
riktning.  Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
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Figur 72. Foto taget 190 m in på transekt 1 i dennas 
riktning med slutpunkten (191,5 m) markerad. Foto 
Susanne Backe (augusti 2014). 

Figur 73. Detaljbild av slutpunkten för transekt 1. 
Foto Susanne Backe (augusti 2014). 
 

3.3.2 Transekt 2 
Transektens läge framgår av flygbilden i figur 48. Dess längd är 202,0 m. Den är dragen i 
ungefär nordvästlig riktning. En förstorad flygbild över transekten och dess närmaste 
omgivning visas i figur 74. Start- och slutpunkterna är belägna på palsöverytor och har 
koordinaterna 729264,8/7656624,6 respektive 729090,8/7656728,1 i SWEREF99-systemet. 

 
Figur 74. Förstoring av del av figur 7 med transekt 2 markerad. 
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Ytformerna och uppmätta värden på det aktiva lagrets tjocklek (dvs. djupet till tjälytan i 
palsarna) längs transekten redovisas i figur 75. Uppmätta värden på torvmäktigheten 
redovisas i tabell 5. För att underlätta en jämförelse mellan de båda parametrarna redovisas 
i tabellen också djupet till tjälytan i samma punkter.  

 
Figur 75. Ytformerna längs transekt 2 (enligt laserskanning 2009) och det aktiva lagrets tjocklek 
(enligt mätningar i fält i slutet av augusti 2014). Där inga uppgifter redovisas om tjälytans läge i 
transektens palsar (se palsmarkeringarna i figur 76) ligger denna djupare än 75 cm. Som framgår av 
figuren gäller detta praktiskt taget hela transekten. Sondering med stickborr har skett i de angivna 
palsarna med i allmänhet 5-10 meters intervall. Markerade tjälytor på större djup  har 
dokumenterats med hjälp av lavinsond. Inga lithalsar eller övergångsformer pals/lithals förekommer i 
transekten, även om torvmäktigheten är mycket ringa (se tabell 5). X-axeln anger avstånd i meter och 
Y-axeln anger höjd över havet i meter enligt RH 2000.  

Transekten passerar över en rad låga (maximal höjd ca 2 m) och flacka palsar som bildar ett 
till stor del sammanhängande komplex. Palsarna är mjukt rundade och har plana, jämna 
överytor. Se figurerna 74 och 75. Djupet till tjälytan är stort (i allmänhet ca 1½ m eller mer). 
Detta är betydligt mer än vad som normalt förekommer i palsar på andra håll. Se vidare 
tabell 5. 

Tabell 5. Torvlagrets mäktighet och djup till tjälytan i utvalda punkter längs transekt 2. 

Avstånd (m) Torvlagrets 
mäktighet (cm) 

Djup till 
tjälytan (cm) 

0 25 140 
42 35 150 
66 70 >180 

100 50 180 
152 35 140 
177 60 120 

 

Som framgår av tabellen är palsarnas torvlager av varierande tjocklek men över lag mycket 
tunt. Det stora djupet till tjälytan torde hänga samman med det isolerande torvtäckets ringa 
tjocklek. Det framgår också att palsbildningen helt orsakats av tjällyftning i den 
underliggande mineraljorden.  
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Morfologin och vegetationen i en halvmeterbred zon längs transekt 2 karterades i fält i 
augusti 2014. Resultaten redovisas i figur 76, tabell 6 och bilagan.   

 
Figur 76. Morfologin/vegetationen längs transekt 2 enligt fältkartering 2014 i kombination med 
ytformerna i figur 75. Vegetationen har inventerats i en halvmeterbred zon längs transekten. X-axeln 
anger avstånd i meter och Y-axeln höjd havet i meter enligt RH 2000.  

 

Tabell 6. Fördelningen av olika morfologiska typer och vegetationstyper längs transekt 2. 

 

 

Längs transekten har fotografier tagits var tionde meter, till helt övervägande del i dess 
riktning. På bilderna anges denna av det måttband som ligger på marken. Se figurerna 77 – 
98. Syftet med fotografierna är att illustrera och ytterligare dokumentera morfologin och 
vegetationen i den del av palsmyren som berörs av transekten. 

 Morfologisk typ Total längd (m) 
Pals 180 
Topogent kärr 10 
Mosseplan 12 
Vegetationstyp  
Ristuva  190 
Fastmatta 11 
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Figur 77. Foto taget från startpunkten för transekt 2 
i dennas riktning (som framgår av måttbandet).  
Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 78. Detaljbild av startpunkten för transekt 
2. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

  
Figur 79. Foto taget 10 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 80. Foto taget 20 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 81. Foto taget 30 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 82. Foto taget 40 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 83. Foto taget 50 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014) 
 

Figur 84. Foto taget 60 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 85. Foto taget 70 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 86. Foto taget 80 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 87. Foto taget 90 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

Figur 88. Foto taget 100 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 89. Foto taget 110 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

Figur 90. Foto taget 120 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

 

  
Figur 91. Foto taget 130 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
 

Figur 92. Foto taget 140 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 93. Foto taget 150 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 

Figur 94. Foto taget 160 m in på transekt 2 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 95. Foto taget 170 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
  

Figur 96. Foto taget 180 m in på transekt 2 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 97. Foto taget 190 m in på transekt 2 i dennas 
riktning. Transektens slutpunkt (202,0 m från 
startpunkten) är markerad med en lavinsond som 
skymtar vid måttbandets slut. Foto Urban 
Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 98. Foto taget från slutpunkten för 
transekt 2 i dennas riktning (mot västnordväst).  
Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

3.3.3 Transekt 3 
Transektens läge framgår av flygbilden i figur 48. Dess längd är 200,6 m. Den är dragen i 
ungefär sydostlig riktning. En förstorad flygbild över transekten och dess närmaste 
omgivning visas i figur 99. Start- och slutpunkterna är belägna på palsöverytor och har 
koordinaterna 729436,2/7656889,5 respektive 729617,3/7656803,3 i SWEREF 99-systemet. 
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Figur 99. Förstoring av del av figur 7 med transekt 3 markerad. Den vita linjen till höger därom visar 
områdesgränsen. 

Ytformerna och uppmätta värden på det aktiva lagrets tjocklek (dvs. djupet till tjälytan i 
palsarna) längs transekten redovisas i figur 100. Uppmätta värden på torvmäktigheten 
redovisas i tabell 7. För att underlätta en jämförelse mellan de båda parametrarna redovisas 
i tabellen också djupet till tjälytan i samma punkter.   

 
Figur 100. Ytformerna längs transekt 3 (enligt laserskanning 2009) och det aktiva lagrets tjocklek 
(enligt mätningar i fält i slutet av augusti 2014). Där inga uppgifter redovisas om tjälytans läge i 
transektens palsar ligger denna djupare än ca 75 cm. Som framgår av figuren gäller detta för ungefär 
halva transekten. Sondering med stickborr har skett i de angivna palsarna med i allmänhet 1-5 
meters intervall. Markerade tjälytor på större djup har dokumenterats med hjälp av lavinsond. X-
axeln anger avstånd i meter och Y-axeln anger höjd över havet i meter enligt RH 2000.  

Transekten passerar över en rad låga (maximal höjd ca 1½ m), flacka och oftast mjukt 
rundade palsar eller övergångsformer pals/lithals. Dessa bildar ett till stor del 
sammanhängande komplex. Längs själva transekten finns inga tecken på mer omfattande 
nedbrytning, även om sprickor är vanliga i kanterna, men runt omkring pågår viss 
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blockerosion. Vidare vittnar öppna palskar om tidigare nedbrytning. Djupet till tjälytan 
varierar men är i allmänhet betydande. Se vidare figurerna 99 och 100 samt tabell 7.  

Tabell 7. Torvlagrets mäktighet och djup till tjälytan i utvalda punkter längs transekt 3. 

Avstånd (m) Torvlagrets 
mäktighet (cm) 

Djup till 
tjälytan (cm) 

2 40 140 
40 70 75 

126 50 135 
170 30 >240 
200 30 >180 

 

Det framgår av tabellen och iakttagelser i fält att ett torvlager av varierande tjocklek, men i 
de flesta fall tunt eller mycket tunt, finns längs hela transekten. Det tycks alltså vara fråga 
om palsar. Av iakttagelserna i fält framgår emellertid att fläckar med extremt tunt torvlager 
eller t.o.m. mineraljord i dagen finns på ömse sidor om transekten. Det gäller särskilt 160 – 
180 m in på denna (se figur 120). Transekten passerar således inte över rena palsar utan 
över bildningar som utgör övergångsformer mellan palsar och lithalsar. 

Antalet mätpunkter är så begränsat att inga säkra slutsatser kan dras, men det generella 
mönstret att djupet till tjälen ökar med mindre torvmäktighet – framför allt när 
torvmäktigheten understiger ca 1 m – tycks återfinnas också i denna transekt. Det framgår 
vidare att palsbildningen helt orsakats av tjällyftning i den underliggande mineraljorden.  

Morfologin och vegetationen i en halvmeterbred zon längs transekt 3 karterades i fält i slutet 
av augusti 2014. Resultaten redovisas i figur 101, tabell 8 och bilagan.  

 
Figur 101. Morfologin/vegetationen längs transekt 3 enligt fältkartering 2014 i kombination med 
ytformerna i figur 100. Vegetationen har inventerats i en halvmeterbred zon längs transekten. X-
axeln anger avstånd i meter och Y-axeln höjd havet i meter enligt RH 2000. 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 3.3) rättats till.  
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Tabell 8. Fördelningen av olika morfologiska typer och vegetationstyper längs transekt 3. 

 

  

Längs transekten har fotografier tagits var tionde meter, till helt övervägande del i dess 
riktning. På bilderna anges denna av det måttband som ligger på marken. Se figurerna 102 – 
123. Syftet med fotografierna är att illustrera och ytterligare dokumentera morfologin och 
vegetationen i den del av palsmyren som berörs av transekten. 

  
Figur 102. Foto taget från startpunkten för transekt 
3 i dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 103. Detaljbild av startpunkten för 
transekt 3. Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014).  
 

 Morfologisk typ Total längd (m) 
Pals 115 
Topogent kärr 45 
Mosseplan 40 
Vegetationstyp  
Ristuva  156 
Mjukmatta  27 
Fastmatta 17 
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Figur 104. Foto taget 10 m in på transekt 3 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 105. Foto taget 20 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Niklas Hahn (augusti 
2014). 

  
Figur 106. Foto taget 30 m in på transekt 3 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 107. Foto taget 40 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 108. Foto taget 50 m in på transekt 3 i dennas 
riktning. Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 

Figur 109. Foto taget 60 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 110. Foto taget 70 m in på transekt 3 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 111. Foto taget 80 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 112. Foto taget 90 m in på transekt 3 i dennas 
riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 113. Foto taget 100 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 114. Foto taget 110 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 115. Foto taget 120 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 116. Foto taget 130 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 117. Foto taget 140 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 118. Foto taget 150 m in på transekt 3 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 2014). 

Figur 119. Foto taget 160 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 120. Foto taget 170 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Notera mineraljorden till vänster 
om måttbandet. Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 121. Foto taget 180 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  
Figur 122. Foto taget 190 m in på transekt 3 i 
dennas riktning. Transektens slutpunkt (200,6 m 
från startpunkten) är markerad med en lavinsond 
som skymtar vid måttbandets slut. Foto Urban 
Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 123 Detaljbild av slutpunkten för transekt 
3. Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 
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3.3.4 Transekt 4 
Transektens läge framgår av flygbilden i figur 48. Dess längd är 186,9 m. Den är dragen i 
ungefär sydostlig riktning. En förstorad flygbild över transekten och dess närmaste 
omgivning visas i figur 124. Start- och slutpunkterna är belägna på palsöverytor och har 
koordinaterna 728818,3/7656686,1 respektive 728931,9/7656540,9 i SWEREF 99-systemet. 

 
Figur 124. Förstoring av del av figur 7 med transekt 4 markerad. 

Ytformerna och uppmätta värden på det aktiva lagrets tjocklek (dvs. djupet till tjälytan i 
palsarna) längs transekten redovisas i figur 125. Av tidsskäl kunde ingen mätning av torvdjup 
göras i denna transekt. Iakttagelser i fält tyder dock på att torvtäcket är sammanhängande 
och att enbart palsar förekommer längs och i anslutning till transekten.  

 
Figur 125. Ytformerna längs transekt 4 (enligt laserskanning 2009) och det aktiva lagrets tjocklek (dvs. 
djupet till tjälytan) enligt mätningar i fält 2014. Där inga uppgifter redovisas om tjälytans läge i 
transektens palsar (se pals/lithalsmarkeringarna i figur 126) ligger denna djupare än ca 75 cm. Som 
framgår av figuren gäller detta för partiet 100 – 160 m in på transekten. Observera att sondering 
skett i de angivna palsarna med 1-3 meters intervall. X-axeln anger avstånd i meter och Y-axeln anger 
höjd över havet i meter enligt RH 2000.  
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Transekten passerar över en rad markant välvda och mjukt rundade palsar med en höjd av 
ca 2 m. De bildar ett till stor del sammanhängande komplex. Längs själva transekten finns 
inga tecken på mer omfattande nedbrytning, även om sprickor är vanliga i sluttningarna, 
men runt omkring pågår viss blockerosion. Vidare vittnar öppna eller igenväxande palskar 
om tidigare nedbrytning. Djupet till tjälytan varierar och är ställvis mindre än på många 
andra håll i Oaggujeaggi. 

Morfologin och vegetationen i en halvmeterbred zon längs transekt 4 karterades i fält i slutet 
av augusti 2014. Resultaten redovisas i figur 126, tabell 9 och bilagan. 

 

 
Figur 126. Morfologin/vegetationen längs transekt 4 enligt fältkartering 2014 i kombination med 
ytformerna i figur 125. Vegetationen har inventerats i en halvmeterbred zon längs transekten. X-
axeln anger avstånd i meter och Y-axeln höjd havet i meter enligt RH 2000. 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 3.3) rättats till.  

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

 

 

 

 

 

Längs transekten har fotografier tagits var tionde meter, till helt övervägande del i dess 
riktning. På bilderna anges denna av det måttband som ligger på marken. Se figurerna 127 – 
147. Syftet med fotografierna är att illustrera och ytterligare dokumentera morfologin och 
vegetationen i den del av palsmyren som berörs av transekten. 

 Morfologisk typ Total längd (m) 
Pals 124 
Topogent kärr 42 
Mosseplan 21 
Vegetationstyp  
Ristuva  156 
Mjukmatta  6 
Fastmatta 25 
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Figur 127. Foto taget från startpunkten för transekt 
4 i dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

Figur 128. Detaljbild av startpunkten för 
transekt 4. Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

  

Figur 129. Foto taget 10 m in på transekt 4 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 130. Foto taget 20 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 131. Foto taget 30 m in på transekt 4 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014).  
 

 

Figur 132. Foto taget 40 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

 
Figur 133. Foto taget 50 m in på transekt 4 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 134. Foto taget 60 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 135. Foto taget 70 m in på transekt 4 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 136. Foto taget 80 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  

Figur 137. Foto taget 90 m in på transekt 4 i dennas 
riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 2014). 

Figur 138. Foto taget 100 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Niklas Hahn (augusti 
2014).  
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Figur 139. Foto taget 110 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 140. Foto taget 120 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014).  

  

Figur 141. Foto taget 130 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 142. Foto taget 140 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 
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Figur 143. Foto taget 150 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014).  

Figur 144. Foto taget 160 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014). 

  

Figur 145. Foto taget 170 m in på transekt 4 i 
dennas riktning.  Foto Urban Gunnarsson (augusti 
2014). 

Figur 146. Foto taget 180 m in på transekt 4 i 
dennas riktning. Lavinsonden markerar 
transektens slutpunkt. Foto Urban Gunnarsson 
(augusti 2014).  
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Figur 147. Detaljbild av slutpunkten för transekt 4 (186,9 m från startpunkten). Foto Urban 
Gunnarsson (augusti 2014).   
 

3.4 Torvdjup och djup till tjälytan utanför transekterna 
Inom ett mindre område längst i nordost, mellan transekt 3 och gränsen för 
undersökningsområdet och i ett fall strax öster om denna, har i ytterligare sex punkter 
torvdjup och djup till tjälytan dokumenterats (se figur 148). Detta område karakteriseras av 
ett tunt torvtäcke och en dominans av låga, flacka övergångsformer mellan palsar och 
lithalsar. Dessa övergångsformer har i allmänhet större djup till tjälytan, är ofta starkare 
präglade av nedbrytning och är sannolikt känsligare för den pågående klimatförändringen än 
de rena palsarna i myren. Därför är de av särskilt intresse i ett övervakningsperspektiv och 
har bedömts angelägna att dokumentera närmare, utöver den dokumentation som sker 
genom transekt 3. De sex dokumentationspunkterna har valts ut med syfte att ge en 
representativ bild av de nämnda övergångsformerna. 

En sjunde dokumentationspunkt är den lithals på vilken tältlägret var beläget under 
fältarbetet 2014 (se figur 45). Den ligger alldeles utanför undersökningsområdet (se figur 
149) men har valts ut därför att den är representativ för de lithalsar som, tillsammans med 
övergångsformer palsar – lithalsar, uppträder på båda sidor av områdets sydöstra gräns (se 
figur 38).  
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Figur 148. Förstorad flygbild som visar läget av de punkter (1-6) utanför transekterna där torvdjup 
och djup till tjälytan har dokumenterats. Transekt 3 och gränsen för undersökningsområdet är 
markerade med heldragna vita linjer (jämför figur 33).  

 

 
Figur 149. Läget av dokumentationspunkt 7. Den ligger utanför undersökningsområdet vars gräns är 
markerad med en heldragen vit linje. Mellan denna gräns och dokumentationspunkten syns den 
tidigare nämnda fjälleden (se figurerna 46 och 47). 
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Tabell 10. Torvdjup och djup till tjälytan i de sju utvalda dokumentationspunkterna. 

Nummer Torvlagrets 
mäktighet (cm) 

Djup till 
tjälytan (cm) 

1 30 140 
2 25 85 
3 30 90 
4 45 105 
5 35 55 
6 35 220 
7 10 140 

 

Dokumentationspunkt 1 ligger på en flack pals/lithalsrygg alldeles nordost om transekt 3. 
Punkterna 2 och 3 ligger på den pals/lithals som avbildas i figurerna 35 och 36. Punkterna 4 – 
6 ligger på ett komplex av palsar/lithalsar och vattensamlingar uppkomna genom 
nedbrytning av dessa på båda sidor av områdesgränsen. 

Enligt tabell 10 har dessa sex mätpunkter ett tunt torvlager i ytan. Det rör sig dock inte om 
palsar utan om övergångsformer palsar – lithalsar eftersom mineraljord går i dagen på flera 
ställen i närheten av punkterna. För punkt 1 gäller det mineraljord i sprickor i norra delen av 
ryggen. För punkterna 2 och 3 framgår det av figurerna 35 och 36. För punkterna 4 – 6 finns 
spridda förekomster av mineraljord i dagen dels i sprickor, dels på kala, vinderoderade ytor.  

Den sjunde mätpunkten har ett mycket tunt (< 1 dm) lager av organiskt material i ytan som 
snarare utgör råhumus än torv. På kullens ovansida i övrigt är lagret ofta ännu tunnare och 
det är otvivelaktigt fråga om en ren lithals. 

För samtliga mätpunkter gäller att palsen/lithalsen bildats genom tjällyftning i enbart 
mineraljord.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

85 
 

4. Förändringar av öppet vatten sedan 1960-talet 

Alla förekomster av öppet vatten i undersökningsområdet tycks vara relaterade till 
nedbrytning och smältning av palsar/lithalsar. Därför kan kartering av sådana förekomster – 
och inte minst av förändringar över tid – ge från övervakningssynpunkt värdefull information 
om bevarandestatus och trender. Det måste emellertid understrykas att inget direkt 
samband mellan areal öppet vatten och bevarandestatus finns. Orsaken är att två processer 
samtidigt påverkar arealen öppet vatten. Denna ökar genom nedbrytning/smältning av 
palsar/lithalsar och minskar genom igenväxning av befintliga vattensamlingar. Bådadera är 
viktiga inslag i den naturliga dynamik, som karakteriserar palsmyrar, men relationen mellan 
dem har förändrats i riktning mot mer av nedbrytning till följd av de senaste decenniernas 
klimatförändring (jämför kapitel 2).     

Även om kvantitativa jämförelser av arealen öppet vatten vid olika tidpunkter är mindre 
relevanta vid övervakning av palsmyrar kan kvalitativa jämförelser ge värdefull allmän 
information om utvecklingen i ett längre tidsperspektiv. Därför har en jämförande studie av 
öppna vattensamlingar i undersökningsområdet gjorts med hjälp av flygbilder från 1963 och 
2010. Vattenytorna vid dessa två tillfällen har avgränsats genom visuell tolkning i dator. 
Flygbilden från 1963 återges i figur 150 och den från 2010 i figur 7. För vart och ett av de fyra 
delområdena redovisas sedan i figurerna 151 – 154 vattenytor som existerade (1) enbart 
1963, (2) både 1963 och 2010 samt (3) enbart 2010. Underlag är 2010 års flygbild. 

 
Figur 150. Flygbild över undersökningsområdet från 1963. 
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Figur 151. Förändringar av öppet vatten – markerade med blå färg – mellan 1963 och 2010 i 
delområde 1 på 2010 års flygbild. Ljusblå=existerade enbart 1963. Klarblå=existerade både 1963 och 
2010. Mörkblå=existerade enbart 2010. 

 

I delområde 1 har endast små förändringar av öppet vatten ägt rum mellan 1963 och 2010. 
Detta är helt i linje med det som tidigare sagts om en låg intensitet när det gäller 
nedbrytning av palsarna (jämför avsnitt 3.1.2.1). Endast ett par små palskar har tillkommit 
under perioden (bl.a. vid den fristående sydvästligaste palsen som syns i figur 18). Däremot 
har ett flertal mindre palskar och palsgölar vuxit igen. De tre stora palskaren i öster har vuxit 
igen något från kanterna men är i stort sett oförändrade. Detsamma gäller för palskaret vid 
den södra delområdesgränsen. Samtliga dessa uppvisade redan 1963 tydliga 
igenväxningszoner i kanterna. 

Det är uppenbart att den nedbrytning av palsarna, som återspeglas i morfologin och 
vegetationen, ägt rum före 1963. Igenväxningsmönstret i de fyra största palskaren tyder på 
att morfologin i delområdet till stor del präglats av nedbrytning som ägde rum långt före 
1963. 
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Figur 152. Förändringar av öppet vatten – markerade med blå färg  – mellan 1963 och 2010 i 
delområde 2 på 2010 års flygbild. Ljusblå=existerade enbart 1963. Klarblå=existerade både 1963 och 
2010. Mörkblå=existerade enbart 2010. 

I delområde 2 har betydande förändringar av öppet vatten ägt rum mellan 1963 och 2010. 
Detta är helt i linje med det som tidigare sagts om en hög intensitet i den pågående 
nedbrytningen av palsar i den sydvästra delen (till skillnad från den östra delen) och en 
igenväxning av vattensamlingar i den otjälade myren i öster (jämför avsnitt 3.1.2.2). Därtill 
kommer en långtgående igenväxning av flera större palskar i delområdets centrala 
palskomplex, samtidigt som där också sker nedbrytning (se figur 27). 

Palskaren längst i sydväst har bildats efter 1963 och utvidgas fortfarande (se figur 28). 
Detsamma gäller delvis palskaren strax öster därom (se figur 29). Norr om de senare 
palskaren pågår nedbrytning och palskarsbildning som också har påbörjats efter 1964 (se 
figur 27). 

I den östra delen av det centrala palskomplexet har – till skillnad från den västra – endast 
någon enstaka vattensamling tillkommit efter 1963. Uppenbarligen har palsarna här varit 
jämförelsevis stabila under de senaste decennierna.  

 

 



 
 
 

88 
 

 
Figur 153. Förändringar av öppet vatten – markerade med blå färg – mellan 1963 och 2010 i 
delområde 3 på 2010 års flygbild. Ljusblå=existerade enbart 1963. Klarblå=existerade både 1963 och 
2010. Mörkblå=existerade enbart 2010. 

I delområde 3 har – med undantag för de nordostligaste och sydostligaste hörnen – endast 
små förändringar av öppet vatten ägt rum mellan 1963 och 2010. Detta är helt i linje med 
det som tidigare sagts om en låg intensitet i den pågående nedbrytningen av palsar i de 
nordvästra och centrala palskomplexen (jämför avsnitt 3.1.2.3). Endast ett par små palskar 
har tillkommit. Samtidigt är morfologin tydligt påverkad av nedbrytning, särskilt i den södra 
delen (jämför figur 37). Flera större palskar, som existerade 1963, har endast förändrats 
obetydligt genom igenväxning från sidorna. Flygbilden visar tydligt att betydande sådan 
igenväxning hade ägt rum redan 1963.  

I det nordöstra hörnet finns vattensamlingar av alla tre kategorierna. Vattensamlingar som 
existerade 1963 hade helt eller delvis vuxit igen 2010. Samtidigt har nya tillkommit efter 
1963 och nedbrytningen pågår fortfarande. I det sydöstra hörnet finns främst mindre 
vattensamlingar som tillkommit efter 1963. Nedbrytning av låga palsar/lithalsar pågår 
fortfarande. I båda dessa områden finns friliggande vattensamlingar som saknar förbindelse 
med någon pals/lithals och har tillkommit efter 1963. De vittnar uppenbarligen om att här 
funnits en pals/lithals som sedan 1963 försvunnit helt.  

Delområde 3 uppvisar mindre förändringar i de centrala och större förändringar i de perifera 
delarna, dvs. liknande mönster som i delområdena 1 och 2.  
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Figur 154. Förändringar av öppet vatten – markerade med blå färg – mellan 1963 och 2010 i 
delområde 4 på 2010 års flygbild. Ljusblå=existerade enbart 1963. Klarblå=existerade både 1963 och 
2010. Mörkblå=existerade enbart 2010.  

I delområde 4 har betydande förändringar av öppet vatten ägt rum mellan 1963 och 2010. 
Det är i första hand det stora centrala området med otjälad myr där ett stort antal större 
vattensamlingar helt eller delvis vuxit igen sedan 1963. Praktiskt taget inga nya 
vattensamlingar har uppstått under denna tid. 

Den nordligaste delen uppvisar samma mönster som den sydligaste i delområde 3 till vilken 
hänvisas. Exempelvis finns här fyra större palskar som vuxit igen något från kanterna på 
samma sätt som karen norr om delområdesgränsen. 

Slutligen finns i det nordöstra hörnet, närmast den sydöstra områdesgränsen, flera 
vattensamlingar som uppstått efter 1963.  Här pågår fortfarande nedbrytning av 
palsar/lithalsar (se figur 40).  

Delområde 4 uppvisar liknande mönster som övriga delar av undersökningsområdet, dvs. 
mindre förändringar i de centralt belägna och större förändringar i de mer perifert belägna 
palsarna/lithalsarna.  
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5. Samlad bedömning av palsarnas situation – status och trender 

Palsarna i den nordvästra delen av Oaggujeaggi (delområde 1) präglas av betydande 
stabilitet. Deras morfologi är påverkad av nedbrytning, som ägt rum längre bak i tiden, men 
under det senaste halvseklet har endast begränsade förändringar skett. Nedbrytningen har 
varit av mindre omfattning och koncentrerad till några få punkter. Endast något enstaka 
palskar har tillkommit. I stället har de palskar som fanns på 1960-talet minskat i omfattning 
eller försvunnit till följd av igenväxning. I detta område har i ett par fall vissa tecken på 
nybildning och tillväxt av palsar iakttagits. 

Palsarna i den sydvästra delen av Oaggujeaggi (delområde 2) är längst i sydväst präglade av 
pågående och under senare tid inträffad nedbrytning liksom av omfattande palskarsbildning. 
Endast begränsad igenväxning av på 1960-talet existerande palskar  har ägt rum och 
palsarna omges av blöt myr. Mot norr och öster avtar intensiteten i nedbrytningen och 
stabila palskomplex, liknande dem längre norrut, tar över. Morfologin är delvis påverkad av 
nedbrytning som ägt rum längre bak i tiden. Få palskar har nybildats sedan 1960-talet, 
medan betydande igenväxning av de då befintliga karen har ägt rum. Längst i ost och 
nordost finns otjälad myr med oregelbundna vattensamlingar som vuxit igen i stor 
omfattning sedan 1960-talet. De bedöms i flertalet fall vara palskar som utgör rester av helt 
nedbrutna palsar.  

Palsarna i den nordöstra delen av Oaggujeaggi (delområde 3) bildar till stor del låga, flacka 
palskomplex. Torvmäktigheten är ringa och övergångar pals/lithals eller i några fall rena 
lithalsar förekommer i den östra halvan av området. Huvuddelen av detta intas av stabila 
palsar där förändringarna under det senaste halvseklet syns vara små. Morfologin i 
allmänhet präglas av nedbrytning som ägde rum för mer än 50 år sedan. Pågående och 
nyligen inträffad nedbrytning förekommer huvudsakligen längst i nordost och i sydost. 
Lithalsar och övergångsformer pals/lithals tenderar att vara särskilt utsatta för nedbrytning.  

Palsarna i den sydöstra delen av Oaggujeaggi (delområde 4) är koncentrerade till dess norra 
och östra randområden. I norr är förhållandena desamma som i angränsande delar av 
delområde 3. Palsarna i öster utgör till stor del övergångar pals/lithals, dessutom med inslag 
av rena lithalsar, och är i flertalet fall  utsatta för pågående eller nyligen inträffad 
nedbrytning. Väster och söder därom fortsätter det ovan nämnda stråket av otjälad myr 
med oregelbundna, igenväxande vattensamlingar från väster in i detta delområde.    

Denna sammanfattande genomgång visar att för Oaggujeaggi som helhet är nedbrytning av 
palsar den i stort sett enda förändringsprocess som konstaterats (bortsett från igenväxning 
av vattensamlingar). Nedbrytningen är dock koncentrerad till några få och begränsade 
områden i sydväst och i öster, där allmänt fuktiga förhållanden respektive tunt torvtäcke kan 
ha bidragit till denna. För merparten av myren är i stället stabila palsar det utmärkande 
draget. Här är nedbrytningen obetydlig eller inte alls märkbar. I myrens nordvästra del finns 
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t.o.m. ett område där viss nybildning och tillväxt av palsar förekommer. Vidare finns ett 
område med helt nedbrutna palsar, sannolikt sedan lång tid tillbaka. Slutligen finns i myren 
också partier med lithalsar eller övergångsformer pals/lithals.  

Större delen av palsmyren syns sålunda befinna sig i ett jämförelsevis stabilt stadium och 
palsarna bedöms inte riskera att utsättas för mer långtgående nedbrytning så länge 
nuvarande klimatförhållanden består. Tillgänglig klimatstatistik indikerar också att 
Oaggujeaggi fortfarande tycks uppfylla de klimatologiska förutsättningar som anses gälla för 
existensen av palsar. Avgörande för utvecklingen framöver blir emellertid hur stora och 
snabba de pågående klimatförändringarna blir. Situationen kan snabbt förändras till det 
sämre och prognoserna för de närmast decennierna är inte gynnsamma för bevarandet av 
palsarna. 
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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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Bilaga. Dominerande arter i redovisade vegetationstransekter 

Studier av vegetationen – inte minst dess förändringar – är en viktig del av 
övervakningsprogrammet för palsmyrar. Utöver att vara en grundläggande del av 
palsmyrhabitatet ger vegetationen viktig information om palsarnas status, skede i 
utvecklingen etc. och om vindförhållanden, snödjup etc. Vegetationskartering av de fyra 
transekterna har därför genomförts och redovisas grafiskt i sammanfattad form i anslutning 
till beskrivningen av dessa. I denna bilaga redovisas i tabellform de viktigaste arterna längs 
dessa vegetationstransekter. Likaså innehåller tabellerna uppgifter om framför allt 
morfologin som kompletterar den grafiska informationen i vegetationstransekterna. 

Transekt 1 
Morfologi, vegetation och arter längs transekt 1. Arter med riklig till dominerande förekomst 
redovisas för varje delsträcka i den ordning de präglar vegetationen på respektive sträcka. 

Avstånd (m) Morfologisk typ Vegetations-
typ 

Arter med riklig till  
dominerande 
förekomst 

Arter med ringa 
förekomst 

0,0 – 8,0 Pals (överyta) Ristuva Kråkris, hjortron, ros-
ling, kvastmossor, lavar  

Dvärgbjörk, odon   

8,1 – 10,3 Pals (sluttning) Ristuva Dito Dito 
10,4 – 12,1 Pals (sänka) Ristuva Hjortron, kråkris,  ros-

ling, lavar, myrbjörn-
mossa  

Dvärgbjörk  

12,2 – 14,5  
 

Pals (sluttning)  Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, lavar,  kvast-
mossor  

Lingon 

14,6 – 21,0  Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, kvastmossor, 
lavar  

Lingon  

21,1 – 23,7 Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
lingon, hjortron, lavar 

  

23,8 – 24,4 Pals (sluttning) Ristuva  Dito Dito 
24,5 – 25,1 Pals (sluttning, 

spricka) 
Kal torv   

25,2 – 27,8 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris  

 

27,9 – 30,8 Topogent kärr  Mjukmatta Ängsull, klyvblads-
vitmossa  

 

30,9 – 32,0 Topogent kärr Mjukmatta Ängsull, tallvitmossa, 
dvärgbjörk, gråstarr  

 

32,1 – 34,6 Mosseplan Ristuva Hjortron, kråkris, dvärg-  
björk, odon, rosling, 
myrbjörnmossa, tall-
vitmossa 
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34,7 – 41,1 Topogent kärr Mjukmatta  Flaskstarr, klyvbladsvit-
mossa, tallvitmossa,  
myrbjörnmossa, 
hjortron, gråstarr, 
rosling, levermossor 

 

41,2 – 44,3 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, rostvitmossa 

Myrbjörnmossa  

44,4 – 46,1 Pals (sluttning) Ristuva  Hjortron, lavar, kråkris Dvärgbjörk, lingon, 
odon, rosling 

46,2 – 57,2 Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
57,3 – 59,8 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 

lavar, lingon  
 

59,9 – 67,7 Pals (överyta) Ristuva Kråkris, lavar, kvast-
mossor 

Dvärgbjörk, lingon, 
rosling 

67,8 – 68,6 Pals (överyta) Ristuva  Lavar, kvastmossor Dvärgbjörk, kråkris,  
hjortron 

68,7 – 69,8  Pals (sluttning) Ristuva Dito Dito 
69,9 – 70,2 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 

kråkris, kvastmossor, 
rosling, myrbjörnmossa  

 

70,3 – 72,1 Pals (sänka) Ristuva  Dito  
72,2 – 73,2 Pals (sluttning) Ristuva Hjortron, kråkris, ros-

ling, kvastmossor, lavar 
Dvärgbjörk, odon, 
rostvitmossa  

73,3 – 91,6 Pals (överyta) Ristuva  Dito Dito 
91,7 – 93,7 Pals (sänka) Ristuva  Myrbjörnmossa, kråkris, 

lingon, hjortron 
Dvärgbjörk, rosling  

93,8 – 95,4 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, dvärgbjörk, 
odon, lavar, hjortron,  
myrbjörnmossa 

Rosling, rostvitmossa, 
snölav 

95,5 – 101,9 Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
102,0 – 104,4 Pals (sluttning) Ristuva Dito Dito 
104,5 – 106,4 Pals (sänka) Ristuva Dito Dito 
106,5 – 114,6  Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
114,7 – 120,7 Pals (överyta) Ristuva, in-

slag av bar 
torv 

Rosling, lavar, odon, 
kråkris, hjortron, 
kvastmossor  

Dvärgbjörk, lingon 

120,8 – 126,0 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lavar, odon 

 

126,1 – 128,5 Pals (sluttning, 
med sprickor) 

Ristuva Dito  

128,6 – 130,3 Mosseplan Ristuva, in-
slag av bar 
torv  

Lavar, hjortron Kråkris 

130,4 – 133,3 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, myrbjörn-
mossa, hjortron,  
blåbär, odon 

Kvastmossor, myr-
mylia, lavar 

133,4 – 142,4 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, myrbjörn-
mossa, hjortron, odon, 
rosling, lingon,  lever-
mossor 

Rostvitmossa, tall-
vitmossa, myrmylia, 
lavar 
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142,5 – 143,9 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, rosling, 
hjortron, lavar 

 

144,0 – 146,9 Pals (överyta) Ristuva  Tuvull, kråkris, dvärg-
björk  

Odon, rostvitmossa, 
kvastmossor, vit-
mosslav m.fl. lavar 

147,0 – 148,9 Pals (överyta) Ristuva  Lavar, rostvitmossa, 
hjortron, kråkris   

Dvärgbjörk, rosling 

149,0 – 149,9 Pals (sluttning) Ristuva Dito Dito 
150,0 – 150,9 Pals (sänka) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 

kråkris, lavar 
Rostvitmossa  

151,0 – 152,3 Pals (sluttning) Ristuva  Dito Dito 
152,4 – 153,5 Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
153,6 – 158,1 Pals (överyta) Ristuva  Lavar, kvastmossor, 

myrbjörnmossa, 
hjortron 

Tuvull, dvärgbjörk 

158,2 – 159,2  Pals (sluttning) Ristuva  Dito Dito 
159,3 – 163,8 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, hjortron,  

dvärgbjörk, odon  
Lavar 

163,9 – 165,0 Topogent kärr Mjukmatta Klyvbladsvitmossa Hjortron 
165,1 – 166,8 Pals (sluttning) Ristuva Kråkris, hjortron , 

rosling  
Vitmosslav m.fl.  
lavar, dvärgbjörk  

166,9 – 169,7 Pals (överyta) Ristuva  Hjortron, kråkris, 
jordmossor, lavar 

Dvärgbjörk, lingon 

169,8 – 170,7 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lavar, myrbjörn-
mossa  

 

170,8 – 171,2 Pals (sluttning) Ristuva Dito Dito 
171,3 – 171,6 Pals (sluttning) Ristuva  Lavar, hjortron, kråkris  Dvärgbjörk, rosling 
171,7 – 173,8 Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
173,9 – 174,4 Pals (sluttning) Ristuva Dito Dito 
174,5 – 175,2 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 

kråkris, rosling, myr-
björnmossa 

Lavar 

175,3 – 177,3 Topogent kärr Fastmatta Tallvitmossa Rostvitmossa 
177,4 – 178,1 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 

hjortron 
Lingon, kvastmossor 

178,2 – 180,0 Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
180,1 – 186,8 Pals (överyta) Ristuva Lavar, hjortron, kråkris,  

kvastmossor  
Dvärgbjörk, odon, 
rosling, tallvitmossa 

186,9 – 191,5 Pals (överyta) Ristuva  Lavar, rosling, kråkris, 
odon, hjortron   

Kvastmossor  
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Transekt 2 
Morfologi, vegetation och arter längs transekt 2. Arter med riklig till dominerande förekomst 
redovisas för varje delsträcka i den ordning de präglar vegetationen på respektive sträcka. 

Avstånd (m) Morfologisk typ Vegetations-
typ 

Arter med riklig till  
dominerande 
förekomst 

Arter med ringa 
förekomst 

0,0 – 3,9 Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, kvast-
mossor, myrbjörn-
mossa, lingon, lavar  

Hjortron, snölav  

4,0 – 8,2 Pals (överyta) Ristuva Kråkris, dvärgbjörk, 
lingon, lavar 

Hjortron, tuvull, 
franslevermossa 

8,3 – 10,3 Pals (överyta) Ristuva  Myrbjörnmossa, 
hjortron, dvärgbjörk, 
lingon, kråkris, lavar 

 

10,4 – 13,4 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, dvärg-
björk, kvastmossor, 
lingon, myrbjörnmossa  

   

13,5 – 13,9 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron,  
lingon, lavar, kråkris 

Franslevermossa 

14,0 – 16,9 Pals (sluttning) Ristuva  Dito Dito 
17,0 – 17,9 Pals (sluttning) Ristuva  Hjortron, dvärgbjörk, 

lingon  
Tuvull, myrbjörn-
mossa  

18,0 – 19,2 Topogent kärr Ristuva Dito Dito 
19,3 – 20,9 Topogent kärr Fastmatta Flaskstarr, dvärgbjörk, 

hjortron, tallvitmossa, 
kråkris, rosling  

Dvärgtranbär 

21,0 – 22,5 Mosseplan Ristuva Dito Dito 
22,6 – 25,0 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 

odon, rosling, kråkris,  
tallvitmossa, myrbjörn-
mossa, rostvitmossa 

Flaskstarr 

25,1 – 25,8 Topogent kärr Fastmatta Flaskstarr, dvärgbjörk, 
flaggvitmossa, lever-
mossor 

 

25,9 – 29,3 Mosseplan Ristuva  Tallvitmossa, hjortron Dvärgbjörk, kråkris, 
odon, rosling, blåbär 

29,4 – 34,5 Pals (sluttning) Ristuva Hjortron, dvärgbjörk Blåbär, kråkris, 
lingon, myrbjörn-
mossa 

34,6 – 36,7 Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
36,8 – 42,8  Pals (överyta) Ristuva Myrbjörnmossa, lingon 

kråkris, lavar, kvast-
mossor  

Dvärgbjörk, hjortron, 
tuvull 

42,9 – 44,3 Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 
lingon, kråkris, rosling  

Franslevermossa 

44,4 – 47,4 Pals (överyta) Ristuva Kvastmossor, hjortron, 
lingon, myrbjörnmossa, 
kråkris, dvärgbjörk, 
lavar 

Tuvull 
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47,5 – 48,8 Pals (överyta) Ristuva  Tuvull, kråkris, lavar  Dvärgbjörk, hjortron  
48,9 – 51,6 Pals (överyta) Ristuva Lingon, lavar, hjortron, 

kråkris, rosling  
Dvärgbjörk, odon 

51,7 – 53,4 Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, rostvitmossa, 
lavar, rosling 

Tuvull, odon 

53,5 – 55,3 Pals (överyta) Ristuva Kråkris, rosling, 
hjortron, lavar, myr-
björnmossa 

Dvärgbjörk, tallvit-
mossa 

55,4 – 70,9 Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lingon, myr-
björnmossa, lavar, rost-
vitmossa,  tallvitmossa  

Odon, tuvull 

71,0 – 79,9 Pals (sluttning) Ristuva  Dito Dito 
80,0 – 84,4 Topogent kärr Fastmatta Rundstarr, rosling, 

levermossor, myrbjörn-
mossa, björnvitmossa 

Dvärgbjörk, hjortron   

84,5 – 86,4 Topogent kärr Ristuva Hjortron, dvärgbjörk, 
blåbär, myrbjörnmossa, 
kråkris, levermossor  

Lingon, lavar  

86,5 – 93,0 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, myrbjörn-
mossa, rostvitmossa 

Lingon, blåbär, myr-
smaragdmossa, lavar 

93,1 – 101,1 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, lingon, 
kråkris,  hjortron, lavar 

Rosling, franslever-
mossa 

101,2 – 103,0 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, lingon, 
lavar, rosling 

Dvärgbjörk 

103,1 – 122,6 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lingon, myr-
björnmossa, lavar 

Kvastmossor 

122,7 – 124,3 Pals (överyta) Ristuva Kråkris, lavar Dvärgbjörk, hjortron, 
lingon, odon  

124,4 – 126,1 Pals (överyta) Ristuva Kråkris, lingon, hjortron  
126,2 – 134,9 Pals (överyta) Ristuva Hjortron, dvärgbjörk, 

kråkris, lavar, lingon, 
myrbjörnmossa, rosling 

  

135,0 – 135,7 Pals (sluttning) Ristuva  Dito  
135,8 – 138,0 Pals (sluttning) Ristuva  Kråkris, hjortron, dvärg-

björk, kvastmossor  
Odon, rosling, blåbär 

138,1 – 142,5 Mosseplan Ristuva  Kråkris, hjortron, dvärg-
björk, blåbär, lever-
mossor, rosling, odon 

Tallvitmossa   

142,6 – 146,8 Pals (sluttning) Ristuva  Lavar, hjortron, odon, 
dvärgbjörk, rosling, 
lingon, kråkris  

Blåbär 

146,9 – 149,0 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron Dvärgbjörk 
149,1 – 150,2 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, myr-

björnmossa, lavar 
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150,3 – 161,5 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, dvärgbjörk, 
lingon, hjortron, kvast-
mossor, rosling 

Franslevermossa 

161,6 – 163,7 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, lavar, 
rosling, kvastmossor,  

Dvärgbjörk   

163,8 – 168,4 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
odon, kråkris, lingon,  
rosling, lavar 

 

168,5 – 172,3 Pals (igenvuxen 
göl) 

Fastmatta Myrbjörnmossa, 
dvärgbjörk, rundstarr, 
kråkris  

  

172,4 – 174,3 Pals (sluttande 
överyta) 

Ristuva Hjortron, dvärgbjörk, 
myrbjörnmossa 

Kråkris, odon 

174,4 – 175,4 Pals (överyta) Ristuva  Dito Dito 
175,5 – 191,5 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron  Dvärgbjörk, lingon, 

odon, rosling,  rostvit-
mossa, kvastmossor 

191,6 – 200,3  Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
lingon, lavar, kråkris, 
kvastmossor, myrbjörn-
mossa 

Rosling  

200,4 – 202,0 Pals (överyta) Ristuva Dito Dito 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

101 
 

Transekt 3 
Morfologi, vegetation och arter längs transekt 3. Arter med riklig till dominerande förekomst 
redovisas för varje delsträcka i den ordning de präglar vegetationen på respektive sträcka. 

Avstånd (m) Morfologisk typ Vegetations-
typ 

Arter med riklig till  
dominerande 
förekomst 

Arter med ringa 
förekomst 

0,0 – 1,9 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva Dvärgbjörk, kråkris,  
hjortron, kvastmossor, 
lingon, myrbjörnmossa, 
lavar 

 

2,0 – 2,5 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Kråkris, hjortron,  
lingon, lavar, kvast-
mossor 

 

2,6 – 4,1 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, tuvull, lavar 
myrbjörnmossa  

Lingon 

4,2 – 6,1 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dvärgbjörk,  hjortron,  
lingon, kråkris, rostvit-
mossa, myrbjörnmossa  

Rosling 

6,2 – 7,9 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva Dito Dito 

8,0 – 9,3 Mosseplan Ristuva Myrbjörnmossa, dvärg-
björk, lingon, kråkris, 
hjortron, kvastmossor, 
tallvitmossa, rostvit-
mossa  

 

9,4 – 17,9 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lingon,  rostvit-
mossa, rosling, myr-
björnmossa, tallvit-
mossa 

 

18,0 – 19,0 Topogent kärr Fastmatta Rostvitmossa, tuvull,  
ängsull, tallvitmossa  

Kråkbär, odon 

19,1 – 20,3 Topogent kärr Fastmatta  Ängsull, klyvbladsvit-
mossa, myrbjörnmossa,   
rundstarr, tuvull 

Dvärgbjörk, odon 

20,4 – 21,3 Topogent kärr Fastmatta  Dvärgbjörk,  lappvide  
odon, kråkris,  rostvit-
mossa , fransvitmossa  

  

21,4 – 23,5 Topogent kärr Fastmatta  Fransvitmossa, ängsull, 
tuvull, tallvitmossa 

Dvärgbjörk, rosling 

23,6 – 27,9 Topogent kärr Fastmatta  Fransvitmossa, ängsull,  
hjortron, dvärgbjörk, 
kråkris, tuvull, myr-
björnmossa  

  

28,0 – 29,8 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva  Hjortron, tallvitmossa, 
dvärgbjörk, kråkris, 
lingon, myrbjörnmossa,  
lavar, odon 

Rostvitmossa 
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29,9 – 31,7 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva Rosling, tuvull, hjortron,  
kråkris, kvastmossor, 
lavar, rostvitmossa, 
tallvitmossa  

Dvärgbjörk 

31,8 – 34,8 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva Hjortron, lavar, kråkris, 
rostvitmossa, rosling, 
kvastmossor 

Dvärgbjörk 

34,9 – 37,4 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
tuvull, lavar, rosling 

 

37,5 – 39,2 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Tuvull, dvärgbjörk,  
hjortron, lingon, kråkris,  
odon, kvastmossor 

  

39,3 – 41,2 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Tuvull, kråkris, odon,  
hjortron, lavar, rosling, 
kvastmossor 

 

41,3 – 42,8 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Kråkris, hjortron, tuvull, 
odon, lavar, rosling, 
lingon, kvastmossor 

 

42,9 – 45,8 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lavar, tallvit-
mossa, kvastmossor 

Tuvull 

45,9 – 54,9 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Odon, kråkris, tuvull, 
hjortron, kvastmossor, 
rostvitmossa  

Lingon, rosling, lavar 

55,0 – 56,2 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, myrbjörn-
mossa, kvastmossor 

Rosling 

56,3 – 59,5 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris,  
tuvull, kvastmossor,  
hjortron, rosling, odon  
lavar  

Rostvitmossa  

59,6 – 61,6 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Tuvull, dvärgbjörk,  
lingon, hjortron, kråkris, 
kvastmossor, odon,  
lavar, myrbjörnmossa  

   

61,7 – 66,5 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
tuvull, rosling, rostvit-
mossa, renlav, kråkris 

Lingon 

66,6 – 67,4 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Hjortron, renlav m.fl. 
lavar,  rosling, rostvit-
mossa,  kråkris, lingon, 
odon  

Dvärgbjörk,  tuvull 

67,5 – 72,9 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva  Dito Dito 
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73,0 – 74,1 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris,  
hjortron, lingon, myr-
björnmossa, lever-
mossor 

Tuvull  

74,2 – 75,4 Mosseplan Ristuva Hjortron, kråkris, odon,  
lingon  

Dvärgbjörk 

75,5 – 79,2 Mosseplan Ristuva Hjortron, dvärgbjörk, 
myrbjörnmossa, odon, 
lingon, tuvull, rostvit-
mossa, tallvitmossa,  
rosling 

  

79,3 – 87,5 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
odon, tallvitmossa,  
rostvitmossa, lingon 

Rosling, dvärgtranbär  

87,6 – 89,8 Mosseplan Ristuva  Tallvitmossa, dvärgjörk, 
hjortron  

Kråkris, rosling, tuvull, 
dvärgtranbär 

89,9 – 93,4 Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Fastmatta Rundstarr, ängsull,  pisk-
vitmossa, björnvitmossa  

Hjortron, tallvit-
mossa, myrmylia 

93,5 – 98,3 Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Mjukmatta  Dito Dito 

98,4 – 106,2  Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Mjukmatta Ängsull, björnvitmossa,  
klyvbladsvitmossa, 
piskvitmossa 

Rundstarr 

106,3 – 108,1 Topogent kärr 
(igenvuxet 
palskar) 

Fastmatta   Tuvull, myrbjörnmossa,  
rundstarr, dvärgbjörk,  
rostvitmossa, odon,  
björnvitmossa, piskvit-
mossa, hjortron 

 

108,2 – 109,9 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva Dvärgbjörk, hjortron,   
kråkris, odon, tallvit-
mossa, rostvitmossa , 
myrbjörnmossa  

Rosling, tuvull, kärr-
björnmossa, lavar  

110,0 – 117,6 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Hjortron, lavar, myr-
björnmossa, kvast-
mossor, kråkris 

Tuvull, dvärgbjörk, 
odon, rosling 

117,7 – 119,4 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva Dvärgbjörk, kvast-
mossor, hjortron, odon  

Tuvull 

119,5 – 125,9 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Lavar, lingon, hjortron, 
kråkris, kvastmossor  

Dvärgbjörk, tuvull 

126,0 – 126,8 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dvärgbjörk,   lingon, 
kråkris 

Madrör 

126,9 – 130,7 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Myrbjörnmossa, kvast-
mossor, lavar, hjortron 

 

130,8 – 133,1 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lingon  

Lavar 

133,2 – 137,4 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva Dvärgbjörk, madrör,  
myrbjörnmossa 

Kråkris, lingon, 
hjortron, lavar 
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137,5 – 139,0 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva Dvärgbjörk, hjortron,  
odon, myrbjörnmossa, 
tallvitmossa  

Lingon, blåbär   

139,1 – 139,9 Topogent kärr Mjukmatta Flaskstarr, klyvbladsvit-
mossa, tallvitmossa 

 

140,0 – 141,2 Mosseplan Ristuva  Hjortron,dvärgbjörk, 
kråkris, odon, ängsull, 
tallvitmossa 

Blåbär  

141,3 – 144,0 Mosseplan Ristuva Hundstarr, kvastmossor Hjortron, lingon, 
odon, viden, tuvull, 
lavar 

144,1 – 144,6 Mosseplan Ristuva  Kråkris, blåbär,  hund-
starr, kvastmossor, lavar 

 

144,7 – 145,8 Mosseplan Ristuva  Hjortron, dvärgbjörk, 
kråkris, lingon, lavar 

Odon, blåbär, tuvull, 
kvastmossor  

145,9 – 146,3 Mosseplan  
 

Ristuva Dito Dito 
146,4 – 147,1 Mosseplan Fastmatta Dvärgbjörk, myrbjörn-

mossa, rundstarr, flagg-
vitmossa, lavar 

Hjortron  

147,2 – 149,4  Mosseplan Ristuva Rundstarr, myrbjörn-
mossa, tät vitmossa 

Dvärgbjörk, hjortron 

149,5 – 153,2 Mosseplan Ristuva  Tät vitmossa, dvärgjörk,   
hjortron, myrbjörn-
mossa, kråkris 

Rosling, tallvitmossa   

153,3 – 156,0 Topogent kärr  Mjukmatta Flaskstarr, ängsull, pisk-
vitmossa, rundstarr 

 

156,1 – 156,6 Topogent kärr Mjukmatta Ängsull, hjortron, dvärg-
björk, kråkbär 

 

156,7 – 157,7 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva  Dito  

157,8 – 160,6 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
lavar 

Lingon 

160,7 – 173,1 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dito Dito 

173,2 – 180,2 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva Dito Dito 

180,3 – 180,9 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva  Hjortron, dvärgbjörk, 
kråkris, kvastmossor 

Ängsull 

181,0 – 182,3 Topogent kärr Ristuva  Dito Dito 
182,4 – 183,5 Topogent kärr Fastmatta  Dvärgbjörk, myrbjörn-

mossa, hjortron, ängsull 
Lingon 

183,6 – 193,4 Topogent kärr Mjukmatta  Fransvitmossa, ängsull, 
flaskstarr   

Dvärgbjörk, klyv- 
bladsvitmossa 

193,5 – 194,6 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron,  
myrbjörnmossa, 
kvastmossor 

Lingon 

194,7 – 196,3 Pals/lithals 
(sluttning) 

Ristuva  Kråkris, lavar Dvärgbjörk, lingon, 
nickstarr, snölav 

196,4 – 200,6 Pals/lithals 
(överyta) 

Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
kvastmossor 

Lingon, lavar 
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Transekt 4 
Morfologi, vegetation och arter längs transekt 4. Arter med riklig till dominerande förekomst 
redovisas för varje delsträcka i den ordning de präglar vegetationen på respektive sträcka. 

 

Avstånd (m)  
 

Morfologisk 
typ 

Vegetations-
typ 

Arter med riklig till domi-
nerande förekomst 

Arter med ringa 
förekomst 

0,0 – 1,6 Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, kvastmossor, 
myrbjörnmossa, renlav 

Kråkris, hjortron 

1,7 – 3,2 Pals (överyta) Ristuva  Myrbjörnmossa, myr-
smaragdmossa 

Dvärgbjörk 

3,3 – 6,9 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
rosling, kråkris, myrbjörn-
mossa 

Kvastmossor 

7,0 – 8,1  Pals (sluttning) Ristuva  Dito Dito 
8,2 – 9,9 Pals (sluttning) Ristuva Hjortron, myrbjörnmossa, 

rosling, kråkris, renlav 
Dvärgbjörk 

10,0 – 10,5 Mosseplan Ristuva  Dito Dito 
10,6 – 17,8 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 

kråkris, myrbjörnmossa, 
rosling, kvastmossor, 
renlav 

Tuvull, dvärg-
tranbär, flagg-
vitmossa, myrmylia 

17,9 – 19,6 Mosseplan Ristuva  Hjortron, rosling, kråkris, 
myrbjörnmossa, 
levermossor, 
flaggvitmossa, renlav 

Tuvull 

19,7 – 20,6 Mosseplan Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
rosling, myrbjörnmossa, 
renlav 

 

20,7 – 24,3 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, odon, rosling, 
myrbjörnmossa 

Renlav m.fl. lavar 

24,4 – 26,9 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, rosling, hjortron, 
myrbjörnmossa, renlav 
m.fl. lavar  

 
 

Snölav 

27,0 – 31,0 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, dvärgbjörk, 
renlav m.fl. lavar 

Odon, rosling, 
hjortron, snölav 

31,1 – 31,6 Pals (överyta) Ristuva   Kråkris, rosling, 
hjortron  

31,7 – 33,3 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, dvärgbjörk, 
hjortron 

Lavar 

33,4 – 42,6 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, lavar  
 

Odon, rosling, 
hjortron, rostvit-
mossa, flaggmossor  

42,7 – 45,1 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, rosling, hjortron, 
lavar, myrbjörnmossa 

Dvärgbjörk, lingon 
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45,2 – 47,8 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, myrbjörnmossa, 
rosling 

Lingon 

47,9 – 48,7 Topogent kärr 
(igenvuxet pals-
kar) 

Fastmatta Rundstarr, levermossor, 
renlav m.fl. lavar, 
myrbjörnmossa 

Dvärgbjörk, rosling 

48,8 – 50,5 Topogent kärr 
(igenvuxet pals- 
kar) 

Mjukmatta Dito Dito 

50,6 – 55,0 Topogent kärr 
(igenvuxet pals- 
kar) 

Mjukmatta Levermossor (inkl. torv-
stolonmossa), rundstarr, 
ängsull, myrbjörnmossa 

 

55,1 – 56,4 Topogent kärr 
(igenvuxet pals- 
kar) 

Fastmatta Myrbjörnmossa, ängsull Hjortron 

56,5 – 57,3 Topogent kärr 
(igenvuxet pals- 
kar)  

Fastmatta  Myrbjörnmossa, hjortron Ängsull 

57,4 – 58,2 Topogent kärr 
(igenvuxet pals- 
kar) 

Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 
myrbjörnmossa, 
rundstarr, rundsileshår, 
lavar 

 

58,3 – 59,7 Pals (sluttning) Ristuva Dito  
59,8 – 62,4 Pals (sluttning) Ristuva  Kråkris, hjortron, rosling, 

kvastmossor, lavar 
Dvärgbjörk, odon, 
kvastmossor  

62,5 – 62,9 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, 
hjortron, rosling, kvast-
mossor, lavar  

Lingon, snölav 

63,0 – 67,3 Pals (överyta) Ristuva  Dito Dito 
67,4 – 68,6 Pals (överyta) Ristuva Lavar, hjortron, rosling, 

lingon  
 

68,7 – 69,5 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron  
69,6 – 71,0 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, kråkris, lavar Lingon, odon, kvast-

mossor 
71,1 – 72,1 Pals (överyta) Ristuva  Rosling, lavar Kråkris, lingon, 

hjortron 
72,2 – 72,9 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, lingon, lavar Kråkris 
73,0 – 74,4 Pals (överyta) Ristuva (mkt 

bar torv) 
Myrbjörnmossa, lavar Dvärgbjörk, kråkris, 

rosling 
74,5 – 75,3 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, hjortron, 

kråkris, myrbjörnmossa, 
lavar 

Rostvitmossa 

75,4 – 77,9 Pals (sluttning) Ristuva Dito Dito 
78,0 – 78,4 Pals (sluttning) Ristuva  Hjortron, rosling, kråkris, 

myrbjörnmossa  
Dvärgbjörk 

78,5 – 78,8 Topogent kärr Ristuva Dito Dito 
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78,9 – 80,5 Topogent kärr Ristuva Dvärgbjörk, myrbjörn-
mossa, lavar, rosling 

Kråkris, hjortron 

80,6 – 82,2 Topogent kärr Ristuva (mkt 
bar torv)  

Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, myrbjörnmossa, 
lavar  

Rosling 

82,3 – 83,5 Topogent kärr Ristuva  Dvärgbjörk, myrbjörn-
mossa, rosling, kråkris, 
lavar  

Hjortron 

83,6 – 84,2  Pals (sluttning) Ristuva  Odon, myrbjörnmossa, 
rosling, kråkris, hjortron  

 

84,3 – 85,6 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 
kråkris, lavar, rosling  

Odon 

85,7 – 87,0 Pals (sluttning) Ristuva  Kråkris, rosling, dvärg-
björk, hjortron, kvast-
mossor, lavar  

Lingon, odon, 
myrbjörnmossa 

87,1 – 89,8 Pals (överyta) Ristuva  Dito Dito 
89,9 – 91,1 Pals (överyta) Ristuva  Myrbjörnmossa, hjort-

ron, dvärgbjörk, lavar  
Kråkbär 

91,2 – 92,7 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, dvärg-
björk, myrbjörnmossa, 
lavar 

 

92,8 – 94,1 Pals (överyta) Ristuva  Lavar, dvärgbjörk, 
hjortron  

Kvastmossor 

94,2 – 97,1 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, dvärgbjörk, lavar, 
lingon 

Hjortron, kvast-
mossor 

97,2 – 99,8 Pals (överyta) Ristuva Lavar, kråkris, hjortron Dvärgbjörk, kvast-
mossor  

99,9 – 102,6 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, lavar Dvärgbjörk, kvast-
mossor, myrbjörn-
mossa, snölav 

102,7 – 104,1 Pals (överyta) Ristuva Dvärgbjörk, kråkris, lavar Lingon, rosling 
104,2 – 105,2 Pals (överyta) Ristuva  Lavar, hjortron, kråkris  Dito  
105,3 – 107,9 Pals (överyta) Ristuva Kråkris, dvärgbjörk, odon, 

lavar, hjortron  
 

108,0 – 108,9 Pals (sluttning) Ristuva  Dito  
109,0 – 111,4 Pals (sluttning) Ristuva Hjortron, odon, myrbjörn-

mossa, dvärgbjörk, lavar, 
rosling  

 

111,5 – 113,9 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, odon, rost-
vitmossa, lavar, blåbär, 
myrbjörnmossa, lingon, 
tallvitmossa  

Kråkris, hjortron  

114,0 – 116,8 Pals (sluttning) Ristuva  Dvärgbjörk, blåbär, kråk-
ris, lingon, hjortron, tall-
vitmossa, rostvitmossa 

 

116,9 – 117,9 Pals (sluttning) Ristuva  Hjortron, rostvitmossa, 
kråkris, blåbär, dvärg-
björk 

Myrbjörnmossa 
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118,0 – 119,9 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk, blåbär, rost-
vitmossa, hjortron, 
rosling, kråkris, odon 

 

120,0 – 121,2 Mosseplan Ristuva Dito  
121,3 – 129,9 Mosseplan Ristuva Dvärgbjörk, hjortron, 

kråkris, odon, lingon,  
rostvitmossa, tallvit-
mossa, myrbjörnmossa  

Blåbär, kvastmossor  

130,0 – 133,4 Topogent kärr Fastmatta Rundstarr, dvärgbjörk, 
hjortron, myrbjörnmossa,  
tallvitmosssa, lever-
mossor 

Lingon  

133,5 – 136,8 Topogent kärr Fastmatta  Hjortron, rundstarr,  
levermossor, ängsull, 
myrbjörnmossa, bägarlav 
m.fl. lavar 

Dvärgbjörk 

136,9 – 139,5 Topogent kärr Fastmatta  Rundstarr, levermossor, 
tallvitmossa  

Hjortron, röd para-
sollmossa, kärr-
björnmossa 

139,6 – 141,3 Topogent kärr Fastmatta Hjortron, rundstarr, 
tallvitmossa 

Dvärgbjörk, lever-
mossor, bägarlav 

141,4 – 141,9 Topogent kärr Ristuva Dvärgbjörk, rundstarr, 
hjortron, myrbjörn-
mossa, tallvitmossa 

 

142,0 – 143,1 Topogent kärr Ristuva Myrbjörnmossa, dvärg-
björk, tallvitmossa, 
hjortron 

 

143,2 – 144,5 Pals (sluttning) Ristuva  Hjortron, dvärgbjörk,  
myrbjörnmossa, kråkris,  
lingon, rosling, rostvit-
mossa 

 

144,6 – 146,7 Pals (överyta) Ristuva  Kråkris, hjortron, dvärg-
björk, rostvitmossa, myr-
björnmossa  

Lingon, tallvitmossa  

146,8 – 149,5 Pals (överyta) Ristuva  Myrbjörnmossa,  kråkris, 
lavar 

Dvärgbjörk, lingon, 
tallvitmossa 

149,6 – 152,7 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, tallvitmossa,  
hjortron, kråkris, lavar 

Lingon, kvast-
mossor 

152,8 – 154,3 Pals (överyta) Ristuva  Lingon, kvastmossor, 
hjortron, kråkris, lavar 

 

154,4 – 158,7 Pals (överyta) Ristuva  Dvärgbjörk, myrbjörn-
mossa, lavar, lingon, 
kråkris, hjortron 

Kvastmossor  

158,8 – 161,3 Pals (sluttning) Ristuva  Dito Dito 
161,4 – 163,4 Topogent kärr Ristuva  Hjortron, kråkris, dvärg-

björk, myrbjörnmossa, 
odon 

 

163,5 – 165,3 Topogent kärr Fastmatta Hjortron, ängsull, myr-
björnmossa, lavar 
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165,4 – 166,7  Topogent kärr Fastmatta Ängsull, hjortron, myr-
björnmossa  

 

166,8 – 171,9 Topogent kärr Fastmatta  Ängsull, myrbjörnmossa, 
rundstarr 

 

172,0 – 173,6 Topogent kärr Fastmatta  Ängsull, hjortron, myr-
björnmossa, tät vitmossa 

 

173,7 – 174,9 Topogent kärr Ristuva  Tät vitmossa, dvärgbjörk,  
hjortron, rosling, kråkris, 
myrbjörnmossa, rostvit-
mossa  

 

175,0 – 176,1 Pals (sluttning) Ristuva Dito  
176,2 – 179,9 Pals (sluttning) Ristuva Dvärgbjörk,  hjortron,  

lavar, kråkris,  myrbjörn-
mossa,  lingon 

Odon, rosling 

180,0 – 181,7 Pals (sluttning)  Ristuva  Kråkbär, lingon, dvärg-
björk 

Lavar 

181,8 – 186,9 Pals (överyta) Ristuva  Dito Dito 
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