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Förord 

Det geomorfologi ska kartbladet 27 G Sulitel
ma fyller ut en lucka i raden av kartblad över 
gränsfjällen mot Norge. Området blev tidigt 
föremål för forskningens intresse, till vilket 
kan ha bidragit den länge kvardröjande före
ställningen om Sulitelma som Sveriges högsta 
fjäll. Först i raden kom Göran Wahlenberg 
(1808). Hans tidiga dokumentation av vegeta
tionen är alltjämt värdefull för forskningen. 

Läget av hittills utgivna blad - bland vilka 
ingår ett tidigt och delvis i annan teknik kar
terat större område i nordvästra dalarna -
framgår av översiktskartan, fig. 1. Kartskalan 
är liksom hos tidigare utgivna blad 1 :250 000. 

Karteringen har liksom tidigare baserats på 
flygbildstolkning, varvid endast pankroma
tiskt bildmaterial, men ej IR-fårgbilder, stått 
till förfogande. Fältkontroller har företagits i 
den omfattning som ansetts nödvändig för en 
riktig identifiering och för att skapa bättre 
förutsättningar för de värderingar som denna 
beskrivning mynnar ut i. 

I numera flertalet blad har även myren 
återgivits. I huvudsak har informationen om 
dess utbredning inhämtats från flygbilderna 
och den topografiska kartan; av kartskaleskäl 
har en betydande generalisering här liksom i 
fråga om andra objekt varit nödvändig. Ut
bredningen av berg i dagen, "kalt berg", ger 
ett annat exempel härpå. En jämförelse med 
det i norr angränsande kartbladet 28 G Viri
haure visar också att generaliseringsgraden 
kan ha växlat något hos olika kartörer. 

På samma sätt som tidigare har ytor utan 
klara morfologiska indikationer lämnats vita. 
En klassificering av dem skulle ha krävt be
tydande insatser av fältarbeten och därmed 
starkt ökande kostnader. Med hänsyn till att 
det vanligen torde röra sig om ett relativt 

tunt, odifferentierat moräntäcke, har åtgär
den ansetts försumlig. 

Till kartan hör en relativt utförlig beskriv
ning av terrängformerna inom kartbladsom
rådet och en kortare skildring av deras ut
vecklingshistoria. Liksom i fråga om kartan 
är denna presentation koncentrerad till vad 
som ofta kallas mellanformerna. De allra 
största formelementen - ytor av peneplantyp, 
dalgenerationer etc - liksom former av mind
re storlek än några kvadratmeter - t ex mind
re frostmarksformer - redovisas sålunda ej. 
Skälen är bl a kart- och reproduktionsmässi
ga, när det gäller småformerna också be
gränsningar i flygbildsmaterialets upplös
ningsförmåga, d v sinformationsinnehåll. 
Det skulle vidare understrykas att det inom 
ramen för tillgängliga resurser inte varit möj
ligt med en djupgående analys av landskaps
utvecklingen. En längre gående presentation 
av isrörelsen och deglaciation inom kartbla
dets norra delhade t ex varit önskvärd. 

Beskrivningens senare del utgöres aven 
värdering, som för fram till en sammanfat
tande översikt i lättillgänglig form. Värde
ringsprinciperna är desamma som tillämpats 
tidigare. Svårigheterna att åstadkomma in
vändningsfria sådana skall åter betonas. Ge
nom redovisningen av de individuella objek
ten och av gången av värderingen torde andra 
värderingsgrunder kunna anläggas; väsentligt 
andra resultat torde dock vid tillämpningen 
knappast bli följden. 

För kostnaderna har svarat Statens natur
vårdsverks fjällutredning och i mindre ut
sträckning den naturgeografiska institutionen 
vid Stockholms universitet. 

Gunnar Rappe 
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Sammanfattning 

Geomorfolog~ska kartbladet 27G Sulitelma -
Beskrivning och naturvärdesbedömning. 
Fil kand Ann-Cathrine Ulfstedt. 

Arbetet avser ge en översikt över geomor
fologin inom den del av fjällen som motsvaras 
av kartbladet Sulitelma samt en så välgrun
dad bedömning som möjligt av områdets na
turvärden. Inventeringen, 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 arbetsme
todik och kartinnehåll , i den andra presente
ras resultatet av naturvärderingen. De inle
dande avsnitten behandlar dessutom fjällked
jans utveckling, varvid det geologiska avsnit
tet 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 undersökningsområdet. 
Kapitel III omfattar en systematisk genom
gång av formernas uppkomstsätt och ut
seende. Deras utbredning inom kartbladet, 
och om möjligt inom hela fjällkedjan, anges. I 

vissa fall diskuteras formernas betydelse för 
tolkningen av viktiga naturhistoriska förlopp. 

I arbetets senare del följer naturvärdesbe
dömningen. Först poängsätts varje enskilt 
objekt med hänsyn till faktorerna "sällsynt
het", "utformning" och "forskningsintres
se " (tabell och fig 12). Därefter inordnas 
objekten i fyra klasser (I-IV) efter deras 
sammanlagda naturvärde (fig 13). Klass I av
ser objekt av överregional betydelse, klass II 
objekt av regional och klass III objekt av 
lokal betydelse. Objekt tillhörande de tre för
sta klasserna har relativt utförligt beskrivits. 
Inom kartbladet har 70 objekt blivit föremål 
för närmare analys. Av dessa har ett ansetts 
tillhöra klass I, medan sex inordnats i klass II 
ochfyrtios}u i klass III. 

Utvärderingen av objekt har slutligen legat 
till grund för en sammanställning av värdeful
la områden (fig 25). Vikten har då lagts vid 
partier tillhörande klasserna I och II, medan 
klass III-områden dels utgör skyddszoner 
kring värdefulla kärnområden , dels områden 
av mera lokalt intresse. Speciellt högt värde 
har tillskrivits områden norr om Pieskehaure, 
runt Kaskaure och Låddaure samt i Siel
dutjåkkås dalgång. 
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Summar y 

Geomorphological Map 27G Sulitelma-De
scription and assessment of areas of geomor
phological importance. 
Ann-Cathrine Ulfstedt. 

The object of the study is to make a survey of 
the geomorphology of that part of the 
Swedish mountains which corresponds to the 
Sulitelma 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 inter
pretation of aerial photographs, is shown on a 
map, in the scale 1 :250000, and in an 
accompanying map description. This descrip
tion consists of two main parts: in the fi.rst, 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 presented. The development 
of the mountain range is also discussed in the 
introductory sections, while less space is gi
ven to the geological section; Quaternary de
velopment is handled in more detail, since the 
group formations date mainly from the 
Quaternary period and are mostly of glacial 
origin, even though certain postglacial forma
tions are also of great importance in the re
search area. Chapter III contains a systema
tic description of the way in which the forma
tions have come into being and of their 
appearance. Their extent with in the map 
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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. First, every indi
vidual items is awarded points for "rarity" , 
"form", and "research interest" (fig 12). The 
items are then classified into one of four clas
ses (I-IV) according to their total natural val
ue (fig 13). Class I covers items of signifi
cance outside the region, class II, items of 
significance regionally, and class III, items of 
significance locally, items in the first three 
classes hav been described in detail. 

Seventy items found on the Sulitelma map 
sheet area have been analysed. Of these one 
has been regarded as belonging to class I, six 
to class II, and fortyseven to class III. 

Finally , the classification of items has 
formed the basis of a compilation of valuable 
areas (fig 25). Here, more importance has 
been given to class I and class II objects, 
while the significance of class III areas is as 
protection zones round valuable key areas or 
as areas of significance locally. Especially 
high value has been ascribed to the areas 
north of lake Pieskehaure, around lake Kas
kaure, lake Låddaure and the Sieldutjåkkå
valley. 



Kartbladet Sulitelma 

1. Geomorfologisk kartering 

a) Den geomorfologiska kartan 
En geomorfologis k karta bör enligt gängse 
uppfattning - så vitt möjligt - demonstrera 
samtliga terrängformer. Den bör ge uppgifter 
om geomorfologin inom varje punkt på kartan 
(d v s vara heltäckande) och lämna informa
tion om formernas utseende (morfografi) 
uppkomstsätt och ålder (morfogenes och 
morfokronologi). Vidare bör den i fråga om 
ackumulationsformer visa materialets beskaf
fenhet (jordart, bergart). Belysa terrängens 
lutningsförhållande (morfometrin) och samti
digt göra ett ,så plastiskt intryck som möjligt. 
Viktiga gränslinjer bör anges - i fjällen t ex 
skollgränser (se kap II: 1) och trädgränsen (jfr 
Rudberg 1976). 

Vid försök att åskådliggöra all denna land
skapsinformation på en enda karta blir resul
tatet emellertid alltför oöverskådligt och svår
läst - särskilt om samtliga aspekter dessutom 
skall tillmätas samma betydelse. De flesta 
geomorfologiska kartor har därför en något 
specialiserad inriktning, som underordnar el
ler helt utesluter viss information. 

Geomorfologiska kartor har producerats 
under åtskiUiga decennier, men de har kom
mit att få en starkt varierande utformning. 
Behovet aven internationell normalisering 
har därför snabbt vuxit och som ett första 
steg i arbetet inom kommissionen för geo
morfologisk kartering har eftersträvats ett 
enhetligt symbolspråk (Dernek 1972). Vidare 
har man rekommenderat att symboler i första 
hand bör illustrera enskilda former, medan 
yttäckande fårg skall ange på ytan verkande 
processer. 

Vid den geomorfologiska karteringen av 
svenska fjällen har avsikten varit att i så stor 
utsträckning som möjligt följa de internatio
nella riktlinjerna. Att åstadkomma en slut
produkt jämförbar med exempelvis de cen
traleuropeiska har emellertid inte varit möj
ligt bl a på grund av annorlunda förutsätt
ningar som råder vid kartläggningsarbeten i 
norra Sverige. Syftet har varit att framställa 
en karta som framför allt skall kunna tjäna 
praktiska ändamål, i första hand översiktlig 
planering. Det har vidare varit nödvändigt att 
åstadkomma en produkt förhållandevis 

snabbt, samtidigt som kostnaderna måste hål
las låga. Arbetet har utförts i områden som 
till stora delar är okända; jordartskartor sak
nas i allmänhet och fåltkontrollerna måste 
minimeras bl a på grund av områdenas otill
gänglighet. Mot bakgrunden av detta måste 
inskränkningar göras i kartans informations
mängd. 

Den internationella redovisningen har an
passats till krav inom Central- och Östeuropa 
bl a i avseende på karts kala och formgrupper. 
Vid kartläggningen av Nordsverige har därför 
en betydan.de komplettering av symbolerna 
blivit nödvändig. Här har målsättningen varit 
en relativt småskalig karta, och kartbladet 
Sulitelma, liksom övriga blad i serien, utges i 
samma skala som den svenska planerings kar
tan, d v s 1 :250 000. I denna skala är det en
dast beträffande mycket stora objekt möjligt 
att låta varje symbol motsvara en individuell 
form. Symbolerna utgör därför i fråga om 
mindre objekt sammanfattande beteckningar 
för hela grupper av likartade former. Vad 
beträffar symbolernas fårgsättning har de in
ternationella normerna följts, men yttäc
kande processfårger skulle inte kunna införas 
utan betydande ökning av fåltinsatserna och 
har därför uteslutits. 

Kartan betonar morfografi och morfoge
nes. Morfometrin demonstreras endast ge
nom höjdkurvorna (i urval hämtade från den 
topografiska kartan), och morfokronologin 
framhålls inte särskilt. (Det bör dock under
strykas att åldersfrågan i fjällandskap ofta är 
av mindre intrikat natur.) Berggrundsgeolo
gien är i kartan eftersatt och här hänvisas 
endast till det geologiska kartmaterialet över 
området (se nedan). 

b) Karteringens utförande 

Som redan nämnts bygger karteringen på 
tolkning av flygbilder. Vid de flesta arbeten 
som publicerats över Norr- och Västerbotten 
har tolkningen utförts i svart/vita bilder foto
graferade på normalhöjd (d v s ca 4 600 m) 
och i skalan 1 :30 000. Inom Jämtlands län har 
infraröda fårgbilder i skalan 1 :60 000 utnytt
jats, men detta bildmaterial saknas ännu över 
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huvuddelen av fjällkedjan längre norrut. Bla
det söder om Sulitelma (Nasafjäll/Pieljekaise) 
är emellertid baserat på arbeten i JR-bilder 
vilket kan förklara de små olikheter som finns 
vid återgivning av framför allt kalt berg och 
blockmark i de mot varandra gränsande kar
torna (se mera därom i kartbladet Nasafjäll/ 
Pieljekaise, Ulfstedt 1977). 

Båda bildmaterialen har för- och nackde
lar, och den slutgiltiga produkten varierar nå
got beroende på vilket filmslag som har an
vänts, dock utan att det ena kan sägas ge ett 
mera rättvisande resultat än det andra. Möj
ligheterna att uppfatta ytterligare information 
ökas igenom fårgsättningen av flygbilden och 
därmed åstadkommer man i allmänhet en 
större säkerhet vid tolkningen. 

De vid flygbilds tolkningen identifierade 
formgrupperna har överförts till den topogra
fiska kartan (skala 1:100000) som därefter 
fått utgöra underlag för den efterföljande fält
kontrollen. Förutom att vara en stickprovsar
tad kontroll har denna snarast utgjort en 
komplettering av informationen hämtad ur 
bilderna. J första hand har svårtolkade objekt 
blivit föremål för fåltstudier, men även andra 
geomorfologiskt intressanta och/eller välut
vecklade företeelser har studerats. Fältarbe
tet har dock blivit mer omfattande än om 
syftet endast varit en småskalig kartering, ef
tersom avsikten även varit att klargöra karte
ringsmetodens tillförlitlighet och flygbilds
tolkningens begränsningar. Dessutom har 
fåltobservationerna haft betydelse för klargö
randet av isrecessionsförloppet och den geo
morfologiska utvecklingen inom området 
samt för analysen av vissa formgruppers 
bildningssätt. Dessa studier kan synas ovä
sentliga för arbetets huvudsyfte men är ofta 
avgörande för slutsatserna i den naturvärdes
bedömning som åtföljer kartan. 

En ny genomgång av flygbilderna har där
efter gjorts med stöd av iakttagelserna i fålt. J 
samband med detta har det slutgiltiga manu
skriptet i skalan 1: 100 000 fårdigställts . Detta 
har renritats och utgjort underlag för tryck
ningen av kartan (skala 1 :250 000). Den kart
bladsbeskrivning som åtföljer kartan är i förs
ta hand avsedd för personer som sysslar med 
planering inom naturvården. Dessa kan för
utsättas ha viss geovetenskaplig skolning, 
men beskrivningen har utformats så att den 
även bör kunna läsas av andra än fackmän. 
Sålunda ges i de ledande avsnitten en över
siktlig redogörelse för landskapsutvecklingen 
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och för de karterade formgrupperna. Denna 
genomgång ligger sedan till grund för den re
dovisning av områdets geomorfologiska natur
värden som följer beskrivningens senare del. 

2. Undersökningsområdet 

Området omfattar en föga känd och huvud
sakligen svårtillgänglig del av fjällkedjan. 
Mäktiga högfjäll dominerar landskapsbilden i 
norr och söder (fig 2), dessa åtskiljs av ett 
förhållandevis lågt terrängavsnitt runt de 
stora sjöarna vid Piteälvens källflöde. 
Pieskehaure är den största sjön med en längd 
av ca 2,5 mil och söder därom vidtar en serie 
sammanhängande sjöar som fortsätter ige
nom hela fjällområdet ned till Tjeggelvas. 
Den sydligaste delen av undersökningsom
rådet tillhör Skellefteälvens dräneringsom
råde medan man längst i nordost har en rad 
små sjöar med avrinning mot Lilla Luleälv. 
Dräneringen av området sker alltså österut 
med undantag av ett mindre parti i sydväst 
som via Junkarälven avvattnas in mot Norge. 

Högfjällen är av skiftande karaktär. De 
västliga massiven har en mer alpin prägel än 
de östliga som domformigt reser sig till höjder 
omkring 1600 meter. Hundra meter högre är 
Årjep Saulo i utkanterna av det norska Arga
ladeimassivet. Här får man de största relativa 
nivåskillnaderna inom kartbladsområdet, (se 
fig 2) och här ligger en av de högsta topparna 
1715 m ö h). De största glaciärerna i Sverige 
ligger i undersökningsområdets nordvästli
gaste hörn. Den västligaste Salajekna - har 
en stor del av sin yta på norskt territorium 
medan de nordligaste delarna av Stuorra Jek
na täcks av kartbladet Virihaure. 

Huvuddelen av undersökningsområdet lig
ger ovanför skogsgränsen. Sammanhäng
ande skogspartier finns endast i sänkan runt 
de stora sjöarna samt i Sieldutvagges dal
gång. Området är präglat av det kala berget 
och utmärks av sin stora blockrikedom. 

Med undantag av Graddisvägen i sydväst 
saknar denna del av fjällen vägar, vilket av
sevärt minskar turistströmmen. Ett ökat in
tresse för området, kan dock anas - speciellt 
vad gäller fritidsfiske - framför allt runt Ma
vas och Mäkak. Vandringslederna i de norra 
delarna av området är föga utnyttjade och 
dåligt underhållna medan en kraftig upprust
ning av lederna har föreslagits i de sydvästra 
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Fig 2 Höjdskiktskarta. 

Reliejmap. 

10 km 

partierna. En mycket stor del av turisterna 
föredrar dock flygtransporter till fiske
platserna. 

Den geomorfologiska kartläggningen på
börjades våren 1978 och fältarbetena utfördes 
samma sommar (i den omfattning som fram
går av fig 3). 

Fig 3 Routekarta; längs heldragna linjer har markkontroller utförts, streckade linjer har kontrollerats 
från helikopter (med punktkontroller på marken). 

Grollnd controls along continuolls lines; aerial controls along dotted lines. 
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Fjällkedjans utveckling 

1. Geologisk översikt 

Den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, är 
av förhållandevis hög ålder (fig 4). Under ur
tidens slutskede (d v s för mer än 600 milj år 
sedan) fylldes en stor sänka, en s k geosynk
linal, väster om den nuvarande bergskedjan, 
med stora mängder avlagringar från omgiv
ningarna. Sedimentationen fortsatte under 
kambrosilurtiden (ca 600-400 milj år sedan), 
då dessutom en livlig vulkanism inträdde. 
Bergskedjeveckningen böljade i ordovicium, 
nådde sin kulmen i silur och kan anses avslu
tad i devon. I samband med veckningen kom 
ofta bergartserier att i form av skollor skjutas 
ut över ofta yngre lager. Exempel på en sådan 
skolla av stor regional omfattning är seve
köliskollan. Med köligruppen menar man då 
vanligen bergarter dominerade av lågmeta
morfa (mindre starkt omvandlade) skiffrar 

och med sevegruppen skiffrar av högmeta
morf natur. Skollstrukturen kommer på 
grund av lagrens stupning att ge upphov till 
branter stupade åt öster; senare kan branter
na ha skärpts genom effekten av nedi s
ningarna. 

Mer detaljerad geologisk kartläggning, som 
omfattar hela det aktuella undersökningsom
rådet, har ännu inte slutförts, och kunskapen 
om området är därför knapphändig. Under 
senare år har, vid sidan av översikten i "Sve
riges berggrund" (Magnus son et al 1962) en 
karta i skalan 1:400000 publicerats (Kulling 
1977), men den tillhörande kartbladsbeskriv
ningen är ännu inte färdigställd. Den karta 
som sammanställts i fig 5 har baserats på 
Kullings kartering. 
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The development oj the Scandinavian mountain range. 
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Fig 5 Geologisk översikt (efter Kulling 1977). 

Geological map (a/ter Kulting 1977). 

2. Fjällkedjan i kvartär tid 

a) Istiderna 

I kvartärtiden försämrades klimatet och stora 
inlandsisar uppstod. På den europeiska kon
tinenten finns belägg för minst 4-5 större ned
isningar (glacialer): de avlöstes av perioder 
med varmare klimat (s k interglacialer). 
Dessa nordeuropeiska inlandsisar, med cen
tra i de skandinaviska fjällen, hade motsva
righeter på andra kontinenter, t ex i Nord
amerika. I Sverige har var och en av dessa 
istider förstört det mesta av spåren av den 
föregående, varför de former som nu kan 
iakttas till övervägande del hörrör från den 
senaste istiden - Wiirm- eller Weichselis
tiden. Undantag utgör främst de större ero
sionsformerna i det fasta berget, som bör ses 
som resultat av upprepad glaciation. 

+ 
+ 

I sina huvuddrag har den senaste nedis
ningen troligen haft samma förlopp som sina 
föregångare, även om t ex ismäktighet och 
istidens varaktighet har varierat. Så har gla
ciärnischerna spelat samma roll i inlednings
skedet av varje istid; glaciationsgränsen 
sänktes och därmed ökade småglaciärena i 
storlek, samtidigt som nya uppstod. Många 
av de tomma glaciärnischerna, som i våra 
dagar kan iakttas också på förhållandevis låg 
höjd över havet, anses härröra från detta in
ledningsskede. Det finns emellertid flera hy
poteser angående denna inledningsperiod; 
den kan eventuellt också ha inneburit en 
mycket snabb istillväxt över stora arealer 
samtidigt. Vanligtvis har man dock tänkt sig 
en successiv tillväxt av nischglaciärer till dal-
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Fig 6 Isräfflor vid Salajekna. 

Glacial striation in front of the glacier Salajekna. 

glaciärer, vilka i sin tur växte samman till 
isströmnät. Isen fortsatte att utvidgas och 
bredde ut sig över det nuvarande skogslan
det. För 18 000-20 000 år sedan nådde den sin 
maximala utbredning under senaste istiden -
isfronten låg då över norra Tyskland. 

Glacialperioderna fortgick emellertid inte 
utan störningar. Tidvis avtog isens tillväxt 
eller ersattes t o m av avsmältning, så att is
täcket decimerades eller försvann. Omfatt
ningen av sådana s k interstadialer är dock 
fortfarande oklar. 

Medan Weichselisens utbredning i huvud
sak är känd, råder betydligt större osäkerhet 
beträffande isens tjocklek och rörelsemöns
ter. Under högglacialen låg isens kulmen, den 
s k isdelaren, öster om fjällkedjan, möjligen 
ända ute över Bottenhavet. Från denna zon 
strömmade isen ut i alla riktningar - på grund 
av isens betydande tjocklek - förmodligen 
utan större hänsyn till den underliggande 
markytans topografi. Efter hand som isen 

12 

blev tunnare skedde emellertid en förändring, 
och isens rörelser blev mer och mer beroende 
av underlaget, som i deglaciationens slut
skede, i betydande utsträckning, styrde is
strömmarna. 

Isens rörelseriktning kan studeras bl a i 
berggrundsmorfologin: rundhällarna, och 
särskilt de isräfflor som kan finnas på hällar
na (fig 6), ger upplysningar om strömnings
riktningarna. Räfflorna återspeglar i allmän
het endast isrörelsen i det senaste skedet av 
deglaciationen medan äldre räfflor, som kan 
demonstrera tidigare isrörelser, endast före
kommer sparsamt. Rörelser i stort sett från 
öster mot väster dominerar, men bl a i de 
norra delarna kan tendenser till mera sydliga 
rörelseriktningar urskiljas. 

Efter hand som inlandsisen började smälta, 
kom isdelarzonen att förskjutas tillbaka in 
mot fjällen. Uppfattningarna om hur långt 
västerut den kom att ligga i slutskedet har 
varierat genom årtiondena. Under senare tid 



har man ofta skilt på isrecessionen i hög
respektive lågfjällen. Högfjällsdeglaciationen 
innebär att de högsta massiven skulle ha ut
gjort s k lokala glaciationscentra, d v s isen 
skulle ha retirerat in mot massiven, som sam
tidigt var aktivt nedisade. Detta förlopp är 
påvisat inom t ex Kabnekaise och Sarek 
(Hamberg 1910, Engquist 1918, Hoppe 1956, 
Holdar 1957). Inom lågfjällen tänker man sig 
en annan typ av isavsmältning (t ex G Lund
qvist 1943, Mannerfelt 1945, J Lundqvist 
1973). Här anser man att de högsta partierna 
först blev isfria, medan dalgångar och skogs
land ännu var nedisade. Detta har bl a skapat 
möjligheter för uppkomsten av issjöar - d v s 
smältvatten från isen har stängts in mellan de 
västliga fjällen och den i öster liggande isen. 

Den bild man får av nedisningen inom Suli
telmaområdet är svårtolkad och full av mot
sättningar. Beträffande istidens inlednings
skede har troligen montanglaciationen spelat 
en betydande roll och kan ha förekommit in
om flera massiv. Största betydelsen har sä
kert Sulitelma och Argaladei haft, men rike
domen på nischer talar för en förekomst av 
mindre centra också i öster kring Jengatjåkkå 
och norr om Kustar. Att kraftig utströmning 
av is har skett från området stöds av den 
påfallande avsaknaden av löst jordtäcke (se 
vidare därom nedan). 

Vid isens reträtt har händelseförloppet 
emellertid inte varit det omvända - d v s de 
sista isresterna har inte funnits i ovan nämnda 
massiv. Den ovan beskrivna räffelbilden ty
der ju på en is som visserligen styrts av un
derliggande terräng, men som i huvudsak re
tirerat österut. Spåren av issjöar stöder också 
dessa ideer. De glacifluviala formelementen 
ger dock en annan bild av isrecessionen. Så
väl erosions- och ackumulationsformer tyder 
på vattenflöden från norr mot söder i under
sökningsområdets norra del (ned till sjöarna 
Mavasjaure - Alep Mäkak). Detta kan tyda 
på en is kulmination runt Sarek-Sulitelma vil
ken resulterat i att de norra områdena blivit 
isfria senare än de södra. Men inte bara hän
delseförloppen vid deglaciationen utan också 
den exakta tidpunkten för isens försvinnande 
från fjällen har varit föremål för diskussion. 
För en sådan någorlunda preciserad tidsan
givelse krävs ett stort antal C-14-dateringar 
(d v s man bestämmer åldern hos det äldsta 
organiska material, som deponerats efter 
isens försvinnande). Sådana dateringar har 
endast i ytterst begränsad omfattning utförts i 

dessa fjällområden; de som finns tyder på att 
fjällen här var isfria för 8500-9000 år sedan. 

b) Glacigena jordarter 

I samband med Weichselistiden uppstod hu
vuddelen av de lösa jordarter som nu täcker 
landet. Den vanligaste - moränen - avsattes 
direkt av isen och utgörs i princip aven 
blandning av alla kornstorlekar från ler till 
block. En mycket stor del av de former, som 
skall beskrivas mera ingående i nästa avsnitt, 
är uppbyggda av morän. 

Ett sorterat material, d v s jordarter omfat
tande främst en eller ett par olika kornstorle
kar, har vanligen avlagrats av rinnande vat
ten, genom vindverkan eller j samband med 
strandprocesser. Arealmässigt sett är det rin
nande vattnet viktigast som transportme
dium . Så har t ex det smältvatten som 
strömmade ut från isen orsakat en sortering 
av det medtransporterade materialet. Is
älvarna hade en hög vattenhastighet i närhe
ten av mynningarna av inlandsisen, vilket 
medförde att de grövsta fraktionerna vanligen 
sedimenterade där. Efter hand som vatten
hastigheten (och därmed transportförmågan) 
avtog, avlagrades allt finare partiklar. Med 
glacifluviala sediment menar man dels det 
grova material (sand, grus, sten, block) som 
företrädesvis avsattes nära isfronten, dels de 
finare sediment (mo, mjäla, lera) som fördes 
ut av vattendragen till sjöar eller hav. I fjällen 
har ofta transportsträckan varit mycket kort, 
vilket har medfört en dålig sortering av mate
rialet. Huruvida en form skall karakteriseras 
som en glacifluvial avlagring eller inte, måste 
därför icke sällan bestämmas senare med 
ledning av formens utseende (morfologi) än 
med ledning av kornstorlek och sorterings
grad. 

c) Den postglaciala tiden 

Jordartsbildningen upphörde emellertid inte i 
och med att inlandsisen smälte bort. Älvar 
och vattendrag har fortsatt att avlagra olika 
typer av sediment; deltan bildas, sjöar slam
mar igen. 

Medan de recenta, fluviala processernas 
betydelse för utformningen och utvecklingen 
av landskapet knappast har minskat under 
postglacial tid har dock flera andra proces-
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sers inverkan gradvis avtagit. Detta gäller 
t ex vindverkan, som var störst strax efter 
deglaciationen då den vegetationsfria mark
ytan var speciellt lätteroderad . Stora mäng
der material framför allt från sandrika glaci
fluviala avlagringar har omlagrats i form av 
dynfålt. Dyner förekommer speciellt i det 
norrländska inlandet men finns i undantags
fall ända uppe i fjällen. 

Vegetationen skyddar inte bara mot vin
dens verkningar utan också mot frostens. 
Växelvis frysning och upptining har en sorte
rande effekt på modeIjordarten, och en vege
tationsfri yta påverkas i högre grad, eftersom 
nedfrysningen då går djupare. Frostpåver
kan, både i form av jordflytning och bildande 
av strukturmark (se vidare kapitel III:3 a) är i 
nutid att betrakta som en landskapsföränd
rande faktor framför allt i fjällen. 

Efter hand som det organiska livet ökade, 
tillkom nya element av betydelse för land
skapsutvecklingen. Förmultnade växter och 
djur kom att bli faktorer av vikt för jordarts
bildning. De s k organogenajordarna började 
uppstå - vanligen i form av torvjordar, men 
även gyttja och dy räknas hit. 

Sammansättningen och graden av tillväxt 
hos de organiska jordarterna har varierat, 
vilket hänger samman med organismernas 
klimatberoende. I postglacial tid har nämli
gen varma perioder avlösts av kalla, och fuk
tiga av torra. Dessa fluktuationer återspeglas 
i de organogena jordarna. En utpräglad vär
metid inföll under tiden 5000-2500 f Kr. 
Sommarens medeltemperatur var då minst 
1,5° högre än i våra dagar. - Men det har 
också förekommit perioder med kallare kli
mat än det nuvarande. Välkänd är den subbo-
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reala perioden som inträffade för ca 2700 år 
sedan (ca 800-300 f Kr) under järnålderns in
lednings skede. 

Mindre variationer i klimatet är emellertid 
svåra att avläsa i fjällsluttningarnas torvlager. 
De lokalklimatiska förhållandena tenderar att 
ha större betydelse. (Beträffande klimatut
vecklingen i fjällen under postglacial tid se 
t ex Karlen 1976.) 

I kalla klimat avtar hastigheten hos många 
processer och under en stor del av året råder 
ett stillastående. Men man kan se prov på 
snabba förlopp också i fjällen: skred, ras, ra
vinbildning och laviner är exempel på proces
ser som på kort tid kan förändra sluttningar
nas utseende. 

d) Växt- och djurliv 

Vegetationskarteringen över dessa fjällom
råden pågår för närvarande och någon karto
grafisk framställning av växtlivet har därför ej 
ansetts meningsfull i denna beskrivning. All
mänt kan sägas att vegetationen är fattig över 
stora arealer - endast små områden täcks av 
skog och hällmarkerna är utbredda. 

En stor del av området har av naturvårds
verkets fjällutredning klassificerats som ett 
konfliktområde där intressen från friluftslivet 
är svåra att förena med biologiska skyddsin
tressen. Det "primära rekreationsområdet" 
(enl SNV:s terminologi) i sydväst sammanfal
ler t ex med ståndorten för guckusko, som är 
betraktad som en utrotningshotad art. Vidare 
utgör stora områden (mellan Sulitelma och 
Tarradalen samt Aivotjåkkåområdet) tillhåll 
för järv och inom hela ytan finns lokaler för 
utrotningshotade rovfågel-arter. 



Kartans 

I det följande ges en mer detaljerad presenta
tion av den geomorfologiska kartan. Avsikten 
är att kort beskriva de karterade formgrup
pernas utseende och bildningssätt samt att 
underlätta för läsaren att få en överblick över 
kartan - främst då vad gäller olika formers 
utbredning. Likaså görs ett försök att betrak
ta de karterade formerna i ett större samman
hang än vad som medges inom den begränsa
de ytan av ett kartblad. Detta är av betydelse 
för den naturvärdesbedömning som följer i 
nästa avsnitt. 

Kartorna har tryckts i sex färger. Anled
ningen till detta är att man i ett flerfärgstryck 
kan öka informationsmängden utan att för 
den skull göra avkall på läsbarheten. Samti
digt representerar emellertid var och en av 
de sex färgerna, enligt internationella re
kommendationer, en typ av processer d v s 
med färgsättningen följer en genetisk förkla
ring. Sålunda innebär t ex röd färg att den 
karterade formen utgör en "ackumulations
form uppbyggd av material avsatt av inlands
isar och glaciärer". Ibland kan en färg ange 
till synes vitt skilda genetiska förlopp; t ex 
lila markerar "former bildade genom isens 
erosion" men också "periglaciala former". 
Gemensam faktor för dessa är emellertid 
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 formen huvudsakligen från vår 
egen tid. 

Följande uppställning anger vilka färger 
som använts i kartan samt vilka processer de 
representerar: 

Rött: moränformer bildade genom acku
mulation från inlandsisar och glaciä
rer 

Brunt: sluttningarnas och flodernas ero
sionsformer 

Grönt: glacifluviala och fluviala ackumula
tionsformer 

Lila: glaciala, nivala och periglaciala ero
sionsformer 

Blått: littorala (och marina) former 
Svart: biogena och antropogena former 

Vid presentation av de karterade form
grupperna kommer inte ordningen i kartans 
teckenförklaring att följas. I stället redovisas 
i de olika avsnitten berggrundens preglaciala 
och glaciala former samt glaciala, postgla
ciala, biogena och antropogena former. Detta 
innebär alltså att textdelen i stort sett är upp
ställd i morfo-kronologisk ordning, medan 
kartbladets teckenförklaring följer process
färgerna. 

1. Berggrundsformer av icke gla
cialt ursprung 

Under denna rubrik skall nämnas några berg
grundsformer som i huvudsak utformats före 
de kvartära istiderna. Den geomorfologiska 
kartan visar endast ett fåtal av det fasta berg
ets former. Här kan endast hänvisas till det 
geologiska kartmaterialet, somju till exempel 
ger uppgifter om skollgränser och liknande 
företeelser, vilka ofta framträder mycket 
markant i terrängen. 

Förkastningslinjer, som är väl urskiljbara i 
flygbilden och dessutom tydligt markerade i 
terrängen, har ritats in på kartan. Åldern på 
sådana bristningszoner i berggrunden är 
oftast svår att bedöma, men generellt sett har 
de av hävd ansetts vara från prekvartär tid (se 
fig 4). Under senare år har emellertid betyd
ligt yngre bildningar uppmärksammats. Så 
har en förkastning den s k Pärvieförkast
ningen - iakttagits över en stor del av nordli
gaste Sverige (Lundqvist och Lagerbäck 
1976, Lagerbäck 1977). Denna bristningszon, 
som börjar några mil norr om Torneträsk och 
kan följas ända ner till Langas, anses delvis 
vara av senglacialt ursprung och då föror
sakad av landytans höjning efter det att in
landsisens nedpressande effekt upphört. De 
topografiskt iakttagbara förkastningszonerna 
inom undersökningsområdet är oftast av oan
senliga dimensioner. En av de mer betydande 
löper i närmast nordsydlig riktning väster om 
Karjeltjåkkå, Det tunna jordtäcket och den 
ofta frilagda berggrunden gör att berggrunds
strukturerna blir framträdande. Spricksyste
men är lätt urskiljbara och ibland mycket 
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pregnanta - t ex i sprickdalarna mellan Ma
vas- och Pieskehaure. 

Allmänt om berggrundens inflytande på 
landskapsbilden kan sägas att den normalt 
kan spåras i storlormerna, men inom detta 
undersökningsområde med sina stora ytor 
kalt berg, kommer den att prägla även mel
lan- och småformer . 

Som framgår av den geologiska översikts
kartan (fig 5) genomkorsas området främst i 
sina västra och norra delar av ett antal kalk
stråk. I anslutning till dessa kan kastfeno
men förekomma, vilka föranletts av att kal
ciumkarbonaten utlösts ur berggrunden och 
håligheter utbildats. I senare utvecklingssta
dier kan den kemiska vittringen resultera i 
underjordisk dränering och sammanstörtning 
av markytan. De kemiska processernas has
tighet är avhängig av koldioxidhalten i vatt
net, och denna ökar med sjunkande tempera
tur. Man har därlör kunnat anta att en stor del 
av de karstformer som finns i fjällkedjan i 
huvudsak är utbildade under kvartärtiden och 
därfor av förhållandevis ringa ålder. 

Karsten i Sulitelmatrakten utgörs framför 
allt av småformer , s k mikrokarst. Större 
bildningar - doliner, slukhål o s v - före
kommer sannolikt, men är inte så distinkt 
utformade att de kan identifieras i flygbild. 
En sammanställning av Sveriges Speleogför
bunds s k grottblanketter visar att de karstfe
nomen som förbundets medlemmar iakttagit 
är lokaliserade främst till Lairofjällets syd
sluttning samt till Suolunåives södra del. 
Förutom de grottor som finns på Utsa Varv ek 
har endast ett grottfynd rapporterats från 
Kaskaures norra strand. 

Troligen är iakttagelserna i Sulitelmaom
rådet ofullständiga och frekvensen karst
fenomen är sannolikt större. Det egendomliga 
bäckflödet söder om Ruopsokåive t ex har 
troligen sin förklaring i kalkutlösning i berg
grunden. Inom fjällkedjan förekommer karst
former tämligen allmänt, och i vissa regioner 
också mycket välutbildade. Sulitelmaom
rådet torde knappast tillhöra någon av dessa 
regioner. 

2. Former av glacialt ursprung 

a) Glaciala erosionsformer 

Enligt de flesta forskare har det kala berget 
inom fjällkedjan blottats till följd av isens och 

16 

isälvarnas eroderande och transporterande 
förmåga. De frilagda berggrunds ytornas areal 
ökar successivt mot väster, vilket givit upp
hov till mycken diskussion (t ex Svensson 
1959, Rudberg 1967). 

En mycket stor del av kartbladsområdet 
domineras, som redan nämnts, av kalt berg. 
Delvis kan dessa tillföras just de ovan nämn
da västliga ytorna, men brister på jordtäcke i 
terrängens lägre punkter runt Piteälven kan 
snarare tillskrivas lokala isavsmältningsför
hållanden där stora vattenmängder haft störst 
betydelse. Det bör understrykas att dessa 
förhållanden är unika för Piteälvens del- nå
gon direkt parallell till detta finns inte i andra 
älvdalar i fjällkedjan. 

En viss osäkerhet förefinns alltid vid karte
ring av kalt berg i svartvita bilder. Det grå 
rastret på kartan kan därlör innefatta även 
det frostsprängda berget samt område med 
ett helt tunt moräntäcke. Inom större delen 
av Sulitelmaregionen är emellertid de kala 
ytorna så framträdande att feltolkningar 
knappast kan ske och kartan torde ge en bild 
som väl överensstämmer med de verkliga 
förhållandena. 

Det kanske mest iögonfallande beviset för 
isens erosionskraft utgör glaciärnischer och 
trågdalar. Dessa former anses härstamma 
från nedisningarnas mon tana inledningsske
den. En välutbildad glaciärnisch är omgiven 
av tre lodräta väggar, har en överlördjupad, 
glacials lipad botten och är påfallande cirku
lär i planskärning. Den förekommer i olika 
slags berggrund och påverkas i viss utsträck
ning av förhålladena inom denna; den har 
troligen uppstått i obetydliga svackor eller 
rännor där till en början permanenta snölegor 
kunna bildas. Huvuddelen av nischerna i 
svenska fjällen är orienterade mot norr och 
öster, vilket sammanhänger med att snö
ackumulationen blir störst i skuggiga lägen 
samt på sluttningar i lä för de dominerande 
vindarna. Exakt hur isen har arbetat vid ut
formningen 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 flod
dalar, där berggrunden troligen varit påver
kad av vittring redan före glaciationen. Hu-



ruvida erosionen har varit störst i dalens bot
ten eller längs sidorna måste ännu anses obe
svarat - hur som helst har resultatet blivit den 
karakteristiska U-profilen, vilken i en ofta 
markerad brytningspunkt övergår i en högre 
liggande konvex profil. Dessa brytningspunk
ter, som alltså visar den övre gränsen för en 
effektiv glacialerosion, har i kartbladsbe
skrivningen kallats för "glacialt präglade kant~ 
linjer". Ofta har isens erosionsformåga varit 
begränsad, så till vida att tydliga kantlinjer 
inte har utvecklats på dalens båda sidor. Det
ta gäller särskilt dalsidorna vid Njuongerjaure 
och Gardaure där endast öst- och nordsidor
na är tydligt glacialpräglade. Glacialerosio
nen har säkerligen också skulpterat Mavas
jaures sydsida men här har aldrig någon mar
kerad kantlinje utbildats. 

Vackert utformade dubbelsidiga trågdalar 
finns emellertid inom undersökningsområdet. 
Blästa exemplet utgör Sieldutjåkkås dalgång 
följt av stränderna runt Ikesjaure. 

De stora sjöarna i Piteälvens övre lopp 
kännetecknas av klippstränder och trapp
stegsformade övergångar mellan sjöarna. En 
sådan morfologi brukar anses vara resultatet 
av glacial erosion aven gammal älvfåra. 

Glaciärnischer finns koncentrerade till vis
sa områden (se kap. II), men är ofta ofull
ständigt utformade. Mönstergilla exemplar 
finns dock - t ex i massivet mellan Jengak
jaure och Vaimok. 

b) Moränformer 

De glaciala ackumulationerna består oftast av 
morän. I fjällen bildar dock moränen ofta ett 
så tunt lager att inga speciella former har 
utvecklats. I Sulitelmaområdet dominerar 
berggrundens morfologi och det lösa jordtäc
ket är lokaliserat till vissa låga partier i ter
rängen. 

Med hänsyn till materialmängd och ytform 
görs på den geomorfologiska kartan en indel
ning av moräntäcket i tre kategorier: 
1) Moränen ligger i nagorlunda 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 små
kuperat täcke, där den relativa höjdskill
naden vanligen understiger 5 meter. 

3) Kuperad moränterräng med nivåskillnader 
större än 5 meter. 

Terrängtyper som kan hänföras till de två 
sistnämnda grupperna har ofta givits beteck
ningen dödismorän. Man avser därmed att de 
oregelbundet kuperade landskapen har smält 
fram ur en inaktiv is, som helt saknat rörel
ser, vilka kunnat påverka materialet. Kupe
rad moränterräng förekommer inom större, 
sammanhängande ytor endast sparsamt -
egentligen finns ett riktigt moränlandskap ba
ra i Varvekjåkkås dalgång. 

Det tunna jordtäcket gör att också många 
andra moränformer saknas i undersöknings
området. A v intresse är främst former som 
inte är från istiden utan av betydligt yngre 
ålder. Det gäller i första hand änd- och sido
moränerna vid de stora Sulitelmaglaciärerna 
(:tig 7). Att dessa isar varit betydligt större än i 
våra dagar framgår bland annat av reseskild
ringar från 1800-talet (Wahlenberg 1808, 
Svenonius 1878, Westman 1899, 1910) men 
också med hjälp av moränerna kan iskantens 
läge vid olika köldperioder rekonstrueras (se 
vidare kap. IV). 

Drumlinisering förekommer inom tlera ytor 
av undersökningsområdet. Denna är resulta
tet av isens rörelse över en moränyta (som 
kan vara tunn) varvid, under speciella beting
elser, en upplinjering sker av moränen i ett 
mönster som återspeglar isrörelsens riktning. 
Framför recenta glaciärer förekommer inte 
sällan en närbesläktad företeelse som brukar 
betecknas fil/ted moraine (Hoppe, Schytt 
1953). Dessa former är normalt belägna mel
lan isfront och ändmoräner och består aven 
ofta mycket regelbunden svit av låga parallel
liserade moränsträngar. Ofta sker primärt 
materialanhopningen i lä av t ex stora block. 
Mycket vackert utbildad tluted moraine kan 
ses vid Salajeknas front. 

Inom kartbladet förekommer allmänt rik
och storblockiga områden. Det kan vara fråga 
om rikblockiga moräner där blockhalten 
framträder ovanligt tydligt, t ex på grund av 
frostverkan (uppfrysning av blocken) eller 
som ett resultat av urspolning i samband med 
deglaciationen. Kartsymbolen kan emellertid 
även inkludera de blockområden där vittring 
in situ har orsakat höga blockhalter . Detta 
gäller inom alla högre liggande partier; mest 
påfallande är blockmarkerna i det högplatå
liknande södra fjällområdet, men också 
Jengakjaures omgivningar är mycket blockri
ka. 
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Fig 7 Ändmoräner vid Salajekna. 

End moraines in front of the glader Salajekna. 

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 verkade det vanligen eroderande på 
sitt underlag. Spår av denna vattenerosion är 
vanliga inom Skanderna. Man brukar klassi
ficera smältvattenströmmarna, och deras 
erosionsspår efter deras läge i förhållande till 
isen. Sålunda talar man om laterala, sublate
rala samt subglaciala rännor (Mannerfelt 
1945). 

Med laterala rännor menar man de vatten
strömmar som följt isens överyta i kontakt
zonen mellan is och frilagd mark. De åter
speglar mer eller mindre isytans lutning och 
har därför betydelse för rekonstruktionen av 
isens tillbakaryckning. Dessa laterala rännor 
är emellertid tämligen sällsynta - numera an
ses de sublaterala vara betydligt vanligare. 
Smältvattnet har då runnit under isen i en 
sträckning påminnande om de laterala rän
nornas - de kan alltså till sitt utseende likna 
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lateralrännorna, men lämnar inga säkra upp
lysningar om isens lutningsförhållanden. De 
subglaciala rännorna slutligen är bildade helt 
under isen och är troligen typiska för stagne
rande isar. 

Inom undersökningsområdet är spåren av 
glacifluvial erosion i form av rännor tämligen 
sällsynta och oftast diffusa. Sådana märkliga 
rännkomplex som beskrivits från de nordli
gaste fjällens östra partier saknas. Istället är 
det här vanligen fråga om enstaka - ofta väl
markerade - torrdalar vilka närmast är att 
betrakta som subglaciala. Vidare karakterise
ras området av den betydande kalspolning 
som präglar Piteälvsdalen. Här är det emel
lertid inte fråga om koncentrerade vattenflö
den utan snarare aven allmän ytavspolning. 
De mer ' 'konventionella" rännsystemen är 
ofta förknippade med glacifluviala ackumula
tionsformer , vilka tillsammans bildar kompli
cerade enheter. Detta är fallet t ex vid 
Varvekjåkkå, söder om Jengakjaure eller 
mellan Mavas- och Ikesjaure. Också de ned-



skurna, solitära rännorna kan vara samman
knutna med ackumulationsformer , t ex den 
korta djupa rännan vid Kaskaure som slutar i 
blockdelta och rullstensåsar. 

De ovan nämnda erosionsrännorna uppträ
der 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 troligen till största delen måste 
betraktas som glacial (då ju vattenerosionen 
under isavsmältningen p g a de stora vatten
mängderna hade avsevärt större betydelse än 
i nutiden). Också denna typ av rännor har 
markerats på kartan, och om det har utfor
mats skarpa erosions-kanter längs bäcken har 
dessa särskilt poängterats. Exempel på såda
na nedskurna bäckar kan ses på många stäl
len, t ex vid bäckarna ned mot NjuongeIjaure 
och Gardam·e. 

d) Glacifluviala ackumulationsformer 

Detta är en formrik grupp, där det råder en 
viss brist på entydig och uttömmande klassi
fikation och där den ena formen kan övergå i 
den andra utan tydlig gräns. Vid slutet av 
förra seklet gjordes ett försök till systemati
sering, där de glacifluviala bildningarna inde
lades i postglaciala former och iskontaktfor
mer (Chamerlin 1894); denna indelning kom
mer här att följas, trots att den inte kan be
traktas som helt invändningsfri med hänsyn 
till att övergångsformer mellan de två katego
rierna inte är ovanliga. 

Iskonta k tformer 

Den mest bekanta avlagringen tillhörande 
denna kategori utgör rullstensåsarna. De 
uppbyggs av ett vanligen välsorterat material 
(företrädesvis av sand och grus) och har inom 
fjällkedjan oftast ganska blygsamma dimen
sioner. Man anser numera att ett subglacialt 
eller englacialt bildnings sätt (d v s under eller 
inne i isen) är det normala. Dessa slutsatser 
grundar sig bl a på studier av recent åsbild
ning i anslutning till nutida glaciärer. Åsarnas 
varierande utseende anses bero på att flera 
processer varit verksamma. Den slutgiltiga 
utformningen är dessutom avhängig av olika 
faktorer som t ex material~ängd, läge i isen 

o s v (se vidare t ex Flint 1928, Kujansuu 
1967). 

Rullstensåsens riktning återspeglar de loka
la isrörelserna vid deglaciationen. I fjällen är 
materialet ofta korttransporterat och har där
för sällan samma grad av sortering som ut
märker t ex mellansvenska rullstensåsar. Det 
finns endast ett litet antal åsar inom området 
och de flesta är av blygsam dimension. 

Den enda mera ihållande åsen i området 
följer, under många avbrott, Sieldutjåkkås 
dalgång. Korta, men mycket mäktiga åspar
tier finns sydväst om Talput vid Pieskehaure. 
Det största vetenskapliga intresset måste 
däremottillskrivas de korta "åsar" som finns 
i de lägsta terrängavsnitten runt Kaskaure, 
Låddaure och vidare nedströms Piteälven (fig 
8). Här rör det sig om rullstensåsar i ordets 
verkliga betydelse - d v s strängformiga 
blockanhopningar helt fria från inblandning 
av finare material. Ett bra exempel på denna 
form finns t ex söder om blockdeltat i Kas
kaures östra del. Ofta har inte någon utpräg
lad åsform bildats och hela detta formkom
plex har därför på kartan återgivits under en 
annan beteckning än ås, nämligen som" stor
blockiga glacifluviala avlagringar". Dessa 
former å sin sida har en kontinuerlig övergång 
mot blockdeltan. Denna symbol har använts 
sparsamt på kartan och har endast utnyttjats 
när mycket tydlig deltaform föreligger. Vid 
flera andra lokaler - t ex på centra delen av 
Kaskaures norra strand, eller mellan Kas
kaure och Låddaure - finns bildningar som 
sannolikt också kunde betecknas som block
deltan men som istället återgivits som stor
blockiga avlagringar. 

Ett illa sorterat material bygger upp flerta
let slukåsar men man kan även se exempel på 
mycket god sortering i denna formgrupp . 
Ryggarnas utseende är emellertid oberoende 
av materialets beskaffenhet: de utgörs oftast 
av några meter höga åsar, som har obetydlig 
längd och ett slingrande förlopp nedför fjäll
sluttningen. Uppkomsten har satts i samband 
med uppträdandet av slukrännor (Mannerfelt 
1945); det vatten som runnit längs iskanten 
har sökt sig ned under isen och i samband 
därmed har vattenhastigheten avtagit med en 
sedimentation som följd. Andra uppkomst
sätt torde emellertid ha förekommit. 

I fjällen förekommer slukåsar tämligen all
mänt; flera mindre komplex finns också inom 
undersökningsområdet. Problematiska över
gångar mot åsnät och egentliga rullstensåsar 
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Fig 8 Rullstensås vid Kaskaure. 

Esker consisting of bOlliders at lake Kaskallre. 

är vanliga. Goda exempel på detta finns vid 
Varvekjåkkå, söder om Jengakjaure och vid 
Njuongetjaure. 

Om smältvattnet från en istunga rör sig 
med icke alltför hög hastighet, kan sedimen
tation ske i direkt anslutning till isen. Enligt 
engelskt språkbruk brukar ofta sådana avla
gringar kallas kames, varvid man principiellt 
skiljer mellan två typer, nämligen former bil
dade vid isfronten (egentliga kames) och for
mer bildade lateralt längs iskanten (kameter
rasser). Eftersom termen kames emellertid 
har olika innebörd hos olika författare har 
den undvikits här och i stället ersatts med 
beteckningen kuperade glacifluviala ackumu
lationer respektive glacifluvial terrass. Särskilt 
den förra gruppen innefattar former som se
kundärt kan ha fått sitt nuvarande utseende 
och den bör därför alltså inte betraktas som 
genetisk enhetlig. Kuperade former före
kommer sparsamt i området; den största ut
bredningen hittar man söder om Jengakjaure, 
medan de glacifluviala avlagringarna söder om 
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Varvekjåkkå ofta förekommer i form av ter
rasser på olika nivåer. 

Proglaciala former 

De proglaciala formerna är uppbyggda av det 
material som transporterats med isälvarna 
och som oftast avsatts fritt utanför isen. Hit 
räknar man t ex sandmfålt, subakvatiska del
tan och svämkäglor, d v s former som sedi
menterat såväl på land som i vatten. 

En sandur är uppbyggd av ett tämligen då
ligt sorterat material där de grövsta fraktio
nerna återfinns i delarna närmast isfronten. 
För att en fullt utvecklad sandur skall bildas, 
krävs att i<;fronten ligger i ett flackt område, 
där smältvattenströmmarna fritt kan sprida ut 
sig och ständigt växla sitt lopp. I de svenska 
fjällen är dessa krav sällan uppfyllda, varför 
en s k dalsandur (eller valley train) är betyd
ligt vanligare. I detta fall förhindras den fria 
depositionen av dalsidorna och sandurn blir 
långsträckt. 



Fig 9 Pieskehauresandum. 

The sandur plain at lake Pieskehaure. 

Inom undersökningsområdet saknas egent
liga sandurytor från inlandsisens avsmält
ningsskede, i stället finns några exempel på 
supraakvatiska deltan eller om man så vill 
recenta sandurytor. Mest känd är sandum vid 
Lairojåkkås mynning i Pieksehaure som är 
ansedd som Sveriges största (fig 9). Dess
utom kan ett exempel på dalsandur ses söder 
om Sturo-Jervas där avlagringarna från gla
ciärerna i Argaladei bygger upp sedimentytor 
i den trånga dalen. 

Klassificeringen av de här nämnda, recenta 
sandurytorna är diskutabel - jag har föredra
git att i kartan markera dem som deltan -
d v s betraktat dem som en form av supra
akvatiska deltabildningar (d v s deltan avsat
ta på land). 

Liksom sandurfålt av sätts även svämkäg
lor (eller alluvialkoner) supraakvatiskt. Där 
en stark sluttande bidal mynnar i en planare 
huvuddal avtar plötsligt den transporterande 
förmågan hos vattendraget med sedimenta
tion som följd. Bildningarna blir solfjäder
formade och har en starkare sluttning än san
dum. De kan givetvis vara under uppbyggnad 
även i nutid, men troligt är att de till största 

delen utgör istida bildningar, eftersom mate
rialtillgången då var oerhört mycket större. 
En terräng med stora relativa nivåskillnader 
befrämjar naturligtvis utvecklingen av sväm
käglor. De största svämkäglorna finns i myn
ningen av de djupt nedskurna bäckarna vid 
Gardaure och Njuongerjaure men formen är 
vanlig inom hela området som innehåller åt
skilliga goda exempel. 

A v speciellt intresse är de deltan och issjö
strandlinjer som härstammar från tiden för 
deglaciationen. 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 snöytans nivå, medan issjösedi
ment och strandlinjer bidrar med information 
om issjöns utbredning och varaktighet. 
Ibland kan i ett delta uppträda flera olika 
deltaplan, som i gynnsamma fall åtföljs av 
flera under varandra liggande strandlinjer. 
Dessa formelement visar issjöns successiva 
nivåförändringar . Enligt äldre uppfattning 
täckte omfattande issjösystem stora delar av 
fjällen vid isavsmältningen. 

I Sulitelmaområdet skulle t ex i norr en 
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sammanhängande issjö - Pjeske-issjön - ha 
täckt hela dalgången kring Pieksehaure samt 
systemen Låddaure-Mavasjaure. Denna sjö, 
med vattenytan på ca 650 m ö h skulle ha 
dränerats över en passpunkt vid Mavasjaure 
västerut mot Norge (enl Svenonius i Gavelin 
1910 s 81). Vidare föreställde sig Gavelin 
(1910) stora sjöar vid Ikesjaure samt i dal
gångarna vid Sieldutjåkkå och Mierkenis (där 
vägen går). 

Spår aven betydande sjö finns otvetydigt i 
Sieldutvagge. Hela dalgången (med fortsätt
ning i kartbladsområdet Nasafjäll/Pieljekaise 
- Ulfstedt 1977) kantas av strandlinjer, och 
längst norrut, vid Jurunjaure, också tydliga 
issjödeltan. 

Betydligt diffusare är de strandmärken 
som, påträffats vid Pieskehaure. Här finns en 
serie korta, men ofta mycket distinkt utfor
made strandplan med övergångar mot egent
liga deltabildningar. Dessa är, liksom delta
bildningarna vid Låddaure-Mavas, begrän
sade till sjöarnas nordsidor. Ingenting tyder 
på att dessa strandmärken skulle härröra från 
öppna sjösystem: det rör sig snarast om av
sättning i smala, marginella issjöar eller t o m 
rena iskontaktbildningar. Tanken på stora 
öppna vattenytor hos de isdämda sjöarna har 
övergetts för flertalet områden inom Skan
derna, och den här skisserade bilden i Suli
telmaområdet, kan därmed hänföras till den 
moderna uppfattningen enligt t ex Lundqvist 
(1943) eller Hoppe (1968). 

3. Postglaciala former 

Under denna rubrik skall de former behand
las som har sitt ursprung i tiden efter de
glaciationen. Inledningsvis har nämnts att 
denna tid i första hand domineras av slutt
ningsprocesser , fluviala processer samt av 
olika fenomen förknippade med låga tempe
raturer. Resultatet av frostverkan brukar om
talas som periglaciala former; termen har 
länge varit oklart definierad - därmed mena
des till en början de former som uppstod i 
anslutning till inlandsisens marginala delar 
(Lozinski 1912). Senare har begreppet vid
gats till att omfatta även former bildade vid 
recenta glaciärer och under betydligt mildare 
klimatiska förhållanden (t ex Blidel 1959). 
Washburn (1973) har givit den nu allmänt ac
cepterade definitionen och betecknar som 
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periglaciala sådana icke glaciala processer 
(och former) av alla åldrar som bildats i kalla 
klimat, men oberoende av närheten till is. 
Försök har även gjorts att klimatologiskt de
finiera de förhållanden som krävs för perigla
ciala formers uppkomst (Peltier 1950). Att i 
exakta siffervärden ange den temperatur och 
nederbörd som är förutsättningen för olika 
frostmarksfenomens bildande är dock ytterst 
vanskligt. 

Närvaro av snö är emellertid en förutsätt
ning för uppkomsten av s k nivationsnischer. 
Dessa uppstår som resultatet av erosion i an
slutning till en snölega. Liksom när det gäller 
de flesta periglaciala former, är det tempera
turväxlingarna runt O°C som är avgörande, 
även om t ex snötäckets tjocklek och den 
underliggande markens beskaffenhet spelar 
en stor roll. Under gynnsamma förhållanden 
kan emellertid hålformer påminnande om 
små glaciärnischer uppstå, vilket kanske kan 
anses naturligt, eftersom nischglaciärer kan 
utvecklas ur tillväxande snölegor. Exempel 
på små nivationsnischer finns i området väst
ra delar t ex på Gabbsjetjåkkås nordöstslutt
ning. 

I detta avsnitt skall förutom ovan nämna 
formgrupper även anges större ingrepp i ter
rängen orsakade av mänsklig aktivitet samt 
former uppbyggda av organiskt material. 

a) Former bildade genom sluUningspro
cesser 

De olika sluttningsprocesserna resulterar 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 ovan
förliggande bergväggen. Terräng med brant 
relief krävs för utformning av talusbildningar, 
och formen finns spridd över hela undersök
ningsområdet. 

Vittringsmaterialet från en brant sluttning 
kan ibland transporteras över ett snöfålt in
nan det avsätts. Dessa avlagringar får därmed 
en något annan utformning än den vanliga 
talusbildningen - smälter snölegan ligger 
blocken anhopade i en vall på ett visst av
stånd från bergssidan. Dessa former s k pro
talus-vallar är tämligen sällsynta som välut
vecklade. Ackumulationen vid Ballek är där
för av visst intresse. 

Tämligen vanliga i denna trakt är också 



rasrännorna. Den kanske största koncentra
tionen av formen finns norr om Gardaure, 
men de kan ses på de glesa större dalslutt
ningarna. Vid bildningen av rasrännor har 
material lösgjorts från bergväggen och rört 
sig ned längs bestämda stråk, så att särskilda 
transportvägar har utformats. Speciellt väl
utvecklade blir ras rännorna i de områden där 
en snabb borttransport av vittringsmaterialet 
är möjlig. 

Lavinblocktungor utgör erosions- och ack
umulationsfenomen som uppstår i anslutning 
till snömassor i snabb rörelse. En lång, rak 
lavinbana leder ned till en avlång, konkav 
ackumulation i dalens botten. Lavinblock
tungor är resultatet av upprepad lavinverk
samhet och finns huvudsakligen inom hög
fjällsområden med hög nederbörd och snabb 
avsmältning. De är sällsynta inom området, 
och förekommer i välutvecklad form egentli
gen endast vid Nåste väster om Njuonger
jaure. 

Till skillnad från ovan nämnda sluttnings
former är slamströmmarna helt beroende av 
vatten för att kunna utlösas. De består av ett 
vattenbemängt material som i ett samlat och 
förhållandevis snabbt flöde rinner nedför en 
sluttning. Resultatet blir en smal kanal omgi
ven av upphöjda sidovallar (leveer). Slam
strömmar kan ofta förekomma ovanpå talus
branter, alluvialkoner eller andra ackumula
tionsformer på en sluttning. Inom dessa fjäll
områden är de tämligen sällsynta och åter
finns endast i enstaka exemplar. 

Instabila förhållanden i det lösa jordtäcket 
på en fjällsluttning kan ge upphov till raviner. 
Dessa är i sin helhet utbildade i lösmaterial 
och uppträder företrädesvis dåjordtäcket be
står av mo och mjäla. Ravinens väggar stupar 
brant ned mot botten, där efemära vattenflö
den sörjer för borttransporten av materialet. I 
fjällen kan ravinformer uppträda även i gröv
re fraktioner, troligen beroende på den effek
tivare vattenerosionen. Detta är fallet vid de 
ravinbildningar som förekommer i området. 
Största utbredningen har formen i dalen norr 
om Mäkak. 

En av de betydelsefullaste sluttningspro
cesserna i fjällen är jordflytningen eller solifluk
nonen. I områden med djupgående tjäle tinar 
det översta lagret upp först, varvid det över
mättas med vatten. Detta lager kommer se
dan att kunna glida fram på det ännu hård
frusna underlaget. Processen kan resultera i 
former med olika utseende beroende på växt-

täcke och materialets beskaffenhet. G Lund
qvist (1944) har gjort följande sammanställ
ning grundad på Beskows arbeten (1930): 

Blockrik Blockfattig 
mark mark 

Rik vegetation Flytvalkar med Flytvalkar 
blockfront 

Ingen eller obetyd- Sten strömmar Vågig 
lig vegetation flytjord 

En solifluktionsvalk utbildas bäst i en fin
kornig jordart; den är ofta några meter bred 
och kan bli ett par meter hög vid fronten. 
Välutvecklade former uppträder rikligast på 
nivåer mellan 800 och 1000 meter och före
trädesvis lokaliserade till nord- och ostslutt
ningar , där snösmältningen och upptorkning
en går långsammare, vilket ju stimulerar de
ras utveckling. Det ofta sparsamma växt- och 
jordtäcket i området bidrar till att jordflyt
ningsvalkar här har en förhållandevis ringa 
utbredning. Tydliga former kan dock ses på 
många ställen till exempel vid Tsäkkok, 
Gabsjetjåkkå och Kustar. 

b) Strukturmark 

Strukturmark utvecklas på grund av frosten 
och kan uppträda både som fossilt och recent 
fenomen (fig 10). Genesen är till stor del 
oklar, varför de klas sificeringar som oftas t 
tillämpas har baserats på utseendet. I Sverige 
används traditionellt Beskows och G Lund
qvists tidigare nämnda indelning, där hänsyn 
dessutom tagits till blockhalt och vegetation: 

Blockrik Blockfattig 
mark mark 

Rik vegetation Stengropar Jordtuvor 

Ingen eller obetyd- Stenringar Jordrutor 
Hg vegetation 

Markens lutningsförhållanden är av fun
damental betydelse för strukturmarkens ut
seende. Därför finns flera övergångstyper 
mellan de här presenterade formerna och 
dem som medtagits vid redogörelsen av 
frostberoende sluttningsprocesser. 

Vanligen är samtliga dessa former, om man 
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Fig 10 Strukturmark Uordtuvor) norr om Pieskehaure. 

Earth hummacks north of lake Pieskehaure. 

betraktar varje enhet fristående, av så små 
dimensioner att de inte kan uppfattas i flyg
bilderna. När större sammanhängande ytor 
täcks av strukturmark, kan emellertid ett ka
rakteristiskt mönster under gynnsamma för
hållanden uppfattas i flygbilden. Flera typer 
av strukturmark förekommer inom området. 
Frostmarkens utseende förändras ju med 
material och vegetation och därmed följer 
vissa regionala variationer. Eftersom under
sökningsområdet domineras av blockrika 
höjdpartier kommer stenringar och sten
strömmar att ha den största betydelsen, men 
ofta har också dessa terrängavsnitt karaktä
ren av blockfålt där tydlig sortering inte kan 
skönjas. 

En stor del av strukturmarken uppkommer 
genom sortering av material till följd av upp
repad frysning och upptining, men det finns 
även former som endast bildas när marken är 
ständigt frusen (vid s k permafrost). Till 
dessa räknas tundrapolygonerna, som bildas i 
extremt kalla klimat som t ex i stora delar av 
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Sibirien och i norra Kanada. De former som 
iakttagits i svenska fjäll har därför oftast an
setts vara fossila, d v s utgör kvarlevor från 
tiden för deglaciationen. Genom kontraktion 
till följd av kölden har markytan spruckit upp 
i ett mer eller mindre rätvinkligt mönster i . 
rutor med en diameter av 10--40 m. Spric
korna har fyllts med is men hos de fossila 
formerna har isen smält och ersatts av nedra
sat material. 

Tundrapolygoner finns i den sydvästligaste 
delen av undersökningsområdet, d v s i dal
gången väster om Grattastjåkkå. Polygoner
na, som följer dalens ena sida, har större de
len av sitt utbredningsområde i delar som 
täcks av kartbladet Nasafjäll/Pieljekaise (Ulf
stedt 1977) där de också beskrivits mera ut
förligt. 

c) Biogena former 

Marken i fjällen är ofta fuktig. På grund av 
detta försvåras en normal förmultning av väx-



tema, vilket leder till torvbildning. Torvlag
rets tjocklek varierar, men det är ofta till
räckligt mäktigt för att myrmark skall kunna 
utbildas (vanligen i form av kärr med tämli
gen rik vegetation). I fjällen påträffas sällan 
större sammanhängande myrar, men den 
sammanlagda myrytan kan trots detta bli be
tydande. I det aktuella undersökningsom
rådet är emellertid arealer täckta av myrmark 
negligerbara - de finns endast inom ett fåtal 
lägre terrängavsnitt. 

d) Former bildade genom fluviala och laa 
kustrina processer 

Såväl ackumulations- och erosionsformer 
kan hänföras till denna rubrik. Flera av dem 
har redan behandlats i avsnittet om former av 
glacialt ursprung - det föreligger alltså ofta 
svårigheter vid dateringen, eftersom en 
kontinuerlig utveckling av formen från isti
dens slut fram till våra dagar inte är ovanlig. 

Till recenta ackumulationsformer kan 
framför allt räknas deltan. På kartan särskiljs 
de små deltan som finns vid många mindre 
bäckutflöden från de stora deltaytor som har 
byggts upp till nivåer av betydande omfatt
ning också ovanför vattenytan. 

Vid presentationen av stora deltaytor på 
den geomorfologiska kartan har den subakva
tiska fronten markerats med en grön linje. 
Avsikten har varit att ge en så god bild som 
möjligt av deltats omfattning - detta är också 
ideen bakom det skalenliga återgivandet av 
strömfåror och lagunsjöar. 

Ett typiskt delta av större omfattning kan 
ses vid Jurunjaure söder om Ikesjaure. Sjön 
är mycket grund och kommer' snart att fyllas 
helt av deltat. I deltaavlagringama vid Jurun
jaure har utvecklats meandrande flodIopp (fig 
11). Ett sådant förutsätter såväl ackumulation 
som erosion; i meanderbågens utsida erode
rar 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, d v s tidigare meander
slingor som övergivits och nu kvarstår som 
små nymånformade sjöar. Ytterligare exem
pel på dessa former finns norr om Kukkavar
to eller vid Talput (norr om Pieksehaure). 

Glacifluviala avlagringar finns ofta i an
slutning till recenta vattenflöden med fluviala 
avlagringar från postglacial tid. Genes och 
ålder hos alla dessa avlagringar kan vara svå-
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Fig 11 Meandrande bäck i Jurunjaures deltaland. 
Meandering river close to lake Jllrllnjallre. 

ra att bedöma, inte minst på grund av den 
sekundära omvandlingen av sedimenten som 
troligen är vanlig. Alla dessa avlagringar av 
olika ålder har därför sammanfattats under 
den gemensamma beteckningen annan glaci
fluvial/fluvial avlagring och innefattar då även 
t ex igenfyllda sjöar o dyl. Ackumulationer 
av detta slag finns t ex runt Jurunjaure eller 
vid Varvekjåkkås nedre lopp. 

Sjöarnas stränder påverkas av vågor och 
strömmar. I exponerade lägen överväger de
ras nednötande förmåga, medan sedimenta
tion sker i skyddade partier. Ackumulations
former av olika slag innefattas under beteck
ningen recenta strandformer; sådana kan stu
deras, bl a vid de västra delarna av Pieske
haure, Mavas- och Ikesjaure, men de bästa 
exemplen finns längs Ikesjaures östra strand. 

e) Mänsklig påverkan 

Först efter mitten av 1900-talet har männi
skans ingrepp i naturen blivit mera påtagliga. 
Hela fjällområdet är nu tillgängligt för snö
scooters och bandvagnar, och slitaget längs 
vissa begränsade leder är märkbart. Kart
blads området är hittills obetydligt exploate
rat. Den nybyggda Graddisvägen har haft viss 
effekt på turistströmmen inne i fjällområdena 
framför allt i en zon från vägen upp till 
Mavasjaure. Visst slitage kan också ses i om
rådena närmast kring fiskeläget vid Mäkak. 
Detta tillika med det utbyggda lapplägret vid 
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Mavas, innehåller de enda riktiga övernatt
ningsmöjligheterna i detta fjällområde. I bäg
ge fallen utnyttjas huvudsakligen flygtrans
porter. Med undantag av ovan angivna små 
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tenängavsnitt kan övriga delar av området 
betraktas som föga påverkat av mänsklig ak
tivitet. 



1. 

Ändamålet med denna utvärdering är att 
åstadkomma ett lämpligt underlag för den på
gående planläggningen inom våra fjällom
råden. Eftersom stora delar av fjällen fortfa
rande är bristfålligt undersökta saknas tills 
vidare den överblick som är nödvändig för en 
rättvisande bedömning av ett områdes natur
värden. 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 utar
betades 1974 (Ulfstedt, Melander) är ett för
sök att så långt som möjligt uppnå en öppen 
och objektiv redovisning. Ä ven om metodi
ken i detta förslag har svagheter, torde den 
likväl kunna uppvisa flera betydande praktis
ka fördelar. När principerna under någon tid 
tillämpats och prövats bör man kunna anta att 
förändringar och förbättringar i systemet blir 
aktuella. Tills vidare följs emellertid i huvud
sak de riktlinjer som presenteras i det angivna 
arbetet. Uppläggningen av naturvärderingen 
blir då följande: 
a) Poängberäkning för varje enskilt objekt. 

b) Bedömning av objekt enligt enskilda vär
deringsgrunder. De enskilda värderings
grunderna är: sällsynthet, utformning och 
forskningsintresse. (Presentation av 
objekten faktors vis .) 

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 fle
ra inbördes oberoende steg. Varje kartlagt 
objekt har därvid värderats, vilket i största 
möjliga mån har skett utan att ställa objekten 
i relation till deras omgivning. (Med objekt 
avses här enstaka eller naturligt samman
hängande grupp av formelement - t ex 
strandlinje eller Rogenmoränområde.) Med 
ledning av tidigare geovetenskapliga invente
ringar och egna överväganden har faktorerna 
(värderingsgrunderna) "sällsynthet", "ut
formning" och ' 'forskningsintresse " be-

dömts vara grundläggande. Poängen för 
dessa faktorer har fördelats sålunda: 

1. Sällsynthet 
unik 32 (9) poäng 
mycket ovanlig 2 2 (4) poäng 
ovanlig Il (1) poäng 
vanlig O poäng 

2. Utformning 
ytterst välutbildad 3 poäng 
välutbildad 2 poäng 
någorlunda typisk 1 poäng 
otydlig O poäng 

3. Forskningsintresse 
a) ytterst intressant 2 poäng 

intressant 1 poäng 
ointressant O poäng 

b) betydande tidigare forsk-
ningsinsatser 2 poäng 
tidigare forsknings-
insatser 1 poäng 
inga tidigare forsk-
ningsinsatser O poäng 

Begreppen har definierats och indelats en
ligt följande principer: 

Sällsynthet: här bör så vitt möjligt beaktas 
jämförbara objekts förekomst och spridning 
inom hela fjällkedjan. 

Uni/c Ett till tre exemplar finns inom hela 
fjällkedjan. 

Mycket ovanlig. Endast ett fåtal exemplar 
finns inom ett större område (ca 4 kartblad -
d v s 10000 km 2). 

Ovanlig. Endast ett fåtal exemplar finns inom 
ett mindre område (ca 1 kartblad - d v s ca 
2 500 km 2). 

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

Utformning. Endast den yttre morfologin har 
bedömts. 
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Ytterst välutbildad. Formen perfekt utbildad, 
väl bibehållen och av förhållandevis stor di
mension. 
Välutbildad. Formen tydlig och väl bibehål
len. 
Någorlunda typisk. Formen otvetydig, men 
kan exempelvis ha utsatts för viss sekundär 
påverkan. 

Otydlig. Formen illa utvecklad och/eller ut
satt för betydande sekundär påverkan. 

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 ilandskapsutvecklingen 
e dyl "typlokaler" . 

Intressant. Objektet bedöms ha betydelse 
för studier av genesen och detaljer i land
skapsutvecklingen . 

Ointressant. Objektet bedöms ha obetyd
ligt intresse för den vetenskapliga analy
sen. 

b) Betydande tidigare forskningsinsatser. 
Objektet har utförligt studerats och be
skrivits - ' 'klassiska lokaler" . 
Tidigare forskningsinsatser. Objektet har 
varit föremål för smdium och analys. 
Inga tidigare forskningsinsatser. Objektet 
har på sin höjd omnämnts eller aldrig varit 
föremål för studier. 

Vid poängsättningen har osäkerhet ut
tryckts genom angivande av ett intervall (t ex 
"utformning": 1-2 poäng). Speciellt när det 
gäller sällsynthet har den bristfälliga kunska
pen om fjällområdena gjort att en säker be
dömning av objekten enligt ovanstående kan 
ha varit svår att uppnå. 

Maximalt kan ett objekt tilldelas 16 poäng, 
men poängen för unika används givetvis säl
lan och i realiteten kommer de värdefullaste 
objekten knappast att få en poängsumma som 
överskrider 10. Detta innebär samtidigt att 
objekt som endast utmärker sig genom att 
vara unika, automatiskt uppnår ett slagkraf
tigt poängtal, vilket har motiverat den ex
ponentiella skalan för faktorn. Normalt tillde
las ett stort antal objekt poängsumman ' '0" . 
Dessa redovisas aldrig vid naturvärdesbe
dömningen. 
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b) Bedömning enligt enskilda värderings
grunder (presentation av objekten fak
torsvis) 

Denna bedömning har tillkommit för att 
framhäva objekt som kanske tilldelas en låg 
summa poäng men som kan ha åtminstone en 
framträdande och väsentlig egenskap. Redo
visningen avser alltså objekt som är "unika" , 
"mycket ovanliga", "ytterst välutbildade", 
, 'ytterst intressanta" och/eller' 'varit föremål 
för betydande tidigare forskningsinsatser" . 

Momentet, somju inte innebär någon vida
re bearbetning av steget a), presenteras en
dast i tabellform. 

c) Klassificering 

Vid klassificeringen indelas objekten i fyra 
klasser efter totalpoäng. Klasserna omfattar 
följande poängsummor: 

Klass I 
Klass II 
Klass III 
Klass IV 

7-16 poäng 
5-6 poäng 
2-4 poäng 
0-1 poäng 

Klassindelningen, som är utarbetad på em
piriska 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 fler
talet objekt kommer att framstå som tämligen 
ointressanta. De inordnas i de två lägsta klas
serna. 

Objekt tillhörande klasserna I-III kan sä
gas representera objekt av respektive riks-; 
läns- och lokalintresse. Denna terminologi är 
dock icke helt lämplig inom fjällkedjan och 
klasserna definieras därför enligt följande: 

Klass I: Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse framstår som ytterst 
skyddsvärda vid beaktande av 
geomorfologin inom hela fjällked
jan. (Objekt av över-regional bety
delse.) 

Klass II: Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse framstår som skyddsvärda 
vid beaktande av geomorfologin 
inom en region. Med region avses 



Fig 12 Poängsatta objekt. 

Landforms to which points have been assigned. 

då en yta av minst 10000 km 2 • 

(Objekt av regional betydelse.) 

Klass III: Objekt som genom sällsynthet, ut
formning och/eller forskningsin
tresse framstår som skyddsvärda 
vid beaktande av geomorfologin 
inom ett kartblad - d v s inom en 
yta av ca 2500 km 2 • (Objekt av 
lokal betydelse.) 

På grund av den osäkerhet som i vissa fall 
råder vid poängsättningen av objekt (se under 
a) inträffar det att klasstillhörigheten inte all
tid är självklar. (T ex 4-5 poäng för ett objekt 
medför läge mellan 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 medelpoängen ligger mitt emellan 
två klasser har objektet inordnats i när
mast underliggande klass. 

d) Värderingsredovisning 

Redovisningen av kartbladets naturvärden 
görs med hjälp av tabell, kartor och förkla
rande text. 

I den tabell som ingår i naturvärdesbedöm
ningen 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 fak-
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torerna. Vidare redovisas i en särskild ko
lumn b) de värdefullaste objekten för 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 (fig 12) läge för och utbredning 
av de i tabellen upptagna objekten, medan 
den andra (fig 13) avser att ge en översikt av 
objektens fördelning på de tre första klasser
na och den regionala fördelningen. 

Den textdel som åtföljer klassificeringen 
avser att lämna utförliga beskrivningar av de 
viktigaste objekten och därmed att även ge en 
motivering till givna poängtal. 

• 

Eftersom värderingen bygger på objektens 
egenvärde, kommer en inte betydelsefull fak
tor att utelämnas - nämligen det enskilda 
objektets samband med omgivningen. Inom 
vissa områden finns anhopningar av objekt 
där enstaka objekt kan ha tillskrivits en låg 
summapoäng , men där sambandet och närhe
ten mellan objekten gör lokalen intressant. 
Sådana områden har ofta sin betydelse fram
för allt i pedagogiskt hänseende, men kan 
även rent vetenskapligt komma att utgöra 
nyckellokaler. Det är av vikt att inte uteläm
na sådana områden och naturvärderingen av
slutas därför med en kort presentation av 
dem i text och kartor (fig 25). 

• 
K lass I K lass II Klass ffi 

Fig 13 Klassificerade objekt. 

Classified land/orms. 
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Fig 14 Vattenfall i Skärrim. 

Waferfall in the mountain Skärrim . 
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2. Resultatet av naturvärderingen 
inom Sulitelmaregionen 

Samtliga objekt inom det geomorfologiska 
kartbladet* har värderats enligt de riktlinjer 
som angivits i föregående avsnitt. Resultatet 

* Undantag utgör dock vattenfall (tig 14) där en 
strikt geomorfologisk värdering har ansetts omöjlig 
att utföra. 

PIESKEHAUREDELTAT 

G Gräs- och vidctvegetation 

1-••. -.1 Grus och grövre sedimcHlt 

CJ Finsedimon\ 

50 :ISO m 
! ! 

\ 

Loirojåkkå 

har redovisats i fig 12 som omfattar 70 objekt 
som tillskrivits minst en poäng. Det bör un
derstrykas att bedömningen endast gäller 
objekt som medtagits på den geomorfologiska 
kartan. Ett av de 70 objekten har placerats i 
klass l, sex i klass II och fyrtiosju i klass III. 
De siffror som ligger till grund för inordning-

Fig 15 Pieskehauresandurn utgör områdets enda I-klass objekt. 

The sandur plain at lake Pieskehaure is the only category I object in the area. 
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en i klasser bör inte betraktas som numeriska 
värden. Vid poängsättningen ställs objekten 
endast i relation till likartade objekt, vilket 
gör att poängsummorna för objekt av olika 
slag inte är kommensurabla. En inbördes 
gradering inom klasserna med ledning av 
summapoängen är alltså inte avsedd. 

Poängfördelning och klassindelning fram
går av tabellen på sid 47. De klassificerade 
objekten skall i det följande närmare presen
teras. Deras läge ange s i fig 13. 

a) Klass I-objekt 

58. Recent sand ur i Pieskehaure (l) 7-8 p fig 
9, 15, 16 och 17 
av Jan-Erik Andersson 

Pieskehauresandurn (fig 15) är belägen i norra 
delen av den ca 2,5 mil långa sjön Pieske
haure. Sandurn är uppbyggd av material från 
de båda glaciärälvarna Lairo- och Lappajåk
kå, vilka avvattnar två av glaciärerna i Suli
telmamassivet. Cirka 500 m innan Lappajåk
kå mynnar ut i Pieskehaure förenar den sig 
med den österifrån kommande Varvekjåkkå. 
Sandurn är ca 1 600 m lång och stranden mot 
Pieskehaure har en längd av ca 1 500 m. l 
samband med undersökningar av sandurn 
under sommaren 1973 avvägdes en längdpro
fil i nord-sydlig riktning (fig 16) . Avvägningen 
visade en nivåskillnad på i det närmaste sex 
meter från sandurns strandzon i Pieskehaure 
och upp mot Lairos utflöde på sandurn. Un
der tiden 7 juli t o m 8 augusti 1973 togs vat
tenprover i samtliga tre jokkar (fig 17). Det 
minerogena materialet i proverna har sedan 
beräknats och jokkarnas totala material
transport under ovannämnda tidsperiod har 
uträknats. 
tnoh N 
586,4 

Fig 16 Längsprofil av Pieskehauresandurn. 

Longitudinal see tian of the sandur plain at Pieske
haure. 

Lairojåkkå 
Lappajåkkå 
Varvekjåkkå 

ca 10 550 ton 
ca 1 870 ton 
ca 1 130 ton 

Varvekjåkkå har betydligt klarare vatten är 
Lairojåkkå och p g a vattenmassornas olika 
täthet sker ingen blandning mellan dem. Man 
kan se en skarp gräns mot Lappa- och Lairo
jåkkås mer slambemängda vatten ända ut i 
Pieskehaure där fårgskillnaden så småningom 
försvinner. Lairo- och Lappajåkkå störtar via 
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Juli 
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Juli 
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20 25 30 l 

Augusti 

Augusti 
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Fig 17 Vattenföring och materialtransport i de 
älvar som bygger upp Pieskehauresandurn. 

Water discharge and transport of suspended mate
rial in the rivers that fe ed the sandur at Pieske
haure. 
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klippbranter ut över sandurn där de delar upp 
sig i otaliga småbäckar och bildar ett för san
durn karakteristiskt flätmönster. De proxima
la delarna av sandurn utgörs huvudsakligen 
av i det närmaste vegetationsfria ytor av grus 
och stenigt material. Vegetationen tilltar 
snabbt på de lägre delarna av sandurn där 
finmaterial avsätts vid högvattenflöden. Do
minerande arter i den proximala delen är ull
vide, blekvide och slåtterblomma medan för
utom videarter även dvärgbjörk, kråkris och 
olika carexarter blir alltmer talrika dis talt. 

Sandurn tillväxer såväl dis talt som proxi
malt. I den proximala delen sker påbyggna
den supraakvatiskt. Det glacifluviala materia
let som förs ut över deltat avlagras på den 
flacka ytan och tvingar småbäckarna att 
ständigt förgrena sig och ändra sina lopp. 
Härvid bildas det ovan nämnda flätade flod
mönstret. Deltats distalbrant ligger ca 250 m 
utanför älvmynningarna (fig 16 samt E Berg
ström 1963), där djupet tilltar mycket snabbt. 
Efter att ha varit ca O ,5 m på det subakvatiska 
deltaplanet ökar det till ca 2 m vid brantens 
början. Den distala tillväxten sker subakva
tiskt. Största påbyggnaden äger rum utanför 
älvmynningen där det slamrika älvvattnet 
möter sjövattnet. Strömhastigheten avtar här 
mycket snabbt och isälvsmaterialet ackumu
leras i bankar (op. cit). 

Pieskehauresandurn är otvivelaktigt av 
stort vetenskapligt värde. Såväl i den av 
Hoppe (1969) utförda inventeringen av de 
orörda norrlandsälvarna som i det av Åke 
Sundborg pågående arbetet med älvarnas na
turvärden och känslighet för ingrepp, vid 
kraftverksbygge, har sandurn betraktats som 
ett objekt av första rang. I denna undersök
ning har inga fakta tillkommit som skulle 
kunna ändra uppfattningen av Pieskehaure
sandurn som ett objekt av riksintresse. 

b) Klass n~objekt 

10. Tundrapolygoner väster om Grattas
tjåkkå. (II) 6 P 
Polygonerna har sin huvudsakliga utbredning 
inom det geomorfologiska kartbladet N asa
fjäll/Pieljekaise (Ulfstedt 1977). De har där 
beskrivits enligt följande: 

På de terrassliknande moränackumulatio
nerna på Buoggevuobmevagges västra slutt
ning, har mycket tydliga tundrapolygoner ut
formats inom ett ca 3 kilometer långt område. 
Polygonerna är bäst utve~klade närmast riks-
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gränsen där de har formen av slutna nätmöns
ter. Längre mot VSV avbryts de av glaciflu
viala rännor och uppträder där oftast i små 
enheter som sällan bildar slutna former. Som 
tidigare nämnts utvecklas tundrapolygoner i 
områden med ständig tjäle. Lokal permafrost 
förekommer förmodligen inom undersök
ningsområdet, vilket styrks t ex genom när
varon av palsar. Enligt beräkningar från 
Alaska upphör emellertid bildning av iskilar 
(och därmed tundrapolygoner) vid årsmedel
temperaturer högre än -6° - -8°C (Pewe 
1963). Klimatet i Sverige är ju betydligt mil
dare, och de tundrapolygoner som finns här 
är alltså kvarlevor från en kallare klimatpe
riod. 

Tundrapolygoner har beskrivits från fjäll
områden längre söderut, bl a från Laisälvsda
len och Vindelälvsdalen norr om Ammarfjäl
let (Hoppe 1969). Ingen av dessa lokaler är 
emellertid vare sig i utformning eller utbred
ning att jämställas med förekomsten vid Dat
tartjåkkå. 

Längre norrut påträffas tundrapolygoner 
tämligen allmänt, och det stora naturvärde, 
som ges detta område får därför tillskrivas 
det förhållandevis sydliga läget hos före
komsten. 

45. Glacifluviala avlagringar söder om Var
vekjåkkå (II) 5 p fig 18 

Ett mycket komplicerat glacifluvialt präglat 
landskap återfinns söder om Varvekjåkkå (fig 
18). Huvuddelen av formerna återfinns i 
omedelbar anslutning till Varvekjåkkå men 
hela den östra fjällsluttningen ned mot 
Pieskehaure präglas av glacifluviala ackumu
lationsformer. Platsen har inte varit föremål 
för någon ingående analys, vilket vore nöd
vändigt för en säker tolkning av händelseför
loppen vid deglaciationen. Det här skisserade 
förslaget måste därför betraktas som ytterst 
hypotetiskt. Många av de formelement som 
påträffas runt Piteälvens källflöden indikerar 
tillbakavikande isar' 'i två riktningar". Med
an den aktiva isrörelse i stort sett löper från 
öster mot väster, finns samtidigt tydliga indi
cier för en nordlig kulmination. Detta stöds 
framför allt av den glacifluviala formvärlden. 
På den här aktuella lokalen kan samma ten
denser skönjas hos de glacifluviala ackumula
tionerna som först på högre nivåer, har av
satts mot en is och senare i terrängens lägsta 
del i ett uppdämt vatten. Den mot norr till-
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Fig 18 Detaljkarta över området söder om Varvekjåkkå. 
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bakaryckande isen, har alltså avsatt sina pro
dukter först mot en is i Pieskehauresänkan, 
senare i en isdämd sjö. Runt Varvekjåkkå har 
först sedimentation skett in under en is i form 
av slukåsar och åsnät. Därefter vidtar ett sta
dium där sandurytor utbildas - på högre ni
våer är dessa präglade av närheten till is i 
form av rikligt förekommande dödisgropar . 
Slutligen i de lägsta partierna saknas strömfå
ror och andra bildningar som tyder på sup ra
akvatisk miljö, medan i stället strandlinjer 
finns utbildade på terrassplanen. Bilden för
svåras sedan av erosionen av formerna såväl 
från isavsmältningsstadiet som från postgla
cial tid. Den nuvarande bäcken har kraftigt 
eroderat de glacifluviala avlagringar och bil
dat nya former av betydligt yngre datum. 

De avlagringar som följer fjällsluttningen 
söderut är av enklare uppbyggnad. Huvud
sakligen består de av korta laterala terrasser 
sluttande mot söder. Materialet härrör troli
gen också från Varvekjåkkåsänkan men med 
tillskott från småbäckarna på Vuopmekietj
tjåkkås sluttning. Längst i söder har en myc
ket mäktig, men kort rullstensås avlagrats. 
Denna avslutas i den djupa ränna som utbil
dats i bergströskeln ned mot Pieskehaure och 
som i sin tur slutar med ett issjödelta på sjöns 
nordsida. 

50. Fossila deltan med issjöstrandlinjer vid 
Jurunjaure II 5 p fig 19 
Den issjö som upptagit Sieldutjåkkås dalgång 
och som via Jurunjaure dränerats västerut 
har redan 1910 beskrivits av Gavelin. Delta
avlagringarna i denna issjös norra del är emel
lertid inte tidigare beskrivna. De är bäst ut
vecklade vid Ikesjåkkås utlopp mot sjön. Den 
yttersta deltafronten uppgår till ca 15 meter. 
Tydliga strandlinjer kan ses på sluttningarna 
runt hela sjön - de är alltså också välutveck
lade på de glacifluviala terrasserna (fig 19). 

Vid Stuor-Jervasjåkkås utlopp mot Jurun
jaure finns resterna av ännu ett issjödelta. 
Detta har emellertid i högre grad förstörts av 
recent bäckerosion p g a de betydande vat
tenmängder som transporteras med glaciäräl
ven från Argaladei. 

51. Blockdelta vid Kaskaure (II) 6 p fig 20 och 
21 
Endast ett fåtal blockdeltan är kända i landet. 
Störst uppmärksamhet har givits Abmodeltat 
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längre nedströms Piteälven (t ex Hoppe 1969, 
J-E Andersson 1973), där ett ca 600 m2 stort 
deltaplan har utbildats. Mest påfallande är 
den ytterst storblockiga distalbranten. Även 
vid Kaskaure (fig 20) präglas bildningen aven 
markerad deltafront - här rör det sig emeller
tid om block av normalt ca 1/2 meters dia
meter (fig 21). Deltaplanet är inte särskilt om
fattande och har delvis förstörts av de stora 
vattenmängder som måste ha transporterats 
genom kanjondalen. 

Blockdeltan av sämre utformning före
kommer längs Piteälvsdalen mellan källflödet 
och Måskajaure. Enligt den kunskap som för 
närvarande råder är därvid Abmodeltat ett 
otvetydygt förstaklassobjekt. Med ledning av 
ovanstående förefaller det rimligt med ett nå
got lägre skyddsintresse för objektet vid 
Kaskaure. Det bör emellertid understrykas 
att en stor del av naturvärdet och forsknings
intresset snarast ligger i hela förekomsten av 
likartade objekt längs den ovan nämnda älv
sträckan. 

52. Storblockiga glacifluviala avlagringar 
norr om Kaskaure (II) 5-6 p fig 20 
Enligt vad som ovan sagts (obj 51) är detta 
objekt intimt förknippat med en hel rad likar
tade bildningar, och det framstår som mycket 
svårt att särskilja mer betydelsefulla partier. 
Största mäktigheten hos de storblockiga 
glacifluviala avlagringarna har man dock in
om en ca 4 km lång sträcka på Kaskaures 
norra strand. Blocken är ofta anhopade i kor
ta strängar som har en höjd på i genomsnitt 
tio meter. Här, liksom vid bildningen av 
blockdeltat, måste man förutsätta stora häf
tigt strömmande vattenmassor för att kunna 
förklara bildningarnas utseende och samman
sättning. Eftersom denna formvärld förefaller 
specifik för Piteälvens övre lopp återstår än
nu att förklara på vilket sätt deglaciationsför
hållandena här skiljt sig från dem i övriga 
fj älld alar . 

59. Recent sandur av typ valley-train i Stuor
Jervas (II) 4-7 p 
Formen orsakas av de tämligen betydande 
glaciärerna på norsk sida (Argaladei). Den 
lilla sjöbäcken som sannolikt funnits söder 
om Stuor-Jervas har fyllts av glaciärslam -
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Fig 19 Detaljkarta över området kring Jurunjaure . 

Detailed map of the glaciofluvial andfluvialforms at lake Jurunjaure. 

först i form av ett växande delta. Efter sjöns 
utfyllnad har sedimentationen i den flacka da
len fortsatt, men nu som en sandurbildning. 
De branta fjällväggarna hindrar en fri, solfjä
derformig spridningsbild jämförbar med den 
vid Pieskehauresandurn. Här får man istället 
en långsmal sanduryta som dock i övrigt har 
likartade kännetecken - d v s stor material
transport som sker i ständigt växlande flod 
lopp (jfr obj 58). 

c) Klass III-objekt 

1. Kalt berg i Piteälvsdalen (III) 2- 5 p 

Det är mycket svårt såväl att avgränsa som 
att bedöma naturvärdet hos deltaobjekt. Kalt 
berg i sig är sällan av intresse - i detta fall är 
det därför snarare en bedömning aven ovan
lig (och estetiskt tilltalande) landskapsbild. 
Som redan nämnts (sid 16) är Piteälven unik 
just genom den stora utbredningen av kalt 
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~ Glacifluvial ränna 

Fig 20 Detaljkarta över de blockiga, glacifluviala avlagringarna norr om K askaure. 

Detailed map of the boulderrich glaciofluvial accumulations north of lake Kaskaure. 

berg. Därtill kommer ett vetenskapligt intres
se att utröna orsaken till denna landskaps
bild. 

Objektet bör ses tillsammans med objekt.en 
51,52,53,54 samt 29 och 30. 

2. Glaciala kantlinjer vid Ikesjaure (III) 2 p 

Markerade U -dalar är tämligen sällsynta i 
området, där dalgångarna oftast är breda och 
öppna. Undantag utgör emellertid Ikesjaure 
och främst då i den övre delen av sjön där 
man har en mycket utpräglad glacialskulptur. 

4. Glaciala kantlinjer längs Sieldutvagge (III) 
2p 
Se ovanstående objekt. Sieldutvagge är den 
längsta U-dalen i området; den har en prak
tiskt taget konstant bredd och de mycket 
markanta kantlinje rna kan följas på dalens 
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båda sidor i hela dess längd. De relativa höjd
skillnaderna i dalen är dock inte lika stora 
som i Ikesjaure och dalen inte lika trång. 

5. Glaciärnischer i Jengatjåkkå (III) 3 p 

En serie om tre perfekt utformade glaciär
nischer på Jengatjåkkås sydöstra sluttning. 
Trots att Sulitelmaområdet innehåller flera 
höga bergsmassiv saknar flertalet av dem 
välutvecklade nischer. Jengatjåkkå utgör 
därvidlag ett undantag. 

6. Glaciärnischer i Sikkaålke (III) 2-3 p 

Två nischer i Sikkaålke på Gardaures nordsi
da. Glaciärnischerna är tämligen breda och 
öppna men med tydligt överfördjupade bot
ten. De begränsas nedåt av den skarpa gla
ciala kantlinje som löper längs Gardaure. 



Fig 21 Blockdeltat vid Kaskaure. 

Delta consisting of large boulders at lake Kaskaure. 

7. Glaciärnisch i Tsäkkok (III) 2 p 

En liten nisch vars främsta intresse ligger i 
den otydliga moränbågen framför hålformen. 
Detta utgör det enda exemplet på en even
tuell ändmorän i anslutning till en fossil nisch 
i området. 

8. Solifluktion på Tsäkkok (III) 2 P 

Bristen på löst jordlager och riklig vegetation 
gör att Sulitelmaområdet är tämligen fattigt 
på bra exempel på solifluktionsvalkar. Detta 
utgör sannolikt den bästa lokalen inom områ
det. 

9. Solifluktion och strukturmark mellan Ma
vas- och Ikesjaure (III) 2 p 

Se obj 8. Den yta som täcks av solifluktions
valkar är mindre än vid Tsäkkok men for
merna är välutvecklade. Den övergår i plana
re terräng i en ytterst markant polygonmark 
som utbreder sig i dalbotten mellan Mavas
och Ikesjaure. 

13. Kuperad moränterräng vid Varvekjåkkå 
(III) 2 p 
U ndersökningsområdets enda goda exempel 
på ett kuperat moräntäcke. De relativa nivå
skillnaderna kan uppgå till tio meter, men 
kullarna ligger ,glest som öar i myrmarken 
kring Varvekjåkkå. 

14. Fluting vid Salajekna (III) 4 P 

Mycket illustrativt exempel på fluting framför 
Salajeknas front. Formen är välutvecklad än
da från glaciären fram till jokken som löper 
innanför ändmoränerna. De låga morän
strängarna ligger till stor del direkt på kalt 
berg, vilket får anses vara ovanligt. 

16. Ändmoränerna vid Salajekna 
(III) 4 p fig 7 

Den mycket småbrutna terrängen framför 
glaciären gör att depositionen av frontala mo
räner har störts och sammanhängande ryggar 
saknas därför. Ytan som under sen tid varit 
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täckt av glaciäris framträder emellertid myc
ket tydligt genom den markanta vegetations
gränsen. I lateralt läge är moränerna bättre 
bevarade framför allt på den östra sidan. Be
träffande ändmoränernas ålder - se obj 17. 

17. Ändmoränerna vid Stuora Jekna 
(III) 4-5 p 

De tydliga ändmoränerna ligger drygt 1,5 km 
framför glaciärfronten. De visar hur isen i ett 
tidigare stadium runnit ned i en smal tunga 
mot Varvekjåkkås dalgång. Åldern för de is
framstötar som resulterat i ändmoränbildning 
är svår att säkert fastställa men de har av 
Karlen beräknats enligt följande: vid tidigt 
1700-tal samt på 1780-talet. Vidare tidigt på 
1800-talet och därefter med en mycket mar
kerad framstöt vid mitten av samma århund
rade. Slutligen skedde i början av detta sekel 
en viss expansion. Samma förhållande gäller 
naturligtvis för Salajekna. 

18. Rik- och storblockiga områden runt 
Jengakjaure (III) 2 P 

Eftersom stora sammanhängande blockom
råden är vanliga inom hela området är det 
svårt att särskilt poängtera någon bestämd 
yta, samt att göra avgränsningen av denna. 
Stränderna kring Jengakjaure och omgiv
ningen däromkring får dock anses ytterst re
presentativa. 

20. Rik· och storblockiga områden runt Nju
orjojaure (III) 2 P 

Ytterligare ett exempel på blockmarken inom 
området. Här ligger de frostsprängda blocken 
direkt på kalt berg. 

24. Glacifluviala rännor vid Varvekjåkkå (III) 
3-4 p fig 18 
Ett flertal rännor löper genom de mäktiga 
glacifluviala ackumulationerna i området (obj 
45). De största spåren av glacifluvial erosion 
finns närmast den nuvarande jokken men 
mindre rännor kan ses längs hela sluttningen 
mot Vuopmekietj-tjåkkå. 

26. Glacifluviala rännor söder om Gardaure 
(III) 2-3 p 

Ett litet rännsystem sydväst om Gardaure. 
Rännorna som sannolikt är subglaciala mar
kerar en dränering från inlandsisen mot väs
ter. Detta är av intresse då man här troligen 
befinner sig nära den sista isdelarzonen. 
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28. Större glacifluvial ränna vid Kierun (III) 
2 p fig 18 
Rännan har redan nämnts vid presentation av 
obj 45. Den markerar dräneringsvägen för de 
vattenmassor som varit verksamma vid de
positionen av sedimenten söder om Varv ek
jåkkå. 

29. Större glacifluvial ränna norr om Kaskau
re (III) 3-4 p fig 20 
Detta objekt utgör tillförselkanalen för de 
blockrika ackumulationerna norr om sjön -
främst blockdeltat (obj 51, 52). Rännan är 
intressant genom att den har en sluten bakre 
vägg - d v s älven som strömmat ned mot 
Kaskaure har börjat med ett vattenfall. Efter
som spår av vattenerosion saknas norr om 
rännan kan man anta att den utformats sub
glacialt. 

30. Större glacifluvial ränna mellan Kaskaure 
och Låddaure (III) 2-3 p 

Ä ven denna ränna är förknippad med sedi
mentation av storblockigt material. Den mar
kerar läget för det fossila (och troligen sub
glaciala) vattenflödet mellan Kaskaure och 
Låddaure. 

32. Glacifluvialajf1uviala erosionskanter öster 
om Njuongerjaure (III) 3 P 

Många i fast berg djupt nedskurna bäckar 
finns inom området. Det mest imponerande 
exemplet är detta öster om sjön Njuongerjau
re där bäcken inom en sträcka av ett par 
kilometer ligger i en ca 300 m djup dal i fjäll
sluttningen. 

33. Glacifluvialajf1uviala erosionskanter norr 
om Gardaure (III) 2-3 P 

Ytterligare ett exempel på ett djupt nedero
derat vattendrag. 

34. Meandrande flodiopp öster om Talput 
(III) 2 P 

Flera meandersträckor finns inom under
sökningsområdet. En har demonstrerats i fig 
11 där dock meandersträckan är betydligt 
kortare än här i dalen söder om Varvekjåkkå. 

38. Rullstensås i Sieldutvagge (III) 2 p 

En rullstensås löper längs hela dalgången. 
ben har dock ett oroligt lopp med många 
avbrott. En närmare redovisning av objektet 



finns i kartblads beskrivningen N asafjäll/Piel
jekaise (Ulfstedt 1977). 

39. Åskomplex väster om Vuopmekietj-tjåkkå 
(III) 3-5 p 

Vid presentationen av obj 45 har denna ås 
placerats in i sitt sammanhang. Längst i norr 
har formerna karaktären av sviter av slukåsar 
(vid sidan av de rikligt representerade lateral
terrasserna). Därefter samlas ackumulatio
nerna till en mäktig, skarpt getryggsformad, 
rullstensås. Den löper först i ett sidoläge av 
dalen men söker sig så småningom ned till 
dalbotten där den upphör strax innan bergs
tröskeln med sin djupa ränna. 

40. Slukåsar väster om Grattastjåkkå (III) 2 P 

Slukåsama utgör den nordligaste delen av det 
omfattande glacifluviala komplex som fyller 
en stor del av Buoggevuobmevagge. (Se vida
re kartbladet Nasafjäll/Pieljekaise, Ulfstedt 
1977.) 

41. Slukåsar öster om Gabsjetjåkkå 
(III) 1-3 P 
Sluttningen ned mot Mavasjaure innehåller 
glacifluviala ackumulationsformer - dels 
slukåsar dels terrassystem. Övergången mel
lan formerna är otydlig och i de lägre terräng
avsnitten är formerna så illa utvecklade att en 
klassificering av dem är svår att åstadkomma. 
Jordprov har tagits inom ett tydligt slukås
parti, högt upp i sluttningen, och visar ett 
mycket välsorterat material. Detta är ovanligt 
för slukåsama i Sulitelmaområdet, där mo
ränkaraktär med grova fraktioner dominerar. 

42. Slukåsar norr om Njuongerjaure 
(III) 1-4 p fig 22 

sluttningarna på vardera sidan av sJons 
nordspets . Slukåsama flyter samman för att i 
dalbotten ha koncentrerats till en enda dis
tinkt ryggform . 

43. Slukåsar och kuperade glacifluviala avla
gringar söder om Jengakjaure (III) 2-3 p fig 23 

Terrängpartiet har uppmärksammats av 
Hoppe (1969). Det byggs upp aven serie 
mycket raka slukåsar som i sluttningens bran
taste del övergår i ett småkulligt landskap. 
Materialet är genomgående stenigt-grusigt 
med inslag av block (fig 23). Mellan kullarna 
löper diffusa glacifluviala dräneringsvägar . 

Likartad terräng - framför allt beträffande 
slukåsarna - finns såväl på nord som östsidan 
av Jemektjåkkå. 

46. Kuperade glacifluviala avlagringar och 
terrasser kring Jurunjaure (III) 4-5 p fig 24 

Se klass II-objekt nr 50. Vid sidan av de re
dan beskrivna issjödeltan som finns runt sjön 
innehåller området ett stort antal terrasser 
och kuperade glacifluviala avlagringar (fig 
24). De senare ligger framför allt på nivåer 
under strandlinjerna, medan terrassplanen 
finns omkring den forna snöytan. Den post
glaciala bäckerosionen är dock betydande 
och de flesta terrasser har eroderats. Detta 

Slukåsar söder om Jengakjaure 
MJÄLA 

>O~-O~,OO~'----~Q02~----O~,,------~----~~ 

Sviter av slukåsar, uppbyggda av grovt och Fig 23 
illa sorterat material (fig 22) löper nedför 

Slukåsar vid Njuongerjaure Terrass vid Jurunjaure 
LER MJÄLA MJÄLA 

Fig22 Fig24 

Exempel påjordprover tagna i avlagringar med varierande sorteringsgrad, 

Grain size distribution in different glaciofluvial deposits. 
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gäller speciellt den västra sidan av dalen där 
terrasskaraktären helt försvunnit hos avlag
ringarna. 

47. Kuperade glacifluviala avlagringar i Bäno 
(III) 2 p 

Helt nära vägen finns i en liten svacka i ter
rängen en anhopning glacifluvialt material i 
form av små distinkta kullar. Materialet är 
grovt. 

48. Fossilt delta sydöster om Talput (III) 3 p 

Den djupa rännan över bergs tröskeln (obj 28) 
slutar i en kullig deltaavlagring, som ligger på 
en högre nivå än strandlinjerna runt Talput. 

49. Fossilt delta mellan Juotsa och Jamek
tjåkkå (III) 4 P 

Ytterligare ett issjödelta på Pieskehaures nor
ra strand. Detta ligger omgivet av korrespon
derande strandlinjer. Objekten har iakttagits 
av Hoppe 1969. 

53. Storblockiga glacifluviala avlagringar väs
ter om Låddaure (III) 2-6 p 
Analoga bildningar har beskrivits från Kas
kaures norra strand (obj 52). Det grova mate
rialet kan omöjligen tolkas som ett blockdel
ta, men formen är tämligen illa utvecklad. 

54. Storblockiga glacifluviala avlagringar väs
ter om Mäkak (III) 2-6 P 

Jfr obj 52 och 53. Dessa blockanhopning~'T är 
närmast att betrakta som korta rullstensåsar. 
Tydligast är formen på den södra stranden. 

55. Recent större delta vid Jurunjaure 
(III) 3 p fig 11 och 19 
Den grunda sjön är i det närmaste utfylld av 
deltat, som är tämligen enkelt i sin uppbygg
nad. Flera vackra meanderslingor löper ige
nom deltalandet. Vid sidan av Pieskehaure
sandurn utgör detta det enda mer betydande 
deltat i området, vilket sannolikt får tillskri
vas det ringajordtäcket som medför låg mate
riaitransport i jokkarna. I Jurunjaure (liksom 
vid Pieskehaure) byggs deltat upp av glaciär
älvar. 

56. Svämkägla vid Jamektjåkkå (III) 2 p 

Ett exempel på en välformad alluvialkon vid 
Pieskehaure. Några större materialmängder 
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tillförs inte längre, utan konen är helt be
vuxen med björkskog . 

57. Svämkägla vid Njuongerjaure (III) 2-3 p 
En ovanligt stor svämkägla vid mynningen av 
den djupt nederoderade bäcken från Kaisen
juonetjåkkå. 

60. Issjöstrandlinjer vid Pieskehaure (Talput) 
(III) 2-4 p 
En serie tydliga strandlinjer omger Talput 
och området SO därom (obj 61). Längst i norr 
har den formen av ett tydligt erosionshak. 

61. Issjöstrandlinjer vid Pieskehaure (S Tal
put) (III) 2-3 P 

Strandlinjerna strax söder om Talput har ka
raktären av strandplan. De ligger på samma 
nivå som det ovan beskrivna obj 60, medan 
issjödeltat ligger ca 20 m högre upp på slutt
ningen. 

62. Issjöstrandlinjer vid Pieskehaure 
(Juotsa-Jamektjåkkå) (III) 2-3 P 

Ytterligare en rad korta strandlinjer P2 
Pieskehaures norra strand. De har i expone
rat läge karaktären av erosionslinjer , medan 
ackumulationsplan har formats längst in mot 
issjödeltat (obj 49). 

63. Issjöstrandlinjer vid Jurunjaure 
(UI) 4-5 p fig 19 

Dessa har ofta uteroderats i de glacifluviala 
ackumulationerna. De är bitvis mycket mar
kanta. Jfr obj 50. 

-
64. Issjöstrandlinjer i Sieldutvagge (III) 3-5 P 

Långa strandlinjer finns på dalens båda sidor. 
De har redan nämnts vid beskrivningen av 
dalens södra del (kartbladet NasafjälljPielje
kaise, Ulfstedt 1977) där de förstärks av små 
deltabildningar. 

65. Recenta strandformer vid Ikesjaure 
(III) 4 P 

Mycket långa och vackert utbildade strand
former kan studeras på Ikesjaures sydöstra 
strand. 

66. Rasrännor norr om Gardaure (III) 4-5 p 

Dessa har beskrivits av Markgren (1964) och 
utgör den största, och bäst utvecklade före
komsten av rasrännor inom undersöknings
området. 



67. Talus på västra delen av Labba (III) 2 p 
Ett exempel (av många) på tydlig talusbrant. 

68. Protalusvall vid Ballek (III) 2-6 p 
Tydligt utformade protalusvallar är tämligen 
sällsynta. På nordsidan av den mycket branta 
bergstoppen finns förutsättning för utform
ning aven mera distinkt bildning än vad som 
är vanligt i svenska fjäll. 

69. Raviner på Radtjas norra och östra slutt
ning (III) 2 p 

I det lösa jordtäcket på Radtjas sluttningar 
har sviter av raviner utbildats. Dessa har tidi
gare beskrivits av Roppe (1969). 

70. Raviner vid Årjep Saulo (III) 3 p 
I dalgången sydöst om Årjep Saulo finns ett 
ovanligt tjockt jordtäcke. De mest pregnanta 
ravinerna i området kan här studeras. 

3. Översikt över geomorfologiskt 
värdefulla områden 

Vid naturvärdesbedömningen har objekten 
behandlats tämligen oberoende av sina rela
tioner till andra geovetenskapliga objekt (se 
kap IV: la). Ofta råder emellertid ett nära 
samband mellan olika former och just detta 
kan vara av särskilt intresse. De enskilda 
objekten kan vara förhållandevis oansenliga, 
men sedda i sitt sammanhang kan de få bety
delse t ex för tolkningen av ett händelseför
lopp. Ofta har dessutom lokaler med anhop
ningar av många formgrupper ett stort peda
gogiskt värde. 

I detta avsnitt är alltså avsikten att framhä
va hela områden av geovetenskapligt intres
se. Klassificeringen av dylika områden får 
nödvändigtvis en starkare subjektiv prägel än 
övriga delar av naturvärderingen: grundläg
gande är naturligtvis de enskilda objektens 
värde (enl tidigare avsnitt) men dessutom har 
hänsyn tagits till "mångsidighet", "pedago
giskt värde", "orördhet", "betydelse för den 
sociala naturvården" - faktorer som har till
skrivits betydelse vid naturvärdesbedöm
ningar (t ex Rudberg, Sundborg 1975). Om
rådena har indelats i fyra klasser, där endast 
klasserna I-III särskilt redovisats (fig 25). 
Avsikten är att under beteckningen "klass 1-
och II-områden" ange terrängavsnitt där 

stora geomorfologiska värden finns samlade, 
medan klass III-områden dels kan utgöra 
skyddszoner kring partier av högre dignitet, 
dels representera områden av "lokalt" in
tresse och ofta då sådana som i pedagogiskt 
hänseende kan vara av särskilt värde. 

Klassindelningen är förenad med många 
svårigheter som inte bara gäller bedömningen 
av områdenas klasstillhörighet utan även om
rådesavgränsningen. Särskilt svår är av
gränsningen av klass III-områden. 

Två områden är av riksintresse: Området 
kring Sulitelmaglaciärerna och deras avrin
ningsområde samt Graddasområdet. Vidare 
har fyra klass II-områden markerats, samt tre 
klass III -områden. 

Undersökningsområdet kännetecknas allt
så i första hand av ett ganska stort antal om
råden av "länsintresse" (II-områden). De är 
emellertid delvis av likartad karaktär - några 
av dem intar därför närmast en mellanställ
ning mellan klasserna I och II. 

I det följande skall lämnas en kort beskriv
ning av de avgränsande klass 1-, II- och III
områdena och därvid är avsikten att närmare 
motivera gjorda ställningstaganden. Eftersom 
en analys av de enskilda objekten redan 
gjorts, kommer presentationen här att vara 
summarisk. 

a) Klass I-och II -områden 

Inom detta undersökningsområde är det 
framför allt Sulitelma som bedömts vara av 
högsta skyddsintresse. Det avgränsade klass 
I-området kan sägas bestå i två delar: ett fos
silt landskap främst präglat av glacifluvial 
verksamhet, ett recent landskap utformat av 
de stora glaciärerna. Det senare utgör områ
dets västra del och består i norr av de morän
former som orsakats av glaciärernas verk
samhet under de senaste 2-300 åren. Mest 
markanta är där de stora änd- och sidomorä
nerna (obj 16 och 17) och' den yta framför 
Salajekna som täckes av fluting (obj 14). Ut
anför bedömningen i detta arbete ligger själva 
glaciärerna. Vid avgränsningen av klass 1-
området bör dock även ismassorna betraktas 
som klass I-objekt: de utgör Sveriges största 
glaciärer. Salajekna har en del av sin front 
kalvande i en sjö, och den glaciärport som 
utgör mynningen för Lairojåkkås vatten är 
mäktigast i landet. 

Följer man Lairojåkkå ned till Pieskehaure 
är jokken omgiven av fjällsluttningar präglade 
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Fig 25 Geommfologiskt värdefulla områden. 

Geomorphologically valuable areas. 

av aktiva sluttningsprocesser (bl a obj 67) och 
av välfonnade slukåssystem (obj 44). Den av
slutas i några mindre vattenfall, innan den 
breder ut sig över den stora sandurytan (obj 
58). 

Klass I-områdets östra del utmärks av be
tydande glacifluvial ackumulation i anslut
ning till Varvekjåkkå. Även här kan emeller
tid recent fluvial aktivitet studeras - ett myc
ket imponerande vattenfall (obj 35) markerar 
avgränsningen av området i norr - och söder 
därom har postglaciala avlagringar av sedi
ment skett runt flodfåran. Vackra meander
slingor har bildats runt ett mindre tillflöde 
(obj 34). Primärt är det dock de stora deltaav-
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lagringar (obj 45 och 48), terrass- och ås
system (obj 39 och 28) samt spåren av isens 
dränerings stråk (obj 24 och 28) och issjöar 
(obj 60 och 61) som ligger till grund för en 
klassificering till klass I-område. Här kan 
man mycket tydligt följa det händelseförlopp 
som ägt rum vid de glaciationen av denna del 
av fjällen. 

Graddasområdet utgör det andra klass 1-
område i denna region. Huvuddelen av detta 
terrängparti ligger inom kartbladet Nasa
fjäll/Pieljekaise (Ulfstedt 1977). Det har sina 
främsta värden i glacifluviala former (deltan 
o s v) samt i de välutvecklade tundrapolygo
nerna. Det är detta formelement (obj 10) som 



delvis finns representerat inom Sulitelmabla
det. A v glacifluviala former finns endast ett 
slukåssystem och en terrass (obj 40). 

En stor fördel med Graddasområdet är att 
det är lättillgängligt till skillnad från Sulitel
maglaciärerna som från svensk sida kräver 
flera dagsmarscher. 

Endast ett av klass II-områdena inom Suli
telmabladet är lätt att nå - nämligen det vack
ra området kring Jurunjaure. Detta har flera 
likheter med Sulitelmaområdets klass 1. Så
lunda kan det sägas bestå aven fossil och en 
recent del. Den fossila är även här uppbyggd 
av glacifluviala former - främst deltaavlag
ringar (obj 50) med tydliga spår av issjöar (obj 
63). Dessutom tillkommer terrassystem och 
kulliga, kameliknande bildningar (obj 46). 
Det recenta landskapet består främst av det 
förhållandevis välutvecklade deltat i sjön Ju
runjaure (obj 55) samt av den dalsandur (obj 
59) som formats av de norska glaciärälvarna. 

Den sydliga delen av Sieldutjåkkås dal har 
betraktats som ett klass II-område. Huvudde
len av de intressanta objekten faller inom det 
sydligare kartbladet (se NasafjälljPielje
kaise), här avslutas det innehållsrika partiet 
med den välutvecklade delen av rullstensåsen 
(obj 38) samt den sydligaste issjöstrandlinjen 
(obj 64). 

De två resterande klass II-områdena är bå
da otillgängliga. Den stora flygtrafiken till fis
kelägret vid Mäkak gör dock att relativt billi
ga transporter är möjliga. Från denna ut
gångspunkt når man lätt åtminstone området 
runt Kaskaure och Låddaure. Detta terräng
avsnitt utmärks av sin karga natur med blot
tad berggrund och blockrikedom. De intres
santa formerna här är orsakade av stor vat
tenaktivitet vid isavsmältningen. Främst bör 
nämnas blockrikedomen vid Kaskaure (obj 
52) med det mäktiga blockdeltat (obj 51) och 
den djupa tillförs kanalen (obj 29). Samma typ 
av formelement kan dock följas vidare öster
ut. Sålunda utgör objekten 53 och 54 likartade 
glacifluviala blockanhopningar medan obj 30 
markerar ett fossilt vattenflöde. 

Den lilla dalgången norr om Mäkak är be
tydelsefull främst genom den postglaciala 
verksamheten. Dels bildas vid Pieskehaures 
utlopp en hel serie mäktiga vattenfall (obj 36) 
dels har i sluttningarna avlagringar utvecklat 
mycket markanta ravinformer (obj 69). 

Norr om Pieskehaure ligger Jengakjaure
området. Det är ett högfjällsområde med ut
präglad glacialskulptur (obj 5). I den högre 

terrängen är markytan extremt rik- och stor
blockig (obj 18) och detta' markerar även de 
glacifluviala ackumulationerna som här 
främst består av slukåsar och kulliga avlag
ringar (obj 43), med mellanliggande glaciflu
viala erosions spår (obj 25). Slukåsarna skiljer 
sig från formens gängse utseende genom att 
bestå av sviter av raka, oförgrenade och 
blockrika ryggar. (Likartat utseende har 
samtliga slukåsar längre österut vid Pieske
haure.) I terrängens lägre partier - inom klass 
II-området - domineras former från ett issjö
stadium. Issjöstrandlinjer av varierande ut
seende (obj 62) kantar sluttningen och ett 
mindre delta har byggts upp vid jokkmyn
ningen (obj 49). Under detta, direkt mot den 
nuvarande strandlinjen, har bäcken i postgla
cial tid byggt upp en stor svämkägla (obj 56). 

b) Klass III-områden 

Klass III-områdena inom detta undersök
ningsområde består dels av skyddsområden 
kring geomorfologiskt värdefullare partier 
dels av partier med ett rikt forminnehåll. Det 
senare gäller främst området runt Gardaure 
och Njuongerjaure. Här är glacialerosionen 
påfallande både i form av den pregnanta ensi
diga U-dalen (obj 3) och i de överfördjupade 
glaciärnischerna (obj 6). Både glacialt och 
postglacialt ursprung har de djupt nedskurna 
flodfårorna (obj 32 och 33), medan det lilla 
rännkomplexet (obj 26) härstammar från tiden 
för deglaciationen. Detsamma gäller åssys
temet norr om Njuongerjaure (obj 42). Jord
flytning och andra frostmarksfenomen är väl
utvecklade i området. Vidare ser man här de 
bästa exemplen på rasrännor (obj 66) och den 
största alluvialkonen i hela undersöknings
området (obj 57). 

Exempel på sluttningsformer finns också i 
klass III-området mellan Mavas- och Ikesjau
re samt Sieldutjåkkås dalgång. Här finns en 
vacker svit raviner (obj 70), och välformade 
solifluktionsvalkar och strukturmark (obj 65) 
tillhör de bästa inom en vidsträckt areal. Öv
riga former inom klass III-området har gla
cialt ursprung. Den glaciala erosionen har ut
format vackra U-dalar både i Sieldutvagge 
(obj 4) och vid Ikesjaure (obj 2). Av glaciala 
ackumulationsformer kan nämnas det små
kulliga morän täcket vid Mavasjaure (obj 11) 
och slukåsarna (obj 41) på Gabsjetjåkkås 
sluttning. Sviter av glacifluviala rännor har 
dränerat isens vatten ned mot Ikesjaure (obj 
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27) medan den stora issjön i Sieldutvagge 
lämnar talrika spår bl a i form av strandlinjer 
(obj 64). 

Detta klass III-område har avgränsats dels 
för att sammanbinda klass II-områdena dels 
p g a sitt eget innehåll. Formerna inom om
rådet kan genom sitt sammanhang lösa i de
talj händelseförloppet vid deglaciationen. 

Det sista klass III-området utgör ett ter
rängavsnitt mellan Varvekjåkkå och SnU
telmaglaciärerna. Det är ett av få områden 
med tjockt moräntäcke (obj 13). Det omfattar 
vidare en zon med kalkberggrund och talrika 
exempel på mikrokarst (obj 22). Områdets 
avgränsning har emellertid som huvudsyfte 
att avgränsa och omringa det mycket inne
hållsrika klass I-området. 
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Slutord 
Kartbladsområdet Sulitelma tillhör en sär
präglad del av svenska fjällen. Det utmärks 
av mycket stora arealer av sällsam torftighet. 
Mellan dessa karga partier ligger dalstråk 
med ofta stor formrikedom. Större delen av 
området är mycket otillgängligt - det är svår
forcerat, saknar leder och lämpliga tältplat
ser. Därmed utgör det ett av fjällens mest 
orörda vildmarksområden. Den landskaps
bild som finns här saknar motstycke i Sveri
ge. 
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1. Kalt berg i Piteälvsdalen 
2. Glaciala kantlinjer vid Ikesjaure 
3. Ensidig U-dal vid Gardaur&-Njuongerjaure 
4. Glaciala kantlinjer runt Sieldutvagge 
5. Glaciala nischer i Jengatjåkkå 
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7. Glaciärnisch i Tsäkkok 
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10. Tundrapolygoner V om Grattastjåkkå 
11. Småkuperad moränterräng S om Mavasjaure 
12. Småkuperad moränterräng vid södra Varvekjåkkå 
13. Kuperad moränterräng S vid Varvekjåkkå 
14. Fluting vid Salajekna 
15. Drumlinisering S om Skärrim 
16. Ändmorän (recenta) vid Salajekna 
17. Ändmorän (recenta) vid Stuora jekna 
18. Rik- och storblockiga områden runt Jengakjaure 
19. Rik- och storblockiga områden mellan Låddaure och Nju-
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20. Rik- och storblockiga områden runt Njuorjojaure 
21. Rik- och storblockiga områden V om Arfotjårro 
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23. Karst vid Lai ro 

al 
.r:: 
C 
>, 

.5!2 
;ro 
(j) 

0-9 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-

-
1 
1 
-
-
-
-

-
-
-
-
-

POÄNG 

I 
OJ C/) 

c OJ 
c .~ CD 
E c C/) 

.2 
.::,(.c/) 

~ ~ 

:5 0-
LL .~ 

0-3 0-2 

1-3 1 
2 -

1-2 -
2 -
3 -

2-3 -
2 -

2 -

2 -
2 -
1 -
1 -
1 -
2 1 
1 -

2 1 
2-3 1 

2 -

1-2 -
2 -

1-2 -
0-1 -
0-1 -

FAKTORS-
DOMINANS 

I 
OJ C/) al OJ C OJ KLASS c .r:: c c ro C c E E c 

.::,(.C/) >, .::,(. 

~1U E 
C/) 

.2 ~ o C/) :l ;ro ::; o I II III IV LL .~ (j) (j) LL 

0-2 0-16 7-16 5-6 2-4 0-1 

- 2-4 III 
- 2 III 
- 1-2 IV 
- 2 III 
- 3 X III 
- 2-3 iii 
- 2 III 
- 2 III 
- 2 iii 
- 6 X II 
- 1 IV 
- 1 IV 
- 2 III 

4 III 
- 1 IV 
1 4 III 
1 4-5 III 
- 2 III 

- 1-2 IV 
- 2 III 
- 1-2 IV 
- 0-1 IV 
- 0-1 IV ! 



+>-
00 

OBJEKT 

Nr 

24. Glacifluviala rännor vid Varvekjåkkå 
25. Glacifluviala rännor S om Jengakjaure 
26. Glacifluviala rännor S om Gardaure 
27. Glacifluviala rännor mellan Mavas- och Ikesjaure 
28. Större glacifluvial ränna vid Kierun 
29. Större glacifluvial ränna N om Kaskaure 
30. Större glacifluvial ränna mellan Kaskaure och Låddaure 
31. Glacifluviala/fluviala erosionskanter vid Lairojåkkå 
32. Glacifluviala/fluviala erosionskanter Ö om Njuongerjaure 
33. Glacifluviala/fluviala erosionskanter N om Gardaure 
34. Meandrande flod lopp Ö om Talput 
35. Vattenfall iVarvekjåkkå 
36. Vattenfall norr om Mäkak 
37. Rullstensås N om Kuoletisjaure 
38. Rullstensås i Sieldutvagge 
39. Askomplex V om Vuopmekietj-tjåkkå (se obj 45) 
40. Slukåsar V om Grattastjåkkå 
41. Slukåsar Ö om Gabsjetjåkkå 
42. Slukåsar N om Njuongerjaure 
43. Slukåsar och kuperade glacifluviala avlagringar S om Jengak-

jaure 
44. Slukåsar Ö om Lairojåkkå 
45. Komplexa glacifluviala avlagringar (terrasser, åsar m m) S om 
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46. Kuperade glacifluviala avlagringar o terrasser kring Jurun-
jaure 

47. Kuperade glacifluviala avlagringar i Bäno (Ö om Kuoletis-
jaure) 

48. Fossilt delta SO om Talput 
49. Fossilt delta osa Juotsa 
50. Fossila deltan med issjöstrandlinjer vid Jurunjaure 
51. Blockdelta (fossilt) vid Kaskaure 
52. Storblockiga glacifluviala avlagringar N om Kaskaure 
53. Storblockiga glacifluviala avlagringar V om Låddaure 
54. Storblockiga glacifluviala avlagringar N om Kaskaure 
55. Recent större delta vid Jurunjaure 
56. Svämkägla vid Jamektjåkkå (Pieskehaure) 
57. Svämkägla i Njuongerjaure 
58. Sandur, recent vid Lairojåkkå (Pieskehaure) 
59. Sandur, recent (typ valley-train) S om Stuor-Jervas 
60. Issjöstrandlinjer på Pieskehaures norra strand (Talput) 
61. Issjöstrandlinjer på Pieskehaures norra strand 
62. Issjöstrandlinjer på Pieskehaures norra strand 
63. Issjöstrandlinjer vid Jurunjaure 
64. Issjöstrandlinjer i Sieldutvagge 
65. Recenta strandformer vid Ikesjaure 
66. Rasrännor N om Gardaure 
67. Talus på V Labba 
68. Protalus-vall vid Ballek 
69. Raviner på Rat jas N och Ö sluttning 
70. Raviner vid Arjep Saulo 
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- Ka lt berg Bedrock outcrops 

~ Forkastning Fault line 

.......-- Glacialt praglad resp. glacialt svagt praglad kantlinje 
_-- Glacially eroded trough edge, well developed and poorly developed 

1""\ ,,-\ ~~:qc~!~n~~/~'dZ~~~~;:d~no::~;rly developed 

t"I Nivationsnisch Nivation hollow 

Solifluktionsval kar Solifluction lobes 

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

Tundrapolygoner Tundra polygons 

Smakuperad moranterrang (i regel nivaskillnader < 5 m) 
Hummocky moraine (normally·with relative heights < 5 m) 

n Kuperad moranterrang (i regel nivaskillnader > 5 m) 
n n Hummocky moraine (normally w ith relative heights> 5 m) 

___ --- Svag drumlinisering inkl . " fluting " Weak " drumlinization "and fluting in drift 

~ And- och sidomoran End moraine and lateral moraine 

'".,.= ~ Rik- och storblockiga omraden Blockfields and other blocky areas 

o 0 
o 

/ 

...... 

Karst Karst landforms 

Rannor av glacifluvialt/fluvialt ursprung (vanligen torrdalar) resp. 
diffusa glacifluviala erosionsspar. Glaciofluvial/ fluvial channels 
(normally dry) and traces of glaciofluvial erosion 

Storre glacifluvial/fluvial ranna, ofta inskuren i fast berg 
Large glaciofluvial/fluvial channel in bedrock 

Tydliga glacifluviala/ fluviala erosionskanter 
Distinct glaciofluvial/fluvial erosion scarps 

Meandrande flodlopp med avskuren meander (korvsjo) 
Meandering river with abandoned loop (oxbow lake) 

Vattenfall Waterfall 

Rullste nsas Esker 

Slukasar och liknande Subglacially engorged eskers and similar features 

n n Kuperade glacifluviala ackumulationer 

/1 1 \ \ 

Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations 

Glacifluvial terrass Glaciofluvial terrace 

Fossilt delta Fossil delta 

Blockdelta' Delta consisting of large boulders 

Storblockiga glacifluviala avlagringar 
Blockfields of glaciofluvial origin 

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

Svamkagla Alluvial fan 

Annan glacifluvial/fluvial avlagring Other glaciofluvial/fluvial accumulation 

Tydlig resp. otydlig issjostrandlinje 
Shoreline of icedammed lake and poorly defined shoreline of icedammed lake 

Recenta strandformer Recent minor shoreline features 

Myr Sw amp 

Rasrannor Rockfall chutes 

Talus Talus 

Protalus Portalus ramparts 

Lavinblocktungor Avalanche boulder tongues 

Slamstrommar Mudflows 

Raviner Gullies or channels in deposits 




