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FöRORD 

Det geomorfologi ska kartbladet 25E GRÄSVATTNET-25F UMFORS utgör det fjärde 
i en serie dylika i skalan 1:250 000 över de svenska fjällområdena. Mål
sättningen - att skapa ett underlag för samhällsplanering i vid mening -
ansluter sig helt till den för de tre tidigare blaren: 23E SIPMEKE-23F 
FATMOMAKKE, 291 KEBNEKAISE och 28G VIRIHAURE. Karteringen har liksom ti
digare väsentligen baserats på flygbildstolkning. Fältkontroller har före
tagits i den omfattning som ansetts nödvändig för en riktig identifiering, 
för en viss bildmässig dokumentation och för att få landskapsutvecklingen 
tydliggjord. Därmed skapas också bättre förutsättningar för värderingarna. 

För första gången återges här även myrarna, i den generaliserade form, 
som kartskalan framtvingar. Informationen har hämtats från den nya topo
grafiska kartan, men kontroller och vissa kompletteringar har företagits 
med hjälp av flygbildsmaterialet. - Liksom tidigare har ytor utan klara 
geomorfologi ska indikationer lämnats vita. Karteringen av dem skulle er
farenhetsmässigt ha krävt mycket betydande insatser av fältarbeten; därmed 
skulle också ha följt starkt ökade kostnader. Sådana insatser har ansetts 
omotiverade även av det skälet, att dessa ytor endast undantagsvis torde 
innehålla geomorfologiskt värdefulla objekt; vanligen utgörs de av ett 
relativt tunt, odifferentierat moräntäcke. 

Till kartan hör en relativt omfattande beskrivning. Däri ingår en orien
tering om landskaps- och terrängformsutvecklingen inom kartbladsområdet. 
Denna framställning koncentreras liksom presentationen i kartan till vad 
som brukar kallas mellanformer. De allra största formerna, t ex ytor av 
peneplantyp, dalgenerationer, liksom också former av mindre storlek än 
några kvadratmeter, t ex mindre frostmarksformer, redovisas däremot ej. 
Skälen är bl a kart- och reproduktionsmässiga, i fråga om småformerna 
också flygbildsmaterialets upplösningsförmåga, dvs informationsinnehåll. 
- Beskrivningen avslutas med en värderingsdel , som i olika steg för fram 
till i planeringssammanhang lättillgänglig form. Olika slag av värde
ringsprinciper har under de senaste åren föreslagits och tillämpats. De 
här använda stämmer i allt väsentligt överens med inom projektet tidigare 
nyttjade. Vägledande har därvid varit en önskan att presentera objekten 
på ett sådant sätt, att andra värderingsprinciper kan appliceras på dem; 
vidare att göra värderingsgrunderna möjligast enkla och lätta att till
lämpa. Värderingsprinciperna står alltjämt under debatt, och modifika
tioner av dem kan tänkas. Några större förändringar av slutprodukten 
torde detta dock inte innebära; däremot av vägen att nå fram till denna. 

Arbetet med kartan och beskrivningen har pågått under flera år jämsides 
med tjänstgöring vid den naturgeografi ska institutionen vid Stockholms 
universitet. Fram till den l juli 1975 har institutionen - liksom den 
närstående fonder - stått för den väsentliga finansieringen; i slutskedet, 
vilket även innebär tryckningsförfarandet, har Statens naturvårdsverk 
genom medel från inventeringsanslag svarat för huvuddelen av kostnaderna. 

Stockholm den 10 december 1975 

Gunnar Hoppe 
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SAMMANFATTNING 

Geomorfologiska kartbladen 25 E Gräsvattnet och 25 F Umfors 
- Beskrivning och naturvärdesbedömning 

Fil kand Ann-Cathrine Ulfstedt 

Arbetet avses ge en översikt över geomorfologin inom den del av Väster
bottensfjällen som motsvaras av kartbladet GräsvattnetjUmfors samt en 
så välgrundad bedömning som möjligt av områdets naturvärden. Invente
ringen, som i huvudsak bygger på flygbildstolkning, redovisas dels i 
form aven karta i skalan 1:250 000, dels med hjälp aven tillhörande 
kartbladsbeskrivning. Denna beskrivning består av två delar; i den första 
ges en allmän bakgrund till arbetsmetodik och kartinnehåll , i den andra 
presenteras resultatet av naturvärderingen. De inledande avsnitten be
handlar dessutom fjällkedjans utveckling, varvid det geologiska avsnittet 
har givits förhållandevis litet utrymme, medan den kvartära utvecklingen 
behandlas mera utförligt. De karterade formgrupperna härrör nämligen 
huvudsakligen från kvartär tid och är övervägande av glacialt ursprung, 
även om vissa postglaciala former också har stor betydelse inom undersök
ningsområdet. Kapitel III omfattar en systematisk genomgång av formernas 
uppkomstsätt och utseende. Deras utbredning inom kartbladet, och om möj
ligt inom hela fjällkedjan, anges. I vissa fall diskuteras formernas be
tydelse för tolkningen av viktiga naturhistoriska förlopp. 

I arbetets senare del följer naturvärdesbedömningen. Först poängsätts 
varje enski lt objekt med hänsyn ti 11 faktorerna "sällsynthet", "utform
ning" och "forskningsintresse" (tabell 2 och fig 11). Därefter inordnas 
objekten i fyra klasser (I-IV) efter deras sammanlagda naturvärde (fig 12). 
Klass I avser objekt av överregional betydelse, klass II objekt av re
gional och klass III objekt av lokal betydelse. Objekt tillhörande de tre 
första klasserna har utförligt beskrivits. Inom kartbladet Gräsvattnetj 
Umfors har 79 objekt blivit föremål för analys. Av dessa har fem ansetts 
tillhöra klass I, medan tio inordnats i klass II och fyrtionio i klass III. 

Utvärderingen av objekt har slutligen legat till grund för en samman
ställning av värdefulla områden (fig 21 ). Vikten har då lagts vid par
tier tillhörande klasserna I och II, medan klass III-områden i första 
hand utgör skyddszoner kring värdefulla kärnområden. Speciellt högt 
värde har tillskrivits områden norr och söder om Tärnasjön, nordligaste 
delen av Vindelälven, delar av Norra Storfjället samt Umeälvsdalen. 
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SUMMARY 

Geomorphological Maps 25 E Gräsvattnet and 25 F Umfors 
- Description and assessment of areas of geomorphological 
importance 

Ann-Cathrine Ulfstedt B.Sc. 

The object of the study is to make a survey of the geomorfology of that 
part of the Västerbotten mountains which corresponds to the Gräsvattnet/ 
Umfors map sheet, and to make as well-founded an assessment as possible 
of the natural value of the area. The content of the study, which is 
mainly based on the interpretation of aereal photographs, is shown on 
a map, in the scale 1:250 000, and in an accompanying map description. 
This description consists of two main parts: in the first, a general 
background to the method of study and the contents of the map is given, 
and in the second, the results of the natural value assessment are pre
sented. The development of the mountain range is also discussed in the 
introductory sections, while less space is given to the geological sec-· 
tion; quaternary development is handled in more detail, since the group 
formations date mainly from the quaternary period and are mostly of 
glacialorigin, even though certain postglacial formations are also of 
great importance in the research area. Chapter III contains a systematic 
description of the way in which the formations have come into being and 
of their appearance. Their extent within the map sheet and, where 
possible, in relation to the whole mountain range, is indicated. In 
certain cases, the significance of formations in the interpretation of 
important stages of natural history is discussed. 

The assessment of natural value follows in the later part of the study. 
Fi rst, every i ndi vi dua l i tern i s awarded pri nts for "rarity", "form", 
and "research interest" (table 2 and fig. 11 ). The items are then 
classified into one of four classes (I-IV) according to their total 
natural value (fig. 12 ). Class leovers items of significance outside 
the region, class II, items of significance regionally, and class III, 
items of significance locally. Items in the first three classes have 
been described in detail. 79 items found on the Gräsvattnet/Umfors map 
sheet area have been analysed. Of these, five have been regarded as be
longing to class I, la to class II, and 49 to class III. 

Finally, the classification of items has formed the basis of a compila
tion of valuable areas (fig. 21 ). Here, more importance has been given 
to class I and class II objects, while the main significance of class III 
areas is as protection zones round valuable key areas. Especially high 
value has been ascribed to the areas north and south of Lake Tärna, the 
northermost part of the river Vindel, parts of Norra Storfjället, and 
the valley of the river Ume. 





- 9 -

I. KARTBLADET GRÄSVATTNET/UMFORS 

l. RIKTLINJER FöR KARTERINGEN 

a) Den geomorfologi ska kartan 

Syftet med detta arbete har varit att framställa en karta som såväl 
i bild som text skall kunna tjäna praktiska ändamål. Det har med 
hänsyn härtill varit nödvändigt att åstadkomma en produkt förhållande
vis snabbt samtidigt som kostnaderna måste hållas låga. Mot detta 
står kravet på ett vetenskapligt tillfredsställande innehåll, vilket 
är av avgörande betydelse för en rättvisande bedömning av natur

värdena inom ett undersökningsområde. 

SVårigheterna att tillvarata samtliga intressen har lett till en slut
produkt som inte är invändningsfri. Vid en jämförelse med de geomorfo

logiska karteringar som utförts i Centraleuropa, kan den här presen
terade kartan uppfattas som ofullkomlig. Samtidigt bör understrykas 
att andra grundförutsättningar för geomorfologisk kartläggning råder 
i Sverige - och speciellt då inom fjällkedjan. Här arbetar man inom 
områden som till stora delar är okända; jordarts kartor saknas i huvud
sak, och dessutom måste fältkontrollerna minimeras på grund av om
rådenas otillgänglighet. Mot bakgrunden av detta måste inskränkningar 
göras i kartans informationsmängd, likaså har kraven på storskaliga 
karterin9ar för planeringsändamål inte ansetts relevanta i detta fall. 
Kartan Gräsvattnet/Umfors public~ras alltså, i likhet med övriga kartor 
i denna serie, i skalan 1 :250 000, vilken överensstämmer med den 
svenska planeringskartans. 

Enligt den internationella uppfattningen skall en geomorfologisk karta 
demonstrera samtliga terrängformer och dessutom vara heltäckande. Den 
skall lämna information om formernas utseende (morfografi), uppkomst

sätt (morfogenes) och ålder (morfokronologi), samtidigt som den skall 
belysa terrängens lutningsförhållanden (morfometri) samt uppbyggnads
materialets och berggrundens beskaffenhet (litologi). Vid försök att 
åskådliggöra all denna information i detalj på en och samma karta, har 
resultatet ofta blivit oöverskådligt och svårtydbart. Detta har lett 

till att de flesta geomorfologiska kartor betonar någon av ovanstående 
inriktningar, medan övriga ges en mer undanskymd plats. Den stora 
divergensen mellan olika karteringar har givit anledning till inter-



- 10 -

nationella normaliseringsförsök (kommissionen för geomorfologisk kar

tering, IGU). Som ett första steg i detta arbete eftersträvades ett 

enhetligt symbolspråk (Demek 1972). Vidare skall symboler illustrera 
enskilda former, medan yttäckande färg anger en bestämd process inom 

den täckta ytan. 

Vid fjällkarteringen har avsikten varit att så långt möjligt anpassa 

kartorna efter internationella normer. Uetta innebär att den rekommen

derade färgsättningen har följts (se vidare sid 24) och att många 

symboler har övertagits. Det har dock varit nödvändigt att göra be

tydande kompletteringar, eftersom den internationella redovisningen 

har utvecklats i huvudsak med hänsyn till mellaneuropeiska landformer. 
Vad beträffar varje symbols motsvarighet i en individuell form har 

detta med anledning av kartskalan inte varit möjligt att åstadkomma 

annat än i undantagsfall; i stället måste symbolen betraktas som en 

sammanfattande beteckning för en hel grupp likartade former. Kravet 

på yttäckande process färg har inte tillgodosetts på grund av de väsent

ligt ökade fältinsatser som då skulle erfordras. Symbolerna gör emel
lertid en grov uppskattning av de olika processernas utbredning möjlig. 

Föreliggande arbete betonar alltsä morfografi och morfogenes. Morfo

metrin demonstreras endast genom höjdkurvorna (som för övrigt återges 

i urval från den topografiska kartan), och morfokronologin framhålls 

inte särskilt. Det bör dock understrykas att åldersfrågan i fjäll

landskap ofta är av mindre intrikat natur än inom icke tidigare ned
isade landskapstyper. Litologin är i kartan eftersatt - viss upplys

ning lämnas i och med den geomorfologiska bestämningen av formgrupper

na, men i övrigt hänvisas endast till det geologiska kartmaterial 

som redan finns (t ex Gavelin, Kulling: Beskrivning till berggrunds

karta över Västerbottens län). 

b) Undersökningens utförande 

Karteringen bygger på tolkning av flygbilder fotograferade från normal

höjd (skala ungefär 1:30 000) med pankromatisk film. De sålunda iden

tifierade formgrupperna har överförts till den topografiska kartan 

(skala 1:100 000) som därefter fått utgöra underlag för den efterföl
jande fältkontrollen. Denna har, utom en stickprovsartad kontroll, 

snarast utgjort en komplettering av informationen hämtad ur bilderna. 
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Fig l Undersökningsområdets läge. 

Location map. o 200 km 
L-' ...J.'---L.--L-' ....J' 

18° 22° 

I första hand har svårtolkade objekt blivit föremål för fältstudier, 
men även andra geomorfologiskt intressanta och/eller välutvecklade 
företeelser har studerats. Fältarbetet har dock blivit mer omfattande 
än om syftet endast varit en småskalig kartering, eftersom avsikten 
även varit att klargöra karteringsmetodens tillförlitlighet och flyg

bildstolkningens begränsningar. Dessutom har fältobservationerna haft 
betydelse för klargörandet av isrecessionsförloppet, den geomorfolo
giska utvecklingen inom området samt för analysen av vissa formgruppers 
bildningssätt. Dessa studier kan synas oväsentliga för arbetets huvud
syfte, men är ofta avgörande för slutsatserna i den naturvärdesbedöm

ning som åtföljer kartan. 
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Fig 2 Höjdskiktskarta. 
Relief map. 

En ny genomgång av flygbilderna har därefter gjorts med städ av iakt

tagelserna i fält. I samband med detta har det slutgiltiga manuskriptet 

i skalan 1:100 000 färdigställts. Detta har renritats och utgjort under
lag för tryckningen av kartan (skala 1:250 000). 

Den kartbladsbeskrivning som åtföljer kartan är i första hand avsedd 
för personer som sysslar med planering inom naturvården. Dessa kan 
förutsättas ha viss geovetenskaplig skolning, men beskrivningen har 
utformats så att den även bör kunna läsas av lekmän. Sålunda ges i de 
inledande avsnitten en översiktlig redogörelse för landskapsutveck
lingen och för de karterade formgrupperna. Denna genomgång ligger sedan 

till grund för den redovisning av områdets geomorfologiska naturvärden 
som följer i beskrivningens senare del. 



- 13 -

10 i<m 
1-------1 

\ , 
\ , 

\ , 
I , 

I - \ 
\ \ 

\\ 
I 
\ ' .. 

;'~""-

t 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

l/ 

,[--
_______ ~ ________________ ~~LL __ _L~ __ L_~ __ ~ 

Fig 3 Routekarta; längs heldragna linjer har markkontroller utförts; 
streckade linjer har endast kontrollerats från flygplan. 

Ground controls along continuous lines - aerial controls along 
dotted lines. 

2. UNDERSOKNINGSOMRADET 

Det topografiska kartbladet Gräsvattnet/Umfors ligger i nordligaste 

Västerbottens fjälltrakter (fig l), Det omfattar dels några högfjälls
massiv åtskilda från varandra av djupa dalstråk, dels flackare fjäll

områden, vilka framför allt finns i områdets sydöstra del (fig 2). 
De högsta partierna ligger inom Norra Storfjället med ett flertal 

toppar över l 500 m; här ligger också Sytertoppen som utgör Väster

bottens högsta punkt (l 766,9 m ö h). Flera småglaciärer finns inom 

massivet, som har en betydligt mer alpin prägel än övriga delar i om

rådet. Norra Storfjället skiljs i väster från Artfjället av Umeälvens 
dalgång, samt i öster från Ammarfjället av Tärnasjöbäckenet. öster om 

Slierogaises topp (l 611 m ö h) i Ammarfjället ligger den enda glaci

ären som fi nns utanför Norra Storfjäll et. Ammarfjäll et reser s i g som 

en sockel med branta sidor upp över omgivningen. De inre delarna präg

las emellertid av flacka, mjukt avrundade former - något som även 
karakteriserar Artfjället, vilket dock på norsk sida övergår i det 

högalpina Okstindan med toppar över l 900 meter. 
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Huvuddelen av området avvattnQ.s av Umeä1v, med bl a de stora sJoarna 
över-Uman och Tärnasjön, men den nordostligaste delen hör till Vindel
älvens källflöden. 

IIB1å vägen II löper tvärs igenom området, vilket medför en stor turist
ström. Flertalet turister söker sig emellertid inte in i fjällområdena 
och endast längs vissa leder (framför allt inom Norra Storfjället) på

träffas vandrare mera allmänt. (Detta gäller förhållandena sommartid.) 

Nya topografiska kartan, som utkom 19n, företedde $tora namnföränd
ringar i förhållande till den tidiggfe generalstabskartan. I detta 
arbete används den nya namnsättning~n, och endast i undantagsfall an
ges även äldre benämningar. 

Arbetet med detta kartblad inleddes 1971. Sedan dess har fältkontrol
ler, i en omfattning som framgår av routekartan (fig 3), utförts under 
delar av de efterföljande somr~rna. 



- 15 -

II. FJÄLLKEDJANS UTVECKLING 

l. GEOLOGISK öVERSIKT 

Den skandinaviska fjällkedjan är av förhållandevis hög ålder (fig 4). 
Under urtidens slutskede (dvs för mer än 600 milj år sedan) fylldes en 
stor sänka, en s k geosynklinal, som låg väster om den nuvarande bergs
kedjan, med stora mängder avlagringar från ~mgivningarna. Sedimenta
tionen fortsatte under kambrosilurtiden (ca 600-400 milj år sedan), 
då dessutom livlig vulkanism inträdde. Bergskedjeveckningen började 
i ordovicium, nådde sin kulmen i silur och kan anses avslutad i devon. 
I samband med veckningen kom ofta äldre bergartsserier att i form av 
skollor skjutas ut över yngre lager. Exempel på en sådan skolla av 
stor regional omfattning är seve-köliskollan. Med köligruppen menar 
man då vanligen bergarter dominerade av lågmetamorfa (mindre starkt 
omvandlade) skiffrar, och med sevegruppen skiffrar av högmetamorf 
natur. Skollstrukturen kommer på grund av lagrens stupning att ge upp
hov till branter stupande åt öster. Detta kan iakttas överallt inom 
Västerbottensfjällen; senare kan branterna ha skärpts genom effekten 
av nedisningarna. 

Norra Västerbottens geologi domineras av seve-köliskollan och inne
håller såväl hög- som lågmetamorfa bergarter (fig 5); inom kartbladet 
dominerar dock de högmetamorfa. Som en självständig högmetamorf skolla 
räknas den s k Rödingfjällsskollan i NV delen av området. Dessutom 

blottas på vissa ställen de under seve-köliskollan liggande bergarter
na, vilket är fallet t ex i Ammarnäskanplexet, vars västligaste ut
löpare når in i kartbladet Gräsvattnet/Umfors. Här har lågmetamorfa 
fylliter, vilka har beräknats tillhöra fjällrandbildningen, frilagts 

(Backlund 1935). 

Inom seve-köliskollan kan också urbergseruptiv förekomma som i området 
strax öster om Tärnaån. Aldern hos de syeniter och gnejser som bygger 
upp detta stråk har varit föremål för diskussion, och oenighet räder 
alltjämt. Medan vissa författare anser att komplexet utgörs av kale
doniska graniter, av den typ som finns längre söderut i Saxfjället 

oc~ Fjällfjället, anser andra att man här har att göra med ett ur
bergsparti som skjuter upp över de yngre fjällskiffrarna. Den senare 

åsikten förfäktas av t ex Kieft (1952) och Kulling (1955). 



JORDENS 
NUTID 
(KENOZOIKUM) 

JORDENS 
MEDELTID 
(MESOZOIKUt1) 

JORDENS 
FORNTID 
(PALEOZOI KUt-t) 

JORDENS 
URTID 

- 16 -
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Prekambri um 
I 

_ ~ _______ för 3500? milj. år sedan 

Fig 4 Fjällkedjans utveckling. 

POSTGLACIAL TID 

NEDISNINGAR - BILD-
NING AV FJÄLLKEDJANS 
JORDARTER 

FJÄLU<EDJAN HÖJS 
(berg- och daltopografin 
får sin nuvarande form) 

FJÄLLKEDJAN NED-
BRYTS OCH UTPLANAS 

FJÄLLKEDJAN 
BILDAS 

The development of the Scandinavian mountain range. 

Den lågmetamorfa fossilförande kambrosiluren förekommer inom två zoner 
på kartbladet. Mycket arbete återstår fortfarande innan kunskapen om 
denna berggrund kan betraktas som tillfredsställande, och gränsdrag
ningen mellan de olika områdena i den lågmetamorfa delen av Väster
botten är därför för närvarande oklar. liDet östra området" ligger inom 
kartbladsområdet norr om Biellojaure och domineras av sandiga, kalk
haltiga skiffrar, huvudsakligen av silurisk ålder. Karakteristiskt för 
"nordvästområdet" är de talrika kalkstensstråken, vilka givit upphov 
till typiska karstformer (se nedan) bland annat i området väster om 
övre Ältsvattnet. 

De lågmetamorfa bergarterna överlagras i väster av Rödingfjällsskollan 

och begränsas även österut av ett högre metamorft fjällkomplex. Detta 
övergår utan klar geologisk begränsning i ett annat högmetamorft om
råde (det östra), vilket till sin sammansättning är föga känt. Liksom 
övriga högmetamorfa avsnitt inom kartbladet omfattar det huvudsakligen 
högfjällspartier. 

Bergskedjans veckning avslutades alltså i devon. Därefter vidtog en 
lång period, då Skanderna endast påverkades av nedbrytande krafter. 



HÖGMETAMORFA : 

Rödingfjä LLsskoLLan 

~ Östra Artfj.- Norra 5torfj.
. ~ Mesket-Gabbiomr. 
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~ Det öst ra (högre metam.) omr. 

LÅGMETAMORFA: 

1:::::::::::1 Det östra (Lägre metam.) omr. 

f~\)\Y:\:;.:.1 Nordvästomr. ord.- siLur 

Fig 5 Geologisk översikt (enl Kulling 1955). 

Geological map of northern Västerbotten (af ter Kulling 1955). 

Under tiden fram till tertiär hade sålunda fjällkedjan genom bl a 

vittring och floderosion, brutits ned till en flack berggrundsyta. 

Denna yta höjdes sedan upp samtidigt som den bröts sönder. Därmed 

uppstod de höjdförhållanden som i stort sett ännu råder. 

I och med utgången av tertiär hade fjällkedjan erhållit sina morfo

logiska huvuddrag, men därmed inte sitt slutgiltiga utseende. Först 

under kvartärtiden inträffade de stora nedisningarna, vilka haft 

fundamental betydelse för detaljerna i landskapsbilden och även för 

vissa drag i berggrundens morfologi. 
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2. FJÄLLKEDJAN I KVARTÄR TID 

a) Istiderna 

I kvartärtiden försämrades klimatet och stora landisar uppstod. På 

den europeiska kontinenten finns belägg för att minst 4-5 större ned

isningar (glacialer) förekommit; de avlöstes av perioder med varmare 

klimat (s k interglacialer). Dessa skandinaviska inlandsisar, med 

centra i fjälltrakterna, hade av allt att döma motsvarigheter på de 

andra kontinenterna, t ex i Nordamerika. I Sverige har sannolikt var 

och en av dessa istider förstört spåren av den föregående, varför de 

former som nu kan iakttas till helt övervägande del härrör från den 

senaste istiden - WUrm- eller Weichselistiden. Undantag är de större 
erosionsformerna i berggrunden, som kan förutsättas vara bearbetade 

under varje glacial period. 

Inlandsisen har haft stor betydelse för detaljerna i landskapet; dels 

genom sin skulptering av berggrunden, dels genom utformningen av det 

lösa jordtäcket. Istiden antas ha börjat i fjällens högsta partier. 

Små glaciärer ökade i storlek till följd av klimatförändringen sam

tidigt som nya uppstod. Många av de tomma glaciärnischer, som i våra 

dagar kan iakttas också på förhållandevis låg höjd över havet, anses 

härröra frän detta inledningsskede. Allt efter hand som nischglaciärer

nas omfång tilltog, övergick de i dalglaciärer, vilka i sin tur växte 

samman till isströmnät. Isen fortsatte att utvidgas och bredde ut sig 

över skogslandet, för att för 18 000-20 000 år sedan, ha nått sin 

maximala utbredning när isfronten låg över norra Tyskland. 

Nedisningsprocessen fortgick emellertid inte utan störningar. Tidvis 

avtog tillväxten eller den ersattes t o m av att avsmältning övervägde, 

så att istäcket decimerades. (Omfattningen av sådana s k interstadialer 

är dock fortfarande oklar.) 

Medan Weichselisens utsträckning i huvudsak är känd, råder betydligt 

större osäkerhet beträffande isens tjocklek och rörelse. Under hög

glacialen låg isens kulmen (den s k isdelaren) öster om fjällkedjan, 

möjligen ända ute över Bottenhavet. Från denna zon strömmade isen utåt 

i alla riktningar, och på grund av isens betydande tjocklek kunde denna 

rörelse förmodligen ske utan större hänsyn till den underliggande mark

ytans topografi. Efter hand som isen blev tunnare skedde emellertid en 
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förändring, och isens rörelser blev mer och mer beroende av under

laget, som i deg1aciationens slutskede helt styrde isströmmarna. 

Isens rörelseriktning kan studeras bl a i berggrundsmorfologin: rund

hällarna, och särskilt de isräff10r som kan finnas på hällarna, ger 

upplysningar om strömningsriktningarna. Flertalet av räfflorna åter

speglar isröre1sen i den senaste delen av deg1aciationen och kan där
för i första hand endast ge upplysningar om isens reträtt. Genom gransk

ning av räffe1bi1den i ett område i kombination med studier över andra 

glaciala riktningselement, t ex skvalrännor (se vidare s 31 ), kan man 
rekonstruera inlandsisens recession över ett terrängavsnitt. 

Efter hand som inlandsisen började smälta kom isdelarzonen att för

skjutas tillbaka in mot fjällen. Uppfattningarna om hur långt väster
ut den kom att ligga i slutskedet har varierat genom årtiondena. Under 

senare tid har man ofta talat om två typer av isrecession, nämligen en 

nordlig och en sydlig. Den nordliga, eller högfjä11sdeglaciationen, 

innebär att de högsta massiven skulle ha utgjort s k lokala glacia

tionscentra, dvs isen har retirerat ~ mot massiven, som samtidigt 

aktivt har varit nedisade. Detta förlopp är klart påvisat inom Kebne

kaise, Sarek och längre norrut (t ex Hamberg 1910, Enqvist 1918, Hoppe 

1956, Holdar 1957). Lika klart framgår att man i de södra fjälltrakter
na har en helt annan typ av isreträtt (t ex Lundqvist 1943, Mannerfelt 

1945). Här har de högsta partierna först blivit isfria, medan dalgångar 

och skogsland ännu var nedisade. Detta har bl a givit upphov till om

fattande issjöar - dvs smältvatten från isen har stängts in mellan de 
västliga fjällryggarna och den i öster liggande isen. Deg1aciation av 

detta slag är typisk åtminstone för fjällen upp till mellersta Jämtland. 

Norra Västerbottensfjällen kan beskrivas som en övergångszon mellan de 

båda, där dock den sydliga recessionstypen dominerar över den nordliga. 

~n ~~mmering av Weichsel-istiden inom fjällen i norra Västerbotten ger 

följange: Den lokala glaciationen inleddes troligen i de högsta fjä11-

områden~, dvs i första hand i Norra Storfjället och Ammarfjället samt i 

Okstindan på norska sidan gränsen. Under högglacialen, med sin ostligt 

belägna isdelarzon, strömmade isen från öster mot väster. Spåren av 

denna isröre1se kan iakttas i den s k SO-skulpturen, vilken ingående 

studerats av Rudberg (1954), som också diskuterar de initiala isrörel

serna i Västerbotten. 
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Vid deglaciationen smälte terrängens högsta partier först fram, medan 
dalstråken fortfarande hyste mäktiga glaciärtungor som i huvudsak rörde 
sig mot väster. De största fjällmassiven kom att utgöra hinder för denna 
isrörelse; sålunda uppstod t ex i Norra Storfjället en isström som måste 
svänga av runt södra delen av massivet (Tärnaån, Laisan, Norra Umeälvs
dalen), och en som svängde norrut längs Svärfarsbäckens dalgång. Sam
tidigt fanns ännu små isrester kvar kring de högst liggande topparna, 

vilket moräntopografin t ex i Måskasjaures dalgång norr om Viterskalet 
tyder på. 

Liksom händelseförloppet vid deglaciationen har också den exakta tid
punkten för isens försvinnande från fjällen varit föremål för diskus
sion. För en sådan exakt tidsangivelse krävs ett stort antal C-14-date
ringar (dvs man bestämmer åldern hos det äldsta organiska materialet), 
och även om dylikt material skulle påträffas, vilket ännu inte är fallet, 
är metoden förknippad med mycken osäkerhet. Det material som nu finns 
antyder att norra Västerbottens fjäll blev isfria för 8 000 - 9 000 år 
sedan. 

b) Glacigena jordarter 

I samband med istiden uppstod huvuddelen av de lösa jordarter som nu 

täcker landet. Den vanligaste - moränen - avsattes direkt av isen, och 
utgör därmed en blandning av alla kornstorlekar från lera till block. 
En mycket stor del av de former, som i nästa avsnitt skall beskrivas 
mera ingående, är uppbyggda av morän. 

Ett sorterat material, dvs jordarter omfattande främst en eller ett 
par olika kornstorlekar, är i första hand resultatet av vattentransport. 
Så har till exempel det smältvatten som strömmade ut från isen orsakat 
en sortering av det medtransporterade materialet. Isälvarna hade en hög 
vattenhastighet under isen och vid mynningarna, vilket medförde att 
endast de grövsta fraktionerna sedimenterade i isens närhet. Efter hand 

som vattenhastigheten (och därmed transportförmågan) avtog utanför is
kanten avlagrades allt finare partiklar. Med glacifluviala sediment 
menar man dels det grova material (sand, grus, sten, block) som avsatts 

nära isfronten, dels de finare sedimenten (mo, mjäla, lera) som fördes 
ut av vattendragen till sjöar (eller hav). 
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I fjällen har ofta transportsträckan i vatten varit mycket kort~ vilket 

medför en dålig sortering av materialet. Huruvida en form skall karak
teriseras som en glacifluvial avlagring eller inte, måste därför ofta 
bestämmas snarare med ledning av dess utformning (morfologi) än med 
ledning av dess grad av avrundning, kornstorlek och sorteringsgrad. 

c) Den postglaciala tiden 

Jordartsbildningen upphörde emellertid inte när landisarna smält bort. 
Älvar och vattendrag har fortsatt att avlagra olika typer av sediment; 
deltan bildas~ sjöar slammar igen. 

Med vinden kan löst finkornigt material transporteras bort. Den till 
att börja med vegetationsfria marken i inlandsisens spår var naturligt
vis speciellt lätteroderad och vindens verkan var därför störst under 
denna tid, men även i nutid kan aktiv vindtransport iakttas inom vege

tationsfattiga områden. 

Hemmahörande endast i postglacial tid är de organogena jordarterna, 
dvs jordar bildade av förmultnade växter och djur. Vanligast är torv
jordarna, men även gyttja och dy räknas hit. 

Det nutida klimatet i fjällkedjan medför att frostverkan och förlopp 
som sammanhänger därmed, har stor betydelse för omvandlingen av land
skapet. Sluttningarna påverkas av jordflytning, och strukturmark i 
olika utformning kan studeras inom hela undersökningsområdet. Vid sidan 
av den frostvittring, som tydligt framträder i de flesta högre fjäll

massiv, har i norra Västerbottensfjällen också den kemiska vittringen 
avsevärd betydelse inom kalkstråken. Här finns de typiska vittrings
fenomenen (karst) ofta ovanligt väl utbildade. Karstmorfologin är givet
vis inte helt utformad i postglacial tid, men de aktiva processerna 
fortskrider alltjämt. 

Fjällsluttningarna påverkas inte endast av de långsamma processer som 

vanligen sammanhänger med frostaktiviteten. Betydligt snabbare förlopp 
kan ofta studeras; aktiv ravinbildning, skred, ras osv är vanliga före

teelser, som klart påminner om att landskapsutvecklingen inte avstannade 
i och med istidens slut, utan att man fortfarande har att göra med en 

miljö under ständig omvandling. 
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d) Vegetation och djurliv 

Betydelsefull för den nuvarande landskapsbilden är ju inte endast geo

login och geomorfologin, utan också det organiska liv som finns i ett 

område - främst vegetationen. Vid en tillämpning av den ttaditionella 

vegetationszoneringen enligt Du Rietz (1928) framgår att området till 
stor del upptas av björkskogs och lågalpina regionerna. Dessa av

skiljer de höglänta områdenas mera arktiska vegetation från varandra 

(fig 6). Kanske är just detta anledningen till att många nordliga och 
sydliga växters utbredningsområden här möts. 

Norra Storfjället, som i sina högre delar har en utpräglad högalpin 

flora, utgör det nordligaste området för flera sydliga växter, t ex 
vekgröe (Poa flexuosa), som här är vanligt. Också Tärnasjöområdet 

visar· prov på denna blandning med sina arktiska palsmyrar i norr och 
de orchiderika kärren i söder. 

Medan de östliga lågfjällen får betraktas som tämligen triviala ur 

botanisk synvinkel, finns desto intressantare områden i de kalkrika 

områdena i väster. Vid Ältsvattnen påträffas flera sällsynta fjäll
växter (bl a fjällkrassing - Braya linearis) och vid norska gränsen, 

under inflytande av det högalpina Okstindan, ligger det av botanister 

sedan länge kända lviieskattjåkko (som numera heter Mieseken). Här finns 

t ex den enda kända förekomsten av Draba cacuminium i Sverige. 

Tärnafjällens flora har bl a studerats av Rune (1961) som utförligt 

har redovisat rariteterna i området. Vidare kommer man i samband med 

den pågående vegetationskarteringen över fjällen att få en översikt 

över olika växtsamhällens utbredning. 

l~an har alltså åtminstone en ungefärlig bild av floran i området, medan 

däremot faunan är betydligt mindre känd. Man vet att Tärnasjöområdet, 
liksom kanske främst områdena längre österut runt Ammarnäs, utgör några 

av landets intressantaste fågel lokaler. Likaså känner man i stort sett 

förekomsten av större däggdjur. I den nordliga delen av området fanns 

tidigare en av landets största älgstammar och älgen är ännu allmän. 

Björn finns fortfarande norr om Tärnasjön och i sankmarkerna kring 

Forsavan finns bäver. 

I samband med debatten om Vindel älven ökade intresset också för djur

livet kring floddalen. Många av de arbeten som då påbörjades är ännu 
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VEGETATIONS ZONER I N GEN 

Å i området Gräsvattnet / Umfors 

II 

Högalpin region 

Fig 6 Vegetationszonerna inom kartbladet Gräsvattnet/Umfors 
(se sid 22). 

Vegetation zones in the Gräsvattnet/Umfors area (see p. 22). 

inte avslutade, men en summering av hittills vunna intryck visar att 

Vindelälvsområdet inom fjällen också för faunans del kan betraktas som 

ett gränsområde för nordliga resp sydliga arter. Med ledning av detta 

får området troligen i framtiden utgöra ett centrum för ekologisk forsk
ning i de svenska fjällen. 
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III. KARTANS INNEHALL 

I det följande ges en mer detaljerad presentation av den geomorfolo
giska kartan. Avsikten är att kort beskriva de karterade formgruppernas 
utseende och bildningssätt samt att underlätta den läsandes möjlig
heter till en överblick över kartan - främst då vad gäller olika for
mers utbredning. Likaså görs ett försök att betrakta de karterade 
formerna i ett större sammanhang än vad som medges inom den begränsade 
ytan av ett kartblad. Detta är av betydelse för den naturvärdesbedöm
ning som följer i nästa avsnitt. 

Kartornas symboler har tryckts i sex färger, Anledningen till detta 
är att man i ett flerfärgstryck kan öka informationsmängden utan att 
för den skull göra avkall på läsbarheten. Samtidigt representerar 
emellertid var och en av de sex färgerna en process - dvs med färg
sättningen följer en genetisk förklaring. Sålunda innebär t ex röd 
färg att den karterade formen utgör en lIackumulationsform uppbyggd av 
moränll. Ibland kan en färg ange till synes vitt skilda genetiska för
lopp; t ex lila markerar IIformer bildade genom isens eroderande kraftll, 
men också IIperiglaciala formerII. Gemensam faktor för dessa är emeller
tid frosten som ju i båda fallen varit orsak till uppkomsten, även om 
det i det första fallet rör sig om former bildade under istiden och 
i det senare om former från vår egen tid. 

Rött 
Brunt 
Grönt 
Lila 
Blått 
Svart 

moränformer 
sluttningarnas och flodernas erosionsformer 
glacifluviala och fluviala ackumulationsformer 
glaciala, nivala och periglaciala erosionsformer 

littorala (och marina) former 
biogena och antropogena former 

Vid presentationen av de karterade formgrupperna kommer inte ordningen 

i teckenförklaringen att följas. I stället redovisas i de olika av
snitten berggrundens preglaciala och glaciala former samt glaciala
biogena och antropogena former. Detta innebär alltså att textdelen i 
stort sett är uppställd i morfokronologisk ordning, medan kartbladets 
teckenförklaring följer processfärgerna. 
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l. BERGGRUNDS FORMER AV ICKE GLACIALT URSPRUNG 

Under denna rubrik skall nämnas de berggrundsformer som i huvudsak ut
formats i prekvartär tid. Endast få av dessa former har redovisats på 
kartan, främst därför att Västerbotten redan är väl kartlagt vad gäller 
berggrundsmorfologin, tack vare det arbete som här utförts av Rudberg 
(1954). I övrigt lämnar berggrundskartorna uppgifter om skollgränser 
och liknande former, vilka ofta kan resultera i markanta inslag i 
terrängen. Studiet av den geomorfologiska kartan bör alltså komplette
ras med geologiska kartor om en fullvärdig sammanfattande bild behövs. 

Förkastningslinjer har inlagts på den geomorfologiska kartan när de är 
mycket väl urskiljbara i flygbilderna och även i terrängen lämnar tyd

liga spår. De förkastningar som finns inom kartbladet Gräsvattneti 
Umfors är dock av förhållandevis obetydliga dimensioner och kan alls 
inte jämföras med dem längre norrut (t ex på kartbladet Kiruna). 

Norra Västerbotten genomkorsas - som nämnts i föregående avsnitt - av 
flera kalkstråk. I anslutning till dessa kan karstfenomen förekomma. 
Termen karst är, liksom många andra geomorfologi ska fackuttryck som 
betecknar företeelser i kalkberggrund, av serbokroatiskt ursprung och 
betyder ursprungligen bar, stenig mark. Senare har ordet kommit att 
innebära en landformstyp som uppstått genom utlösningar av kalcium
karbonat ur berggrunden, vilket resulterat i underjordisk dränering 

och sammanstörtning av markytan. Högre koldioxidhalter i kalla klimat 
gör att den kemiska vittringen förmodligen går snabbare och därmed på
skyndas utformningen av karstformer. De grottsystem som finns i om
rådet skulle alltså till stor del kunna vara utformade i kvartär tid. 

Förutom grottor och slukhål omfattar karsten i Tärnafjällen olika 
smärre former (t ex lapies eller karren) samt s k doliner. De sist
nämnda är vanligen medelstora, slutna hålformer, av omdiskuterat ur
sprung; enligt de vanligaste uppfattningarna skulle de vara resultatet 

antingen av utlösningsfenomen eller av hopstörtningar i markytan (eller 
bådadera). Bäst utformad är karsten i kalkstråket väster om övre Älts
vattnet. Området upptäcktes för endast ett fåtal år sedan och grott
systemen där har undersökts av Sveriges Speleologförbund (1970). övriga 

karstfenomen i denna trakt har emellertid ännu inte närmare studerats. 
Betydande grottor finns även i Artfjällets norra del, t ex Sotbäcks
grottan (som sedan länge är känd - fig 7 ) eller smågrottor som finns 
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Fig 7 Sotbäcksgrottan. 

The cave at Sotbäcken. 

på Miesekens östra sluttning. Karst förekommer inom hela den skandi
naviska fjällkedjan, men är betydligt vanligare inom den norska delen. 

Emellertid utgör landskapet i norra Västerbotten det största och tro
ligen det bäst utvecklade som för närvarande är känt på den svenska 

sidan gränsen. Karsten i dessa områden är tydlig i flygbilden, men 
smärre områden, bestående t ex av enstaka slukhål, är svåra att upp

täcka, varför den geomorfologiska kartan inte bör antas ge någon slut
giltig bild av karstfenomen i Tärnafjällen. 



- 27 -

2. FORMER AV GLACIALT URSPRUNG 

a) Glaciala erosionsformer 

Enligt de flesta forskare har det kala berget inom fjällkedjan blottats 
till följd av isens och isälvarnas eroderande och transporterande för
måga. I den svartvita flygbilden kan det ofta vara svårt att bedöma vad 
som verkligen är kait berg, och därför innefattar det grå rastret på 
kartan även det frostsprängda berget samt områden med ett helt tunt 
möräntäcke. Inom kartbladet är det kala berget vanligast i terrängens 
högre liggande ~ärtier och endast där återfinns det i större samman
hängande ytor. Den sammanlagda ytan kalt berg inom området är dock 

liten. På den norska sidan gränsen fihns dock stora områden med fri-
lagd berggrund och utlöpare av dessa kan iakttas bl a väster om övre Älts
vattnet. 

Inom vissa delar av norra Västerbotten återfinns en terräng som är 
starkt påverkad av glacialerosion. Detta gäller framför allt Norra 
Storfjället samt delar av Artfjället och Ammarfjället med sina nischer 

och trågdalar. Dessa former anses härstamma från nedisningarnas mon
tana inledningsskeden (se sid 18 ). En välutbildad glaciärnisch är om
given av tre lodräta väggar, har en överfördjupad, glacialslipad botteh 
och är påfallande cirkulär i planskärnihg. Den förekommer i olika slags 
berggrund och påverkas i viss utsträcknihg av förhållandena inom denha; 
den har troligen uppstått i obetydliga svackor eller rännor där till 
en början permanenta snölegor kunnat bildas. Huvuddelen av nischerna 
i svenska fjällen är orienterade mot norr och öster, vilket samman
hänger med att snöackumulationen blir störst i skuggiga lägen samt på 
sluttningar i lä för de dominerande vindarna. Exakt hur isen har ar
betat vid utformningen av nischerna är omdiskuterat och detsamma gäller 
bildningen av trågdalarna (eller U-dalarna som de även kallas). För 
att uppnå en betydande erosiv effekt bör en is ha överskridit en viss 
minimitjocklek samtidigt som den bör ha ett enhetligt och snabbt flöde. 
Dessa krav uppfylls hos de dalglaciärer som rört sig mot lägre liggande 

terräng. Isen har ju då ryckt fram längs tidigare existerande floddaiar, 
där berggrunden troligen varit påverkad av vittring redan före glacia

tionen. Huruvida erosionen har varit störst i dalens botten eller längs 
sidorna måste ännu anses obesvarat - hur som helst har resultatet blivit 

den karakteristiska U-profilen, vilken i en ofta markerad brytnings-
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punkt övergår i en högre liggande konvex profil. Dessa brytningspunkter, 
som alltså visar den övre gränsen för en effektiv glacialerosion, har 
i kartbladsbeskrivningen kallats för "glacialt präglade kantlinjer", 
Ofta har isens erosionsförmåga varit begränsad, så till vida att tyd
liga kantlinjer inte har utvecklats på dalens båda sidor. Vackert ut
formade - dubbelsidiga - U-dalar finns emellertid inom kartans område; 
Syterskalet (se fig 8 ) med sina hängande nischer utgör kanske det 
bästa exemplet, men även flera andra dalgångar inom Norra Storfjället 
är symmetriskt utskulpterade. Vidare kan Umeälvsdalgången mellan Umfors 
och Klippan nämnas, liksom dalen mellan Nedre Ä1tsvattnet och Tärnasjön. 

b) Moränformer 

Den till utbredningen väsentligaste, glaciala avlagringen är morän, 

som över större delen av kartbladet täcker terrängen i ett tunt lager. 
Jorddjupet i Västerbottensfjällen ligger vanligen mellan 1,5 och 

3,5 meter (Rudberg, 1954) och för det mesta har inga speciella former 
bildats. I princip visar den geomorfologiska kartan tre typer av ett 
sådant odifferentierat moräntäcke. 

l) Moränen ligger i ett någorlunda jämnt lager. Ingen speciell 
symbol har använts för att markera detta - denna terrängtyp 
utgör huvuddelen av de vita ytorna på kartan. 

2) Moränen förekommer i form av ett småkuperat täcke, där den 
relativa höjdskillnaden vanligen understiger 5 meter. 

3) Kuperad moränterräng med nivåskillnader större än 5 meter. 

De terrängtyper som kan hänföras till 2) och 3) har ofta givits beteck
ningen dödismorän, eftersom inga spår av isröre1se kan skönjas i de 
ofta synnerligen kaotiska landskapen. Framför allt i kartans sydöstra 
delar är dessa formgrupper vanliga över vidsträckta områden. Särskilt 
gäller detta Ankarjokksdalen, där den kuperade moränterrängen övergår 

i flera andra moränformer, såsom drum1ins och Rogenmorän. 

Rogenmorän förekommer uteslutande i kartans östra del, dvs inom de om
råden som har ett tjockare moräntäcke. Formen kan karakteriseras som 

oregelbundna ryggar orienterade mer eller mindre vinkelrätt mot den 
sista isröre1seriktningen och lokaliserade i första hand till terräng

ens lägsta partier. Granskar man ryggarna mera i detalj ser man att 
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Fig 8 Syterskalets U-dal. 
The trough valley of Syterskalet. 

mycket stora olikheter råder mellan olika lokaler t ex vad gäller 
blockhalt, ryggarnas längd- och breddförhållande eller inbördes av
stånd, relativa höjd osv. Dessa stora variationer har i viss mån för
svårat tolkningen av genesen. Efter att vid seklets början ha be
skrivits som en typ av ändmoränbildningar (se vidare nedan) från ett 
sent skede i deglaciationen har uppfattningen senare ändrats till en 
tolkning närmast som "dödismorän", där man föreställt sig tämligen in
aktiva isrester som fyllts av morän i de omfattande spricksystemen. 
Rogenmoränen skulle alltså återspegla detta sprickmönster. Under senare 
år har emellertid åtskillig kunskap om formen tillkommit vilken tyder 
på en uppkomst under isen (subglacialt) som med största sannolikhet 
har befunnit sig i rörelse. Bland annat skulle den drumlinisering 
(se vidare nedan) som på vissa platser kan iakttas ovanpå Rogenmorän
ryggarna vara ett belägg för den senare uppfattningen. 

I Sverige upptäcktes den första lokalen med drumliniserad Rogenmorän 
(Hoppe 1968) just i nordligaste delen av det mycket vackert utbildade 



- 30 -

Rogenmcränområdet i Tärnasjöns sydliga del. Även norr om Tärnasjön 
rwnt Akroken finns ett mindre område med välformade Rogenmoränryggar, 
liksom i den nordligaste delen av Ankarjokksdalen (AnKajukke-aalen). 

Rogenmoränen kan knappast anses vara en sällsynthet - framför allt 
i fjällens östra delar är den allmänt förekommande. Mycket välutbildade 
områden är däremot svåra att finna och på grund av detta utgör Tärna
sjöområdet en nyckel lokal . 

Med drumlins menas strömlinjeformade ryggar orienterade i isens rörelse
riktning. De består ofta helt aV morän, men kan även innehålla en kärna 
av fast berg. Det senare gäller särskilt det lilla drumlinsfält som 
ligger SV om Tjuolentjakke mellan över-Uman och Tärnasjön. Här ligger 
bergs kärnan helt blottad och i lä av denna har en sträng av morän acku
mulerats. Denna speciella form brukar kallas crag-and-tail. 

Drumlins uppträder på flera ställen inom kartbladet, men de täcker 
endast smärre ytor. Den sydligaste utlöparen av ett större drumlins
fält runt Vindelkroken kan hittas i kartans övre högra hörn; i övrigt 
kan nämnas några småfält runt Servejaure. De välutbildade drumlins
områdena hittar man dock utanför den egentliga fjällkedjan, 

Ofta finns de symmetri~ka ryggarna endast i de centrala delarna av ett 
drumlinsfält. I utkant@n uppträder mer irreguljära former hos vilka 
man emellertid, åtminstone på flygbild, fortfarande kan se en tydlig 
påverkan i isrörelsens riktning. En sådan drumlinisering kan ~ven före

komma isolerad utan anknytning till mera markanta former. 

Det exakta förloppet vid bildningen av drumlins är ännu oklart. Att en 
rörlig is är ansvarig för genesen är man enig om, men uppfattningarna 
om hur i~en sedan har arbetat varierar. Enligt någras mening skulle isen 
genom en förnyad framstöt, framför allt genom erosion, ha omvandlat sina 
tidigar@ avlagringar, medan andra fprfattare anser att drumlins bildats 

vid direkt a~kumulation av morän från den aktiva isen. 

$tällvis över kartbladet förekommer rik- och storblockiga områden. Det 
kan vara fråga om rikblockiga moräner där blockhalten framträder ovan
ligt tydligt, t ex på grund av frostverkan (uppfrysning av blocken) 
eller som ett resultat av urspolning i samband med deglaciationen. Kart
symbolen inkluderar em~llertid även de blockområden där vittring in 
situ har orsakat hö~a blockhalter. Detta är till exempel fallet i nord-
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östra Artfjället med sin karakteristiska vittring av noritgabbroberg
grunden. 

Några små glaciärer finns i Norra Storfjället och Ammarfjället. Ännu 

vid början av seklet var dessa av betydligt större omfång, vilket fram
går bl a av fotografier från denna tid. Isens exakta läge kan man konsta

tera bl a med hjälp av de sido- och ändmoräner som bildats vid is

kanten. Särskilt tydligt syns dessa vid Tärnaglaciären som under de 
senaste årtiondena mycket hastigt har minskat. 

Men de ändmoräner som påträffas i området kan också vara av betydligt 

äldre ursprung. I föregående kapitel har Måskasdalen nämnts - märkliga 

serier av moränryggar, vilka bildats i det sista skedet av deglacia
tionen, fyller här dalgången. Även på några andra ställen i Norra Stor

fjällets och Artfjällets högsta partier kan ändmoräner vid glaciärfria 

nischer upptäckas - de är dock för det mesta av obetydlig dimension 

och starkt påverkade av sekundära processer. De omfattande slutsatser 

man kunnat dra beträffande isrecessionsförloppet i Södra Västerbotten 

med ledning av sådana ändmoräner (Soyez 1974) har i Tärnafjällen inte 

varit möjliga. 

En viss likhet med änd- och sidomoräner har de moränackumulationer som 

framför allt finns i den västligaste delen av Tärnaåns dalgång vid 

foten aven serie fjälltoppar från Murtsertjakke i norr till Vallen

tjakke i söder. På kartan redovisas liknande former dessutom vid Bångo
nåive och Skiratjakke. Den förstnämnda lokalen kan beskrivas som ett 

kulligt moränlandskap, vilket avslutas med en markerad frontlinje ned

åt mot dalen. Medan Tärnaåns dal ännu fylldes aven istunga samlades 

stora mängder material mellan denna och den i väster liggande fram
smälta fjällväggen. När isen sedan helt försvunnit har materialet del

vis rutschat ut längs sluttningen, vilket skulle kunna förklara den 

bågformade kantlinjen. En sådan tolkning förefaller rimlig när det 
gäller dessa ryggformer inom kartbladet Gräsvattnet/Umfors, men den 

stora likheten mellan dem och de betydligt markantare ryggarna i 

Ammarnästrakten gör att man även här bör tänka sig en delvis annan 
genes. I samband med karteringsarbetet har denna formgrupp, som hit

tills torde ha varit okänd, blivit föremål för mera ingående studier, 

vars resultat kommer att redovisas i annat sammanhang. Här skall endast 
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tilläggas att dessa ryggar av Ammarnästyp förefaller vara tämligen 
sällsynta i de svenska fjällen. De första mycket välutbildade ryggarna 

hittades inom kartbladet Ammarnäs, men enstaka liknande former har 
senare iakttagits framför allt i fjällkedjans nordligaste delar. 

c) Glacifluviala erosionsformer 

När isen smälte uppkom stora mängder smältvatten som sökte sig ut från 

isen på olika sätt. Så länge vattnet befann sig i snabb rörelse kom 

det närmast att verka eroderande på sitt underlag. Spår av denna vatten

erosion är vanliga inom fjällkedjan. Man brukar klassificera smält

vattenströmmarna efter deras läge i förhållande till isen. Så talar man 

om laterala, sublaterala (eller marginala och submarginala) samt sub
glaciala rännor (Mannerfelt 1945). Med laterala rännor (eller isrand

rännor) menar man då de vattenströmmar som följt isens överyta i kon

taktzonen mellan is och bergvägg. De återspeglar alltså i stort is

ytans lutning och har därför stor betydelse för tolkningen av isreces

sionen. Laterala rännor är tämligen sällsynta - under senare tid be

traktas de sublaterala som betydligt vanligare. Smältvattnet har då 

runnit under isytan längs sluttningen, varför rännorna till sitt ut
seende kan likna de marginala men skiljer sig från dessa genom att inte 

lämna några upplysningar om isens lutningsförhållanden. De subglaciala 

rännorna slutligen är bildade helt under isen och är typiska för stag

nerande isar. 

Glacifluviala rännor finns inom kartbladsområdet - sådana märkliga 

komplex som beskrivits t ex från Kebnekaiseområdet saknas emellertid, 
möjligen med undantag av israndrännorna och slukrännorna vid Tärnaan. 

På Ammarfjällets nordsluttning finns rännsystem omväxlande med glaci

fluviala ackumulationsformer, vilka tillsammans bildar en komplicerad 

enhet. Även längre norrut längs Vindelälven har korta serier av rännor 
bildats (t ex på Sjnjurtuks / Snuortjes/ västra sluttning). 

De ovan nämnda erosionsrännorna uppträder i våra dagar huvudsakligen 

som torrdalar. Ofta kan emellertid vanliga vattenförande strömfåror 
vara mycket djupt nedskurna. I sådana fall är det svårt att bedöma 

under vilken tid bäckfåran skall anses vara bildad, även om den tro
ligen till största delen måste betraktas som glacial (då ju vatten

erosionen under isavsmältningen p g a de stora vattenmängderna hade 
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avsevärt större betydelse än i nutiden). Också denna typ av rännor 
har markerats på kartan, och om det har utformats skarpa erosions 
kanter längs bäcken har dessa särskilt poängterats. 

d) Glacifluviala ackumulationsformer 

Detta är en formrik grupp, där det råder en viss brist på entydig och 
uttömmande klassifikation och där den ena formen kan övergå i den andra 
utan tydlig gräns. Vid slutet av förra seklet gjordes ett försök till 
systematisering, där de glacifluviala bildningarna indelades i pro
glaciala former och iskontaktformer (Chamberlin 1894); denna indelning 
kommer här att följas. 

Iskontaktformer 

Den mest bekanta avlagringen tillhörande denna kategori utgör rullstens
åsarna. De uppbyggs av ett vanligen välsorterat material (företrädesvis 
av sand och grus) och har inom fjällkedjan oftast ganska blygsamma 
dimensioner. Man anser numera att ett subglacialt eller englacialt 
bildningssätt (dvs under eller inne i isen) är det normala. Dessa slut
satser grundar sig bl a på studier av recent åsbildning i anslutning 
till nutida glaciärer. 

Längre åssträckor inom kartbladsområdet återfinns i dalgångarna. Sålunda 
förekommer åsar i Vindelälvs- och Umeälvsdalen samt runt Tärnasjön, där 
en ås kan följas från sjöns nords pets till nordligaste delen av Laiva
jaure. Vidare kan nämnas förekomster i några högre belägna dalstråk, 

t ex öster om Sjnjurtuk eller Långfjällsbäckens södra del vid Svalogåbre. 

I fjällen förekommer emellertid även en annan typ av åsar tämligen all
mänt, nämligen de s k slukåsarna, vilka framför allt är lokaliserade 
till sluttningarna. De består av ett ofta dåligt sorterat material, är 
några meter höga och av obetydlig längd, samtidigt som de har ett 
slingrande förlopp. Deras uppkomstsätt har förknippats med slukrännor; 
det vatten som runnit längs iskanten har plötsligt sökt sig ned under 
isen och i samband med detta har vattenhastigheten avtagit så att en 

sedimentation av medfört material varit möjlig. 

De bäst utbildade slukåsarna i området finns på Brakkonnjuones västra 
sluttning (N Artfjället) samt längs övre Ältsvattnets östra strand, 

men mindre komplex finns utspridda över större delen av kartan. 
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Om smältvattnet från en istunga av någon anledning rör sig med icke 
alltför hög hastighet, kan en sedimentation i direkt anslutning till 
isen uppstå. Sådana bildningar brukar ofta enligt engelskt språkbruk 

kallas kames, varvid man principiellt skiljer på två typer, nämligen 

former bildade vid isfronten (egentliga kames) och former bildade late

ralt längs iskanten (kamesterrasser). Eftersom termen kames emellertid 
har olika innebörd hos olika författare har den undvikits här och i 

stället ersatts med beteckningen glacifluvial terrass respektive kupe

rade glacifluviala ackumulationer. Den senare gruppen innefattar dock 

även former som sekundärt kan ha fått sitt nuvarande utseende och bör 

alltså inte betraktas som en genetiskt enhetlig grupp. - Ovan nämnda 

ackumulationsformer förekommer ofta på de platser i terrängen där man 
vid deglaciationen haft två i var sin riktning retirerande istungor. 

I den mellanliggande framsmälta zonen kan då en miljö uppstå som be

fordrar bildandet av sådana former. Exempel på detta finns i området 

norr om Ammarfjället, vid övre Ältsvattnets nordöstra del eller i dal

gångarna runt Svalogåbre. 

Proglaciala former 

De proglaciala formerna är uppbyggda av det material som transporterats 

med isälvarna och som avsatts fritt utanför isen. Hit räknar man t ex 

sandurfält, deltan och svämkäglor, dvs former som sedimenterat såväl 

på land som i vatten. 

Några sandurytor av mindre dimension finns på kartan, t ex mellan Serve

jaure och Tärnasjön och söder om Svalogåbre. En sandur är uppbyggd av 
ett tämligen dåligt sorterat material där de grövsta fraktionerna åter

finns i delarna närmast isfronten. För att en fullt utvecklad sandur 

skall bildas krävs att isfronten ligger i ett flackt område, där smält

vattenströmmarna fritt kan sprida ut sig och ständigt växla sitt lopp. 

I de svenska fjällen är dessa krav sällan uppfyllda, varför en s k dal

sandur (eller valley train) är betydligt vanligare. I detta fall för

hindras den fria depositionen av dalsidorna och sandurn blir långsträckt. 

Liksom sandur avsätts även svämkäglor supraakvatiskt (dvs på land). 

Där en starkt sluttande bidal mynnar i en planare huvuddal avtar 

plötsligt den transporterande förmågan hos vattendraget med en sedi-
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mentation som följd. Dessa solfjädersformade bildningar, som sluttar 
starkare än sandurn, kan givetvis vara under uppbyggnad även i nutid, 
men troligt är att de till största delen kan betraktas som istida 
bildningar, eftersom materialtillgången då var oerhört mycket större. 

Av speciellt intresse är de deltan som härstammar från tiden för de
glaciationen. På grund av isens dämmande effekt uppstod då ofta sjöar 
inom nu torrlagda områden. (Detta har närmare beskrivits i kap II.) 
Fossila deltan kan då ge upplysningar om den forna sjöytans nivå, medan 
issjösediment och strandlinjer bidrar med information om issjöns ut
bredning och varaktighet. Ibland kan i ett delta uppträda flera olika 
deltaplan, som i gynnsamma fall åtföljs av flera under varandra lig
gande strandlinjer. Dessa formelement visar issjöns successiva nivå
förändringar. Tydligt utbildade former av detta slag är dock sällsynta 
inom kartbladet, trots att issjöar har varit vanliga. 

Enligt äldre uppfattningar täckte omfattande issjöar stora delar av 
fjällen vid isavsmältningen. Så skulle t ex ett sjösystem ha följt 
hela Umeälvsdalgången innefattande även Tängvattensdalen, medan en 
annan sjö, IITärnaissjön ll

, skulle ha sträckt sig norrut ända till Älts

vattnen (Gavelin 1910). Inom dessa områden är såväl fossila deltan 
som strandlinjer allmänt förekommande, men däremot saknas issjösediment 
nästan helt. Modernare tolkningar av fjällens issjöar har lett fram 
till uppfattningen att de visserligen existerade, men inte i form av 
stora öppna sjöar. I stället föreställer man sig numera smala öppna 

vattenytor instängda mellan dalsidan och en istunga i dalens botten 
(t ex Lundqvist 1942, Hoppe 1968). (Undantag från detta finns dock, 
t ex i Södra Västerbotten där man längs Ransarån har belägg för större, 
fria sjöytor.) 

Som ovan nämnts finns spår av issjöar längs Umeälven och Tärnasjöns 
bäcken. Dessutom kan nämnas de välutbildade strandlinjerna vid Vindel

älven (Dalovardo). 

3. POSTGLACIALA FORMER 

Inledningsvis har nämnts att de postglaciala processerna i första hand 
utgörs av sluttnings- och fluviala processer samt av olika fenomen 
förknippade med frostverkan. Bland de senare brukar man tnla om peri
glaciala former och menar därmed oftast frostmarksföreteelser, som 
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antingen uppstår perifert till en is genom inverkan av det tundra
klimat som där råder, eller inom andra klimatområden där medeltempera
turen ligger under OoC. Betydelsefull inom dylika områden är naturligt
vis snön, som kan förorsaka såväl erosion som deposition. Nivations
nischer är resultatet av erosionen i anslutning till en snölega. Liksom 
när det gäller de flesta periglaciala former, är det temperaturväxling
arna runt OOC som är avgörande, även om t ex snötäckets tjocklek och 
den underliggande markens beskaffenhet spelar en stor roll. Under gynn
samma förhållanden kan emellertid hål former påminnande om små glaciär
nischer uppstå, vilket kanske kan anses naturligt, eftersom nisch
glaciärer kan utvecklas ur tillväxande snölegor. 

Den kanske bäst utformade nivationsnischen i området ligger på Ammar
fjällets västra sluttning. I övrigt förekommer liknande former allmänt 
inom Norra Storfjället och Artfjället. 

a) Former bildade genom sluttningsprocesser 

Lavinblockstungor utgör erosions- och ackumulationsfenomen som uppstår 

i anslutning till snömassor i snabb rörelse. En lång, rak lavinbana 
leder ned till en avlång, konkav ackumulation i dalens botten. Lavin
blocktungor är resultatet av upprepad lavinverksamhet och finns huvud
sakligen inom högfjällsområden med hög nederbörd och snabb avsmältning. 
De är tämligen sällsynta inom undersökningsområdet, men förekommer i 

enstaka fall inom Norra Storfjället. 

Som framgått ovan resulterar de olika sluttningsprocesserna i erosions

och ackumulationsformer. Till de vanligaste ackumulationsfenomenen i 
fjällen hör taluskonerna, vilka uppbyggs av ett blockrikt material som 

framför allt genom frostsprängning har lösgjorts från den ovanför lig
gande bergväggen. Inom Tärnafjällen finns såväl fossila som recenta 

talusbranter - de aktiva formerna hittar man inom högfjällen och fram
för allt i Norra Storfjällets centrala delar. 

Det material som av någon anledning lösgörs från en bergvägg, kommer 
i vissa fall att röra sig nedåt längs bestämda stråk. Sålunda utveck
las med tiden speciella transportvägar, eller ras rännor (eng rockfall 
chutes), vilka kan iakttas överallt inom undersökningsområdet där snabb 
borttransport av vittringsprodukterna är aktuell. 
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Till skillnad från ovan nämnda sluttningsformer är slamströmmarna 
(eng mudflows) helt beroende av vatten för att kunna utlösas. De be
står av ett vattenbemängt material som i ett samlat och förhållande
vis snabbt flöde rinner nedför en sluttning. Resultatet blir en smal 
kanal omgiven av upphöjda sidovallar (leveer). Slamströmmar kan ofta 
förekomma ovanpå talusbranter, alluvialkoner eller andra ackumulations
former på en sluttning. Inom Västerbottensfjällen är de sällsynta (åt
minstone i välutvecklad form). 

Raviner uppträder, liksom övriga hittills behandlade sluttningsformer, 

företrädesvis på branta sluttningar. De är i sin helhet tillkomna i det 
lösa jordtäcket och bildas p g a instabilitet i detta. Väggarna stupar 
ofta i rasvinkel (ca 36 0

) in mot ravinens botten, som med anledning 
av detta får en skarp V-form och borttransporten av materialet sker med 
hjälp av efemära vattenflöden. Raviner är normalt uppbyggda i fin
material, men i fjällen kan ravinformer uppträda även i grövre frak
tioner~ troligen beroende på den effektivare vattenerosionen. 

Den kanske betydelsefullaste sluttningsprocessen i fjällen är den typ 
av jordflytning som betecknas solifluktion. I områden med djupgående 
tjäle tinar det översta lagret upp först, varvid det övermättas med 
vatten. Detta lager kommer sedan att kunna glida fram över det ännu 

hårdfrusna underlaget. Till solifluktionen brukar ibland även en helt 
annan process räknas, nämligen den frosthävning av enstaka större par
tiklar som uppstår vid alternerande frysning och upptining. På grund 

av gravitationskraften kommer även här resultatet att bli en långsam 
rörelse nedför sluttningen. Den föregående processen är emellertid den 

betydelsefullaste i Tärnafjällen; de former som uppstår kan ha olika 
utseende beroende på växttäcke och materialets beskaffenhet. G Lundqvist 
(1944) har gjort följande sammanställning grundad på Beskows arbeten (1930): 

Blockrik mark Blockfattig mark 

Rik vegetation Flytvalkar med Flytvalkar 
blockfront 

Ingen eller obetydlig Stenströmmar Vågig flytjord 
vegetation 
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Fig 9 Solifluktion väster onl Ältsvattnen. 

Solifluction to the west of Ältsvattnen. 

Eftersom större delen av Västerbottensfjällen är vegetationstäckta, 
kommer de två typerna av flytjordsvalkar att vara vanligast. En soli
fluktionsvalk utbildas bäst i en finkornig jordart; den är ofta några 
meter bred och kan bli ett par meter hög. Välutvecklade former upp
träder rikligast på nivåer mellan 800 och l 000 meter och är företrädes
vis lokaliserade till nord- och västsluttningar. I dessa lägen går snö
smältningen och upptorkningen långsammare, vilket ju stimulerar deras 
utveckling. 

Inledningsvis nämndes tjälens betydelse för denna typ av massrörelser. 
Med anledning av detta kan även solifluktion betraktas som en form
grupp tillhörande frostfenomenen, vilket motiverar att de ritas med 
lila färg vid kartframställningen. 

Solifluktionsvalkar är speciellt vanliga på Ammarfjällets sluttningar, 
i de perifera delarna av Norra Storfjället (fig 9 ) samt i västra Art
fjället. 
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b) Strukturmark 

Strukturmark utvecklas på grund av frosten och kan uppträda både som 
ett fossilt och recent fenomen. Genesen är till stor del oklar, varför 
de klassificeringar som oftast tillämpas har baserats på utseendet. 
I Sverige används traditionellt Beskows och Lundqvists tidigare nämnda 
indelning, där hänsyn dessutom tagits till blockhalt och vegetation: 

Blockrik mark Blockfattig mark 

Rik vegetation Stengropar Jordtuvor 

Ingen eller obetydlig Stenringar Jordrutor 
vegetation 

Markens lutningsförhållanden är av fundamental betydelse för struktur
markens utseende. Därför finns flera övergångstyper mellan de här presen

terade formerna och dem som medtagits vid redogörelsen av frostberoende 
sluttningsprocesser. 

En stor del av strukturmarken uppkommer genom sortering av materialet 
till följd av upprepad frysning och upptining, men det finns även 
former som endast bildas när marken är ständigt frusen (vid s k perma
frost). Till dessa räknas tundrapolygonerna, som bildas i extremt kalla 
klimat som t ex i Sibirien och norra Kanada. De former som iakttagits 
i svenska fjäll har därför oftast ansetts vara fossila, dvs de utgör 

kvarlevor från tider med kallare klimat. Genom kontraktion till följd 
av kölden har markytan spruckit upp i mer eller mindre rätvinkligt 
mönster, där sprickorna fylls med is. Hos de fossila formerna har isen 

smultit och ersatts av nedrasat material. Inom kartbladet har tundra
polygoner noterats i Vindelälvsdalen norr om Ammarfjället (Hoppe 1969). 

Medan tundrapolygonerna har en ansenlig diameter (10-40 m) är övriga 
strukturmarksformer inom Sverige av ringa storlek (ett par meter) och 
enskilda fenomen kan inte urskiljas i en flygbild från normalhöjd. När 
större sammanhängande ytor täcks av strukturmark, kan emellertid ett 
karakteristiskt mönster under gynnsamma förhållanden uppfattas i flyg

bilden. Detta medför dock att endast ett begränsat antal av de existe-
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Fig 10 Strukturmark ( ringarna 1-2 m i diameter) på Ammarfjället. 
Pattern ground at Ammarfjället (sorted polygons 
of a diameter of 1-2 m). 

rande lokalerna har kartlagts. - Likaså är en närmare klassificering 
i flygbilden inte möjlig, vilket innebär att endast strukturmark i plan
respektive sluttande terräng åtskiljts på kartan. 

Större koncentrationer av välutvecklad strukturmark finns på Ammar
fjället (fig 10 ) samt i de norr därom liggande fjälldalarna (Steuka
jukke, Vindelälven); fenomenen kan dock iakttas inom hela karterings 
området, även om de inte är lika allmänna här som längre norrut (t ex 
i Kebnekaise). 

Presentationen av strukturmarken (såväl i text som kartform) är således 
ytterst summarisk i detta arbete. För en närmare redovisning av syste
matiseringen och förekomsten av strukturmark inom landet hänvisas till 
J Lundqvists arbeten (1962). En detaljerad illustration av utbrednings
bilden inom begränsade områden av Tärnafjällen ges av Rudberg (t ex 
1964, 1972). 
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C) Biogena former 

Till frostmarksfenomenen kan även räknas palsar. De hör hemma på myr
mark och utgörs av ofta meterhöga upphöjningar av torv. Antingen sak
nar deras överyta all vegetation eller också uppvisas en fattig hed
flora till följd av den ringa vattentillförseln och den intensiva vind
erosionen. I det inre finns en kärna av islinser och ständigt frusen 
torv. 

Palsar finns inom områden med sporadisk permafrost, och även om förut
sättningarna för deras uppkomst inte har klarlagts, anses de vara be
roende av snötäckets tjocklek. Ett tunt snölager skulle sålunda möjlig
göra så djupgående tjäle att en upptining under sommarhalvåret inte 
är möjlig överallt. Palsarna skulle alltså vara lokaliserade till de 
ständigt frusna delarna av myren, där frosthävning sker. 

De mest typiska palsområdena återfinns inom nordligaste Sveriges myr
land. Det finns dock spridda förekomster inom hela den norra delen av 
fjällkedjan - den sydligaste lokalen tillhörande det normala utbred
ningsområdet torde vara Laivadalen väster om Ammarfjället. Palsarna 
där är några meter höga och mycket välutbildade. Enstaka palsar finns 
dock även längre söderut inom karteringsområdet, men de har då aldrig 
samma karakteristiska utseende. - Palsområden i mindre välutvecklad 
form kan vara svåra att uppfatta i flygbilden. Enstaka, mindre palsar 
kan därför finnas på flera ställen än vad som framgår av den geomorfo
logiska kartan. 

Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av detta försvåras en normal 
förmultning av växterna med torvbildning som följd. Torvlagrets tjock
lek varierar, men det är ofta tillräckligt mäktigt för att myrmark 
skall kunna utbildas (vanligen i form av kärr med tämligen rik vege
tation). I fjällen påträffas sällan större sammanhängande myrar, men 
t ex i norra Västerbotten har den sammanlagda myrytan trots detta en 
betydande omfattning. På den geomorfologiska kartan har myren återgivits 

i starkt generaliserad form. Riktlinjen har varit att påpeka myrföre
komst där den är av avsevärd betydelse för landskapskaraktären, utan att 
dess faktiska utbredning återges i detalj. Den nya topografiska kartan 
har fått utgöra underlag för framställningen tillsammans med komplette

rande iakttagelser i flygbilden. 



- 42 -

Myrarealen ökar i de östra delarna av kartbladet Gräsvattnet/Umfors 

och de största sankmarkerna finns i området runt Ankajukke samt norr 

och söder om Tärnasjön. 

d) Former bildade genom fluviala och lakustrina processer 

Såväl ackumulations- som erosionsfenomen kan hänföras till denna rubrik. 
Flera av dem har redan behandlats i avsnittet om former av glacialt ur

sprung - det föreligger alltså ofta svårigheter vid dateringen, efter
som en kontinuerlig utveckling av formen från istid fram till våra dagar 

inte är ovanlig. 

Till recenta ackumulationsformer kan räknas framför allt deltan. I 
kartan särskiljs de små deltan som finns vid många mindre bäckutflöden 
från de stora deltaytor som har byggts upp ovanför vattenytan. Några 

sådana mäktiga former finns inom kartan: främst Umeälvens delta vid 
Hemavan samt deltat i norra Tärnasjön. För att ge en uppfattning om 
hela deltats storlek har den ofta subakvatiska fronten markerats med 
en grön linje, likaså har strömfåror och lagunsjöar återgivits i stort 
sett skalenligt. 

Glacifluviala och fluviala avlagringar finns inte sällan i anslutning 

till recenta vattenflöden, där de kan ha utsatts för sekundär omvand
ling. Genesen kan därför inte alltid helt klarläggas. Likaså förekommer 
avlagring av sediment utan att speciella former uppstår - t ex i form 
av igenfyllda sjöar, ackumulation i anslutning till bäckar osv. Alla 
dessa har sammanfattats under tecknet för annan glacifluvial/fluvial 
avlagring. De mäktigaste formerna av detta slag inom undersöknings
området finns i Umeälvens dalgång. 

Meandrande flodlopp förutsätter såväl ackumulation som erosion; 
meanderbågens utsida eroderar vattenströmmen, medan en avlagring av 
material sker på bågens insida. Flodloppets utseende är alltså under 
ständig omvandling. Typiskt för ett välutvecklat meandersystem är också 
korvsjöarna, dvs tidigare meanderslingor som övergivits och nu kvar
står som små halvmånformade sjöar. Exempel på detta finns t ex i Vindel

älvsdalen söder om Dalovardo. 

Sjöarnas stränder påverkas av vågor och strömmar. I exponerade lägen 
överväger deras nednötande förmåga, medan sedimentation sker i skydda
de partier. Ackumulationsformer av olika slag innefattas under sym

bolen för recenta strandformer. 
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e) Mänsklig påverkan 

Fram till våra dagar har människan haft små möjligheter att påverka 

fjällens natur. Under senare delen aV 1900-talet har emellertid för

ändringar skett som radikalt kan omvandla fjällnaturen. Hela fjäll

området är nu tillgängligt för snöscooters och bandvagnar och slitaget 

längs vissa vandringsleder är betydande. Även om geomorfologiska före
teelser sällan kan förstöras är skadegörelsen på flora och fauna ofta 

desto större. Speciellt gäller detta naturligtvis områdena kring de 

populäraste turiststråken. 

Geomorfologiska formelement skadas i första hand av vattenkrafts- och 

vägbyggande. Med sjödämningar följer ökad stranderosion samtidigt som 

vissa former helt ställs under vatten. Skadegörelse av detta slag kan 
iakttas längs över-Umans stränder. För utbyggnaden av Europaväg 79 

(Blå vägen) har stora mängder material behövts - därom vittnar det be
tydande antalet grustag längs hela vägsträckan. 
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IV. NATURVÄRDESBEDöMNING 

l. PRINCIPERNA FöR NATURVÄRDERINGEN 

Ändamålet med denna utvärdering är att åstadkomma ett lämpligt under
lag för den pågående planläggningen inom våra fjällområden; där ingår 
då en medverkan till skydd av särskilt värdefulla objekt. Eftersom stora 
delar av fjällen fortfarande är bristfälligt undersökta, saknas tills 
vidare den överblick som är nödvändig för en rättvisande bedömning av 
ett områdes naturvärden. Det är därför av avgörande betydelse att vid 
denna tidiga tidpunkt tillämpa metoder som senare - utan omfattande 
arbetsinsatser - medger en revidering av värderingen. 

Det förslag till värderingsnormer som utarbetades 1974 (Ulfstedt, 
Melander) är ett försök att så långt möjligt uppnå en öppen och ob
jektiv redovisning. Även om metodiken i detta förslag har svagheter, 
torde den likväl kunna uppvisa flera betydande praktiska fördelar. 
När principerna under någon tid använts och prövats bör man kunna anta 
att förändringar och förbättringar i systemet blir aktuella. Tills 
vidare följs emellertid i huvudsak de riktlinjer som presenterats i 
det angivna arbetet från 1974. Detta innebär följande uppläggning: 

a) Poängberäkning för varje enskilt objekt. 

b) Bedömning av objekt enligt enskilda värderingsgrunder. De 
enskilda värderingsgrunderna är: sällsynthet, utformning och 

forskningsintresse. (Presentation av objekten faktorsvis.) 

c) Klassificering av objekten i fyra klasser (I-IV) med hänsyn 
till respektive objekts sammanlagda naturvärde (poäng). 

a) Poängberäkning för varje enskilt objekt 

Värderingen bygger på en redovisning av flera inbördes oberoende steg. 
Varje kartlagt objekt har därvid värderats, vilket i största möjliga 
mån har skett utan att ställa objekten i relation till deras omgiv
ning. (Med objekt avses här enstaka eller naturligt sammanhängande 

grupp av formelement - t ex strandlinje eller rogenmoränområde.) Med 
ledning av tidigare geovetenskapliga inventeringar och egna över
väganden har faktorerna (värderingsgrunderna) "sällsynthet", "Utform
ning" och "forskningsintresse" bedömts vara grundläggande. Poängen 
för dessa faktorer har fördelats sålunda: 
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unik 
mycket ovanlig 
ovanlig 

i (9) poäng 
22 ( 4) " 

12 (l) II 

vanlig o " 

2. Utformning ytterst välutbildad 3 " 
välutbildad 2 

någorlunda typisk 
otyd l i g O 

3. Forskningsintresse a) ytterst intressant 2 

intressant l 

ointressant O 

b) betydande tidigare 
forskningsinsatser 2 

tidigare forsknings-
insatser 
inga tidigare forsknings-
insatser O 

Begreppen har definierats och indelats enligt följande principer: 

Sällsynthet: här bör så vitt möjligt beaktas jämförbara objekts 
förekomst och spridning inom hela fjällkedjan. 
Unik: Två till tre exemplar finns inom hela fjällkedjan. 

Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett större 
område (ca 4 kartblad - dvs ca 10 000 km2). 
Ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett mindre område 

(ca 1 kartblad - dvs ca 2 500 km2). 

Vanlig: Formen vanligt förekommande inom stora delar av fjäll
kedjan. (Objekt som allmänt förekommer inom ett mindre område, 
men som i övrigt är mycket sällsynta, räknas dock som "ovanliga".) 

Utformning: endast den yttre morfologin har bedömts. 
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad, väl bibehållen och 

av förhållandevis stor dimension. 
Välutbildad: Formen tydlig och väl bibehållen. 

Någorlunda typisk: Formen otvetydig, men kan ha utsatts för viss 
sekundär påverkan. 
Otydlig: Formen illa utvecklad och/eller utsatt för betydande 
sekundär påverkan. 
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Forskningsintresse: avser objektens betydelse för beskrivningen av 
t ex aktiva processer, landskaps- eller klimatutvecklingen. 
a) Ytterst intressant: Objektet är avgörande för tolkningen av 
formgruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen e dyl 
(typlokaler). 
Intressant: Objektet bedöms ha betydelse för studier av genesen 
och detaljer ilandskapsutvecklingen. 
Ointressant: Objektet bedöms ha obetydligt intresse för den 
vetenskapliga analysen. 
b) Betydande tidigare forskningsinsatser: Objektet har utförligt 
studerats och beskrivits - "klassiska lokaler". 
Tidigare forskningsinsatser: Objektet har varit föremål för 
studium och analys, 

Inga tidigare forskningsinsatser: Objektet har på sin höjd om
nämnts eller aldrig varit föremål för studier. 

Vid poängsättningen har osäkerhet uttryckts genom angivande av ett 
intervall (t ex "utformning": 1-2 poäng). Speciellt när det gäller 
sällsynthet gör den bristfälliga kunskapen om fjällen att en säker 
bedömning av objekten enligt ovanstående f n kan vara svår att uppnå. 

Maximalt kan ett objekt tilldelas 16 poäng, men poängen för unika 
objekt används givetvis sällan och i realiteten kommer de värde
fullaste objekten knappast att överskrida poängsumman 10. Detta inne
bär samtidigt att objekt som endast utmärker sig genom att vara unika, 
automatiskt uppnår ett slagkraftigt poängtal, vilket har motiverat 

den exponentiella skalan för faktorn. 

Norma lt ti 11 de l as ett stort anta l objekt poängsumman "0". Dessa redo
visas aldrig vid naturvärdesbedömningen. 

b) Bedömning enligt enskilda värderingsgrunder 

(presentation av objekten faktorsvis) 

Denna bedömning har tillkommit för att framhäva objekt som kanske till
delas en låg summapoäng, men som kan ha åtminstone en framträdande och 
väsentlig egenskap. Redovisningen avser alltså objekt som är "unika", 
"mycket ovan l i ga ", "ytterst väl utbi l dade ", "ytters t i ntress anta II och/ 

eller "varit föremål för betydande forskningsinsatser". Momentet, som 
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ju inte innebär någon vidare bearbetning av steget a), presenteras 

endast i tabellform. 

c) Klassificering 

Vid klassificeringen indelas objekten i fyra klasser efter total poäng. 

Klasserna omfattar följande poängsummor: 

Klass 

Klass II 

Klass III 

Klass IV 

7-16 poäng 

5-6 
2-4 1\ 

O-l 

Klassindelningen, som är utarbetad på empiriska grunder, kan förefalla 

skev. Objekt kan emellertid ytterst sällan tilldelas höga poäng enligt 

de principer som tillämpas vid poängfördelningen. Denna indelning 

torde återspegla de verkliga förhållandena, där flertalet objekt kom

mer att framstå som tämligen ointressanta. De inordnas i de två lägsta 

klasserna. 

Objekt tillhörande klasserna I-III kan sägas representera objekt av 

riks-, läns- och lokalintresse. Denna terminologi är dock inom fjäll

kedjan icke helt lämplig och klasserna definieras därför enligt föl

jande: 

Klass I: 

Klass II: 

Klass III: 

Objekt som genom sin sällsynthet, utformning och/eller 

forskningsintresse framstår som ytterst skyddsvärda 

vid beaktande av geomorfologin inom hela fjällkedjan. 

(Objekt av överregional betydelse.) 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 

forskningsintresse framstår som skyddsvärda vid be

aktande av geomorfologin inom en region. Med region 

avses då en yta av minst 10 000 km2. (Objekt av 

regional betydelse.) 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 

forskningsintresse framstår som skyddsvärda vid be

aktande av geomorfologin inom ett kartblad - dvs 

inom en yta av ca 2 500 km2. (Objekt av lokal be

tydelse.) 
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På grund av den osäkerhet som i vissa fall råder vid poängsättningen 

av objekt (se under a) inträffar det att klasstillhörigheten inte 
alltid är självklar. (T ex 3-4 poäng för ett objekt medför läge mel

lan klass II och III.) I dessa fall har följande regler tillämpats: 

(i) Medelpoäng har uträknats och fått avgöra inordningen i klass. 

(ii) I de fall medel poängen ligger mitt emellan två klasser har 

objektet inordnats i närmast underliggande klass. 

d) Värderingsredovisning 

Redovisningen av kartbladets naturvärden görs med hjälp av tabell, 

kartor och förklarande text. 

I den tabell som ingår i naturvärdesbedömningen uppges samtliga objekt 

tillhörande klasserna I-III samt några av objekten i klass IV. För 

varje objekt anges summapoäng samt fördelningen av poängen mellan de 

olika faktorerna. Vidare redovisas i en särskild kolumn momentet b) 
- dvs de värdefullaste objekten inom varje faktor. Slutligen lämnar 

tabellen besked om klassindelningen. 

Några av uppgifterna i tabellen lämnas även i form av kartor. Sålunda 

anges på den första kartan läge för och utbredning av de i tabellen 

upptagna objekten, medan den andra avser att ge en översikt av objektens 

fördelning inom de tre första klasserna. 

Den textdel som åtföljer klassificeringen avser att lämna utförliga 

beskrivningar av de viktigaste objekten och därmed att även ge en mo

tivering till givna poängtal. 

Eftersom värderingen bygger på objektens egenvärde, kommer en inte be

tydelselös faktor att utelämnas - nämligen det enskilda objektets sam

band med omgivningen. Inom vissa områden finns anhopningar av objekt 

där enstaka objekt kan ha tillskrivits en låg summapoäng, men där sam

bandet och närheten mellan objekten gör lokalen intressant. Sådana om

råden har ofta sin betydelse framför allt i pedagogiskt hänseende, men 

kan även rent vetenskapligt komma att utgöra nyckellokaler. Det är där

för av vikt att inte utelämna sådana områden och naturvärderingen av

slutas med en kort presentation av dem i text och kartor. 
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2. RESULTATET AV NATURVÄRDERINGEN INOM REGIONEN GRÄSVATTNET/UMFORS 

I enlighet med de i föregående avsnitt presenterade riktlinjerna har 
samtliga objekt inom kartbladet värderats. Resultatet redovisas i 

fig 11 , som omfattar de 79 objekt som tillskrivits något värde. Det 

bör understrykas att bedömningen endast gäller de objekt som medtagits 

på den geomorfologi ska kartan. Fem av de 79 objekten har ansetts till
höra klass I, medan tio inordnats i klass II och fyrtionio i klass III. 

Poängfördelning och klassindelning framgår av tabellen på följande 

sidor. De klassificerade objekten skall i det följande närmare pre
senteras. Deras läge anges i fig 12. 

a) Klass I-objekt 

24. Delvis drum1iniserad rogenmorän vid Tärnasjön (I) 7-9 P 

Området består av 5-15 m höga ryggar, vilka vanligen är ett par km 
långa och några hundra meter breda. De består aven normalblockig, 

hårt packad bottenmorän och skiljer sig därmed från andra betydande 

typlokaler där ryggarna kännetecknas av extrema blockhalter. Enligt 

den undersökning över området som utförts av Palmqvist-Sortti (1963) 

skulle materialet normalt utgöras av sandig eller sandig-moig morän. 

Rogenmoränen i Tärnasjön har redan tidigt beskrivits. Den omnämns av 

Gavelin (1910) som ett ändmoränlandskap, medan den i senare arbeten 

har beskrivits som dödismoräner av rogentyp (Mannerfelt 1945, Nilsson

Kers 1961). 

Enligt nuvarande uppfattningar är rogenmoränen subglacialt bildad av 

en is som måste betraktas som aktiv (se vidare kap III). Den bär i 

Tärnaområdet spår av drumlinisering, och i vissa fall överlagras den 

till och med av enstaka drumlinsryggar (jfr Hoppe 1968). Detta feno
men, som redan tidigare har varit känt, t ex i Kanada, har för Skandi

naviens del för första gången beskrivits just från Tärnasjön. Även om 

liknande former senare har iakttagits inom flera andra delar av fjäll

kedjan, torde Tärnasjöområdet fortfarande få anses tillhöra de bäst 

utbildade lokalerna. 
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18 Strukturmark i Laivada1en 1-2 1-2 IV 

19 Kuperad moränterräng vid Ankajukke 0-1 2 2-3 III 

20 Kuperad moränterräng vid Laiva 1-2 1-2 IV 

21 Kuperad moränterräng vid Skafsbäcken 0-1 l 1-2 IV 

22 Kuperad moränterräng öster om Tärnaån 1-2 1-2 IV 
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33 Ändmorän, fossil, vid Geunjatjakke O-l 2-3 III 

34 Ändmorän, recent, vid Murtsertjakke 
(Tärnaglaciären) 3 O-l 0-1 4-6 II 
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om Norra Storfjället 1-4 O-l 3-7 II 
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Amma rfj ä1l et 2 O-l 2-3 III 

39 Rik- och storb1ockiga områden centra 1 a 
Norra Storfjället 2 2 III 

40 Rik- och storb1ockiga områden vid 
Fiel10jaure III 

41 Rik- o. storb1ockiga områden vid Mieseken IV 
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Fig 11 Poängsatta objekt. Landforms to which points have been assigned. 



- 55 -

l • 
@ • • 

10 km , 

• • • • • • • • • • • • 
• • • 

• •• 
• • • • • 

• 
• 

• 
@ •• • • • • • • • • • • • • 

Tanf/-
vat!,..r • • • @ • 

~ Kloss I • Klass II • Kloss ]][ 

Fig 12 Klassificerade objekt. Classified landforms. 
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31. Moränerna vid Måskosjaure (I) 7-9 P 

I den högt liggande dalgången norr om Viterskalsskogen finns en serie 
moränryggar av egendomligt utseende. De är oregelbundet orienterade 

men ligger oftast vinkelrätt mot dalens riktning. Höjden varierar men 
kan hos de högsta ryggarna uppgå till mellan 40 och 50 meter. De upp

byggs vanligen aven sandig morän med växlande blockhalt. Blockrike
domen är påfallande stor i ytskiktet, speciellt hos de ryggar som 
ligger närmast bergssidorna - de kan alltså till stor del utgöras av 

rasmaterial. En översikt av lavarnas storlek tyder på en hög ålder; 
moränerna härrör alltså med största sannolikhet från tiden för de

glaciationen. Uet fåtal räfflor som iakttagits i dalgången visar stora 
inbördes variationer och antyder lokala rörelser ut från de enskilda 

nischerna. Talkningen av hela området försvåras emellertid av den 
vattenerosion som har förekolTUnit, speciellt; dalens distala delar. 

Betydande vattenmängder har sökt sig ut längs Måskotjakkes nordvästra 
och västra vägg samt vidare mot SydVdSt längs Syterbäckens dalgång. 

Huruvida detta har påverkat moränryggarna runt Måskosjaure är svårt 
att bedöma; rännorna är dock inte av sådana dimensioner att en total 

borttransport av löst material från dalens proximala delar förefaller 
rimlig, varför de heller inte har tillskrivits avgörande betydelse 
för den sanmanfattande tolkningen av dalens morfologi. Måskosjaure

dalen utgör det säkraste belägget för avsnörning av små lokala is

rester i de högst liggande fjälldalarna vid tiden för deglaciationen, 
och moränryggarna torde därför snarast vara att betrakta som ändmoräner. 

En liknande tolkning har givits redan 1910 av Gavelin och senare av 

E Bergström (1973). Fig 13. 

42. Rännorna vid Tärnaan (I-II) 6-10 P 

Väster om Tärnaån på sluttningen upp mot Vallentjakke finns ett om
fattande rännsystem. Det är tydligast utformat runt Gropbäcken men 

kan följas längs hela Tärnaån. Komplexet, som innefattar både isrand
rännor och slukrännor, visar hur en istunga från norr trängt ned i 

dalgången. Vid sin reträtt har den successivt dragit sig tillbaka mot 
Tärnasjön och smältvattenströmmarna har eroderats ned i de lösa av

lagringarna i dalens botten. Nyare studier i området biträder entydigt 
denna uppfattning (Ehn 1953, Nilsson-Kers 1961, Hoppe 1968). (Enligt 

Gavelin (1910) skulle de emellertid utgöra bevis för en avtappning 
av nunatakkissjöar längre i norr.) 



- 57 -

MÅSKOSJAUREDALEN tIfJ ÄndmClrön 

SOO 1000 m , , 6 Svöm~ö~lc CZJ) Tgt". 

./ Rönna (lorrdotJ f~::J Glodi" 

Fig 13 Måskosjauredalens moränryggar. (Kartan fr amstä lld 
vid Naturgeogr. inst. m h a Aviograf Wild B8.) 
Moraine ridges in the Måskosjaures valley. 

Sed imenten i dalen är även av ett speciellt intresse. De utgör exempel 

på en mäktig dalsandur avsatt vid betydande vattenhastigheter. Enligt 
beräkningar av Nilsson-Kers i samband med en jordartskartering över 
området överstiger lagertjockleken mestadels 10 m. Vid dalmynningen 
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Fig 14 De glacifluviala rännorna vid Tärnaån. 
Glacifluvial drainage channels west of Tärnaån. 

i söder (kartbladet Joesjö/Tärna) breder avlagringarna ut sig som en 
äkta sandur. Här förekommer även andra glacifluviala avlagringar -
detta behandlas emellertid närmare i beskrivningen över tillhörande 
kartblad. 

Det finns också finsediment i Tärnaådalen och dessa har en betydande 
mäKtighet just runt Gropbäcken. De uppgår där till flera lO-tal meters 
tjocklek (Nilsson-Kers) och överlagras av ett tunt moräntäcke. I dalens 
lägsta delar har de givit upphov till ravinbildning och skred. De ti
digare beskrivna rännorna skär igenom av lagringarna, som i de lägsta 
partierna i terrängen uppbyggs av varvig mjäla. Nilsson-Kers anser 
att finsedimenten kan vara avsatta vid inledningsskedet till den sista 
nedisningen, medan Hoppe betonar möjligheten även aven subglacial 

sedimentering vid tiden för deglaciationen (Hoppe 68). Fig 14. 
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Fig 15 Slukhål och grottor i karstlandskapet väster om övre Älts
vattnet (bildskiss gjord med ledning av flygbilder). 

Sink hales and caves in the karst area to the west of 
övre Ältsvattnet. 

b) Klass II-objekt 

l. Syterskalets U-dal (II) 5-8 P 

Se under objekt nr 6: "Glacialskulpturen N Storfjället". 

2. Umeälvs U-da~ (II-III) 4-7 P 

I en utredning av år 1975 över Vattendragen i norra Norrland (S Rudberg 
och A Sundborg) har stort geovetenskapligt värde tillskrivits dalsträekan 
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Fig 16 Palsar vid Laiva. 
Pa1sas at Laiva. 

överuman-Hemavan. Den har beskrivits som en av landets bäst utbildade 
genombrottsdalar, jämförbar endast med Vojmåns dalgång vid Borka och 
Stora Luleälvsdalen uppströms Sa1to1uokta. Umeälvsda1en utgör en s k 
ensidig U-dal med hängande sidodalar och ger dessutom talrika exempel 
på kapade dalsporrar till följd av glacialerosionen. 

6. Glacialskulpturen i N Storfjället (II) 4-8 P 

Oen största mängden välutbildade nischer och trågdalar inom Väster
bottensfjällen återfinns i Norra Storfjället . Enligt den av Rudberg 
(1954) uppställda systematiken skulle de bäst utvecklade nischerna 
inom området utgöras av dem norr om Måskosjaure, komplexet av nischer 
norr om Muortetjakke samt nischer vid Murtsernjuone och vid de recenta 
Tärna- och ö Syterg1aciärerna. Samtliga dessa är perfekt utformade, 
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självständiga former som distinkt skiljer sig från den omgivande ter
rängen. Som lika välutvecklad (och med anknytning till en nedanför lig
gande dalgång) betraktar Rudberg den recenta nischen vid Norra Sy ter
glaciären. Vidare lämnas exempel på välformade s k hängande glaciär
nischer från Syterskalets sydsida, Vallentjakke samt den recenta Måsko
nåiveglaciären. I Norra Storfjället finns också flera trågdalar, där 
Syterskalet utgör det bästa exemplet (behandlas även självständigt -
objekt nr l), men flertalet av de andra större dalgångarna inom mas
sivet har också en mycket tydlig U-dalsprofil, även om denna inte alltid 
är lika symmetriskt utbildad som i Syterskalet. 

25. Rogenmorän i norra Tärnasjön (II-III) 4-6 p 

Ryggarna är av samma typ som i Tärnasjöns södra del men uppvisar här 
inga spår av drumlinisering. De ligger delvis omgivna av vatten, delvis 
av myrmark, som under högvatten översvämmas av vattendragen från Laiva 
och Ältsvattnen. Även om den yta som täcks av rogenmorän är av för
hållandevis liten dimension är ryggarna mycket välutvecklade och utgör 
ett minst lika gott exempel på formtypen som de i södra delen av sjön. 

34. Recenta ändmoräner vid Tärnaglaciären (II-III) 4-6 P 

Tärnaglaciären har under innevarande sekel snabbt retirerat för att 
nu utgöra en liten nischglaciär med fronten på ungefär l 200 meters 
nivå. I den beskrivning över glaciären som gjordes 1908 (Gavelin i 
"Die Gletscher Schwedens") framgår att isen vid denna tidpunkt hade 
sin front tvärs över den lilla sjön (l 067 m ö h). Den hade då avance
rat något jämfört med åren 1896 och 1897. Moränbågar från denna fram

stöt kan ännu tydligt urskiljas liksom de utanförliggande moränerna, 
vilka vittnar om en tidigare, ännu större glaciär. Enligt åldersberäk
ningar som utförts med ledning av lavtillväxten (Karlen 1975) skulle 
detta ha inträffat på 1500- och l600-talen. 

37. Moränryggen öster om Vallentjakke (II-III) 3-7 P 

Se kapitel III sid 30. 
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51. Glacifluvial erosion och ackumulation på Ammarfjällets 
NV sluttning (II) 5 P 

På Ammarfjällets sluttning ned mot den breda dalen söder om Dalovardo 
finns spår av glacifluvial verksamhet som fått ovanliga dimensioner. 
Fjällsidan täcks i sina nedre delar av växelvisa erosions- och acku
mulationsfenomen, vilka vanligen uppträder i form av rännor och terrass
eller slukåsliknande bildningar som sluttar obetydligt åt väster. Dess
utom förekommer åtminstone ett välbevarat issjödelta vid Steukajukke 
(obj 66) och flera deltaliknande former finns i andra sluttningsavsnitt 
på ungefär samma nivå. Dessa ligger samtliga på en höjd av ca 650 meter, 

medan rännsystemen ligger mellan 700-800 m. Rännorna, vilka i likhet 
med ackumulationsformerna måste ha bildats i kontaktzonen mellan en is 
och dalsidan, mynnar ut mot en bred och tämligen diffus torrdal som 
leder västerut mot Laivadalen. Deltaytornas nivå överensstämmer med 
strandlinjens på Dalovardo och de är troligen resultatet av uppdämt 
smältvatten från den mot öster retirerande inlandsisen. Dränering har 
skett längs Vindelälvsdalen mot väster. Fig 17. 

68. Umeälvens recenta delta vid Hemavan (II) 5 P 

Deltat har beskrivits som moget (Rudberg-Sundborg 1975) med väl marke
rade leveer och älvvallar. Det har (enl"igt samma arbete) tillsammans 
med det unga deltat i Laisan (endast några kilometer längre söderut) 
ansetts vara av stort geovetenskapligt intresse. 

73. Strandlinjerna runt Tärnasjön (II-III) 4-6 P 

Runt Tärnasjön finns flera tydliga issjöstrandlinjer. De ligger på 
ungefär samma nivå (ca 700 m) och är särskilt välutvecklade i den norra 
delen, framför allt på Grappes sydostsluttning där en 5 km lång samman
hängande linje har utbildats. Vid den forna stranden ligger ofta delta
liknande ackumulationer, så t ex vid Rattetjacke NO om den nuvarande 
sjön, men även entydiga erosionsstrandlinjer förekommer, t ex på 

Sjalandsvardos sluttning vid Tärnasjöstugan. Erosionsstrandlinjer, men 
mindre tydligt utbildade, finns också vid Laivadalen. 

Vattenmassorna i Tärnabäckenet har åtminstone till en början avtappats 
mot norr över Ältsvattnen. Isen har i stort sett retirerat mot öster 
och senare har även en viss dränering skett söderut längs istungan i 
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Fig 18 Karstformer (slukhål och doliner) runt Sotbäcken 
(efter U Hellden 1973). 
Karst landforms (sink holes and dolines) in the 
Sotbäcken area (af ter U Hellden 1973). 

de arbeten som utförts av Hellden inom regionen), Ett flertal doliner 
av olika typ finns också inom området - betydelsefullast är kanske 
den sammanstörtningsform som kallas Djävulskratern och som står i di
rekt förbindelse med den underliggande Sotbäcksgrottan (34 m under 
markytan). Fig 18. 

c) Klass III-objekt 

3. U-dalen söder om Nedre Ältsvattnet (III) 3 P 

Den översta delen av dalgången har tydligt markerade kantlinjer; detta 
gäller speciellt yttersvängen på den västra dalsidan. Trots den väl-
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formade trågdalen anser Rudberg (1954) att någon betydande djup
erosion inte ägt rum. 

4. U-dalen vid Jirejaure (III) 2-3 P 

Även denna dalgång utgör ett exempel på en dubbelsidig U-dal, där dock 

norra delen mot Tjuolentjakke är skarpare utskulpterad än den södra. 

5. U-dalen öster om Ankajukke (III) 2-3 P 

Daltröskel , där tämligen otydliga glacialskulpterade kantlinjer utgör 
dalens övre begränsningslinjer. Det korta dalstråket är intressant 
därför att spår av vattenerosion på botten tyder på ett bildningssätt 
jämförbart med de av Mannerfelt (1945) beskrivna sadelskårornas. 

7. Glaciärnisch vid Geunjatjakke (III) 2 P 

En perfekt utformad glaciärnisch med överfördjupad sjöfylld botten. 
Taluskoner längs västra väggen samt en otydlig, låg moränbåge framför 
nischen förhöjer dess värde. Nischen övergår i en trågdal. 

8. Glaciärnischen vid Snjåkka (III) 2 P 

Även denna utgör ett exempel på en tydlig nisch ett trågdalsslut. 

Liten sjö i den överfördjupade bottnen. 

9. Glaciärnisch vid Sturålge (III-IV) 1-2 p 

En något oregelbunden nisch, nedåt begränsad av den glaciala kantlinje 
som utgör Ammarfjällets skarpa gräns mot lågfjällen i söder. 

10. Nivationsnisch på V Ammarfjället (III) 2 P 

Nivationsnisch av ovanligt stor dimension (0,5 km) och anmärkningsvärd 
regelbundenhet; kanske snarast en övergångsform mot glaciärnisch. 

11. Sluttningsformer i Norra Storfjället (III) 3-4 P 

12. Strukturmark och solifluktion i Ammarfjället (III) 2-3 P 

På Ammarfjällets sluttningar, framför allt då i norr och väster, har 

utvecklats solifluktionslober av ansenlig storlek och omfattning. På 
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massivets inre ytor finns prov på de typer av strukturmark som kan ut
formas när marken är vegetationsfattig och blockrik. Därmed utgör 
Ammarfjället i detta hänseende det värdefullaste partiet inom regionen. 

13. Solifluktion i Måskosvajja (III) 2 P 

I det följande (obj 13-16) ges några exempel på områden där välutveck
lad solifluktion kan studeras. Som tidigare nämnts är dessa sluttnings
fenomen allmänna inom hela kartbladet och den redovisning som här lämnas 
gör inga anspråk på att vara fullständig. 

Solifluktion vid denna lokal nämns i samband med obj 35. 

14. Solifluktion norr om Tjuolentjakke (III) 2 P 

Se obj nr 13. Längs hela massivets sluttning från Tjuolentjakke till 
övre Skafsbäcken finns ett tämligen smalt bälte med tydliga, välut
bildade solifluktionsvalkar. 

15. Solifluktion på västra Aurofjället (III) 2 P 

Se obj nr 13. Välutvecklad solifluktion, men även exempel på struktur
mark i sluttande terräng. 

16. Solifluktion på västra Långfjället (III) 2 P 

Se obj nr 13. Stark solifluktion längs hela bergssidan. Möjligen finns 

även spår av marginala rännor men dessa har förstörts av jordflytningen. 
Valkarna kan dock därigenom ha fått ett mera markerat utseende. 

17. Strukturmark S om Dalovardo (III) 2 P 

Det bästa exemplet inom området på strukturmark i vegetationstäckt 

miljö. De av Hoppe (1968) omnämnda tundrapolygonerna finns här. (På 
grund av otillräckliga fältkontroller har polygonerna inte exakt kunnat 

lokaliseras varför de inte redovisas i kartan.) 

18. Strukturmark i Laivadalen (III-IV) 1-2 p 

Tydlig strukturmark har utvecklats på de flacka moränkullarna dalens 
västra delar. 
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19. Odifferentierad kuperad moränterräng vid Ankajukke (III) 2-3 P 

Dalgången är täckt av ett mäktigt moränlager vilket framför allt upp
träder i form av oregelbundna kullar. Dessa varierar i höjd men har 
sin största dimension i dalens centrala delar samt vid Biellojaures 
nordspets. Moränen över den ca 60 km2 stora ytan har emellertid till 
vissa delar påverkats av isens rörelse - t ex förekommer rogenmorän 
i dalens översta och nedersta delar och en drum1inisering kan iakttas 
över vissa partier. Området utgör en intressant lokal för studier av 
moränformer, men arbeten i fält försvåras av terrängen med dess vid
sträckta myrmarker. 

20. Odifferentierad småkuperad moränterräng vid Laiva (III-IV) 1-2 P 

I dalen finns exempel på ett sådant odifferentierat moräntäcke som är 
vanligt på lägre nivåer i fjällkedjans östligare delar. 

21. Odifferentierad kuperad moränterräng runt Skafsbäckens 
nedre lopp (III-IV) 1-2 P 

Ett av de större sammanhängande områdena med kullig morän inom kart
bladet. Fastmarken åtskiljs av mellanliggande myrmark. (Se i övrigt 
obj nr 62.) 

22. Odifferentierad moränterräng öster om Tärnaån och Forsavan 

(III-IV) 1-2 P 

Området utgör snarast en fortsättning på Ankajukkes moränlandskap. 
Även här sker en övergång från odifferentierad kullig morän till väl
formade rogenmoränryggar liksom till drumlinisering av vissa avsnitt. 

Sankmark utbreder sig mellan moränkullarna. 

26. Rogenmorän vid norra Ankajukke (III) 2 P 

Se obj nr 19. 

27. Drumlins av crag-and-tail-typ SV Tjuolentjakke (III) 3 P 

Se kap III sid 29. 
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28. Drumlins söder om Servejaure (III) 2 P 

Ett litet drumlinsfält där emellertid ryggarna de centrala delarna 
är väl utformade. 

29. Drumlins vid Stalne (III) 2 P 

Som ovan .. 

32. Fossila ändmoräner norr i ~1åskosvajja (III) 3 P 

Några otydliga ändmoränbågar från tiden för deglaciationen finns i dal
gången - problematiken i samband med dessa har omnämnts i kapitel III 
(s1d 30). 

33. Fossil ändmorän vid Geunjatjakke (III) 2-3 P 

Se kap III samt även beskrivningen för objekt nr 7. 

35. Recenta ändmoräner vid östra Syterglaciären (III) 3-4 P 

Vid östra Syterglaciären är framför allt ändmoränerna av yngre datum 
väl utbildade. De visar att en isreträtt har skett även här under detta 
århundrade. Enligt Gavelin skulle äldre ändmoräner av det slag som så 
tydligt kan urskiljas framför Tärnaglaciären helt saknas, vilket hah 
anser vara en följd av den mycket intensiva solifluktionen framför 
isen. Karlen (1975) lämnar emellertid uppgifter om äldre ryggar (från 
1600- och 1700-talen). - östra Syterglaciären är en typisk nisch
glaciär; den slutar nu med en markerad front i sjön framför glaciären 
på en nivå av ungefär 1 200 m ö h. 

36. Recent ändmorän vid Slierogaise (Ammarfjället) (III) 2 P 

Liten ändmoränbåge i anslutning till glaciären. 

38. Rik- och storblockiga områden i Ammarfjället (III) 2-3 P 

Större sammanhängande blockrika områden är tämligen ovanliga inom kart
bladet. IIBlockhaven ll i Ammarfjällets inre är emellertid sedan länge 
kända. Olika frostfenomen i denna terrängtyp är här dessutom välutveck
lade. 
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39. Rikblockiga områden i centrala Norra Storfjället (III) 2 P 

Topplägen i Norra Storfjällets centrala delar omfattas till stor del 
av blockmark, troligen som ett resultat av frostvittringen. 

40. Rik- och storblockiga områden vid Fiellojaure (III-IV) 1-3 P 

Det blockrika området runt sjön har av Gavelin (1910) tolkats som cen
tala zonen för en issjö. Passpunkten för en sådan har sannolikt legat 
längre västerut (i anslutning till de rännor som finns ca 5 km väster 
om den nuvarande sjön. Senare, om sjön haft de dimensioner Gavelin 
skisserat, bör avrinningen ha skett rakt söderut i ett läge sydost om 
Fiellojaure). Några egentliga spår av vattenbearbetning kan inte ur
skiljas i Fiellojaures omgivning. 

43. Fossila rännor på Vindelälvdalens östra sluttning norr om 

Dalovardo (III) 2-4 P 

Längs hela sluttningen finns serier av rännor, ofta i tämligen oregel
bundna mönster. Detta tyder på att rännorna såväl är av marginal som 
submarginal typ, där de senare överväger. Rännornas riktning visar en 
dränering mot norr, men även andra förekommer, vilka tyder på en av
vattning från de östliga fjällområdena ned mot Vindelälvsdalen vid tiden 
för deglaciationen. Några otydliga rännor (riktade norrut) finns på 
fjällsidan ca 1/2 km från Dalovardostugan, men de kanske bäst utformade 
rännorna hittar man på Sjnjurtuks nordvästra sluttning. Komplexet består 
i sina översta delar av breda, ensidiga rännor med stort inbördes av
stånd. Detta avtar kontinuerligt längre nedåt och det sker en övergång 

till dubbelsidiga rännor, vilka är djupt nedskurna i berget, speciellt 
i sina norra delar. De ansluter här till dräneringsvägar från öster som 
sannolikt härrör från avvattningen av den flacka högfjällsdalen rakt 
öster om Sjnjurtuk, vilken vid deglaciationen troligen dämts upp av is 

i öster och därför dränerats mot Vindelälven. 

44. Fossila rännor SO om Lill-Uman (III-IV) 1-3 p 

Litet rännsystem på Aurofjällets nordvästra del. Rännorna, som snarast 
är av submarginalt slag, är korta och med starkt varierande lutnings
grad. De är i allmänhet omkring 3 meter djupa och dubbelsidiga. 
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45. Konsekvent ränna med vattenfall V om Nedre Ältsvattnet (III) 2 P 

Ett exempel av många inom området på recenta djupt nederoderade vatten
drag. Se även fig 9. 

46. Konsekvent ränna vi d Ski dbäcken 5 väster om Ammarfjäll et (II I) 2 P 

Se obj ovan. 

47. Konsekvent ränna med tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant 

vid Syterbäcken (III) 2 P 

Se objektet ovan (nr 46). 

48. Konsekvent ränna med tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant 

vid Murtserjukke (III) 2 P 

Se ovan. 

49. Konsekvent ränna med tydlig glacifluvial/fluvial erosionskant 

vid Viterskalet (III) 2 P 

Se ovan. 

52. Glacifluvial ackumulation och erosion öster om övre Ältsvattnet 

(III) 2 P 

Ackumulationsformerna uppträder huvudsakligen som kullar, vilka starkt 

påverkats av vattenerosion. Spåren av den ursprungliga bildningen har 
därmed förstörts så att en säker analys av terrängen omöjliggörs. Längs 
övre Ältsvattnets östra strand förekommer dessutom serier av slukåsar, 
som även de är påverkade av rinnande vatten. Rännorna tyder samtliga 
på dränering mot väster och de glacifluviala avlagringarna härrör tro

ligen från en is retirerande österut, varvid sedimentering skett an
tingen mot en is eller under en fri vattenyta i Ältsvattensdalen. 

55. Rullstensås norr om Tärnasjön (III) 2-4 P 

Detta objekt har av Hoppe (1968) beskrivits som en 8-9 m hög ås som 

följer Tärnaåns östra strand för att vid Akroken utvidgas till ett ca 
30 m högt och flera hundra meter brett komplex med tvärryggar. Asen 
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fortsätter sedan norrut längs Laivadalen, ofta som en mycket låg rygg, 

och kan urskiljas fram till norra Laivajaure, där den ännu framträder 
som en knappt 10 meter hög åskulle ute i sjön. Den splittras emeller
tid strax norr om sjön upp i flera ryggar som snart försvinner in mot 
f j ä 11 s i da n . 

Asen är den längsta inom kartbladet och uppvisar dessutom flera av de 
drag som är karakteristiska för rullstensåsar i fjällterräng, bl a de 
typiska ansvällningarna vid förgreningar av huvuddalen. 

56. Rullstensås öster om Sjnjurtuk (III) 2-3 P 

En smal låg ås som dock har en betydande längd - den kan urskiljas längs 
hela den öppna högfjällsdalen. 

57. Rullstensås väster om Svalogåbre (III) 2 P 

Se vidare nästa avsnitt (3). 

59. Slukåsar vid Brakkonnjuone (Artfjället) (III) 4 P 

På sluttningen ned mot Sotbäcken finns ett nätverk av slukåsar. 
Komplexet är i den översta delen tämligen otydligt, men längre ned 
på sluttningen blir ryggarna ett par meter höga med distinkt marke
rade krönlinj~r och väl avskilda från varandra. De utgör det bästa 
exemplet på slukåsar inom GräsvattnetjUmfors-regionen. Fig 19. 

60. Slukåsar öster om Långfjället (III-IV) 1-3 P 

Litet komplex välformade slukåsar av ca 2 m höjd. 

61. Slukåsar öster om övre Ältsvattnet (III~IV) 1-2 p 

Se obj nr 52. 

62. Kuperade glacifluvi~la avlagringar vid Skafsbäcken (III-IV) 0-2 P 

I dalens högre partier finns glacifluviala avlagringar, delvis i form 

av rullstensåsar och slukåsar, samt spår av vattenerosion. Området har 
viss betydelse för rekonstruktionen av deglaciationsförloppet. 
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Fig 19 Slukåsar på Artfjället. 
Subglacially engorged eskers at Artfjället. 

63. Kuperade glacifluviala avlagringar och terrasser vid 

Syterdalen (III-IV) 1-2 P 

Även dessa har visst intresse för studier över isrecessionen. 

64. Glacifluviala terrasser söder om Tjuolentjakke (III) 2-3 P 

Terrasser på olika nivåer, sekundärt påverkade av recent vatten
erosion. Se i övrigt ovan, obj nr 27, samt nästa avsnitt (3). 

65. Fossila deltan och strandlinjer längs Umeälvsdalen (III) 3-4 P 

Längs hela Umeälvsdalen mellan över-Uman och Laisan finns spår av is

sjöar. Vanligast är strandlinjer av vilka förekommer både erosions
och ackumulationsformer. De deltaliknande ackumulationerna finns i an

slutning till recenta bäckar som ofta har eroderat bort huvuddelen av 
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avlagringen - kartans tolkning av de fossila deltaformerna är därför 
något osäker och i vissa fall vore det kanske riktigare att tolka for
merna som terrasser uppbyggda av glacifluvialt material. Enligt Gave1in 
(1910), som här liksom i Tärnasjön gjort en noggrann kartläggning, 
skulle strandlinjerna utgöra beivs för en issjö längs hela dalgången 
med dränering mot Norge över Umbugten. Av samma orsaker som beträffan

de Tärnasjön finns det emellertid anledning att betvivla antagandet av 
en stor sammanhängande issjö, även om Umeälvsdalen ställvis innehåller 

finsediment som kan härröra från en issjö. Utbredningen av sådana av
lagringar är dock ringa, 

66. Fossilt delta vid Steukajukke (III) 3 P 

Se obj nr 51. 

67. Fossilt delta mellan Ältsvattnen (III) 2-3 P 

Deltat korresponderar mot den strandlinje som finns på dalens västra 
sida. Dalbottnen fylls emellertid av moränackumulationer, varför den 
diskussion om issjöutbredningar i området som tidigare förts äger rele

vans även här (se sid 34 ). 

69. Tärnaåns delta i norra Tärnasjön (III) 3-4 P 

Det smala, ca 3 km långa deltat har beskrivits av Hoppe (1968). Det 
ligger inne i ett område rikt på glacialmorfologiska former, har väl

utvecklade 1eveer och ansluter till ett stort antal laguner. Delta
avlagringarna som är förhållandevis obetydliga har genom seismisk mät

ning på en punkt beräknats vara 9 meter mäktiga (även Hoppe 1968). 

70. Svämkägla vid Viterskalet (III) 2-3 P 

Bäcken från Måskosjaure bildar vid sitt utflöde Syterbäcken den 

troligen största svämkäglan inom kartbladet. 

71. Svämkägla vid Steukajukke (III) 2 P 

Ytterligare ett exempel på en tämligen stor och välutbildad alluvial

kon. 
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72. Glacifluviala ackumulationer i Umeälvsdalen (III) 3-4 P 

Dessa består dels av delta- och terrassliknande avlagringar, dels av 
strömskiktat material och varviga finsediment (se vidare objekt nr 65). 
Strömskiktningen tyder på vattenflöden mot norr. De finaste fraktioner
na (framför allt mo-mjäla) finns huvudsakligen i den trängsta delen 
av dalgången mellan Klippen och Umfors, där växlingarna mellan fin-
och grovsediment sker med korta intervall. 

74. Issjöstrandlinjer vid Dalovardo (II-III) 3-5 P 

Erosionsstrandlinjen längs Dalovardo och Plassanjuones östra sluttning 
är med sina drygt 4 km den näst längsta inom kartbladsområdet (ca 5 km 
lång är strandlinjen norr om Tärnasjön - obj nr 73). Formen bör ses 
i sammanhang med den övriga morfologin inom detta avsnitt av Vindel
älven - för den närmare analysen se obj nr 51 samt områdesbeskrivningen 
l Kommande avsnitt (3). 

75. Issjöstrandlinjen mellan Ältsvattnen (III) 2-3 P 

Ackumulationsstrandlinje längs dalgångens västra del. Se övrigt 
obj nr 67. Fig Zu. 

76. Raviner vid Ulevuole (Olfjeldet)-Tängvattendalen (III) 2 P 

Raviner har utformats i det tämligen tjocka täcket av finkornig morän 
på fjällsidan. 

3. OMRADEN AV SPECIELLT GEOVETENSKAPLIGT INTRESSE 

De värdefulla objekten inom undersökningsområdet ligger ofta inte iso

lerade utan i anslutning till andra intressanta objekt. Man kan därför 
särskilja speciellt skyddsvärda områden från sådana av måttligt intres
se. Inordningen av dylika områden motsvarande klasserna I-IV i objekt
redovisningen är emellertid förknippad med många svårigheter - framför 
allt kan gränsdragningen bli godtycklig och inexakt. Avsikten är att 
under beteckningen "Klass 1- och II-områden" ange terrängavsnitt där 
stora geomorfologiska värden finns samlade och att i klass III inordna 

två områdeskategorier: dels vad betecknas som skyddszoner kring områden 
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Fig 20 Strandlinje mellan Ältsvattnen. 

Shore line of ice dammed lake between the Ältsvattnen. 

av högre dignitet, dels områden med anhopningar av objekt som peda

gogiskt hänseende kan vara av särskilt värde. 

Presentationen i fig 21 gör inte anspråk på att vara fullständig, 

speciellt inte vad gäller klass III-områden. Detaljstudier av den 
geomorfologi ska kartan och fig 12 kan i de flesta fall ge en likvärdig 

information. Eftersom de enskilda objekten har beskrivits i samband 

med klassificeringen - i flera fall har också den samlade informationen 

från flera olika, närbelägna objekt analyserats - kan områdesbeskriv

ningarna göras kortfattade. Någon rangordning mellan lokalerna har inte 

eftersträvats. 
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_ Klass I-områden D Klass Ir-områden D Klass IIT-områden • Övriga objekt 

Fig 21 Geomorfologiskt värdefulla områden. 

Geomorphologically valuable areas. 
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a) Klass I- och II-områden 

Speciellt bör framhållas de geovetenskapliga värden som finns samlade 
inom Tärnasjöområdet. Däri innefattas hela området från Tärnaån och 
Ankajukkedalen i söder upp till Ältsvattnen och Laiva i norr. Kärn
områdena ligger dels runt södra delen av Tärnasjön-Tärnaån, dels i 
sjöns norra del längs de tillrinnande bäckarna från Nedre Ältsvattnet 
och Laiva. 

Tärnaådalen och sydligaste Tärnasjön: Dalen markerar en övergångszon 
mellan lågfjäll i öster och högfjäll i väster. I första hand är området 
dock av intresse p g a de spår som lämnats av glacifluvial verksamhet 
och den betydelse dessa haft för tolkningen av isrecessionen i regionen. 
Främst bör rännorna och anhopningarna av glacifluvialt material nämnas 

(nr 42); i Tärnaåns södra del tillkommer avlagringar i form aven stor 
sanduryta och rullstensåsar. Moränformerna på sluttningens övre delar 
mot Norra Storfjället (nr 37) är av speciellt forskningsintresse lik
som de recenta ändmoränbågarna vid Tärnaglaciären (nr 34). Från dalen 
har man en god överblick över glacialskulpturen i Norra Storfjällets 
östra delar (nr 6). Postglaciala former är rikligt förekommande: längst 
ned finns Tärnaåns kanjonliknande dal, i de lätteroderade finsedimenten 
har raviner och skred bildats, solifluktion pågår längs hela slutt-
ningen och längst upp mot de branta högfjällsväggarna ligger talusbranter. 

Området är lättillgängligt från söder men är tidigt på sommaren något 
svårforcerat p g a de vidsträcka myrarna längs sluttningen. Sydligaste 
delen av Tärnasjön är intressant framför allt genom förekomsten aven 
välutformad, drumliniserad rogenmorän (nr 24). Dessa former övergår 
österut i ett odifferentierat moräntäcke, vilket i Ankajukkedalen får 

betydande dimensioner (nr 19, 26). 

Området norr om Tärnasjön: Ett ytterst innehållsrikt område, med bland 
annat en välutvecklad U-dal söder om Nedre Ältsvattnet (nr 3) och flera 
nischer framför allt runt Gappe. Bland övriga former av glacialt ur
sprung märks i första hand rogenmoränen (nr 25), det småkulliga morän

täcket i Laivadalen (nr 20) samt rullstensåsen som löper från Tärna
sjöns nords pets till Laivajaures norra del (nr 55). Från ungefär samma 
tid härrör de många issjöstrandlinjerna med sina ofta deltaliknande 

ackumulationer (nr 73). Frostmarksfenomenen utgör kanske de märkligaste 
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postglaciala formerna, där palsområdet i Laivadalen intar en särställ
ning (nr 79), men, även strukturmark och solifluktion förekommer all
mänt i dalbottnen och på de omgivande sluttningarna (nr 18). Slutligen 
bör nämnas det recenta delta som bildas av Tärnaån vid utloppet i 

Tärnasjön (nr 69). 

Ytan innehåller nio klassificerade objekt, varav ett tillhör klass I, 
två klass II och fyra klass III. De två sistnämnda ligger på gränsen 
till klass II-objekt. 

Av största geovetenskapliga värde är vidare karstområdet väster om 

övre Ältsvattnet, centrala Norra Storfjället samt Dalovardoområdet. 
Alla dessa har kärnområden av första klass. Speciellt skyddsvärda 
delar finns dessutom längs Umeälven samt i Artfjället. 

Karstområdet väster om övre Ältsvattnet: Utbredningen torde framgå av 
kartan (fig 15 ). Området är fortfarande tämligen outforskat och kom
mer efter närmare studium möjligen att framstå som likvärdigt med det 

lilla karstområdet runt Sotbäcken (nr 78). Nuvarande kunskaper, som 
huvudsakligen grundas på flygbildsstudier, medger dock att ett högre 
värde åsätts karstlandskapet vid Ältsvattnet (vilket ju även framgår 

av tabell nr 2). 

Centrala delarna av Norra Storfjället: Därmed avses Måskosjauredalen 
och glacialskulpturen i de omgivande högsta partierna (t ex nr l, 6, 

32, 35). Måskosjauredalens moränformer har utförligt beskrivits (nr 31). 
Dalgångens värde förhöjs dessutom aven välutvecklad glacialskulptur 

(nr 6) liksom av talusbranterna och de högre liggande blockhaven. I 
dalens utlopp mot Viterskalet finns prov på glacifluvial och fluvial 
erosion (nr 49), och bäcken avslutas nedanför STF:s stuga i en stor 
alluvialkon (nr 70). Samtliga dessa objekt kan även studeras på detalj

kartan (fig 13). 

Området nås lättast från Klippen, men den betydligt mer svårforcerade 
vägen från Umfors kan rekommenderas inte minst p g a den goda över
blick över dalen som då erhålls från Skrapetjakkes topp. 

Dalovardoområdet: Även detta utgör ett område rikt på intressanta och 
välutvecklade former. Liksom norra Tärnasjön ligger det långt från 
alla vägar, men det kan trots detta nås ganska lätt från Ammarnäs (längs 
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Vindelälven). Mest påfallande i området är den glacifluviala verksam
heten längs Ammarfjällets sluttning (nr 51). Ovanför stråket av rännor, 
terrasser och slukåsar ligger ett brett bälte dominerat av olika slutt
ningsformer, främst då solifluktion (nr 12), men även snabbare verkan
de processer kan iakttas i form av mudflows och tydliga ras rännor i 
de brantaste partierna. Flera av bäckarna från högfjällen har vid sina 
utlopp i Vindelälvsdalen bildat omfattande svämkäglor (t ex nr 71) 
och i området nära dalbottnen finns vidsträckta strukturmarker (nr 17) 
t o m i form av tundrapolygoner (se sid 38 ). Frostverksamheten visar 
sig också i de låga palsar som finns på flera av myrarna längs norra 
Vindelälven. Längs huvuddalen, liksom i flera av de mindre bidalarna, 
löper kortare ås sträckor (nr 58), och framför allt vid bäckarnas sam
manflöden söder om Dalovarda präglas dalen av recenta fluviala pro
cesser (nr 54). Spåren efter issjöar är frekventa i området och tyd
ligast utbildade i strandlinjen längs Dalovardos östra sida (nr 74), 
men flera diffusa linjer kan ses i omgivningarna, t ex på Dårestjakke 
eller i anslutning till det fossila deltat vid Steukajukke. Från tiden 
för deglaciationen härstammar även de komplex av rännor som ligger 

norr om Dalovardo på Vindelälvens östra sida. 

Umeälvsdalen: Denna framstår som särskilt intressant om både det mogna 

Hemavandeltat (nr 68) och det unga deltat i Laisan (kartbladet Joesjö
Tärna) innefattas i området. Vidare bör nämnas den välformade genom

brottsdalen (nr 2) samt de glacifluviala ackumulationsformerna (nr 72). 

Svalogåbre-området: Ett område som väl illustrerar olika glacifluviala 
ackumulationsformer: korta åssträckor, slukåsar, en alluvialkon, 
kaotiska kuperade former av kamestyp samt en liten sanduryta finns 
samlade inom ett par kvadratkilometer (nr 57). Dalpasset direkt söder 
om den förgrenade, ca 15 m höga rullstensåsen, slutar i en flack acku

mulationsyta med dödisgropar. Morfologin tyder på is som retirerat mot 
öster. Den recenta bäcken, som sveper runt Svalogåbre, är djupt ned

eroderad i de glaciala avlagringarna, och bland övriga postglaciala 
former kan nämnas den betydande solifluktion som äger rum 'på de om

givande sluttningarna. 
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Sotbäcken: Området innefattar karstlandskapet längs bäckens norra del 
(nr 78 och fig 18 ) samt det välutvecklade slukåsnätet öster därom 

(nr 59). 

b) Klass III-områden 

Klass III-områden omfattar i första hand skyddszoner kring geomorfo
logiskt värdefulla områden. T ex i Tärnasjödalen markeras den tämligen 
formfattiga centrala delen som ett III-klass-område för att framhålla 
dalgångens enhetlighet samt för att ge den dess naturliga avgränsning. 
Motsvarande gäller för Vindelälvsdalen och en stor del av Norra Stor
fjället. 

Inledningsvis nämndes även en annan typ av klass III-områden, nämligen 
områden vars värden huvudsakligen är av pedagogisk art. Ett enda om
råde räknas här till denna kategori, nämligen dalgången Umasjö-Jire
jaure med en zon norr därom. Dalen innehåller egentligen inga objekt 
av högsta klass, men torde tack vare sin lättillgänglighet utgöra en 

av de bästa demonstrationslokalerna inom kartbladet. Drumlinsformerna 
är ytterst åskådliga (nr 27), liksom solifluktionen på Rukkenjuones 
norra sluttning. Från drumlinsområdet erhålls en god överblick över 
de glacifluviala terrasserna (nr 64) och erosionszonen söder därom 
samt över trågdalen söder om Tjuolentjakke (nr 4). På myrmarken i 
öster har låga palsar bildats. 

I områdets norra delar finns goda möjligheter att studera moränformer, 

glacifluviala ackumulationsformer (nr 21 och 62), rännor, samt i de 
högre liggande partierna en intensiv solifluktion på sluttningarna 
(nr 14). (Den nordliga delen av området är inte lika lätt att nå som 
den södra; bäst följer man Skafsbäcken från över-Uman in mot hög

fjället.) 
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SLUTORD 

Av denna undersökning har framgått att Västerbottens norra fjälltrakter 
innehåller ett stort antal geomorfologiskt intressanta objekt. Efter
som huvuddelen av karteringsområdet ligger inom gränserna för natur
reservatet Tärna-Graddis kan ett framhållande av vissa delområdens 
skyddsbehov te sig överflödigt. Mot detta talar emellertid att över

grepp vid flera tillfällen riktats mot områden som avsatts enligt olika 
skyddsinstitut. Skall naturvården kunna hävda sina intressen gentemot 
ekonomiska och politiska utspel krävs en adekvat och uttömmande bedöm
ning av landets naturvärden. Förhoppningsvis kan den geomorfologiska 
karteringen bidra till uppfyllandet av detta krav. 



- 83 -

LITTERATUR GFF = Geol. Fören. Förh. 

Backlund, H., 1935: Zur Tektonik des nordschwedischen Hochgebirges. 
Geologische Rundschau 26, s 429-432. 

Bergström, E., 1973: Den prerecenta lokalglaciationens utbrednings
historia inom Skanderna. Forskningsrapport 16, Stockholms 
universitet, Naturgeografiska institutionen. 

Beskow, G., 1930: Erdfliessen und Strukturböden der Hochgebirge im Licht 
der Frosthebung. Preliminäre Mitteilung. GFF 52, s. 622-638. 

Chamberlin, T.C., 1894: Proposed genetic classification of Pleistocene 
glacial formations. j. Geol. 2, s. 517-538. 

Demek, J., (Ed), 1972: Manual of detailed geomorphological mapping. 
Prag. 344 s. 

Du Rietz, G.E., 1928: Fjällens växtregioner. Naturens liv i ord och bild, 
2:a delen. Stockholm, s. 800-811. 

Ehn, A., 1953: Torrdalar vid Norra Storfjället. Opublicerad proseminarie
uppsats, Uppsala universitet, Geografiska institutionen. 

Engh, L., 1974: En morfogenetisk studie av ett fjällområde vid Giengeljaure 
väster om övre Ältsvattnet i Västerbottens län. Länsstyrelsen i 
Västerbottens län. 70 s. 

Enquist, F., 1918: Die glaziale Entwicklungsgeschichte Nordwestskandinaviens. 
SGU Ser. C 285, 142 s. 

Gavelin, A., 1910: De isdämda sjöarna i Lappland och nordligaste Jämtland. 
SGU Ser. Ca 7, 115 s. 

1910: Öber die Gletscher des Norra Storfjället und des Ammar
fjället. In. Die Gletscher Schwedens, SGU Ser. Ca 5:IV, s. 1-42. 

Gavelin, S., Kulling, O., 1955: Beskrivning till berggrundskarta över 
Västerbottens län. SGU Ser. Ca 37,296 s. 

Hamberg, A., 1910: Die Geomorphologie und Quartärgeologie des Sarek
gebirges. GFF 32, s. 725-749. 

Hellden, U., 1973: Artfjället, Lapland, Sweden: Karst hydrology and 
morphometry. Lunds universitet, Naturgeografiska institutionen. 
23 s. 

1974: Karst. En studie av Artfjällets karstområde samt jäm
förande korrosionsanalyser från Västspetsbergen och Tjecko
slovakien. Meddelande från Lunds universitets geografiska 
inst., Avhandlingar LXXII, 192 s. 

Holdar, C.-C., 1957: Deglaciationen i Torneträskområdet efter senaste 
nedisningsperioden med vissa tillbakablickar och regionala 
jämförelser. GFF 79, s. 291-528. 



- 84 -

Hoppe, G., 1956: Inlandsisen och dess klimatologiska miljö. I Hoppe, G., 
Liljequist, G.H., Ymer 76, s. 43-58. 

1959: Glacial morphology and inland ice recession in Northern 
Sweden. Geografiska Annaler 41, s. 193-212. 

1968: Tärnasjö-områdets geomorfologi. En översiktlig orientering 
med särskild hänsyn till de glaciala och postglaciala form
elementen. Forskningsrapport 2, Stockholms universitet, Natur
geografiska institutionen, 17 s. 

1969: Norrlandsälvarnas naturvärden. Yttrande rörande Vindel
älvens, Piteälvens, Kalixälvens och Torne älvs betydelse ur 
naturvårdssynpunkt. Statens naturvårdsverk. Publikation 13, 
s. 3-27. 

Karlen, W., 1975: Lichenometrisk datering i norra Skandinavien - metodens 
tillförlitlighet och regionala tillämpning. Forskningsrapport 22, 
Stockholms universitet, Naturgeografiska institutionen, 71 s. 

Kieft, G., 1952: Geology and petrology of the Tärna Region, southern 
Swedish Lapland, Geol. Inst. Medd. 198, Univ. van Amsterdam, 
98 s. + karta. 

Lundqvist, G., 1942: Var äro issjöarnas sediment? GFF 64 s. 160-162. 

1943: Norrlands jordarter. SGU, Ser. C 457, 165 s. 

1944: De svenska fjällens natur. Stockholm, 440 s. 

Lundqvist, J., 1962: Patterned ground and re1ated frost phenomena in 
Sweden. SGU, Ser. C 583, 101 s. 

Mannerfelt, C. M:son, 1945: Några glacialmorfologiska formelement och 
deras vittnesbörd om landisens avsmältning i svensk och norsk 
fjällterräng. Geografiska Annaler 27,239 s. 

Melander, O., 1975: Geomorfologiska kartbladet 29 J Kebnekaise. Beskriv
ning och naturvärdesbedömning. Statens naturvårdsverk PM 540, 
77 s. 

Nilsson, K., Kers, L., 1961: Beskrivning till jordartskarta över Tärna
ån. Opublicerad. Kungl. Vattenfallsstyrelsen. 

Palmqvist, J., Sortti, J-O., 1963: Moränundersökning inom Tärnasjöns 
område. Examensarbete i geologi. Chalmers Tekniska Högskola, 
Geologiska institutionen. 

Rudberg, S., 1954: Västerbottens berggrundsmorfologi . Ett försök till 
rekonstruktion av preglaciala erosionsgenerationer i Sverige. 
Geographica nr 25, 457 s. 

1964: Slow mass movement processes and slope development in 
Norra Storfjäll area, southern Swedish Lapland. 
Zeitschr. f. Geom., s. 192-203. 



- 85 -

Rudberg 9 S., 1972: Periglacial zonation - a discussion. Göttinger 
Geogr. Abh. (Hans-Poser-Festschri f t) , s 221-234. 

Rudberg, S., Sundborg, A., 1975: Vattendragen i norra Norrland. Geo
vetenskapliga naturvärden. Uppsala universitet, Naturgeogra
fiska institutionen, 117 s. 

Rune, O., 1963: Tärnafjällen. I Curry-Lindahl, K. (red): Natur i Lappland. 
Stockholm, s. 457-479. 

Rune, O .• Sjörs, H., 1964: Allmänna naturförhållanden vid Tärnasjön l. 
Botaniska undersökningar i Tärnasjöområdet år 1963. Stencil. 
Statens naturvårdsnämnd. 

Soyez, D., 1974: Studien zur Geomorphologie und zum letztglazialen EisrUck
zug in den Gebirgen SUd-LapplandsjSchweden. Geografiska Annaler 56, 
s. 1-71. 

1975: Geomorfologiska kartbladen 23 E Sipmeke och 23 F Fatmomakke. 
Beskrivning och naturvärdesbedömning. Statens naturvårdsverk 
PM 539, 74 s. 

Sveriges Geologförbund, 1970: övre Altsvattenexpeditionen. Stencil, 69 s. 

Ulfstedt, A.-C., Me1ander, O., 1974: Värderingsproblem beträffande två 
geomorfologiskt inventerade fjällområden. Rapport 34, Uppsala 
universitet, Naturgeografiska institutionen, s. 371-383. 

Wramner, P., 1965: Palsstudier i Taavavuoma och Laivada1en. Proseminarie
uppsats (stencil). Göteborgs universitet, Naturgeografiska insti
tutionen. 

1967: Studier av Palsmyrar i Laivadalen, Lappland. Teknik och 
natur. Festskrift tillägnad professor Gunnar Beskow, s. 435-449. 

1973: Studies of palsa bogs in Taavavuoma and the Laiva val1ey, 
Swedish Lapland. Göteborgs univ., Naturgeografiska institutionen, 
Rapport nr l, 2 och 3. 



- 86 -

FIGURFöRTECKNING 

Fi g 

Fig 2 
Fig 3 

Fig 4 

Fig 5 

Fig 6 

Fig 7 
Fig 8 

Fig 9 
Fi g 10 

Fi g 11 

Fi g 12 
Fi g 13 

Fi g 14 

Fi g 15 

Fig 16 

Fig 17 

Fi g 18 

Fi g 19 

Fig 20 

Fi g 21 

Undersökningsområdets läge 
Höjdskiktskarta 

Routekarta 
Fjällkedjans utveckling 

Geologisk översikt 
Vegetationszonerna inom kartbladet GräsvattnetjUmfors 

Sotbäcksgrottan. Foto: H~J U1fstedt 

Syterskalets U-dal. Foto: H-J U1fstedt 

Solifluktion väster om Ä1tsvattnen. Foto: A-C U1fstedt 
Strukturmark på Ammarfjället. Foto: A-C Ulfstedt 

Poängsatta objekt 

Klassificerade objekt 
Måskosjauredalens moränryggar 

De glacifluviala rännorna vid Tärnaån. 
Foto: A-C U1fstedt. Godkänd för reproduktion och 
spridning av FörSVprsstaben . 1976-03-31 
Slukhål och grottor i karstlandskapet väster om 
övre Ältsvattnet 
Palsar vid Laiva. Foto: A-C Ulfstedt. Godkänd för re
produktion och spridning av Försvarsstaben. 1976-03-31 

Glacifluviala terrasser och rännor söder om Dalovardo 
på Ammarfjällets nordsluttning. Foto: A-C Ulfstedt. 
Godkänd för reproduktion och spridning av Försvars
staben. 1976-03-31 

Karstformer (slukhål och doliner) runt Sotbäcken 

Slukåsar på Artfjället. Foto: H-J U1fstedt 

Strandlinje mellan Ältsvattnen. Foto: A-C U1fstedt 
Geomorfo1ogiskt värdefulla områden 

11 

12 

13 
16 

17 
23 

26 

29 
38 

40 

54 

55 

57 

58 

60 

61 

64 

65 

73 

76 

77 



GEOMORFOLOGISKA KARTBLADEN 
GEOMORPHOLOGICAL MAPS 

25 E GRASVATTNET , 

Karthernens koordinater i Rikets nat 

God kand ur sekretessynpunk t for spridn ing 
Statens Lantmateriverk 1976-02 -15 

Kartritningen utferd av Birgi t Hansson 

25 E. 25 F 

25F UMFORS Utarbetad vid Naturgeografiska Institutionen 
Stockh olms Universitet av ANN -CATHRINE ULFSTEDT 

Reproduktion och tryckning liberKa rtor. STOCKHOLM 1976 

Kalt berg Bedrock outcrops 

Glacial t praglad resp . glacialt svagt praglad kantlin je 
Glacially eroded trough edge, well developed and poorly developed 

,_, Glaciarnisch. tydlig resp . otydlig 
,I""'\. I \ Cirque, well developed and poorly developed 

/~ , , , 

o 0 
o 

Nivationsnisch Nivation hollow 

. Solifluktionsvalkar Solifluction lobes 

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

Smakuperad moranterrang (i regel n!vaskillnader < 5 m) 
Hummocky moraine (normally with relative heights < 5 m) 

Kuperad moranterrang (i regel nivaskillnader > 5 m) 
Hummocky moraine (normally with relative heights > 5 m) 

Rogenmoran Moraine of Rogen type 

Drumlins Drumlins 

Svag drumlinisering Weak "drumlinisation " in drift 

And- och sidomoran End moraine and lateral moraine 

Moranrygg av komplext ursprung och i anslutn ing ti ll bergssida 
Moraineridge of complex origin 

Rik- och storb lockiga omraden Blockfields and olherblocky areas 

Karst; slukhal. doliner o.d. Karst landforms (sink holes, dolines) 

Rann or av glacifluvialt!fluvialt ursprung (va nligen tOrrda lar) resp . 'l ,,;> diffusa g lacif luviala erosionsspar Glaciofluvial/fluvia l channels 
(normally dry) and traces of glaciofluvial erosion 

...... 
I;' " , , , , 

'Sterre glacifluvial/fluvial ranna. ofta inskuren i fast berg 
Large glaciofluvial/ fluvial channel in bedrock 

Tydliga glacifluviala/ fluviala erosionskanter 
Distinct gracioflu vial/ flu vial erosion sr:arps 

Meandrande f lodlopp med avskuren meander (korvsje) 
Meandering river with abandoned meander loop (oxbow lake) 

Ru llstensas Esker 

Slukasar och liknande Subglacially engorged esker and similar features 

Kuperade glac ifluvia la ackumulationer 
Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations 

Glacifluv ial terrass Glaciofluvial terrace 

Fossilt delta Fossil delta 

Recent sterre resp . mindre delta Recent large delta and recent small delta 

Sva mkagla Alluvialfan 

Sandur Sandur plain 

Annan glacifluvia l/fluvial avlagring Other gla cio flu vial/ fluvial accumulation 

~_ ... '" Tydlig resp . otydlig issjestrandlinje 
f ~ Shoreline of icedammed lake and poorly defined shoreline of ice dammed lake 

~ Rece nta strandformer Recent minor shorline features 

_ Myr Swamp 

/ \ \ '\ Rasranna Rockfall chute 

/ La vinblocktunga A valanch e boulder tongue 

~ Talus Talus 

-1"" Siamstrem Mudflow 

.. . 
Ravin Gully or channel in deposits 

Palsar Palsas 

Ferkastn ing Fault line 

Grus- och jordtag Gravel-p it 

Damm Dam 


	55_59.pdf
	p55
	p56
	p57
	p58

	55_59.pdf
	p55
	p56
	p57
	p58




