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FORORD 

I serien av geomorfologiska kartblad i skala 1:250 000 över de svenska 
fjällområdena utgör bladet 28 G VIRIHAURE det tredje. I fråga om mål
sättning - främst att skapa ett underlag för samhällsplanering i vid 
mening - och utformning ansluter det sig helt till de båda föregående 
kartbladen 23 E SIPMEKE - 23 F FATMOMAKKE resp 29 I KEBNEKAISE. Av tids
och kostnadsskäl har karteringen liksom tidigare väsentligen baserats 
på flygbildstolkning med fältkontroller i den omfattning detta ansetts 
nödvändigt för en riktig identifiering och en fylligare dokumentation. 
Ytor utan klara geomorfologiska indikationer har lämnats vita; deras 
kartering skulle erfarenhetsmässigt ha krävt mycket betydande insatser 
av fältarbeten; och därmed skulle naturligtvis också ha följt väsent
liga, kanske oöverstigliga, kostnader. Okade insatser av detta slag 
har ansetts omOtiverade även av det skälet, att dessa ytor endast undan
tagsvis torde innehålla geomorfologiskt värdefulla objekt; den alldeles 
övervägande delen av dem utgörs av ett odifferentierat moräntäcke. I de 
vita ytorna ingår emellertid också myrmarkerna, vilka dock på ett fullt 
tillfredsställande sätt redovisas på de nya topografiska kartorna. In
för den fortsatta karteringen, som omfattar områden med relativt hög 
myrprocent, planeras en redovisning jämväl av myren. 

Till kartan hör en relativt omfattande beskrivning. Däri ingår en all
män orientering om innebörden av aktuella geomorfologiska grundbegrepp 
och en redogörelse för landskaps- och terrängformsutvecklingen inom 
kartbladsområdet. Denna framställning koncentreras till vad som brukar 
kallas mellanformer. De allra största formerna, t ex ytor av peneplan
typ, dal generationer samt former av mindre storl~k än några kvadrat
meter, redovisas däremot ej. Skälen är bl a kart- och reproduktions
mässiga, i fråga om småformerna också flygbildsmaterialets upplösnings
förmåga, dvs informationsinnehåll. Beskrivningen avslutas med en vär
deringsdel, som i olika steg för fram till en i planeringssammanhang 
lättillgänglig presentation. - Olika slag av värderingsprinciper har 
under de senaste åren föreslagits och tillämpats. De här nyttjade 
stämmer i allt väsentligt överens med dem som använts i de båda tidigare 
kartbladen. Vägledande har varit en önskan att presentera objekten på 
ett sådant sätt, att andra värderingsprinciper kan appliceras på dem; 
vidare att göra värderingsgrunderna möjligast enkla och lätta att till
lämpa. Det skall understrykas, att värderingsprinciperna alltjämt står 
under debatt, och att - liksom i tidigare kartbladsbeskrivningar ut
sagts - modifikationer av systemet kan tänkas. Några större förändring
ar av slutprodukten torde detta dock inte innebära, däremot av vägen 
att nå fram till denna. 

Arbetena har finansierats med anslag från Naturvårdsverkets forsknings
nämnd, i ett sent skede också med särskilda inventeringsanslag från 
Naturvårdsverket; bidrag i olika former har också lämnats av den natur
geografiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Stockholm den 25 november 1975 

Gunnar Hoppe 
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SAMMANFATTNING 

Geomorfologiska kartbladet 28 G Virihaure 
- Beskrivning och naturvärdesbedömning 

Fil kand Olle Melander 

Såväl beskrivning som naturvärdesbedömning av geomorfologi ska kart
bladet Virihaure har delats i två avsnitt, s k allmänna och speciella 
delar. I de förstnämnda ges generella översikter över terrängformer, 
landskapsutveckling och naturvärdesbedömning i fjällkedjan, medan 
förhållandena inom Virihaureområdet diskuteras i de senare. 

Beskrivningen inleds med en orientering om karteringsmetodik samt en 
systematisk beskrivning av terrängf~rmer inom fjällkedjan och deras 
återgivning på kartan. Kartan baseras på flygbildstolkning med över
siktliga fältkontroller. Den använda metodiken och redovisningsskalan, 
1:250 000, har begränsat formurvalet vid inventeringen till att framför 
allt gälla former av mellanstorlek. 

Västra delen av kartområdet domineras av stora arealer med kalt berg och 
blir därigenom objektfattigt. I östra delen har ett mer omfattande jord
täcke givit förutsättningar för större variationer i terrängformerna. 
Flera glacifluviala stråk förekommer, som tillsammans med isräfflorna 
visar hur inlandsisen dels drog sig tillbaka mot Sulitelma i sydväst, 
dels mot Sarek i öster. Speciellt väl kan förhållandet mellan Sarek- och 
Sulitelmaisarna följas i Miellätnos dalgång (se fig 19). Spår efter is
dämda sjöar förekommer flerstädes, men dessa har förmodligen i motsats 
till vad som tidigare antagits varit av blygsam omfattning. Solifluk
tionsvalkar och tundrapolygoner påträffas rikligt inom kartområdet; de 
sistnämnda kanske i större koncentration än någon annanstans i fjällen. 

Naturvärdesbedömningen grundar sig på ett poängberäkningssystem för 
terrängformernas sällsynthet, utformning och forskningsintresse. Fak
torernas poängsumma sammanställs och utvärderas, varvid objekten ordnas 
i fyra klasser (I, II, III och IV) med avtagande geovetenskapligt natur
vårdsvärde. 

Vid naturvärdesbedömningen har inom Virihaureområdet 19 objekt och om
råden urskilts som speciellt värdefulla. Därvid har påträffats 2 klass 1-, 
2 klass 11- och 15 klass III-objekt (fig 27). 

Avslutningsvis har områden med stor frekvens av värdefulla objekt samman
förts på en särskild karta (fig 31). Denna visar två områden med högt 
värde från geovetenskaplig naturvårdssynpunkt, nämligen Miellätnos 
dalgång och Pållaurjåkkås dalgång. 

Karteringsarbetena har utförts med ekonomiskt stöd av forskningsnämnden 
vid Statens naturvårdsverk. Under fältarbetena har författaren haft stor 
hjälp av Sven Engholm och Lasse Hamre. Kartor och figurer har ritats av 
Sigrid Bergfelt. Manuskriptet har lästs av professor Gunnar Hoppe och 
docent Bo Strömberg, varvid många värdefulla påpekanden har gjorts. 
Gertrud Hultblad och Inger Nordström har utfört renskrivningen. Till 
samtliga som underlättat arbetena med det geomorfologi ska kartbladet 
Virihaure vill författaren framföra ett tack. 
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SUMMARY 

Geomorphological map 28 G Virihaure 
- Description and assessment of areas of 
geomorphological importance 

Olle Melander B.Sc. 

Both the description and assessment of areas of geomorphological im
portance in the geomorphological map of the Virihaure area have been 
divided into two sections, a general and a special section. The first 
provide a general survey of the land forms, the evolution of the land
scape and an assessment of areas of geomorphological importance in the 
mountain range, while conditions in the Virihaure area are discussed 
in the second. 

The description opens with an orientation of the mapping method and a 
systematic description of the land forms in the mountain range and their 
reproduction on the map. The map is based on an interpretation of aerial 
photographs with overall field controls. The method and the samll scale 
(1:250,000) used have restricted the choice of forms to, in the main, 
forms of medium-scale proportions. 

The western part of the mapped area is dominated by large areas with 
bed rock outcrops and land forms are therefore few. In the eastern part 
a more extensive soil covering has provided conditions for agreater 
variation in land forms. Several glaciofluvial veins are evident, which 
with the glacial striae show how the inland ice withdrew both towards 
Sulitelma in the south-west and towards Sarek in the east. The relation
ship between the Sarek and Sulitelma ice can be discerned particularly 
well in the Miellätno valley (see fig. 19). Signs of lakes formed by 
ice dams occur in several places, but these have presumably been of 
modest proportions, contrary to what was previously assumed. Solifluction 
lobes and tundra polygons are encountered frequently within the mapped 
area, the latter perhaps in agreater concentration than anywhere else 
in the mountains. 

The assessment of areas of geomorphological importance is based on a 
pointrating system for the rarity, formation and scientific interest of 
the land forms. The total points for the different factors are collocated 
and evaluated, the land forms themselves being divided into four cate
gories (I, II, III and IV) in order of diminishing importance from the 
point of view of the conservation of areas of geo-scientific value. 

When assessing areas of geomorphological importance 19 land forms within 
the Virihaure area have been singled out as especially valuable. Of 
these 2 belong to category I, 2 to category II, and 15 belong to cate
gory III (see fig. 27). 

Finally, areas with a high frequency of valuable land forms have been 
collected on a special map (see fig. 31). This shows two areas of high 
geo-scientific importance, viz. the Miellätno and Pållaurjåkkå valleys. 
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BESKRIVNING 
ALLMÄN DEL 

INLEDNING 

Inom geomorfologin studeras jordytans former och de forms kapande pro
cesserna. Landformerna skapas genom ett samspel mellan uppbyggande 
och nedbrytande krafter. De processer som svarar för uppbyggnaden av 
stora former, som t ex bergskedjor och vulkaner, genereras av krafter 
i jordens inre, medan de nedbrytande och omlagrande krafterna huvud
sakligen får sin energi från solen. 

Med hänsyn till de processer som varit verksamma vid formskapandet, 
kan en indelning göras i: 

glaciala former (bildade av glaciärer och inlandsisar) 
fluviala former (bildade av det rinnande vattnet) 
glacifluviala former (bildade av glaciärernas smältvatten) 
limniska och marina former (bildade genom vågverkan i sjöar 
och hav) 
sluttningsformer (bildade genom fall, glidningar och fly t
röre 1 ser) 
frostmarksformer (huvudsakligen skapade genom tjälskjutning) 
eoliska former (bildade av vinden) 
karstformer (skapade i kalkhaltiga bergarter genom utlösning 
av kalciumkarbonat) 
biogena och antropogena former (bildade av organismer respek
tive genom människans omskapande verksamhet) 

En ytterligare uppdelning kan göras i erosions- och ackumulations
former, beroende på om terrängformerna uppstått genom nedbrytning eller 
avlagring av material. 

Viktiga skeden i reliefutvecklingen kan rekonstrueras på grundval av 
landformerna~ nuvarande utseende och inre uppbyggnad. Naturligt nog är 
de yngsta formerna, bildade under inlandsisens avsmältningsskede och 
därefter, rikligare förekommande och bättre bevarade än de äldre som 
blivit mer eller mindre förstörda av senare processer. Kartläggningen 
av de äldre är ofta vansklig, varför drag i den tidiga reliefutveck
lingen endast undantagsvis har kunnat behandlas i det föreliggande 
arbetet. 
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PRE KVARTÄR RELIEFUTVECKLING 

Den skandinaviska fjällkedjan uppstod vid en bergskedjebildning för 
400-600 miljoner år sedan. Stora stycken av berggrunden, s k skollor, 
sköts då från väster in över det gamla urbergsområdet i öster. Fjäll
kedjans svenska del består aven hel serie skollor som delvis har 
skjutits upp på varandra. De äldsta påträffas längst i öster vid fjäll
kedjeranden medan skollorna blir allt yngre ju längre mot väster man 
kommer. Skollorna med sina mot väst eller nordväst flackt stupande 
(lutande) bergarter har givit förutsättningar för branter vettande mot 
öster. Över långa sträckor bildar skollorna en markerad brant i öster, 

den s k glinten. Genom att de överskjutna bergarterna är mycket mot
ståndskraftigare än de mjuka skiffrarna i underliggande lager, bibe

hålls de branta stupen längs fjällkanten. 

I samband med tektoniska rörelser i jordskorpan (t ex jordbävningar) 
uppstår ibland bristningar varvid sprickor och förkastningar kan upp
komma. Dessa kan inte sällan följas kilometervis i en och samma rikt
ning. 

Reliefformer, som återspeglar berggrundens struktur och sammansättning, 
kallas strukturformer (skall ej förväxlas med strukturmark, som bildas 
genom tjälskjutning). Till skillnad från dessa strukturformer finns 
det former som inte alls återspeglar skillnader i den geologiska upp
byggnaden utan som är resultatet av de nedbrytande processerna. De 
kallas skulpturformer och utgörs av t ex dalgångar eller utpräglat 
flacka ytor, s k denudationsytor. Dessa flacka ytor kan förmodas vara 
bildade genom en långvarig nedbrytning. Denna kan ha tillgått på olika 
sätt. Antingen kan man tänka sig att vittring, slutningsprocesser och 

fluvial erosion utgör huvudkomponenterna eller att dessa utgörs av 
vittrings- och avspolningsprocesser, typiska främst för tropiska växel
fuktiga områden. I första fallet brukar man anta att slutprodukten blir 
en utflackad berggrundsyta nära havsytans nivå, ett s k peneplan; det 
kan senare ha höjts genom t ex tektoniska rörelser. I det senare fallet 
kan ytorna bildas även högt över havsytans nivå. Höjdläget synes då 
företrädesvis bli bestämt av kemisk djupvittring och efterföljande bort

spolning av vittringsprodukterna. Sådana områden finns i dag i t ex 
östafrika och Indien, där klimatet alltjämt är tropiskt växelfuktigt, 
men även Sverige har med stor sannolikhet haft klimat av denna typ 
under tidigare geologiska perioder. 
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Oavsett hur dessa flacka ytor bildats, måste många av dem betraktas 

som mycket gamla företeelser, bildade senast under tertiärtiden (2-70 

milj år sedan), dvs de är minst 2-3 miljoner år gamla. Svårigheterna 

att bestämma deras avgränsning, ålder och uppkomst är anledningen till 

att de inte markerats på kartan. Den topografiska kartans höjdkurvbild 

kan dock ge en antydan om var de förekommer. 

KVARTÄR RELIEFUTVECKLING 

Kvartärtiden kännetecknas av täta växlingar mellan kalla och varma 

klimat. Under de kallare perioderna, istiderna, bildades gång på gång 

stora inlandsisar med centra bl a i Skandinavien och Kanada. 

Hur många gånger inlandsisar bildats och försvunnit i Skandinavien är 

inte känt. Att det varit mer än en gång kan dock sägas med stor säker

het. Det är vidare svårt att avgöra vilken andel i reliefutvecklingen 

tidigare inlandsisar kan ha haft. Den senaste istidens verkningar, och 

då speciellt dess avslutningsfas, tycks dock ha haft ett avgörande in

flytande på landskapsutformningen i Skandinavien. 

Man beräknar att den senaste istiden började för ca 70 000 år sedan. 

Den inleddes genom att eventuellt befintliga glaciärer började växa 

och nya tillkom uppe i fjällen. Från dylika små nischglaciärer utveck

lades isar som med tiden utfyllde de närbelägna dalgångarna i form av 

dalglaciärer. Allteftersom dessa ökade i storlek växte de samman till 

ett isströmnät som täckte fjälldalarna. När glaciärtungorna nådde utan

för fjällkedjan bredde de ut sig över låglandet och bildade så småning

om en mäktig inlandsis. Den täckte under sitt maximalstadium så gott 

som hela Skandinavien, Finland och t ex de nordligaste delarna av Polen 

och Tyskland. 

De mäktigaste delarna av inlandsisen kom att byggas upp någonstans mellan 

fjällkedjan och Bottenhavet, möjligen ännu östligare. För fjällkedjans 

del innebar detta en radikal förändring. Från en situation där isen rörde 

sig från hÖjfjällen ned mot lägre beläget land på båda sidor, skiftade 

isen delvis rörelseriktning och gled i stället över fjällkedjan från 

öster mot den norska kusten i väster. Att så verkligen varit fallet visas 

av att man i fjällkedjan, även på höga toppar i Sarek, kan hitta 

flyttblock från berggrunden i öster, som transporterats dit aven mäktig 

inlandsis. 
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Man har belägg för att det under själva istiden funnits såväl varmare 
perioder, då isen börjat smälta, som kallare då den återigen vuxit i 
storlek. Kunskaperna om dessa interstadialer (varm-) resp stadialer 
(kallperioder) är ännu bristfälliga, men den slutgiltiga isreträtten 
är relativt väl rekonstruerad, i varje fall i sina huvuddrag. Den de
finitiva avsmältningen tycks för fjälltrakternas del ha börjat för 
8 000-10 000 år sedan, dvs vid en tidpunkt då det övriga Sverige i 
stort var isfritt. Detta betyder att flertalet av de karterade former
nas geologiska ålder är mycket låg även om en del av de större land
formerna, t ex glaciärnischerna, kan hänföras till ett tidigt skede 
av sista istiden eller rent av till äldre istider. 

Efter isens försvinnande under s k postglacial tid började andra form
skapande krafter att göra sig gällande. Dessa krafter, som ännu verkar, 
är främst fluviala processer samt frost- och sluttningsprocesser, men 
även vinden, nuvarande glaciärer och människan bidrar till att omskapa 
jordytans relief. 

KOMMENTARER TILL KARTAN OCH DESS TECKENFöRKLARING 

De geomorfologiska kartornas uppgift är att redovisa de olika problem
komplex som studeras inom geomorfologin. Dessa kartor utgör därför en 
stor och heterogen grupp, vars innehåll och utformning kan variera 

med kartskala och karteringssyfte. Generellt kan man säga att geomorfo
logiska kartor beskriver jordytans relief och redovisar dess skilda 
landformer. Man vill i den redovisningen om möjligt även ge upplysning 
om landformens: 

utseende och form 
storlek och lutningsförhållanden 
uppkomstsätt 
ålder (uppkomsttid) 
uppbyggnadsmaterial och underlag 

De geomorfologiska kartorna inom det här aktuella projektet har utveck

lats med målsättningen att åstadkomma en snabb kartläggning av stora 
områden till låg kostnad och med direkt användbarhet inom naturvårds
arbetet. Detta innebär att vissa kompromisslösningar har fått till
gripas. Kartorna kan därför inte göra anspråk på att tillgodose samt
liga aspekter av reliefåtergivning (inkl morfometrisk och morfokrono-
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logisk information). En sådan komplett återgivning torde f ö fordra 
ett flerbladssystem. 

Karteringsmetodik 

Karteringsarbetet baseras huvudsakligen på flygbildstolkning, vilken i 
viss utsträckning begränsar formurvalet vid inventeringen. Det är 
främst de landskapspräglande mellanstora formerna som kan karteras. Av 
storformerna redovisas endast vissa, som är knutna till den glaciala 
erosionen, medan äldre slättfragment o d inte har medtagits främst på 
grund av osäkerheten i tolkning och avgränsning. Av småformerna har i 
gynnsamma fall delar av frostmarksföreteelserna kunnat komma med. Flyg
bildernas upplösningsförmåga och kartans redovisningsskala förhindrar 

dock att al l tförsmå former inbegrips i karteringen. Exempelvis kan 
mycket små berghällar upptäckas vid flygbildstolkningen, men på grund 

av redovisningsskalan 1:250 000 har hällar mindre än 0,05 km2 inte 
kunnat markeras. 

Arbetsgången vid utarbetandet av kartorna har följt nedanstående 
schema: 

- flygbildstolkning av svart-vita flygbilder i ungefärlig 

skala 1:30 000, manuell överföring av tolkningsresultaten 
till manuskriptkartor i skala 1:50 000, 

- terrängkontroll av vid flygbildstolkningen svårklassificerade 

eller intresseväckande objekt. Dessutom rutinkontroller ut
efter färdvägarna, 

- eventuellt ytterligare flygbildstolkning föranledd av ter
rängkontrollerna, 

- renritning av kartan i skalan 1:100 000, 

- tryckning av kartan i skalan 1:250 000. 

Landformernas återgivning på kartan 

Strävan har varit att med karttecken symbolisera terrängformerna och 
de formskapande processerna. Landformerna har därför systematiserats 

efter de processer som skapat dem och på kartan har de i huvudsak mar
kerats med symboler i olika färger efter processgrupp; sålunda är kart
tecknen för former bildade genom 
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glaciala erosionsprocesser violetta 

glaciala ackumulationsprocesser röda 
glacifluviala/fluviala erosionsprocesser bruna 
glacifluviala/fluviala ackumulationsprocesser gröna 
limniska processer blåa 
sluttningsprocesser bruna 
frostprocesser violetta 
karstprocesser bruna 
antropogena/biogena former svarta 

Full konsekvens har av skildaskäl , däribland skaltekniska, varit omöj-
lig att uppnå. Detta gäller främst frostprocesser och sluttningsprocesser 

(se nedan). 

Karttecknen är många gånger snarast att betrakta som symboler för an
samlingar av former~ exempelvis betyder en svart prick inte en pals 
utan en grupp palsar. I fråga om större landformer svarar varje tecken 

däremot mot ett enda formelement - t ex i avseende på glaciala nischer, 
rullstensåsar och större ändmoräner. 

En kortfattad beskrivning av olika landformer typiska 'för fjällområdet 

lämnas i den "allmänna delen". Där beskrivs i huvudsak de former kar
teringen omfattar men även andra (t ex ,småformer) som är viktiga för 
områdesbes kri vni ngarna. Den "speci ella delen" och kartans teckenför
klaring ger besked om vilka former som påträffats vid inventeringen av 

föreliggande kartområde. 

Glaciala erosionsformer 

Till kalt berg har räknats områden som präglas av den blottade berg
grunden och dess struktur. Att berggrunden ställvis kan vara täckt av 
mycket tunna moränlager eller vittringsmaterial har inte ansetts moti
vera en särredovisning. 

Det kala bergets utbredning tycks till inte ringa del ha bestämts av 
effektiviteten i glaciärernas erosions- och avlagringsarbete. En tydlig 
tendens är att förekomsten av kalt berg ökar med stigande höjd över 
havet och med reliefens branthet. Denna princip är dock inte allmän

giltig utan störs i de norra fjälltrakterna aven mycket tydlig zone
ring i öst-västlig riktning; stora områden med kalt berg förekommer i 
väster och endast obetydliga i öster. 
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Fig l Glaciala erosionsformer 
Landforms resulting from glacial erosion 

U-dal 
U-shaped valley 

2 Kamlinje mellan två U-dalar 
Crest-line between two U-shaped valleys 

3 Glacialt präglad kantlinje 
Glacially eroded trough edge 

4 Glaciärnisch 
Cirque 

Bland de landformer som skapats av den glaciala erosionen märks speci

ellt glacialt präglade kantlinjer och nischer men även rundhällar av 
olika storlek. 

Med en glacialt präglad kantlinje menas den skarpa brytningslinje som 

bildats t ex vid övre kanten aven U-formad dalgång eller den kamlinje 

man kan finna mellan två närbelägna U-dalar (se fig l). Båda fenomenen 

är betingade av glaciärernas sidoerosion. Vissa av kantlinjerna kan 

från början ha varit strukturbetingade och de har senare endast blivit 

skärpta av iserosionen. Om kantlinjerna är otydliga eller dåligt ut

bildade, har de på kartan streckats och markerats som glacialt svagt 
präglad kantlinje. 
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Mindre glaciärer förekommer ofta i hålformer på fjällsidorna, s k 
glaciärnischer. När glaciärerna smälter bort kvarstår dessa som tomma 
nischer och vittnar om tidigare kallare klimatförhållanden. Nischerna 
kan nå mycket olika utvecklingsstadier beroende på hur intensiv gla
ciärerosionen varit och hur länge den fått verka. De kan anta former 
alltifrån fåtöljliknande urgröpningar (se fig l) som kräver avsevärda 
tidsrymder för att bildas - kanske flera istider, till endast svaga 
fördjupningar i fjällsidorna. Dessa olikheter har på kartan illustre
rats genom de två tecknen, glaciärnisch och otydlig glaciärnisch. 

Glaciala ackumulationsformer 

Glaciärer och inlandsisar har i samband med erosionen från underlaget 

brutit loss och fört med sig bergartsfragment som delvis nötts ned 
och blandats till ett osorterat material som innehåller alla kornstor
lekar. Detta material brukar kallas morän och bildar, sedan det smält 
fram ur isen, dels ett moräntäcke som följer underlaget, dels egna 

moränformer. 

De senare kan utgöras av: 
drumlins, ändmoräner, rogenmorän och kuperad moränterräng. 

På kartan har dessa terrängformer markerats med symboler i röd färg, 

medan det vanliga moräntäcket saknar egen beteckning och är vitt. 
I de vita områdena ingår även myrmarker. 

När inlandsisar och glaciärer rör sig över underlaget sker i vissa fall 
en upplinjering av moränen i isröre1seriktningen som kan ta sig ut
tryck i oftast strömlinjeformade ryggar (drumlins), i långa morän
strängar ("flutings") och i en striering av moränytan (drum1inisering). 
Alla dessa terrängformer syns väl på flygbilder, ibland bättre än 
från marken. Formerna ger viktiga upplysningar om den sista isrörelsen 
över området. Även framför recenta glaciärer förekommer ibland en upp
linjering av moränen, som kan ge intryck av att området framför glaci
ären är upplöjt i spikraka fåror. Formerna, som kallas "fluted moraine", 
består dock av parallella ryggar, inte sällan avlagrade bakom större 

block (se fig 2). 

Vid glaciärens kanter samlas moränmaterial som smält fram ur isen. Om 
glaciärfronten under en längre tid är stationär, samlas så mycket mate-
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Fig 2 Ackumulationsformer vid nutida glaciärer 

Recent moraine features 

Sidomorän 
Lateral moraine 

2 Mittmorän 
Medial moraine 

3 Ändmorän med iskärna 
Ice-cored moraine 

4 Fluted moraine 

rial att moränryggar byggs upp. Bildas de framför glaciärens front 

talar man om ändmoräner, medan de moränryggar som byggs upp utefter 

glaciärens sidor kallas sidomoräner (se fig 2). Moränryggar av dessa 

typer finns inte bara vid nutida glaciärer utan uppträder också i om

råden som tidigare hyst glaciärer. 

Beroende på betingelserna vid isavsmältningen kan moränkullar och om

råden med oregelbunden, småbruten moränterräng uppstå. Utan att närmare 
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skilja på bildningsbetingelserna har områden av denna karaktär samman
fattats under två tecken, beroende på nivåskillnaderna inom morän
terrängen. Den små kuperade moränterrängen har i regel nivåskillnader 

mindre än 5 meter (3-5 m), medan den kuperade moränterrängen har nivå
skillnader överstigande 5 meter (5-20 m). 

Såväl ovanpå som i glaciärisen finns ofta block och stora stenar, som 

avlagras på moränytan när isen smälter. ~eroende på berggrund och av
smältningsförhållanden blir vissa moränytor extremt rikblockiga; blocken 

kan också vara av betydande storlek. Blockmarker kan emellertid även 
bildas genom frostsprängning, ras och uppfrysning ur moränen. På kartan 
redovisas de som rik- och storblockiga områden utan avseende på bild
ningssätt. Endast talus och blocksänkor har erhållig separata beteck
ningar (se nedan). 

Glacifluviala och fluviala erosionsformer 

Varje vattendrag skapar rännor och fåror, vilkas form och storlek är 
beroende av lutning, underlag och vattenmängd. De kan vara i bruk eller 
under bildning i nutiden och är då recenta, men de kan också vara över
givna torrdalar, som vittnar om tidigare avvattningsvägar. 

Speciellt under inlandsisens avsmältningsskede uppstod stora mängder 
smältvatten som ofta bildade helt andra dräneringsmönster än de nu
tida vattendragen. Ibland var dessa smältvattenströmmar små och av 
kort varaktighet och lämnade då inte heller några tydliga rännor efter 
sig. För dylika företeelser har streckade pilar i brun färg använts för 
att på kartan markera diffusa glacifluviala erosionsspår. Smältvattnet 
kunde också bilda mäktiga flöden som skar sig djupt ned i morän och 
berggrund. Dessa ofta kanjonlika dalar har markerats med kraftigare 
bruna pilar, som större glacifluviala/fluviala rännor. 

De glacifluviala rännorna kan ha mycket olika utseende och läge i ter
rängen beroende på hur de är bildade i förhållande till den smältande 
inlandsisen. Utefter glaciärtungornas sidor kan smältvattnet söka sig 

fram i form av s k isälvar, särskilt under våren, innan isen börjar 
frätas sönder. Isälvarna skär sig gärna ned i marken intill glaciär
kanten och ger då upphov till israndrännor eller skval rännor. När så
dana rännor löper parallellt med varandra och är ensidiga, anses smält
vattnet ha runnit omedelbart intill iskanten och rännorna återger där-



- 19 -

för dennas lutning. I många fall visar rännorna så stark lutning att 
det måste antas att de sökt sig in under glaciären som slukrännor. 

Förekomster av israndrännor ger viktiga hållpunkter vid rekonstruktion 
av isens tillbakagång och bidrar därvid till förståelsen av landskaps

utvecklingen. 

Där ett vattendrag har skurit igenom lösmaterial, t ex en tidigare 
bildad svämkägla eller terrass och det har bildats en distinkt kant, 
har denna på kartan markerats som tydlig glacifluvial/fluvial erosions
kant. Även mycket breda rännor som skurit sig igenom lösmaterial har 
markerats med hjälp av två erosionskanter på kartan. 

Karakteristiskt för vattendrag som rinner fram i flacka områden är att 
de ringlar sig och pendlar, meandrar, i stället för att flyta i ett 
rakt flodlopp. Processen innebär att material eroderas i vattendragets 
yttersvängar och att avlagring sker i innersvängarna. Sådana meander
lopp kommer gradvis att ändra utseende. Det kan t ex inträffa att 

floden skär sig en helt ny väg, varvid en tidigare meanderbåge blir 
avskuren och kvarlämnad som en korvsjö. Denna process är aktiv i nutiden 
men förekom även vid inlandsisens avsmältning. 

På kartan har tecken för meander endast utnyttjats för meanderlopp i 

nutida vattendrag, däremot ej för de fossila (glacifluviala) meander
loppen. Deras läge demonstreras dock tydligt av rännornas båglinjer. 

Vattenfall och forsar som är typiska för ett glacialt bearbetat område 
har på kartan endast kunnat markeras i de större vattendragen. 

Glacifluviala och fluviala ackumulationsformer 

Avgränsningen av glacifluviala ackumulationsformer från issjösediment 
och normala fluviala avlagringar vållar ibland stora svårigheter. 
Någon enhetlig differentiering mellan fossila glacifluviala former och 
recenta fluviala former har därför inte gjorts på kartan. Flertalet 
distinkta former är dock med stor säkerhet isälvsbildningar (glaci
fluvictla). De kan klassificeras på följande sätt: 

l) avlagringar invid och inne i isen: 
a) rullstensåsar och slukåsar 
b) kU·p€rade glacifluviala ackumulationer 
c) glacifluviala terrasser 
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2) avlagringar framför isen: 

a) på land: sandurfält 

svämkäglor 

b) i vatten: deltan 

Det mest markanta inslaget i landskapsbilden torde rullstensåsarna ut

göra. De har bildats av smältvattenälvar, som runnit fram i tunnlar 

inuti eller under isen. Asarna byggs i allmänhet upp av bankar av grövre 

rullstensmaterial överlagrat med grus, sand och ibland även mo. Rull

stensåsarna i fjälltrakterna består ofta av korttransporterat material 

varför denna sortering sällan hunnit bli mer utpräglad. 

Medan de nu nämnda åsarna främst förekommer på dalbottnarna förekommer 

på fjällsluttningarna s k slukåsar. De är låga (ofta bara 1-2 m höga), 

slingrande och avbryts ibland av oregelbundna ackumulationer. Vanligen 

har de avlagrats i serier utefter dalsluttningen, vinkelrätt mot höjd

kurvorna. Materialet är ofta dåligt sorterat och ibland täckt aven 

moränkappa. Slukåsar anses vara bildade genom att smältvatten under 

korta perioder störtat tämligen vertikalt in i tunnlar under isen, 

alternativa bildningssätt förefaller emellertid möjliga. 

När smältvatten dämts upp i tillfälliga vattensamlingar mellan iskanten 

och dalsidan kunde en sedimentation ske av det material som smältvattnet 

transporterade. Det finare materialet bildade issjösediment, medan det 

grövre byggde upp glacifluviala terrasser. Dessa kom ofta att anläggas 

på eller mot glaciärisen och när denna sedan smälte bildades kuperade 

glacifluviala ackumulationer präglade av dödishål och oregelbundna 

kullar. Bildningarna brukar ofta med en anglosaxisk term betecknas som 

kames (eller kameterrasser). 

Fördes stora sedimentmängder fram till den isdämda sjön, gav dessa upp

hov till ett delta. När sjön sedan torrlades på grund av att isen smälte 

bort, kom deltat att ligga på torra land som ett fossilt delta. Sådana 

fossila deltan utgör bevis för existensen av tidigare sjöar och är vik

tiga hjälpmedel för rekonstruktion av de forna sjöytornas höjder. 

Material som transporteras av de nutida floderna avlagras när vatten

hastigheten minskar, mest påtagligt vid inloppet i en sjö. Denna re

centa deltabildning innebär att sjöarna på lång sikt minskar i storlek 

på grund av sedimentuppfyllningen. Deltats storlek och form beror 
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bl-a på hur mycket material vattendraget förmår transportera till del
tat och hur stor och djup sjön är, som deltat byggs ut i _ Mindre deltan 

har markerats med en enhetssymbol vars storlek varierats efter deltats 

storlek, medan större deltan så långt möjligt har återgivits skalriktigt 

med detaljer som strömfåror och småsjöar angivna. I de fall själva delta

fronten varit synlig under vatten på flygbilderna har den markerats med 

en grön båge. 

Om ett vattendrag med stor sedimentlast får sin strömningshastighet 

väsentligt nedsatt redan innan det nått en sjö, t ex genom att lutningen 

minskar, bildas en avsättning av framför allt grövre material i en sväm

kägla eller en sandur. Det förra är en svagt välvd, solfjäderformad av

lagring med vattendraget uppdelat i flera olika fåror. Svämkäglor bilda

des under isavsmältningen företrädesvis där bidalar mynnade i huvuddalar. 

Om det vid uppbyggandet alltjämt fanns is kvar i huvuddalen ägde avsätt

ningen rum mot denna, varvid övergångsformer mot de glacifluviala terras

serna bildades. Vid isens avsmältning omlagrades materialet vanligen till 

lägre nivåer, varför en svämkägla kan bestå av flera plan på olika höjder. 

Sandurfält finns framför nutida glaciärer (t ex på Island varifrån termen 

"sandur" är hämtad) och bildas genom att smältvattenälvarna avlastar det 

grövre materialet framför istungan. Under inlandsisens avsmältning bildades 

sandurfält även i fjällen. De utgörs av stora flacka områden uppbyggda 

av grovt sandigt-grusigt material. Ytan är i allmänhet överdragen av ett 

flätverk av gamla strömfåror. 

Limnisk~ former 

I samband med inlandsisens avsmältning bildades, som redan nämnts vid 

beskrivningen av de glacifluviala avlagringarna, isdämda sjöar. Genom 

vågverkan vid stränderna uppstod strandhak eller strandvallar, som nu 

kvarligger i form av fossila issjöstrandlinjer. De bär vittne om sjöar 

som ofta nådde högt upp på fjällsluttningarna men som tömdes när den 

dämmande isen smälte bort. 

Erosions- och ackumulationsformer bildas även i nutida sjöar genom 

vågornas verkan. Det är huvudsakligen ackumulationsformer som markeras 

på kartan som recenta strandformer. Dessa kan vara strandvallar, revlar 

eller uddar. Strandvallar bildas när rikligt med lösmaterial (t ex 

sand) finns att tillgå. Vid storm kastas detta upp i vallar ovanför 
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den normala vattenlinjen. Om sand genom vågor och strömmar i stället 
avlagras utefter stranden uppstår revlar och uddar av olika typer 

(t ex krumuddar). 

Former bildade genom sluttningsprocesser 

På sluttningar finns ett flertal former, som bildas genom tyngdkraftens 
inverkan på lösmaterialet, inte sällan kombination med tjälning eller 
vattentransport. Formgruppen är delvis polygenetisk, vilket betyder 
att formerna för sin bildning är beroende av mer än en process. Det är 
därför en stark förenkling när de på kartan återges med en enda färg, 
nämligen brun (jfr även strukturmark i lutande terräng och solifluk
tionsvalkar som båda fått violett beteckning). De sluttningsformer som 
urskilts vid karteringen är rasrännor, lavinblocktungor, talus, slam

strömmar, protalusvallar, skred och raviner. Dessa former började bildas 
i och med att isen försvann, och fortsätter alltjämt att bildas. 

När block och stenar genom vittring, t ex frostsprängning, bryts loss 
från branta bergssidor kan de falla ned och samlas i stora blockkäglor, 
talus (se fig 3), som täcker sluttningens nedre delar. 

Här och var ger berggrundens struktur särskilt goda angreppspunkter 
för vittring och ras. Material lossnar då upprepade gånger på samma 
ställe och det faller ned i bestämda stråk. Efter hand bildas s k ras
rännor (se fig 3) som styr mer och mer material till sig. 

Det är inte ovanligt att laviner banar sig väg genom dessa rännor och 
då drar med sig löst berggrundsmaterial långt ut på dalbottnen. När 
snön i lavinerna smälter bort, lämnas block och stenar kvar i lavin

blocktungor (se fig 3) i dalgången. Lavinblocktungorna kommer att 
sträcka sig mycket längre ut på dalbottnen än talus, som bildas genom 
vanliga ras. Ett stort antal lavinblocktungor i en dalgång ger i hög 
grad sin prägel åt landskapsbilden. 

När ras- eller vittringsmaterial inte faller direkt ned på marken utan 
först kommer på ett Snö- eller isfält och sedan glider nedför detta 
bildas en protalus-vall (= vall belägen framför talusen). När snöfältet 
sedan smälter bort, kommer inget rasmaterial att vara beläget mellan 
bergssidan och protalusvallen, som bildats vid snölegans kant. 
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Fig 3 Olika typer av sluttningsformer (efter Rapp 1959) 
Various types of landforms caused by slope processes 
l Talus (raskägla) 

2 Ras ränna 
Rockfall chute 

3 Lavinblocktunga 
Avalance boulder tongue 

4 Bergskredtunga 
Rockslide tongue 

Vid snösmältning eller häftigt regnväder kan det inträffa att vatten 
börjar rinna nedför en sluttning, där normalt inga vattendrag går, 
och därvid drar med sig delar av det vattenmättade underlaget. Det 

bildas en grötliknande massa som flyter ned över sluttningen i en s k 
slamström (eng mudflow). Den lämnar efter sig en karakteristisk fåra 
ofta med låga sidovallar. 

Raviner i vidsträckt bemärkelse är skarpt V-formade dalar, normalt 
utan vattendrag. De bildas genom kombinationer av jordflytning och 
avspolningsprocesser. Raviner har ingetegentligt avrinningsområde, 

utan är isolerade företeelser knutna till sluttningen. I branta slutt
ningar, täckta med lösa jordarter, uppträder de som korta fåror utan 
vegetation, vilket visar att recenta avspolningsprocesser är verksamma. 

Inom områden med finsediment får ravinerna en något annorlunda utform
ning. De bildar långa grenade dalar, inte sällan vegetationsklädda. De 
uppkommer genom att jordartens normala hållfasthet nedsättes när marken 
är uppblött. Därvid glider materialet ned i ravinen, där det förs bort 
av rinnande vatten. Processen sker i allmänhet långsamt men kan acce
lereras, t ex vid häftiga regn. 
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Även solifluktionsvalkar bildas genom jordflytning, men på grund av den 
med solifluktionen sammanhä'ngande tjälningsprocessen hänförs de till 

frostmarksformerna. 

Frostmarksformer 

Frostmarksformer bildas genom upprepad tjälning och upptining av mark

lagret, varvid mönster av olika typer uppstår. Utformningen blir bero
ende av faktorer som t ex material, lutning, tillgång på vatten, frostens 

intensitet och varaktighet. 

Dessa mönster som gemensamt brukar kallas strukturmark har givit anled

ning till en rikt differentierad terminologi. Av karteringstekniska 

skäl har dock ingen långtgående differentiering kunnat ske vid invente

ringen. 

Strukturmarken består vanligen av element, som var för sig är för små 

för att kunna urskiljas vid tolkning av tillgängligt flygbildsmaterial . 

Genom att likartade former uppträder i stora mängder ger de sig till

känna på f)ygbiJderna som en speciell textur. Tolkningen av struktur

marken är dock mer osäker än tolkningen av övriga objekt och fältarbetena 

har visat att brister i markeringarna kan förekomma. Det har emellertid 

ansetts angeläget att ge en kartografisk redovisning trots dessa luckor. 
I sammanhanget kan erinras om att praktiskt taget all mark i fjällen är 

påverkad av frosten. 

Strukturmark i plan terräng består huvudsakligen av stenringar, sten

gropar och jordrutor. Dessa mönster bildas genom att det ursprungliga 
materialet genom frostens inverkan sorteras till tydliga former, där 

som t ex hos stenringar en krans av stenar omger ett område av finare 

material. Dessa ringar kan ligga intill varandra och bildar då polygon
nät. Strukturmark i lutande terräng bildas på samma sätt som plan 

terräng men blir på grund av tyngdkraftens inverkan utdragna i slutt

ningens riktning (se fig 4). 

Tundrapolygoner förekommer, som namnet antyder, på tundran, t ex i 

norra Sibirien och norra Kanada. De anses bildade vid stark köld genom 

att marken spricker upp i polygonformade mönster. I sprickorna bildas 

efter hand kilar av is som när isen smälter ersätts av uppifrån ned

rasat material. I huvudsak "fossila" tundrapolygoner är sedan början 
av 1960-talet kända från våra fjäll. De brukar där ha en diameter av 
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Fig 4 Strukturmark i plan och lutande terräng 

Patterned ground on flat terrain and slopes 

Stenringar Sorted circ1es 

2 Terracetter och stenströmmar Sorted steps and sorted stripes 

3 Jordrutor och stengropar Nonsorted circ1es and stone pits 

10-40 m. De forna sprickorna återspeglas av små diken, 1-2 dm djupa, 

oftast bevuxna med risväxter. 

Blocksänkor bildar grunda svackor, i allmänhet med en diameter under 

100 m; dessa är helt täckta av block. Bildningen underlagras vanligen 

aven relativt finkornig jordart med benägenhet till tjä11yftning. På 

grund av läget i terrängen ligger grundvattenytan dessutom normalt 

högt, vilket ytterligare befordrar tjä11yftningen. Blocken har ursprung

ligen legat i det finkornig1 materialet men genom tjälningsprocesserna 

har de successivt lyfts upp ur detta och anrikats på ytan. Det kan 
tilläggas att dylika blocksänkor särskilt i fjällen kan vara svåra att 

skilja från b10ckiga ytor som uppstått på annat sätt, t ex genom frost
sprängning. 
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I sluttningar med tjäle anrikas vatten ovanpå det frusna underlaget när 

ytlagret tinar. Detta resulterar i solifluktion (en typ av jordflytning). 
Denna kännetecknas av att det uppstår breda solifluktionsvalkar genom 

att marklagret sakta glider nedför sluttningen. Valkarna får en rundad 
framkant som om de rullade nedför sluttningen i form av långa girlander. 

Palsar är på myrar förekommande kullar av ständigt frusen torv. Huvud
typerna är kupolpalsar, palsflak och palsryggar. Det finns också över

gångsformer mellan dem och tillfälligt frusna tuvor eller strängar på 
myrarna. 

Kupolpalsar består av stora (i allmänhet 2-4 m höga) torvkullar till 

färg och form påminnande om jättestora chokladpuddingar. Torven är 

uppsprucken och·ofta helt utan vegetation. Palsflaken och palsryggarna 

däremot är betydligt lägre (sällan högre än l m) och vegetationsklädda. 
De hänger ofta ihop i komplex som täcker stora delar av myrarna. 

Någon differentiering av de olika palstyperna har inte gjorts på kartan. 

De har betecknats med svart färg som är avsedd för biogena och antro

pogena former. Det faktum att frostprocesserna har en avgörande inver
kan på bildningen av palsar kunde ha motiverat beteckningar med vio

lett färg på kartan, vilket emellertid skulle kunnat medföra samman

blandning med övriga frostmarksformer. 

Karstformer 

Kalksten består av karbonater (främst kalcium- och magnesiumkarbonater). 

Dessa är mycket känsliga för surt vatten. I naturen förekommer i all
mänhet små mängder syror i vattnet, framför allt kolsyra. Dessa syror 
kan lösa upp kalkstenar och bilda håligheter, grottor och underjordiska 

kanaler. Sådana erosionsfenomen går under benämningen karst. Begreppet 

brukar även omfatta utfällning av kalk, t ex i form av droppstenar. 
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Storrutan 28 G Virihaure inrymmer delar av de västra Norrbott~nsfjällen 
på gränsen till Norge. Läget framgår av fig 5. Av storrutan faller 
knappt hälften inom Norge. Denna del har inte undersökts i samband med 
karteringsarbetena, varför med kartområdet i texten menas den svenska 
delen av storrutan. 

Flygbildstolkningen och huvuddelen av fältarbetena genomfördes under 
1973; några kompletterande terrängkontroller företogs sommaren 1975. 
Terrängkontrollernas omfattning framgår av fig 6. Kartområdets ringa 
objektinnehåll har varit anledningen till de begränsade fältarbets
insatserna. Tidigare undersökningar inom området, främst av Gavelin, 
Norde11 samt Rapp och medarbetare, har ytterligare bidragit till att 
minska behovet av terrängkontroller. 

'11" l'· 1'· 22· 

u· 

Fig 5 Undersökningsområdets läge. o 200km 
'-' __ -.J I 

Location map. , .. 
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Fig 6 Markkontroller har utförts utmed angivna rutter. Dessutom 
har flygrekognosceringar företagits framför allt i områdets 
norra delar. 
The photo interpretation has been checked with field work 
along the above routes and with aerial reconnaissance in 
the northern part of the area. 

Som underlag vid karteringen har använts konceptet (i skalan 1:50 000) 
till fältkartan 28 G Virihaure i Topografisk karta över Sverige. Namn
sättningen på den geomorfologiska kartan och i texten överensstämmer 
också med denna karta (jfr namnkartan fig 7). 

Kartområdet domineras av de stora sjöarna Virihaure, Vastenjaure och 
Sallohaure, belägna 579, 547 resp 546 m ö h. Sjöarna ligger i ett 
stort lågfjällsområde, som i väster, söder och öster omges av högre 
fjällmassiv. Det är dock endast i söder och sydöst som dessa massiv 
berör kartområdet (jfr höjdskiktskartan fig 8). Högst är Svenska Stor
toppen i Sulitelma (l 877 m ö h). Massiven Jeknaffo, Kierkevare, 
Sierkatjåkkå och Kaisekietj-tjåkkåh, som också är belägna inom kart
områdets södra del, har toppar som höjer sig mer än l 500 m ö h. övriga 
delar av området är lägre och når endast undantagsvis över l 200-meters-
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Fig 7 Namnkarta. Place-names in the Virihaure area. 

nivån. Områdets lägsta punkt (ca 540 m ö h) är belägen 
dalgång, där landet sänker sig mot Stora Lulevatten. 

Silpo
tjåkkå 

Vuojatätnos 

Området utgörs till större delen av kalfjäll men hyser smärre bestånd 
av fjällbjörk vid Staloluokta och utefter Låddejåkkå. Fynd av fossila 
tallstubbar på Titernjarka, NV om Staloluokta (Rapp-Annersten 1969, 
s 76), visar att området tidigare (för ca 4 500 år sedan) haft en mer 
omfattande skogsbeklädnad. Den omväxlande berggrunden med inslag av 
t ex serpentin och kalkstenar har givit förutsättningar för en mycket 
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Fig 8 Höjdskiktskarta. Relief map. 

rik flora med många ovanliga växter (Selander 1942, 1950, Rune 1963a, b 
och tidigare). I områdets östra delar förekommer myrmarker i vissa dal
gångar. Dessa upptar emellertid mycket små ytor (mindre än 0,5 % av 
arealen). De har inte markerats på den geomorfologiska kartan, men 
deras utbredning framgår av den topografiska kartan. 
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Några av Sveriges största glaciärer ligger helt eller delvis inom om
rådet. I Sulitelmaområdet når således de nordligaste delarna av Stuorra
jekna och Salajekna in över kartbladsgränsen, medan den 12 km2 stora 
Almåijekna i sin helhet faller inom kartområdet. Dessa tre är Sveriges 
största glaciärer, alla med ytor överstigande 10 km2. I övrigt påträffas 
endast ett fåtal små glaciärer inom området. En dylik har på kartan mar
kerats vid Kuoutelistjåkkå, trots att den inte är redovisad i glaciär
inventeringen över Nordskandinavien (0strem et al 1973). Den har näm
ligen inte kunnat upptäckas på flygbilder utan har markerats på grund
val aven flygrekognoscering vid vilken skiktad is och en liten morän
rygg kunde iakttagas. Senare markobservationer har på grund av snö
förhållandena inte kunnat bidra till att med större säkerhet fastställa 
glaciärens existens (Lars Göran Sundblad muntl medd). 

BESKRIVNING AV TERRÄNGFORMERNA OCH LANDSKAPSUTVECKLINGEN 

Berggrunden och dess storformer 

Området ligger helt inom den geologiska fjällkedjan. Denna består av 
en hel serie skollor, som under bergskedjebildningen skjutits in över 
den fennoskandiska urbergsskölden från väster. Bergarterna består 
huvudsakligen av fylliter, glimmerskiffrar, amfiboliter, gnejser och 
kalkstenar (se fig 9). Det finns även bergarter som visar att vulka
nisk verksamhet förekommit, t ex s k kuddlavor vid Låtatj (Kulling 
1962, s 256). Den omilda behandling bergarterna utsatts för under 

bergskedjeveckningen har delvis gjort de ingående bergarts leden mycket 
svåra att avgränsa. Områdets berggrund har undersökts av G Kautsky 
(1953) och O Kulling (Kulling 1962 och Strand-Kulling 1970); de har 
nått delvis olikartade resultat i fråga om dateringar och bergarts
gränser (Kulling 1962, s 258). 

I stora delar av kartområdet är bergarterna relativt lösa och lätt
vittrade, t ex fylliter, glimmerskiffrar och kalkstenar (fig 9). På 
grundval av vissa fossilfynd har de tolkats som bildade under ordo
vicium. Stratigrafiskt tillhör området den övre skollberggrunden; 
delen kring Sulitelma och Almåijekna räknas av Kulling till Lapplands 
översta storskollor. 
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Fig 9 Berggrundskarta över Virihauretrakten. Omritad efter 
Magnusson et al (1962). 
Geological map of the Virihaure area. Redrawn af ter 
Magnusson et al (1962). 
Fyllit och glimmerskiffer 
Phyllite and mica schist 

r~g§~J Amfibolit 
~/./. Amphibolite 

~ 
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Granatrik glimmerskiffer och gnejs 
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_ Peridotit och serpentin 
Peridotite and serpentine 
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De lösare bergarternas stora inverkan på morfologin har påpekats av 
Frödin (1914). I de västra fjällområdena har denudationen således 
kunnat framskrida hastigare än i högfjällsområdena längre österut 
(Sarek t ex), där berggrunden nästan uteslutande består av amfibolit 
och syenit. Den ursprungliga landytan har förmodligen haft ett jämnt 
fall från väster mot öster med dalgångarna i riktningen VNV-OSO. Rester 
av dessa dalar kan ännu skönjas i Sarekområdet, där djupa genombrotts
dalar skär igenom amfibolitmassivet, t ex vid Sarvesvagge, Kuopervagge 
och Sierkavagge. 

Eftersom denudationen var effektivare i väster, vidgades dalgångarna 
där snabbare än i amfibolitområdet. Så småningom - när nedbrytningen 
pågått tillräckligt länge - fann vattendragen avrinningsmöjligheter 
norrut mot Stora Lulevatten, som genom sin storlek förmått skära den 
djupaste dalgången genom amfibolitmassivet. Resultatet har således 
blivit att vattendrag, som ursprungligen rann österut, genom denna 
"floderövring" (eng "river capture") avlänkades åt väster och blev 
källflöden till Stora Lule älv i norr. 

Berggrundens struktur och sammansättning har även haft betydelse för 
detaljmorfologin. Så beror t ex alla spetsiga uddar som från Titern
jarka går ut i Virihaure av hårdare bergsribbor med en strykning mot 
nordväst (se fig 10). 

Några rester av äldre slättområden, vanliga företeelser i de östliga 
lågfjällen och i skogslandet, har inte kunnat påvisas inom kartområdet. 
De stora arealer med kalt berg som finns flerstädes utefter. huvud
vattendelaren i norra Lappland är synnerligen påtagliga inom Virihaure
området (fig 11). Det geomorfologiska kartbladets västra hälft präglas 
således helt av den grå färgen för kalt berg. Orsakerna till det kala 
bergets stora utbredning i de västliga fjälltrakterna har behandlats 
bl a av Svensson (1959) och Rudberg (1967), som förefaller vara eniga 
om att berggrundens sammansättning och struktur endast varit av under
ordnad betydelse. I stället återspeglas sannolikt vissa principer i 
inlandsisens rörelsemönster. Framför allt synes områdets läge väster 
om isdelaren nära Atlanten vara av betydelse. Detta innebär att om
rådet under långa tider befunnit sig under en is som med jämförelse
vis stor hastighet och hög erosionsförmåga strömmat ut mot Atlanten. 
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Fig 10 Spetsiga uddar vid Titernjarka i Virihaure 
betingade av berggrundens struktur. 
Land tongues at Ti~ernjarka in Lake Virihaure 
determined by the geological structures . . 

Det finns emellertid ytterligare ett antal möjliga förklaringar till 
det kala bergets utbredning (jfr Rudberg 1967). Den slutgiltiga or
saken är dock svår att fastställa, eftersom l andskapsutveck l i ngen före 

- , 
sista nedisningens avsmältningsfas är så föga käpd. 

När det gäller istidernas inledningsskeden har dessa präglats aven 
utbredd nischglaciation i de högre bergs områdena -(t ex Sarek och Suli
telma) . Eftersom Virihaureområdet i stor utsträckning saknar högfjäll 
är oCkså antalet nischer litet. Tydliga nischer finns endast på Suli
telma och Kierkevare. 
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Figll Stora arealer av kalt berg karakteriserar de västra 
delarna av kartbladsområdet. 
Large areas with bedrock outcrops characterize 
the western parts of the mappe~ area. 

Inte heller glacialt präglade kantlinjer är vanliga i detta område. 
De påträffas endast sparsamt i de ovannämnda massiven samt väster om 
Rakovaratj. På norska sidan om riksgränsen blir de glaciala kant
linjerna mycket vanligare och utgör där begränsningar för djupt in
skurna fjorddalar. Virihaureområdet präglas snarast aven lågfjälls
topografi, där stora sjöar utgör ett markant inslag. 

Sjöarna Virihaure och Vastenjaure är belägna i s k överfördjupade 
bäcken. Dessa har formen av djupa tråg i berggrunden, där största 
djupet vida överstiger djupet till fast berg vid utloppet. Virihaures 
största djup är 138 m och Vastenjaures 134 m (Frödin 1918). Dessa 
överfördjupade bäcken kan knappast tänkas ha uppkommit annat än genom 
glaciärerosion. 
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Som tidigare nämnts saknas moräntäcke över mycket stora arealer och 
" där det finns tycks det mestadels vara tunt. Moräntäckets ytformer 

blir härigenom föga differentierade. Rogenmorän saknas helt, medan 
andra ~yper av kuperad moränterräng förekommer i några mindre områden, 
t eX vid Råvvejaure och söder om Sallohaure. Genom att berggrunden 
till stor del består av lösa bergarter är moränen på sina ställen på
fallande finkornig, vilket eventuellt kan vara förklaringen till upp
komsten av drumliniseringsfenomen. Sådana finner man t ex på Svartin
junjes (fig 12) och Stuor Liemak. Delvis är moränen avlagrad i lä 
(i relation till den sista isrörelsen) av uppstickande bergspartier. 
Ytor med "fluted moraine" finns framför vissa av de recenta glaciärer
na (~strem et al 1973). På grund av kartskalan har dessa former endast 
kunnat markeras framför AlmHjekna. 

Fig 12 "Flutings" på S.vartinjunjes mellan Sallohaure 
och Vastenjaure. 
Flutings at Svartinjunjes between the lakes 
Sallohaure and Vastenjaure. 
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De recenta glaciärerna utmärks av påfallande små moräner. Detta kan be
ro på den allmänna bristen på lösmaterial i området och på att moräner
na saknar iskärna. Ett undantag utgör dock en mindre glaciär på Suli
telmas nordsida, vars front omges av väldiga isfyllda moräner (~strem 

1964, s 323). 

Glacifluviala och fluviala former 

Entydigt glacifluviala erosionsformer är sällsynta eller delvis svåra 
att urskilja inom kartornrådet. De flesta bäck- och älvfåror som fort
farande är i bruk har förmodligen använts även av inlandsisens smält
vatten. Diffusa glacifluviala erosionsspår finns emellertid i Lådde
jåkkas och Miellätnos dalgångar. De tycks närmast vara av lateral 
typ, dvs bildade av vatten som runnit fram mellan iskanten och dal
sidan. Några tydliga serier av israndrännor har dock inte bildats. 

Även övriga fluviala erosionsformer förekommer sparsamt. Vattenfall 
och forsar finner man t ex i Miellätno, Kieddejåkkå och Stalojåkkå, 
där hårdare bergribbor inte kunnat genomskäras av vattendragen. 
Meanderlopp finns i några mindre vattendrag samt i Miellätno, där även 
några större meandrar blivit avskurna och bildat korvsjöar. 

Bland ackumulationsformerna skall i första hand de glacifluviala be
röras. Korta rullstensåsar påträffas i flera dalgångar. Längre och 
mera välutvecklade åssystem förekommer i Miellätnos dalgång samt ut
efter Stalojåkkå. Det senare består av ett drygt fem kilometer långt 
komplex av åsar, kuperade glacifluviala ackumulationer och" svämkäglor 
(se fig 30). 

Staloåsen är delvis utbildad som en dubbelås (se fig 13), dvs den be
står långa "sträckor av två jämnhöga ryggar i stället för en enda. Genom 
en noggrann analys av åsens materialsammansättning och lagringsförhål
landen kan Nordell (1965, s 47) visa att åsmaterialet ej längre ligger 
kvar, där det ursprungligen avlagrades. Av detta förhållande drar han 
slutsatsen att åsen bildats i en kanal uppe på isen och att materialet 
omlagrats när isen smälte. Argumentationen kan emellertid med lika 
rätt användas för en ås avlagrad i en tunnel inuti isen. 

Assystemet i Miellätnos dalgång består av Arasåsen och Miellätnosåsen. 
Den förra är ca 4 km lång och går från passet mellan Aras och Ala
tjåkkå i NNO-lig riktning ned mot Miellätno (se fig 14 och 29), där 
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Fig 13 Staloåsen är delvis utbildad som en dubbelås. 
The Stalo esker is partly developed as a double
crested esker. 

den försvinner. Asen utgörs från passpunkten och norrut till en början 
aven dubbel ås där den västra ryggen är något högre. De båda ryggarna 
förenas eme 11erti d snart ti 11 en enda ås - bitvi s 10-12 m hög - som ' 
nere vid Mie11ätno upplöses i enskilda åsku11ar. Ungefär mitt på slutt
ningen är åsen genomskuren aven bäck från Alatjåkkå. Vid grävning i 
den 4-5 m höga skärningen befanns åsen bestå av väl rundade stenar och 
block. Vanligast förekommande var stenar med diametern 5-6 cm, men 
även block med diametrar kring 50 cm var väl - representerade. Ingen tyd
lig skiktning kunde iakttas i det grova materialet. De långsträckta 
stenarna stupade dock norrut, varf,ör man kan anta att åsen avlagrats 
aven smältvattenström från söder. 

Assystemets andra del är en stor glacifluvial ackumulation i mellersta 
Miellätno (från östra kartbladskanten och in på bladet Sarek). Avlag
ringen består aven ca 2 km lång seri4:! av flacka kullar som reser sig 
drygt 50 m över dalbottnen (se fig 14 -och 29). Bildningens sydsida har 
eroderats av Miellätno, varigenom en hög rasbrant har ' uppstått som 
givit den mot norr sluttande ackumulationen ett skarpt krön. Avlag
ringen ansluter i norr mot bergssidan i flacka terrasser som genom
skurits av ett antal små ravinliknande dalgångar. Dessa är delvis av 
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Fig 14 Arasåsen med Mie11ätnoav1agringen i bakgrunden. 
The Aras esker with the Mie11ätno accumu1ation 
in the distance. 

postglacialt ursprung, vilket inbäddade trästycken visar (Sernander 
1900). Materialet i ackumulationen består till största delen av sand 
och mo (se fig 15), men även lager av knytnävsstora stenar förekommer . 
Större block eller grusiga-steniga lager är dock ovanliga. Lagrings
förhållandena är något oregelbundna med olika branta lagerstupningar. 
En allmän stupning mot öster eller nordöst kan dock sägas råda. Lokala 
avvikelser låter sig ofta förklaras av närliggande dödishål. Påfa11an~ 
de stora mängder finmaterial finns på avlagringens norra och östra 
delar. Detta förhållande samt lagerstupningen antyder att avlagringen 
är uppbyggd aven smältvattenström från väster . 

Avlagringen omtalades första gången av Hamberg (1900, .s 48), som gjorde 
gällande att det skulle röra sig om en 85 m hög rullstensås. Den ovan
liga storleken gjorde att avlagringens genes drogs i tvivelsmål. Tanner 

(1934, s 88) menade att avlagringen var så stor att den inte kunde ha 
bildats i en tunnel under isen uta~ måste ha avsatts i ett vattendrag 
på eller invid iskanten. Avlagringens höjd har vid senare mätningar 
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Fig 15 Kornstorleksfördelningen i två skikt i Miellätno
avlagringen. Lagren är mycket välsorterade, vilket 
visas av kurvornas branta förlopp. 
Grain size distribution in two layers of the Miellätno 
accumulation. The layers are clearly graded as is shown 
by the steep inclination of the curves. 

(Nordell 1965, s 120) visat sig vara endast 51 m. Även detta är en 
ovanligt stor höjd och Nordell har hållit fast vid Tanners ide om 
ett supraglacialt bildningssätt. Han ser avlagringen som en länk i 
ett åssystem från Alkajaure (i Sarek) till Arasåsen vid Virihaure, 
bildat i en kanal uppe på isen. Mot tanken på en bildning uppe på 
isen kan invändas att det på flera ställen förekommer stora block uppe 
på det sorterade materialet. Speciellt i fråga om Arasåsen talar detta 
för en bildning i en tunnel i eller under isen. För Miellätnoavlag
ringens del måste även möjligheten av blocktransport med isberg tas 
i beaktande, då flera tecken tyder på att en issjö kan ha dämts upp 
i dalgången. Avlagringen kan delvis också vara avsatt i denna sjö. 
Landskapsutvecklingen i området skall närmare diskuteras i samband 
med isavsmältningen. 

Ytterligare några åsar finns vid Sallohaure. Tukijåkkå och Kieddaure. 
Den sistnämnda har av Nordell (1965, s 123) tolkats som en fortsätt
ning på Staloåsen. 

Slukåsar förekommer ganska sparsamt och i nämnvärda koncentrationer 
endast på lokaler vid Vastenjaure, Vuojatätno och Miellätno (fig 16). 
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Fig 16 Slukåsar nedanför Huornatj vid Miel1ätno. 
Subglacia11y engorged eskers at the foot of 
Huornatj on Miellätno. 

På båda sidor om Mie11ätno just norr om Aras förekommer en svit av 
4-6 m höga ryggar. De är skarpt asymmetriska. vilket främst tycks be
ro på nivation (= erosion betingad av snö). Materialet i ryggarna har 
undersökts av Alenius-Aronsson (1961). Endast i en rygg har påträffats 
sorterat material. vilket i kombination med en stenorientering tvärs 
ryggen föranledde A1enius-Aronsson att anta att ryggarna inte är sluk
åsar utan ändmoräner. I den tolkningen instämmer även Nordell (1965) .• 
som anser att det rör sig om ändmoräner bildade vid en mindre fram
stöt från öster aven istunga i Mie11ätnos dalgång. Att det knappast 
är fråga om slukåsar med sorterad kärna och moränkappa av den typ som 
Mannerfe1t beskrivit (1945) torde stå klart. Ryggarna slingrar emeller
tid nedöver sluttningen i små vindlingar mycket typiska för slukåsar. 
Dessa skarpa krökar är dock knappast förenliga med den jämna bågformen 
hos ändmoräner avlagrade på land. Det är vidare inte ovanligt att osor
terat material påträffas vid grävning i ryggar som på morfologiska 
grunder måste betraktas som tunnelfyll nader av subg1 a~i 'a 1t ursprung .. 

Ett flertal deltan förekommer inom området. Ett större delta har byggts 

upp av Låddejåkkå ' i Vastenjaure. medan de flesta andra är- små och knut
na till de nuvarande vattendragen. Alla dessa deltan är alltjämt under 
uppbyggnad. men det finns även fossila deltan bildade av inlandsisens 
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Fig 17 Älvvallar i Miellätnos dalgång. Mönstret visar 
de tidigare meanderbågarna. 
River levees in the Miellätno valley . The pattern 
shows the former meanders. 

smältvatten. Några sådana har påträffats vid ~ieddaure, Miellätno och 
Kåbtåluokta. De är dock alla små och delvis nedbrutna av senare tiders 
erosion. 

Ett antal mindre svämkäglor har noterats i områdets södra del. De är 
avlagrade framför recenta jåkkar men även knutna till slamströmmar 
("mud flows"). Med undantag för de tidigare omnämnda svämkäglorna i. 
5talovagge tycks de flesta vara recenta. 

Älvsediment med älvvallar påträffas i betydande omfattning endast 
Miellätnos dalgång (se fig 17). 

Limniska former och isdämda sjöar 

Issjöbildningar är kända inom området sedan en lång tid tillbaka. 
Gavelin (1906) beskriver mer eller mindre välutbildade horisontella 
terrasser och ackumulationsplatåer, som han hänför till strandmärken 
efter issjöar. 
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Med stöd av de föreställningar om isavsmältning och uppdämning av 
stora vattenmassor som rådde vid sekelskiftet rekonstruerade Gavelin 
ett vidsträckt issjösystem med mycket stora fria vattenytor. Den 
största issjön skulle ha sträckt sig från östra Virihaure långt in 
i Miellätnos, Kieddaures och Stalojåkkås dalgångar. Vattenytan borde 
då ha legat ca 120 m högre än Virihaures nuvarande yta och sjön skulle 
ha dämts upp aven is i Virihaurebäckenet som drog sig tillbaka mot 
högfjällen i väster. 

Fossila deltan och issjöstrandlinjer bär otvetydigt vittnesbörd om att 
issjöar verkligen förekommit inom Virihaureområdet. Det förefaller 
dock foga troligt att någon issjö nådde så kolossala proportioner, 
som den av Gavelin (1906) beskrivna sjön. Strandmärkenas läge och 
ringa antal tyder snarare på existensen av flera mindre issjöar. 

Eftersom en istunga drog sig tillbaka in i Stalojåkkås dalgång, fanns 
här inte förutsättningar för annat än små lokala uppdämningar mellan 
istungan och fjällsidan. Sådana laterala uppdämningar har också an
tytts av Nordell (1965) och Quitzow (1972) som omtalar kameskullar 
bland de glacifluviala avlagringarna iStalovagge. 

Bättre förutsättningar för uppdämningar av issjöar fanns i Kieddaures 
dalgång, där isen drog sig tillbaka åt sydväst och spärrade Kiedde
jåkkå. Där finns två fossila deltan och avlagringar av finmaterial , 
som av Gavelin tolkats som issjösediment. Inslaget av issjösediment 
bekräftas av Rapp-Annersten (1969, s 77) som även påpekar förekomsten 
aven ovanligt finkornig morän i dalgången. Den forna issjön torde 
knappast ha täckt mer än området runt sjön Kieddaure och ytterligare 
ca 3 km av den flacka dalgången uppströms sjön. Eftersom strandmärken 
helt saknas längs Virihaures östra strand är det svårt att dela 
Gavelins (1906) uppfattning att denna issjö kunde ha haft förbindelse 
med issjön i Miellätnos dalgång 9 km längre norrut. 

I Miellätnos dalgång finns ett delta i passet mellan Aras och Alatjåkkå. 
Det är utbildat i hjärtform med en kraftig inskärning i mitten, sluttar 
svagt mot norr och avslutas med en brant. Vissa smärre ackumulationer 
av grus och sand just norr om branten har av Alenius-Aronsson (1961, 
s 25) tolkats som ackumulationer.i dödishål, vilket skulle innebära 
att branten inte är en naturlig deJtafront utan bildad genom uppdäm
ning mot en istunga i Miellätnos dalgång. 
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På motsatta dalsidan nedanför Huornatj och Mattåive har Gavelin (1906, 
s 156) iakttagit en "skarpt markerad terrass synlig redan på långt 
håll". Nordell (1965, s 119) rapporterar två små korta terrasser, 
706 respektive 740 m ö h, vilka båda lutar svagt åt väster (den undre 
0,7 m/100 m). Under arbetena med den geomorfologiska kartan har också 
en linjering av sluttningen iakttagits. Med tanke på att en del dif
fusa rännor kunnat konstateras har nämnda linje inte markerats som is
sjöstrandlinje på kartan. Det finns dock mycket som talar för att det 
verkligen rör sig om en sådan. Nordell (1965, s 119) hänför den till 
en marginalissjö i svackan mellan Huornatj och Mattåive men menar 
(1965, s 120) att "några bevis på att en stor issjö legat i Mellätno
dalen finns ej". 

Bedömningen av sjöns storlek blir avhängig av hur deltat på motsatta 
dalsidan och finmaterialet i dalgången tolkas. Deltat ligger på samma 
nivå som strandlinjen (drygt 700 m ö h) och har tillsammans med fin
materialet i dalgången av Gavelin (a a) ansetts tillhöra en och samma 
issjö. Finmaterialet är delvis svårtolkat, eftersom det inte finns 
något heltäckande lager av otvetydiga issjösediment utan endast fläck
visa förekomster av sediment med övergångar mot både recenta älvsedi
ment och finkornig morän. Summeras indicierna kan det konstateras att 
en eller flera issjöar förekommit i dalgången. Bristen på kontinuitet 
i strandmärken och sedimentlager låter dock förmoda att sjöarna varit 
små och av måttlig varaktighet. 

Issjöar har också förekommit i Vastenjaures östligaste del. Detta om
råde har emellertid inte behandlats av Gavelin eller Nordell. På 
Vattenfallsstyrelsens kvartärgeologiska karta över Virihaureområdet 
har däremot en issjöstrandlinje norr om Vastenjaure markerats. Den är 
sammanhängande och väl synlig på en sträcka av drygt 5 km. I samband 
med den geomorfologiska karteringen har strandlinjens höjd över Vasten
jaures yta uppmätts till 32 m. Någon lutning hos strandlinjen har inte 
kunnat konstateras. Mätningarna har skett på fotogrammetrisk väg. 

På berget Allak söder om sjön finns några smärre kamesartade terrasser 
och deltan på olika höjder, som vittnar om att det funnits små laterala 
vattensamlingar. De lägsta terrasserna går dock att samordna till en 
nivå (ca 579 m ö h) som överensstämmer med strandlinjen norr om sjön. 
(Mätningarna är utförda på fotogrammetrisk väg.) Även på Låtatjs väst-
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sluttning finns mindre avlagringar som kan vara avsatta i en isdämd 
sjö. I samband med undersökningar vid Sallohaure och Vuojatätno re
konstruerade Frödin (1914, s 124) en stor issjö, som täckte både 
Sallohaure och östra änden av Vastenjaure. Strandmärken har emellertid 
inte alls påträffats i Sallohaures dalgång, varför det knappast torde 
vara realistiskt att räkna med en enda issjö av sådana dimensioner. 
Ett troligare alternativ är att strandlinjen norr om Vastenjaure 
representerar en issjö och att de olika strandmärkena söder om Vasten
jaure utformades av andra mindre issjöar, dämda aven is i Vastenjaure
sänkan. 

De recenta strandformer som markerats på kartan utgörs huvudsakligen 
av strandvallar. Normalt borde sådana uppträda rikligt vid sjöar av 
Vastenjaures och Virihaures storlek. Bristen på lösmaterial har dock 
inte skapat förutsättningar för några omfattande strandbildningar 
(av den typ som förekommer t ex vid Torneträsk). 

Inlandsisens avsmältning 

För att kunna bedöma landformernas vetenskapliga värde är kunskaper om 
deras tillkomstsätt och senare omformning av stor betydelse. Som fram
går av föregående avsnitt har den senaste inlandsisen och dess smält
vatten spelat en stor roll för terrängformernas utseende inom kart
området. Inlandsisens avsmältningsskede skall därför beröras något 
närmare. 

Virihaureområdet har under den senaste istiden varit helt täckt av is. 
Fynd av flyttblock av östliga bergarter på de högsta topparna (Markgren 
1963, s 60) visar att dessa varit täckta aven inlandsis med en is
rörelse från qstar mot väster. När isen började smälta, ändrades 
rörelsemönstret och det är i allmänhet endast isrörelserna under av
smältningens slutfas som kan rekonstrueras med hjälp av isräfflor och 
andra-formelement, t ex rullstensåsar och "flutings". Genom undersök
ningar bl a av Gavelin (1906), Markgren (1964) och Nordell (1965) är 
antalet räffeliakttagelser inom området stort (fig 18) och isrörelserna 
under avsmältningsskedet kan därigenom noga följas. 

Under en tidig fas av avsmältningsskedet strömmade isen ut från ett 
centrum sydöst om kartområdet och överskred det i nordvästlig riktning. 
Vid denna tid har isen varit relativt tjock och oberoende av terrängen. 
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Fig 18 Räffe1observationer. Kartan grundar sig på Nordells (1965) 
iakttagelser men har utökats med fältobservationer och 
litteraturuppgifter. 
Observations of glacial striae mainly from Nordel1 (1965) 
but augmented by other literature and field observations. 

Detta visas t ex av ytor med "flutings" på höjdområdena Svartinjunjes, 
Stuor Liemak och Låtatj (strax U om kartområdet). Allteftersom isen 
tunnades ut, blev den mera bunden till dalgångarna, där den gled fram 
i form av dalglaciärer. Denna uttunning innebar vidare att Sareks hög
fjäll i öster inte längre förmådde nära de stora isområdena i väster, 
utan högfjällen i Sulitelma och Blåmanisen (i Norge) övertog rollen som 
isleverantörer till Virihaureområdet. Denna omläggning av isröre1sen 
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från sydost till sydväst ger sig tydligt till känna i räffelriktning
arna (se speciellt Markgren 1964, s 59). Dessa studerades redan tidigt 
av Gavelin (1906), som emellertid genom en felaktig tolkning av ålders
förhållandena relaterade dem till en senglacial framstöt av Sulitelma
glaciären, vilken sedan skulle ha följts aven ny framstöt av huvud
isen i öster. Nordell (1965, s 17) har dock med ett väldokumenterat 
räffelmaterial kunnat bevisa "att de sydvästliga räfflorna represen
terar en is med rörelse från SV, som varit yngre än den sydostliga is
rörelsen" . 

Den förändring av isrörelsen som räfflorna bär vittnesbörd om bör inte 
tydas som att isen från sydost skulle ha dragit sig tillbaka varefter 
en framstöt från sydväst skulle gått fram över tidigare isfria områden, 
utan de båda räffelsystemen bör ses som bildade under en kontinuerlig 
isrecession (jfr Hoppe 1948, s 95). 

Med räfflornas hjälp kan en bild skapas av hur långt Sulitelmaisen 
kunnat göra sitt inflytande gällande (fig 18). Både söder och sydöst 
om kartområde påträffas räfflor, som radierar ut från Sulitelma
massivet. Stuor-Liemak är den östligaste punkt, där de sydvästliga 
räfflorna iakttagits. Längre mot norr finns de på Alatjåkkå, Aras och 
Huornatj. Eftersom den sistnämnda lokalen är av betydelse för tolk
ningen av avsmältningsförloppet, skall den beskrivas något närmare. 

Räfflorna upptäcktes på ca 850 m höjd på den rygg, som går ned från 
Huornatj i västsydvästlig riktning. Välutbildade och mycket tydligt 
parallella räfflor från S 400 O låter sig lätt iakttas men dessutom 
finns det korta grova räfflor, vars riktningar varierar något kring 
medelvärdet S 300 V. De senare har tolkats som yngre, eftersom de del
vis skär ned i det sydöstliga räffelsystemet. Räfflornas uppträdande 
på lokalen med ett tydligt, mycket strikt parallellt system från syd
öst och ett system med korta räfflor i något varierande riktningar 
mellan söder och väster, är mycket typiskt för området. Sådana lokal
beskrivningar återkommer både hos Gavelin (1906) och Nordell (1965). 

Huornatj är den nordligaste punkt där räfflor från Sulitelmaisen kunnat 
observeras. Längre västerut kan isens inflytande spåras vid Arasluoktas 
nordstrand och på ön Stuorsuoloi och vid Kasakjaures nordsida. 

Kontaktornrådet mellan Sulitelma- och' Sarekisarna kan studeras i Miellät
nos dalgång. Som räfflorna vid Arasluokta och på Huornatj visar, har 
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Fig 19 Kontakten mellan Sulitelmaisen och Sarekisen Miellätnos 
dalgång 
A Geomorfologisk skiss över dalgången. 
B När inlandsisen som helt täckte området började smälta, 

bildades ett isströmnät. Pilarna visar dräneringen under 
i sen. 

C Under den fortsatta avsmältningen delade isen upp sig i tre 
tungor. De två västliga är utlöpare från Sulitelmaisen 
medan den östliga närdes av Sarekisen. Det är mycket svårt 
- kanske omöjligt - att i detalj rekonstruera istungorna, 
varför figuren bör uppfattas som en principskiss. Istungan 
i väster blockerade Miellätnos naturliga dränering mot 
Vastenjaure varigenom en issjö bildades mellan tungorna. 
Slukåsarna tyder dock på att avrinningsvägen under istungan 
öppnades innan isen var helt avsmält. 

The contact between the Sulitelma glacier and the Sarek 
glacier in the Miellätno valley. 
A A geomorphological sketch map of the valley. 
B When the inland ice which completely covered the area 

started to melt a transection glacier was formed. The 
arrows show the subglacial drainage. 

C During the further deglaciation the ice divided into three 
tongues. The two westerly ones were outlet glaciers from 
the Sulitelma glacier, while the easterly one was nourished 
by the Sarek glacier. It is difficult - perhaps impossible -
to reproduce the ice tongues in uetail and therefore the 
figure ought to be looked upon as a principle sketch. The 
glacier tongue in the west blocked the natural drainage way 
to Vastenjaure and caused the formation of an ice-dammed 
lake between the tongues. The subglacially engorged eskers 
indicate that a drainage way was opened under the ice before 
the ice had completely melted away. 
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Sulitelmaisen trängt in ett stycke i Miellätnos dalgång. Det förefaller 
rimligt att anta att den stora glacifluviala ackumulationen söder om 
Mattåive avlagrats av smältvatten från Sulitelmaisen, men att isrörel
sen från väster inte nått längre. Detta betyder också att Arasåsen av
lagrats av smältvatten från söder. I och med att passet smälte fram 
mellan Aras och Alatjåkkå lämnade isälven sin tunnel och skar ut en 
kort ränna som leder till det lilla deltat på sluttningen mot Miellätno. 

Under den fortsatta isavsmältningen delades isen i Miellätnos dalgång 
(se fig 19) och mellan de båda glaciärtungorna uppstod en issjö. Stor
leken av denna sjö är, som tidigare påpekats, svår att avgöra utan in
gående undersökningar. Bristen på strandmärken talar för att den haft 
en blygsam omfattning och begränsad varaktighet. 

Den avslutande isrecessionen inom området har sedan skett mot Sulitelma
massivet i sydväst, såsom de yngsta räfflorna i Stalovagge och Sierka
tjåkkå visar. 

Former bildade genom sluttningsprocesser 

Områdets lågfjällstopografi med måttliga relativa höjdskillnader har 
inte givit förutsättningar för någon rikedom på sluttningsformer. De 
som påträffats vid karteringen är rasrännor, talus och slamsträmmar 
(mudflows): Större förekomster av talus finns väster om Rakovaratj, 
där topografin börjar bli brantare vid övergången till de norska f jord
dalarna. 

Frostmarksföreteelser 

Praktiskt taget all mark i fjällen är påverkad av frosten. Det under
liggande materialet samt frostens intensitet och varaktighet avgör 
vilka strukturer som bildas. Områdets lågfjällskaraktär och berg
grundens sammansättning sätter sin prägel på de förekommande frost
marksföreteelserna. Högfjällens vidsträckta blockhav med stenringar, 
stenströmmar o dyl saknas helt. Den mjuka och lättvittrade berggrunden 
har inte heller skapat förutsättningar för uppkomsten av block utan 
i stället gynnat bildningen av flytjordsfenomen - ett förhållande som 
också iakttagits i nordligaste Jämtland (J Lundqvist 1962, s 46). 
Solifluktionsvalkar påträffas företrädesvis på nordsluttningarna av 
Låtatj (se fig 20), Allak och Alatjåkkå men finns även på t ex Jeknaffo. 
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Fig 20 Solifluktionsvalkar på låtatj. Sluttningen har bearbetats 
av isens smältvatten som förekomsten av diffusa rännor 
och små glacifluviala ackumulationer visar. 
Solifluction lobes at Låtatj. The slope is influenced by 
the glacial melt-water as shown by traces of glqciofluvial 
channels and minor glaciofluvial ac~umulations. 

Spridda förekomster av strukturmark har iakttagits inom större delen 
av kartområdet. Som påpekats i den allmänna delen utgör de med hjälp 
av flygbilder karterade frostmarksformerna förmodligen end~st en mind
re del av den totala förekomsten. Tundrapolygoner, som bildar mycket 
stora nätlika mönster, låter sig väl iakttas på flygbilder (se fig 28). 
I Virihaureområdet förekommer de mycket rikligt, kanske rlkligare än 
någon annanstans i Lappland. Det var också i området SO om Kieddaure 
i Pållaurjåkkås dalgång (se fig 21) som de noterades för första gången 
i Lapplandsfjällen (Rapp et al 1962). Detta område har noga undersökts 
(Rapp-Annersten 1969), varvid polygonmönstren studerades, dels på ytan, 
de'ls ;- provgropar. Temperaturen uppmättes på olika djup ned till 4 m 
under markytan. Mätningarna visade att permafrost (evig tjäle) finns 
i området. Temperaturerna tycks doSk inte vara tillräckligt låga för 
att tundrapolygoner skall bildas i nutiden (Rapp-Annersten 1969, s 88). 
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Fig 21 Tundrapolygoner i På11aurjåkkås dalgång. Observera 
de små polygonerna inom de stora tundrapolygonerna. 
Tundra polygons (large nonsorted polygons) in Pållaurjåkkå 
river va11ey. Note the smaller polygons inside the 1arge 
tundrapolygons. 

De påträffade polygonerna har därför tolkats som fossila bildningar 
från tidigare perioder med kallare klimat. 

Recenta sprickor iakttogs under sommaren 1973 i tundrapolygonerna 
söder om Kåbtå l uokta. Spri ekorna var endas t några mi 11 i meter, breda 
och markerades främst av döda risväxter, som blivit tvärt avskurna. 
Liknande sprickor har också påträffats vid På1laurjåkkå (Rapp-Clark 
1971, s 76). Vid undersökningar i Nordnorge av sprickor med tunna is-
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linser har Svensson (1969) visat att dessa sprickor inte står i direkt 
samband med själva tundrapolygonernas bildning utan är att hänföra 
till den årliga tjälningscykeln. Att andra mindre omfattande frost
processer fortfarande pågår visar även de recenta polygoner som är be
lägna i de stora tundrapolygonerna~ 

ytterligare områden med tundrapolygoner finner man på Stuorsuoloi, 
vid Tukiluokta (Rapp-Annersten 1969). Nya lokaler med tundrapolygoner 
har upptäckts söder om Låddejåkkå. Det finns dessutom ett antal små
förekomster förutom de nu nämnda. Denna avsevärda koncentration av 
tundrapolygoner tycks till stor del bero på områdets lokalklimatiska 
förutsättningar. Under vintern är klimatet kallt och nederbörds
fattigt, varför något tjockt snötäcke som hindrar tjälen från att 
tränga ned ej bildas. Förekomsten av palsar visar att dessa klimat
förhållanden alltjämt består, även om kylan som Annerstens (Rapp
Annersten 1969) mätningar visat inte längre är tillräckligt stark för 
nybildning av tundrapolygoner. 

Bristen på ett isolerande snötäcke anses vara den främsta orsaken till 
att palsar bildas. De inom området påträffade palsarna är små (ca l m 
höga) och bildade som palsflak eller små kullar. Deras utseende skall 
något närmare beskrivas. En kilometer öster om Stalojåkkås utflöde ur 
Kapasluoppal påträffades ett område med palsflak (se fig 22). De var 
5-10 m breda, något lO-tal m långa och en knapp meter höga. överytan 
var helt bevuxen med risväxter. Vid grävning i palsarna visade sig 
torvlagret endast vara ca 40 cm tjockt och helt utan tjäle .. Denna på
träffades först 52 cm under markytan (augusti 1973) i en moig-mjälig 
mineraljord. 

Ett stort antal palsar finns sydöst om Staloluokta; några av dessa 
(i området mellan Kieddaure och Vuolep Pållaure) har undersökts av 
White och medarbetare (1969). Palsarna beskrivs som låga kullar (se 
fig 23), 5-7 m långa och 3-5 m breda och inte mer än 45-80 cm höga. 
Vid grävningar i dem (sommaren 1963) visade en pals ett 36-39 cm 
tjockt torvlager och därunder en delvis tjälad morän, medan en annan 
hade mellan 15-27 cm torv ovanpå en stenig morän. Tjälen påträffades 
först ett stycke ned i moränen. Alla dessa palsar hade öppna sprickor 
1963. Även övriga palsar, som senare undersökts, har haft sprickor 
i torven. När Clark och Rapp besökte palsarna igen 1967 (White et al 
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Fig 22 Palsflak vid Kapas1uoppa1. 
Fl'at-topped pa1sas at Kapas1uoppa1. 

1969, s 101), hade flera av dem kollapsat och sjunkit ned i myren. 
Sarrma intryck aven fortgående sammansjunkning' erhöll författaren 
vid ett besök vid Vuo1ep På11aure i augusti 1973. Små vattenpölar 
omgivna av låga ringformade torvvallar vittnade om sammansjunkna 
palsar. En låg palsliknande ,kul.le genomgrävdes, varvid det befanns 
att endast ca 10 cm torv täckte mineraljorden, som var påfallande 
stenig. Grävningen fortsattes till 75 cm djup, vilket motsvarar 
kullens höjd över myren " utan att någon tjäle påträffades. 

Låga palsar kan på kort tid nybildas och återigen försvinna beroende 
på svängningar i klimatet (Wramner 1973, s 44). Flera av palsarna vid 
Vuo1ep På1laure var 1963 beklädda med nyligen död vegetation (White 
et al 1969, s 100 och fig 23). Detta. tyder på att palsarna börjat 
växa under några kana år vid 1960-talets början men kollapsat under , 
senare varma somrar (jfr Wt'amner 19,73, s 23). 
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Fig 23 Låga palskullar vid Vuolep Pållaure. 
Low palsa mounds at Vuolep Pållaure. 

Karstformer 

Virihaureområdets kalkhaltiga bergarter har givit förutsättningar för 
bildning av karstformer. De är dock så små, att de inte varit möjliga 
att upptäcka på tillgängligt flygbildsmaterial, varför de inte heller 
har markerats på kartan. Figur 24 utgör en sammanställning av kända 
karstförekomster. 

Hittills inom området upptäckta karstformer är av blygsam omfattning. 
De består mestadels av mindre håligheter och grottor, varierande i 
längd från någon meter upp till 30 m. Till dessa är oftast underjordiska 

bäckar knutna som försvinner ned i slukhål eller kommer fram ur små 
tunnlar (se fig 25). En sådan tunnelmynning har observerats på Titern
jarka (Nordell 1965, s 115), medan en serie om sju slukhål finns nord
väst om Jeknaffo (Expedition Argaladei 1972, s 37). Ett antal grottor 
har vidare iakttagits vid Råvvejaure,och Hadditvare (Expedition 
Argaladei 1970,1971,1972). Ingen grotta tycks dock vara mer än 10 m 
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Fig 24 Karstförekomster inom Virihaureområdet efter Expedition 
Argaladei (1970, 1971, 1972 och 1974) och efter Y Freij 
och R Sjöberg (muntl medd). 
Karst occurrences in the Virihaure area according to 
Expedition Argaladei (1970,1971,1972,1974) and to Y Freij 
and R Sjöberg (pers comm). 

lång. Något längre grottor och mer omfattande karstfenomen finns vid 
Vastenjaures NV-spets (Expedition Argaladei 1974, s 131-139). Med 
tanke på den flerstädes förekommande kalkberggrunden inom Virihaure
området (jfr berggrundskartan fig 9) är det troligt att nya karst
fenomen efter hand kommer att påträffas. 
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Fig 25 Litet utlopp från en underjordisk bäck i karstområdet 
vid Araslåbtå norr om Vastenjaure. 
Small outlet of a subterranean stream-in the karst 
area at Araslåbtå north of Vastenjaure. 

Eoliska former 

Några eoliska former har inte markerats på kartan, men kalblåsta 

fläckar kan iakttas på de flesta glacifluviala avlagringar, t ex på 
Stalo- och Arasåsarna (se fig 29). Sådana kala fläckar finns även 
på andra avlagrfngar, där snötäcket är tunt och höga vindhastigheter 
förekommer. En kartering av vindblottorna har gjorts i Pållaurjåkkås 
dalgång, där Rapp och Annersten (1969, fig 4) visar att den domine
rande riktningen hos de eroderande vindarna är sydostlig. 

Antropogena former 

Området är praktiskt taget opåverkat av mänskliga ingrepp. En tidigare 
c 

brytning av silvermalm (1600-talet) Silpatjåkkå kan dock noteras 
(Tegengren 1924, s 75-76). 
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Att värdera natur har på senare år blivit allt vanligare inom bio-
och geovetenskaperna (jfr t ex Hoppe 1969, 1970, Soyez 1971, Sundborg 
1973, Rudberg-Sundborg 1975). Naturvårdens sociala och vetenskapliga be

tydelse torde i dag vara obestridd. Av praktiska skäl kan emellertid 
endast en mindre del av landets areal helt undandras framtida exploa
tering. Det gäller att i första hand välja ut de objekt och områden, 
som med hänsyn till den totala förekomsten kan anses vara de mest 
värdefulla ur olika aspekter. Urvalet måste ske så objektivt som möj
ligt och med största möjliga faktabas. Redan här stöter man på grund
läggande svårigheter: kunskaperna om landskapet, objekten och deras 
utveckling är mycket bristfälliga. Dessutom torde en viss subjektivitet 
vara oundviklig vid varje bedömning, beroende på värderarens utbild
ning och personliga intresseinriktning. 

Målet vid varje naturvärdesbedömning måste därför vara att presentera 
materialet på ett sådant sätt att omprövningar kan ske vid varje tid
punkt utan att hela det tidskrävande inventeringsarbetet måste göras 
om. Modif;eringar och ändringar skall kunna ske när de tidigare värde
ringsgrunderna ändrats, t ex efter upptäckten av nya objekt eller för
störelse av gamla, eller när referensramarna förändras. 

Vissa försök att göra värderingsprocessen åskådlig gjordes vid ut
värderingen av nordvästra Dalarnas landformer (Soyez 1971). Det har 
dock visat sig att denna inte var tillräckligt inträngande och ett 
nytt förslag till naturvärdesbedömning har utarbetats av U1fstedt och 
Me1ander (1974). Metodutvecklingen på detta område är säkert ännu inte 
avslutad, men tills vidare kommer naturvärdesbedämningarna att i huvud
sak utföras enligt de metoder, som föreslagits i ovannämnda arbete. 

GRUNDER FöR VÄRDERINGEN 

Värderingssystemet grundar sig på ett antal självständiga steg, som 

alla öppet redovisas för att möjliggöra eventuella revisioner vid en 
senare tidpunkt. De steg som använts vid värderingen är följande: 
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a) Poängberäkning för varje enskilt objekt. 
b) Presentation av objekten faktorsvis. 
c) Klassificering av objekten. 

Med objekt avses enstaka eller naturligt sammanhängande formelement, 
t ex en rullstensås eller ett område med palsar. Vid bedömningen har 
fjällkedjan i möjligaste mån fått utgöra referensram. 

Varje kartlagt område bedöms med hänsyn till faktorerna: sällsynthet, 
utformning och forskningsintresse. Poängtilldelningen sker enligt föl
jande schema. 

l. Sällsynthet 

2. Utformning 

3. Forskningsintresse 

unik 
mycket ovanlig 
ovanlig 
vanlig 

a. ytterst välutbildad 
välutbildad 
någorlunda typisk 
otydlig 

b. mycket speciell 
a. ytterst intressant 

intressant 
ointressant 

b. betydande tidigare 

9 poäng 
4 " 
l " 
O " 
3 " 
2 " 
l " 
O " 
l " 

2 " 
l " 
O " 

forskningsinsatser 2 " 
tidigare forskningsinsatser l " 
inga tidigare forsknings-
insatser O " 

Principerna för poängsättningen framgår av nedanstående tabell: 

l. Säll synthet 

Unik: Två till tre exemplar finns i hela fjällkedjan. 

~~s~~t_2Y~~li9: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett större 
område (fyra kartblad = 10 000 kvadratkilometer). 
0Y~~li9: Ett fåtal exemplar finns inom ett mindre område 
rett kartblad = 2 500 kvadratkilometer). Även objekt, som är 
vanliga inom ett mindre område men i övrigt är mycket ovanliga, 
har tilldelats en poäng. 

~~~li9: Formen vanligt förekommande inom stora delar av den 
svenska fjällkedjan. 

2. Utformning 
Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad, väl bibehållen 
öch-äv-fÖrhåTTåndevis stor dimension. 

~~l~t~ilg~g: Formen tydlig och väl bibehållen. 
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~~9Qrl~~Q~_~t~i~~: Formen är otvetydig, men kan ha utsatts för 
viss sekundär påverkan. 

Q~tQli9: Formen illa utvecklad och/eller utsatt för betydande 
sekunJär påverkan. 

~f~~~_~~~fi~ll: En för formtypen avvikande utformning. 

3. Forskningsintresse 

Y~~~r~!_i~~r~~~~~!: Objektet är avgörande för tolkningen av 
formgruppens genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen, aktiva 
processer e dyl (s k typlokaler). 

!~!r~~~~~!: Objektet bedöms ha betydelse för studier av genesen, 
aktiva processer och detaljer ilandskapsutvecklingen. 

Qi~!r~~~~~!: Objektet bedöms ha obetydligt intresse för den 
vetenskapliga analysen. 

~~!tQ~~Q~_!iQi9~r~_fQr~~~i~9~i~~~!~~r: Objektet har utrörligt 
analyserats och beskrivits; viktiga klassiska lokaler. 

IiQi9~r~_fQr~~~i~9~i~~~!~~r: Objektet har studerats och beskrivits. 

!ni9~_!iQJi9~r~_fQ~~~~i~9~i~~~!~~r: Objektet har aldrig beskrivits 
e ler en ast omnamnts. 

De tre stegen vid naturvärdesbedömningen företas på följande sätt: 

Poängberäkning 

Varje kartlagt objekt poängsätts enligt de nämnda faktorerna. Tilläggs
poäng i andra kolumnen betyder att utformningen på något sätt är 
"mycket speciell". När objektets värde inte kunnat preciseras beroende 
på att kunskapen om dess utbredning, tillkomstsätt eller liknande är 
otillräcklig har poängintervall av typen O-l eller 4-9 använts. 

Objekt som vid värderingen inte fått poäng för någon faktor (summa 
noll) har inte medtagits listan. De utgör det stora flertalet av 
de inventerade objekten. 

Presentation av objekten faktorsvis 

Detta moment har tillkommit för att framhäva objekt som erhållit en 
låg total poäng men som har minst en framträdande och väsentlig egen
skap - "unik", "mycket ovanlig", "ytterst välutbildad", "ytterst 
intressant" oCh/eller varit föremål för "betydande tidigare forsknings
insatser". 
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Klassificering 

Vid klassificeringen indelas objekten fyra klasser efter summapoäng: 

Klass 7-16 poäng 
II 5-6 

III 2-4 11 

IV 0-1 

Denna indelning, som framkommit efter olika värderingsförsök, får be
traktas som preliminär och kan möjligen behöva ändras ytterligare allt
eftersom inventeringsarbetet fortskrider i andra delar av fjällkedjan 
och erfarenheterna därmed vidgas. 

Vid osäkerhet om objektens värde har som ovan nämnts poängintervall 
(t ex 4-9) tillämpats. För att objekt vid klassificeringen inte skall 
kunna hamna i olika klasser har följande regler tillämpats: 

a) Medelpoäng har beräknats och fått avgöra klass
tillhörigheten. 

b) I de fall medel poängen ligger mitt emellan två klasser 
har objektet inordnats i närmast lägre klass. 

Endast klasserna I-III redovisas på kartan över klassificerade objekt. 
Klasserna har från geomorfo1ogisk naturvårdssynpunkt definierats på 
följande sätt: 

Klass I 

Klass II 

Klass III 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 
forskningsintresse är av betydelse för den geo-. 
vetenskapliga naturvården inom hela fjällkedjan. 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 
forskningsintresse är av regional betydelse för 
den geovetenskapliga naturvården. 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 
forskningsintresse är av lokal betydelse för den 
geovetenskapliga naturvården. 

Klasserna kan jämställas med Statens naturvårdsverks indelning av 
objekt i tre klasser av riks-, läns- och lokalintresse. Uttrycket 
länsintresse lämpar sig mindre väl i Norrland med dess stora län, 
varför benämningen regionalt intresse har föredragits. 
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En region tänks omfatta ett område av minst 10 000 km2 storlek, allt
så snarast motsvarande en kommun i övre Norrland men ett län i södra 
Sverige. Lokalområde bör då motsvara en yta av ca 2 500 km2 och kan 
t ex vara ett fjällmassiv eller en älvdal. 

REDOVISNING AV VÄRDEFULLA OMRADEN 

Som sista steg i naturvärdesbedömningen har områden med stor frekvens 
av värdefulla objekt sammanförts på en särskild karta. Denna karta för
söker sammanfatta de föregående stegen av värderingen och tillvarata 
inventerarens kännedom om objekten och deras inbördes sammanhang, var
vid även vissa tilläggskriterier beaktats såsom: 

l) närhet till andra klassificerade objekt 
2) tillgänglighet 
3) pedagogisk betydelse 
4) orördhet 
5) helhetens betydelse (sambandet mellan objekten) 

På kartan har även de mänskliga ingreppen i naturmiljön markerats. 
Dessa har delats in i lätta eller tunga, beroende på i vilken grad 
de har påverkat landskapet. Ingen hänsyn har tagits till nedskräpning 
eller markslitage som icke direkt verkar förändrande på själva land
formerna. 'Ti 11 tyngre exploatering har räknats: omfattande förändri ng 
av landskapet, t ex i samband med vattenkraftsutbyggnad, mineralut
vinning eller större vägbyggen. Till den lätta exploateringen har hän
förts mindre ingrepp i landskapet, t ex röjning av mindre vägar, 
schaktningsarbeten för husbyggen och liknande mindre grävningsarbeten. 

Förhoppningen är att denna karta skall vara direkt användbar inom 
planeringsprocessen och att inventerarens motiv och ställningstaganden 
klart skall framgå genom den utförliga redovisningen av naturvärdes
bedömningen. 
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SPECIELL DEL 

TILLÄMPNING AV VÄRDERINGSSYSTEMET 

Det ovan beskrivna värderingssystemet har tillämpats på de geomorfo
logiska objekten inom storrutan Virihaure. Antalet karterade objekt 
inom storrutan Virihaure är relativt ringa, varför antalet poäng
satta objekt redan av detta skäl är litet, totalt 24 (se tabell I). 
Objekten är ordnade efter formgrupper. Läget av dem framgår av nedan
stående karta. 

Fig 26 Poängsatta objekt. 
Land forms to which points have been assigned . 
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Tabell I 

Objekt numrerade enligt figur 26 Poängberäkning 

Vid poängberäkningen har faktorsvärdet O (noll) 
inte markerats i tabellen Forsknings-

intresse 
lO 

s-O> ...., 
.0'''- I 

W O> "I- ~ '" ..r:;; c: D- O> ...., .'- aJ"'C: c: 
c: c: '" -'" w .'-
>, E ",,,,,,, c:'" 
'" s... "w c: >, -'" ...., 
~ o s...w~ V1 lO 
~ 4- ..,...., '" s... '" :IO ...., c: Q) c o c: 
U1 :::l ~ > lO lL. .'-

1 Tundrapolygoner söder om Låddejåkkå 2 
2 Tundrapolygoner på Stuorsuoloi 2 
3 Tundrapolygoner vid Tukiluokta 2 
4 Tundrapolygoner vid Kåbtåluokta 3 l l 
5 Tundrapolygoner iStalovagge 1 
6 Tundrapolygoner vid Pållaurjåkkå 3 2 2 
7 "Fluti.ngs" på Svartinjunjes 2 l 
8 "Fluted moraine" framför Almåijekna 2 l 
9 Isfylld ändmorän vid Sulitelma l 3 

10 Kanjon vid Sårjåsjaures utlopp l 2 
11 As söder om Sallohaure l 
12 Slukåsar vid Miellätno 2 l l 
13 Glacifluvial ackumulation i Miellätnos dalgång 4 1+1 l l 
14 Arasåsen 2 l O-l 
15 Glacifluvialt komplex iStalovagge 2+1 l l 
16 Fossila deltan söder om Vastenjaure l J 

Presentation 
faktorsvis 

...., I 
W O> '" ..r:;; c: O) ...., .'- c:w 
c: c: .'- '" 
>, E c: '" lO '" s... -"'w 

E? ~ o "'s... 
E ~ 4- s..."'" 
::l :IO ...., o c: 

U1 U1 :::l lL. .'-

2 
2 
2 
5 x 
l 
7 x x 
3 
3 
4 x 
3 
l 
4 
8 x 

3-4 
5 
2 

Klassi-
ficering 

'" III 

'" ~ ::.:: 

III 
III 
III 
II 
IV 
I 

III 
III 
III 
III 

IV 
III 

I 
III 
II 

III 

C'> 
.j:> 



17 Fossilt delta mellan Aras och Alatjåkkå l 

18 Fossilt delta vid Tukiluokta 

19 Fossilt delta vid Kieddaure 
20 Issjöstrandlinje norr om Vastenjaure l 2 

21 Issjöstrandlinje vid Mattåive l 

22 Karstområde NV om Vastenjaure 2 

23 Palsar vid Kapasluoppal l 

24 Palsar vid Vuolep Pållaure 2 

l 2 

0-] l 1-2 

O-l l 1-2 

l 4 

l l 3 

2 

l 
l 3 

III 
IV 
IV 

III 
III 
III 

IV 
III 

(]) 
01 
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NA TURVÄRDESBEDöl~NI NGENS RESULTAT 

Inom kartområdet 28 G Virihaure har vid naturvärdesbedömningen 19 objekt 
urskilts som speciellt värdefulla från geovetenskaplig naturvårds
synpunkt (fig 27). Av dessa har två objekt förts till klass I, två till 
klass II och 15 till klass III. Eftersom inventeringsarbetet varit av 
översiktlig karaktär kan det i framtiden inträffa att vissa objekt be
höver omvärderas eller att ytterligare objekt av stort värde upptäcks. 

För att underlätta överblicken har objekten sammanställts i tabellform 
efter klasstillhörighet. En kort karakteristik lämnas av de klassifi
cerade objekten, varvid en något fylligare redogörelse med motivering 
av skyddsvärdet lämnas för de mest värdefulla objekten (klass I), 
medan objekten i klass II och klass III har beskrivits endast när upp
lysningar om dem funnits som kan öka förståelsen för deras värde. 
Skyddsvärdet har inte vidare diskuterats, utan de i tabell I angivna 
skälen har ansetts tillräckliga. övriga poängsatta objekt (klass IV) 
redovisas inte. 

I följande sammanställning har objekten ordnats efter klass men inte 
rangordnats inom klasserna. 

Klass I 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse 
är av betydelse för den geovetenskapliga naturvården inom hela fjäll
kedjan. 

§ __ I~~9r~eQ!~9Q~~r_Yi9_~~!!~~rj~~~~ 

Lokalen har beskrivits av Rapp (i Rapp-Annersten 1969, s 77). Följande 
karakteristik grundar sig huvudsakligen på dennes beskrivning. Om
rådet, som är ca 5 km långt och 2 km brett, är beläget i en flack dal
gång ca 6 km sydost om Staloluokta. Tundrapolygonerna är framför allt 
bildade på ytor av issjösediment men även i finkornig morän. De bildar 
s~ora f yr- eller femhörningar med en diameter på 10-40 m. De är mycket 
oregelbundna och inte sällan öppna på någon sida. Den täta vegetationen 
i de små diken som utgör polygonernas gränser gör dem mycket lätta att 
se från luften (se fig 28). Det var också på detta sätt de först upp
täcktes (Rapp et al 1962). Dikenas bredd vid övre kanten varierar 
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Fig 27 Klassificerade objekt. 
Classified land forms. 

mellan 0,2 - 2,8 m och 0,1 - 1,8 m vid bottnen. Djupet på dikena vari
erar mellan 5-40 cm. Förutom diken är vindblottor och solifluktions
valkar mycket påfallande former inom polygonytorna. 

Området har kartlagts (Rapp-Annersten 1969, fig 4), varvid även jord
arter och mark temperaturer har studerats. Utvecklingen inom området 
har följts under ett par år (Rapp-Clark 1971) och den låga marktempe
raturen under noll grader har visat sig vara bestående. 
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Fig 28 Flygbild av tundrapolygonerna vid På11aurjåkkå. 
Aeria1 photo of the tundra polygons at På11aurjåkkå. \ 

Den höga värderingen av området motiveras av mångfalden av mycket väl
utbildade tundra polygoner samt de avsevärda forskningsinsatserna. 

1~ __ @1~~ifl~~i~1_~~~~~~1~~i2~_i_~i~11~~~2~_2~19~~9 
Söder om Mattåive i Mie11ätnos dalgång ligger en stor glacifluvial 
ackumulation (se fig 29). Den är ca 2 km lång, varav mindre än hälften 
faller inom kartbladet Virihaure. Den består aven serie höga kullar 
(den högsta 51 m hög) med skarpa krön och en brant slänt ned mot 
Mie11ätno. At norr sluttar kullarna mer mjukt och ansluter med terrass
lika plan mot Mattåives nedre sluttning. 

Ackumulationen omtalades första gången av Hamberg (1900 och 1901). Han 
beskrev den som en 85 m hög rullstensås, avlagrad av smältvattnet från 
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Fig 29 Miellätnoavlagringen sedd från Mattåive. Lägg märke till 
den stora kalblåsta ytan med meterstora block (t ex inom 
ringen) ovanpå finmaterial. 
The Miellätno accumulation seen from Mattåive. Note the ' 
large deflation area with big boulders (e.g. inside the 
circle) on the sediment. 

en isström i Alka- och Sarvesvagge (Hamberg 1901, s 174). Mot detta 
vände sig Tanner (1934, s 88), som ansåg att bildningen var för stor 
för ·att vara avlagrad i en tunnel. Nordell (1965, s 120) tolkar bild
ningen som ett ås system från Alkavagge i Sarek till Aras vid Virihaure. 
Detta skulle, i de av honom undersökta delarna, vara avlagrat ovanpå 
inlandsisen. Starka skäl talar emellertid för att ackumulationen bil
dats aven smältvattenström från väster som åtminstone i sina väst
ligaste delar (Arasåsen) har deponerat sediment i en tunnel i eller 
under isen. Det är dock 'svårare 'att bevisa att samma tillkomstsätt 
gäller även för den egentliga Miellätnoavlagringen, som också kan vara 
avsatt marginalt i förhållande till Sulitelmaisens tunga. 

Objektets egenart och betydelse för tolkningen av förhållandena mellan 
Sarekisen och Sulitelmaisen har motiverat dess höga skyddsvärde. 

Klass II 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse 
är av regional betydelse -för den geovetenskapliga naturvården. 
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1 __ !~DQr~~Ql~gQD~r_YiQ_~~Q~~1~Q~~~ 
Ett stort område med tundrapolygoner, som dock inte kan mäta sig med 
objekt 6 vad gäller polygonernas tydlighet och omfattning. 

l§ __ §!~~ifl~Yi~!~_~~~l~~_i_~~~lQy~gg~ 
Området (fig 30) har karterats och undersökts av Nordell (1965). Stalo
åsen (fig 13), som är den mest framträdande delen av komplexet, är 
6,7 km lång och har tre avbrott. Den skiftar något karaktär: från att 
i öster först ha varit en enkel åsrygg går den över i en dubbelås med 
två ryggar för att i sin västra del åter minska i omfång och bli en 
enda rygg, som försvinner vid Kapasluoppal. Ryggen omges aven mängd 
andra formelement bildade av isens smältvatten. Där finns små kullar 
och terrasser av kamestyp och ett flertal svämkäglor. Noggranna under
sökningar av materialet i åsen visar att det är stört och inte längre 
har kvar sin ursprungliga skiktning. Därav drar Nordell (1965, s 47) 
slutsatsen att åsens nuvarande form är sekundärt bildad genom ras runt 
stora dödisblock inbakade i åsmaterialet. 

Klass III 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse 
är av lokal betydelse för den geovetenskapliga naturvården. 

1 __ !~D9r~~Ql~gQD~r_~QQ~r_Q~_~~QQ~j~~~~ 
Flera mindre ytor med tundrapolygoner på små terrassartade glaci
fluviala ackumulationer har sammanförts till ett område. 

f __ !~D9r~~Ql~gQD~r_~~_~~~Qr~~QlQi 
Polygonerna har noterats av Rapp-Annersten (1969, s 74). 

~ __ I~DQr~~Ql~9QD~r_Yi~_!~~il~Q~~~ 
Polygonerna har noterats av Rapp-Annersten (1969, s 74). 
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Fig 30 Stalovagges glacifluviala avlagringar. 
The glaciofluvial accumulations of Stalovagge. 
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Z __ :El~~i~g~:_E~_~Y2r~i~j~~j~~ (fig 12) 

Det finns stora förekomster även utanför kartområdet både norr 
och öster. 

Lokalen har beskrivits av Kautsky (1953)~ som dock tolkar "fluted 
moraine" som ett erosionsfenomen. 

2 __ !~ftllg_~Dg~Qr~D_Yig_~~li~~1~ 
Mycket välformad isfylld ändmorän med flera moränryggar innanför var
andra (se foto ~strem 1964, s 323). Isfyllda ändmoräner förekommer i 
den svenska fjällkedjan huvudsakligen i östligt belägna områden, men 
vid Sulitelma-Blåmanisområdet finns några ändmoräner med iskärna i ett 
västligt fjällmassi~. 

19 __ ~1~~~~2r_Yi9_~i~11~~DQ 
Äsarna (fig 16) har beskrivits av Alenius-Aronsson (1961) och av 
Nordell (1965). 

11 __ ~r2~~~~D 
Äsen (fig 14), som har beskrivits både av Alenius-Aronsson (1961) och 
av Nordell (1965), är betydelsefull för tolkningen av isavsmältningen 
i området. 

lZ __ EQ~~il!_9~1!2_~~112D_~r2~_Q~~_~12!j~~~~ 
Deltat har undersökts av Alenius-Aronsson (1961) och av Nordell (1965). 
Den senare tolkar det som uppbyggt mot en istunga i Miellätnos dalgång. 
Deltat är betydelsefullt för förståelsen av avsm~ltningsförloppet i 
området. 
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gQ __ !~~jQ~1r~~gli~j~_~Qrr_Q~_~~~~~~j~~r~ 
Strandlinjen är sammanhängande och väl synlig utefter Vastenjaure på 
en sträcka av drygt 5 km. 

gl __ !~~jQ~1r~~gli~j~_Yig_~~1~~iY~ 
Strandlinjen har beskrivits av Gave1in (1906) och av Norde11 (1965). 

gg __ ~~r~1Q~r~g~_~Qr~Y~~1_Q~_Y~~!~~j~~r~ 
Vid Vastenjaures NV-spets finns ett stort område med mycket varierande 
karstfenomen (Expedition Argaladei 1974). Ett flertal långa grottor 
med underjordiska bäcklopp finns vid Kouote1isvare men även andra karst
former, som t ex do1iner, förekommer där. 

g~ __ ~~l~~r_Yig_Y~Ql~~_~~ll~~r~ 
Palsarna (fig 23) har beskrivits av White et al (1969). 

SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDESBEDUMNINGEN 

Naturvärdesbedömningen sammanfattas i en karta (fig 31) där ett samman
förande skett till större enheter av värdefulla objekt eller objekt
samlingar. Denna karta summerar de föregående stegen av värderingen men 
även vissa nya aspekter införs, varvid framför allt sambandet och när
heten mellan objekten beaktas. Stor vikt har lagts vid objektsam1ingar 
som skildrar utvecklingsförlopp. Detta kan exemplifieras med Mie11ätnos 
dalgång, där flera av de ingående objekten inte nått höga poängsummor 
men ändå tillsammans är mycket värdefulla, därför att de tillåter en 
långtgåend~ rekonstruktion av förhållandena mellan Sarekisen och Su1i
telmaisen under istidens avslutningsfas. Området intar således en 
nyckelposition och har därför betraktats som mycket värdefullt. 

Den sammanfattande kartan (fig 31) visar ytterligare ett större område 
av högt värde, nämligen södra stranden av Virihaure och angränsande 
dalgångar. Det kännetecknas framför allt aven stor mängd frostmarks
fenomen som tundrapolygoner och palsar. Pållaurjåkkåområdet torde vara 
Sveriges största och mest väl undersökta lokal av tundrapolygoner; de 
kringliggande polygonområdena får ses som komplement till detta. En 
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viktig del utgör även Staloåsen med tillhörande glacifluviala av
lagringar iStalovagge. 

övriga sju områden, alla av klass III, innehåller små spridda objekt 
vars kvaliteter framgår av tabell l. 

På 1600-talet förekom gruvbrytning vid Silpatjåkkå, vilken efterlämnat 
vissa spår. I modern tid har kartområdet inte utsatts för någon exploa
tering. Ett visst markslitage utefter vandringslederna kan dock noteras. 

Sedan 1962 ingår största delen av det karterade området i Padjelanta 
nationalpark, varför ytterligare skyddsföreskrifter knappast torde be
hövas. 



.. Klass I- områden 

_ Klass U-områden 
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c::J Klass m-områden 

Område påverkat av 
mönsklig aktivitet 

Fig 31 Geomorfo1ogiskt värdefulla områden och områden påverkade 
av mänsklig aktivitet inom storrutan 28 G Virihaure. 
Sites of geomorphological importance and areas influenced 
by human activity in the Virihaure region. 
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REGISTER 

Eftersom vissa former behandlas i flera av beskrivningens olika avsnitt, 
kan de vara svåra att finna. För att undvika sådana vanskligheter har 
ett formregister med sidhänvisningar upprättats. 

Antropogena former 9 57 Ru 11 stensås 14 19 20 37 45 
Blocksänka 18 25 48 59 64 68 70 

Delta 20 41 43 48 64 72 Ränna glacifluvial 18 19 44 48 51 

Eoliska former 9 57 Sandur 20 21 

"Fluted moraine" 16 17 36 64 72 Skoll a 10 31 

"Flutings" 16 36 45 46 64 72 Slamström 22 23 50 

Flyttblock 11 45 Slukås 19 20 40 48 64 
72 

Frostmarksformer 9 24 50 Sluttningsformer 9 22 50 
Glacifluviala acku- So·l i fl ukt i onsva l k 24 26 50 67 mulationer, kuperade 19 20 37 
Israndränna 18 19 37 Stenring 24 25 50 

Issjösediment 19 20 43 66 Stenström 25 50 

Issjös trandl i nje 21 43 44 48 64 72 Strandvall 21 45 

Isströmnät 11 48 Strukturmark 10 24 51 

Kalt berg 14 33 Svämkägla 20 21 37 42 48 
50 70 

Kanjon 18 64 72 Talus 18 22 23 
Kames 20 43 48 70 Terrass 19 20 21 44 
Kantlinje, glacialt Tundrapolygoner 24 51 64 66 präglad 15 35 70 72 
Karst 9 26 51 64 72 Vattenfall 19 37 
Limniska former 9 21 42 Ändmorän 14 16 17 37 
Meander 19 37 41 64 72 
Moränterräng , 
kuperad 16 18 36 
Myrmark 16 30 
Nisch 14 15 16 34 
Pals 14 26 53 59 64 72 
Rasränna 22 23 50 
Ravin 22 23 38 
Rogenmorän 16 36 
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Tryckt vid AS KARTOGRAFISKA INSTITUTET, STOCKHOLM 1974 

Kalt berg Bedrock outcrops 

./ Glacialt praglad kantlinje Glacially eroded trough edge, well developed 

// Glacialt svagt praglad kantlinje Glacially eroded trough edge, poorly developed 
/ 

"", Glaciarnisch Cirque, well developed 

,'-"\ Glaciarnisch, otydlig Cirque, poorly developed 

Solifluktionsvalkar Solifluction lobes 

':.' Strukturmark i plan terrang Patterned ground on flat terrain 

Tundrap~lygoner Tundra polygons 

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

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

\) ~ And- och sidomoran End moraine and lateral moraine 

/'i 8vag drumlinisering ink!. "fluting" Weak "drumlinisation " and fluting in drift 

...... 

Rik- och storblockiga omraden Blockfields and other blocky areas 

Diffusa glacifluviala erosionsspar Traces of glaciofluvial erosion 

Rannor av glacifluvialt/fluvialt ursprung (vanligen torrdalar) 
Glaciofluvial/fluvia l channels (normally dry) 

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

Meandrande flodlopp Meandering river 

Avskuren meander, korvsjb Abandonded meander loop (oxbow lake) 

Vattenfall eller fors Waterfall or rapids 

Rullstensas Esker 

Slukasar och liknande Subglacially-engorged eskers and similar features 

Kuperade glacifluviala ackumulationer 
Kames and other hummocky glaciofluvial accumulations 

Glacifluvial terrass Glaciofluvial terrace 

Fossilt delta Fossil delta 

Recent delta, mindre Small recent delta 

Recent delta, stbrre (deltafronten markerad) 
Large recent delta (with marked delta front) 

Svamkagla Alluvial fan 

Annan glacifluvial / fluvial avlagring Other glaciofluvial / fluvial accumulation 

/ Issjbstrandlinje Shoreline of ice dammed lake 

/ " Recenta strandformer Recent minor shoreline features 

II Rasranna Rockfall chute 

~~~~~ Talus Talus 

-/ Siamstrbm Mudflow 

.. Palsomrade Palsas 

~ Fbrkastning Fault line 
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