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Hg. l Hittills utgivna geomorfologiska kartblad. 
Kartbladet Stora Sjöfallet har snedstreckats. 

Previously issued geomorphological maps. The 
sheet Stora Sjöfallet is indicated by the diagonal 
lines. 



Förord 

Det geomorfologiska kartbladet 28 I Stora 
Sjöfallet täcker ett område som sedan länge 
varit föremål för undersökningar från Stock
holmsgeografernas sida. Insatserna har där
vid framförallt gällt principerna för inlands
isens rörelse inom och försvinnande från ett 
intressant, formrikt och relativt lättillgängligt 
område. Karteringsarbetet har naturligtvis 
gynnats härav. I det väsentliga har liksom 
tidigare karteringen baserats på flygbild s
tolkning; därvid har endast pankromatiskt 
filmmaterial stått till förfogande. Komplette
rande fåltkontroller, som på grund av våra 
tidigare arbeten inom området kunnat göras 
mindre omfattande än vad som annars skulle 
ha blivit fallet, har företagits för att säkerstäl
la identifieringen, skaffa ytterligare doku
mentation och skapa underlag för de värde
ringar, som denna beskrivning mynnar ut i. 

Kartskalan är liksom i tidigare utgivna blad 
1:250000. Läget av kartbladet liksom av tidi
gare utgivna blad framgår av vidstående figur 
1. 

I senare utgivna geomorfologiska kartblad 
- så också i detta - har myren återgivits. I 
huvudsak har informationen inhämtats från 
den topografiska kartan, som ju även den vä
sentligt bygger på ett flygbildsmaterial. 
Stickprovsvisa kontroller har företagits och 
viss generalisering nödvändiggjorts av kart
skaleskäl. Liksom tidigare har ytor utan klara 
morfologiska indikationer lämnats vita. En 
klassificering av dem skulle ha krävt bety
dande insatser av fåltarbeten och därmed 
starkt ökade kostnader: med hänsyn till att 
det vanligen torde röra sig om ett relativt 

tunt, odifferentierat moräntäcke , har åtgär
den ansetts försvarlig. 

Till kartan hör en relativt utförlig be
skrivning. Dennas inledande del utgöres av 
en skildring av terrängformerna inom områ
det och deras utvecklingshistoria, i den mån 
denna kan rekonstrueras. Liksom i fråga om 
kartan är denna presentation koncentrerad 
till vad som ofta kallas mellanformer. De allra 
största formelementen - ytor av peneplantyp , 
dalgenerationer etc liksom former av mind
re storlek än några kvadratmeter - t ex mind
re frostmarksformer - redovisas sålunda ej. 
Skälen är bl a kart- och reproduktionsmäs
siga, i fråga om småformerna också begräns
ningar i flygbildsmaterialets upplösningsför
måga, d v sinformationsinnehåll. 

Beskrivningens senare del utgöres aven 
värdering, som för fram till en sammanfat
tande översikt i lättillgänglig form. Värde
ringsprinciperna är desamma som tillämpats 
tidigare. Svårigheterna att åstadkomma in
vändningsfria sådana skall åter understrykas. 
Genom redovisningen av de individuella 
objekten och av gången av värderingen torde 
andra värderingsgrunder kunna anläggas; vä
sentligt andra resultat torde dock vid tillämp
ningen knappast bli följden. 

Kartbladsbeskrivningen har denna gång 
två författare. Skälet har redan antytts: den 
naturgeografiska institutionens tidiga arbets
insatser inom området. För kostnaderna har 
svarat Statens naturvårdsverks fjällutredning 
samt den naturgeografiska institutionen vid 
Stockholms universitet. 

Gunnar Rappe 
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Fig. 2 Stora Lule älvs dalgång är en inkörsport till våra förnämsta högfjällsområden. Mellan Saltoluokta 
och Suorva är den sammanträngd till en genombrottsdal som skulpterats av glacialerosionen. Foto: Karin 
Eriksson. 
The valley of Stora Lule River between Saltoluakta and Suarva is a watergap reshaped by glaciers. 

Sammanfattning 

Geomorfologiska kartbladet 28 I Stora Sjöfal
let. 
- Beskrivning och naturvärdesbedömning. 

Texten till det geomorfologiska kartbladet 
Stora Sjöfallet består av två delar: 

1. en redogörelse för geomorfologin inom 
området och 

2. en bedömning av terrängformernas 
skyddsvärde ur naturvetenskaplig syn
punkt. 

Terrängformerna är ett resultat aven utveck
ling, som omfattar många hundra miljoner år 
och som alltjämt pågår. Stora Lule älvs dal
gång ger ett exempel härpå. Dalen torde ha 
anlagts redan under jordens forntid och efter 
hand utformats till en trång genombrottsdal 
genom ett parti av fjällkedjan med relativt 
hård berggrund. Kvartärtidens inlandsisar 
skärpte under de sista årmiljonerna dalfor-

men ytterligare; och dalsidorna fick delvis 
nästan vertikala stup. Mot denna åldrade, 
men ständigt föryngrade storform kan ställas 
en annan av kartbladets verkliga dyrgripar: 
Rapa-älvens delta i sjön Laitaure, bildad av 
jökelslam från Sareks högfjäll under en tid 
som högst omfattar 9000 år. - Beskrivningen 
har sin tyngdpunkt i framställningen av de 
terrängformer, som skapats av inlandsisarna 
och deras smältvatten: här har området en 
nästan överväldigande rikedom. Framförallt 
har formerna skapats under det dramatiska 
skede då den sista inlandsisen smälte bort: 
otaliga rännor men också djupa kanjons som 
skurits ut av isälvarna, rullstensåsar och del
tan av olika slag som byggts upp av isälvarnas 
grus och sten. 

Naturvärdesbedömningen har utförts i två 
steg. I det första har för varje värdefull ter
rängform eller sammanhängande komplex av 
terrängformer beräknats en poängsumma 
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varvid utgångspunkterna varit objektets rela
tiva frekvens (sällsynthet), utformning och 
intresse för forskningen. En klassificering av 
dem har därefter ägt rum i 4 klasser, varvid 
klass I representerar det högsta värdet. 
Objekten finns redovisade i kartorna fig 23 
och 24. Det andra steget utgör en övergri
pande värdering av hela kartbladet, där syftet 
varit att urskilja och klassificera större områ-

Summary 

Geomorphological map 28 I Stora Sjöfallet 
-Description and assessment of areas of 
geomorphological importance. 
The text accompanying the Stora Sjöfallet 
map sheet consists of two parts: 
1. a survey of the geomorphology of the area 

and 
2. an assessment of the preservation value of 

the landforms , in natural science terms. 

The landforms have developed over many 
hundreds of millions of years, and this de
velopment is still in progress. The valley of 
the Stora Lule River is one example-it was 
presumably created early in the Earth's 
history and was subsequently reshaped into a 
narrow watergap through a section of the 
mountain range which consists of relatively 
hard bedrock. Over the last few million years 
(the Quaternary period) inland ice has con
tributed further to shaping the valley, making 
some sections of the valley walls nearly ver
tical. This large, old but perpetually rejuve
nated landform can be compared with an
other of the map's real treasures, the delta of 
the Rapa River in Lake Laitaure. This delta 
was formed by glacial sediment from the 
Sarek rang e which was deposited over a 
period of not more than 9000 years.-The 
map descriptions centre on presenting exam
ples of the landforms which have been 
created in overwhelming abundance by the 
inland ice and its meltwater. These landforms 
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den av högt naturvärde. Tre sådana områden 
av högsta värde har urskiljts, ett vidsträckt 
söder och väster om Saltoluokta med en rike
dom av glacifluviala terrängformer, och två 
mindre. Det ena omfattar Laitaure-deltat och 
dess omgivningar; det andra består aven väl
utbildad förkastningslinje mellan sjöarna 
Langas och Satihaure, där rörelser syns ha 
ägt rum i senglacial tid, möjligen ännu senare. 

have been created primarily during the event
ful period during the melting of the most re
cent inland ice; numerous channels and deep 
canyons have been cut by glacial meltwater, 
and eskers and deltas of different types have 
been created out of the gravel and cobbles 
carried by glacial meltwater. 

The assessment of areas of geomorpho
logical importance has been performed in two 
steps. In the first place a point system has 
been used to ca1culate the "value" of geo
morphologically important landforms of 
areas of related landforms based on their fre
quency (rarity), their degree of development 
and their general scientific interest. The land
forms have been divided into four categories, 
from I to IV, in order of diminishing im
portance, and they have been so designated 
on the maps (Figs. 23 and 24). The second 
section provides a general survey of the en
tire area included in the geomorphological 
map. The intention has been to select and 
classify large areas of special geomorpho
logical significance. Three such areas have 
been selected: the first to the south and west 
of Saltoluokta, contains a wealth of glacio
fluvial landforms ; the second (smaller) in
cludes the Laitaure delta and its surround
ings; and the third (also smaller) is a well-de
veloped fault-line between Langas and Sati
haure lakes where movement appears to have 
occurred in late glacial times or possibly 
more recently. 



Inledning 

Goda kunskaper om vårt lands natur utgör en 
av de oundgängliga förutsättningarna för en 
riktig planering av samhällets resurser. Ter
rängformerna, landformerna, geomorfologin 
utgör ett konstituerande inslag i naturen, låt 
vara att det ofta omotiverat fått träda i bak
grunden för vegetation och djurvärld. 

Trots ett antal goda insatser, som vanligen 
dock avsett endast begränsade arealer eller 
problemställningar, har de svenska fjällen 
geomorfologiskt i mycket till in i våra dagar 
förblivit ett terra incognita. I avsikt att så 
långt möjligt förbättra kunskapsläget och in
för ett ständigt accelererande exploaterings
tryck igångsattes 1969 med avgörande stöd 
från Statens naturvårds verk en geomorfolo
gisk kartering av fjällkedjan. Nu, tio år efter
åt, är betydligt mer än hälften av det område 
som kommer i fråga, fjällens kärnregion, 
täckt av geomorfologiska kartor med tillhö
rande beskrivningar. 

En geomorfologisk karta bör, om den skall 
tillfredsställa alla anspråk, ge information om 
formernas utseende (morfografi) och mått 
(morfometri), uppkomstsätt (morfogenes) 
och ålder (morfokronologi); den bör också 
lämna upplysning om vad terrängformerna är 
uppbyggda av resp inskurna i för jordart eller 
berggrund. A v många skäl är det sällan möj
ligt att samla all denna landskapsinformation 
på en enda karta. Med en sådan ambitionsni
vå skulle kostnaderna bli mycket höga och 
resultatet skulle bli svåröverskådligt, intill 
oläsbarhet. Målsättningen måste därför van
ligen sättas väsentligt lägre, man tvingas ute
sluta vissa slag av information, exempelvis 
om morfometrin och/eller morfokronologin, 
eller vissa typer av terrängformer. Slutpro
dukten är vanligen ett resultat av kompromis
ser av mångahanda slag. 

U nder tiden efter det andra världskriget 
har i många länder mer eller mindre ambitiösa 
geomorfologiska karteringsprojekt igång
satts. Efterhand har också uppstått ett behov 
av koordination mellan dessa ansträngningar 
och av internationella normer men också av 
geomorfologiska kartor över större områden, 
t ex kontinenter. En särskild kommission för 
geomorfologisk kartering inom ,den geogra-

fiska världs unionen har sedan länge arbetat 
med dylika problem. Icke oväntat har detta 
arbete visat sig stöta på stora svårigheter: 
beroende på att de berörda ländernas geo
morfologi kan vara så olika, på olika ambi
tionsnivåer, vilket i sin tur kan vara föranlett 
av att länderna är så olika stora, av resurstill
gången, av inriktningen av den geomorfolo
giska forskningen inom de olika länderna 
o sv. 

De geomorfologiska kartorna över fjällen 
är i många hänseenden bestämda av kom
promisser och eftergifter. Kostnaderna och 
behovet av snabba resultat har därvid i sär
skild grad varit avgörande. Arbetena har ba
serats på flygbildstolkning i minst två om
gångar, varvid tidigare erfarenheter såväl av 
denna teknik som av i fjällen förekommande 
terrängformer varit en avgörande förutsätt
ning. Tolkningen inom kartbladet Stora Sjö
fallet har företagits på pankromatiska flygbil
der, i avsaknad av IR-fcirgbilder med deras 
vanligen rikare informationsinnehåll. I kon
trollerande och kompletterande syfte har där
till fciltrekognoseringar företagits: omfatt
ningen av dessa inom kartbladet framgår av 
fig. 3. Via en manuskriptkarta i skala 
1: 100 000 har slutprodukten blivit en geomor
fologisk karta i 1 :250000, d v s i samma skala 
som den svenska planeringskartan. 

Kartorna trycks numera vanligen i sex far
ger, varvid varje farg i enlighet med rekom
mendationer från den geomorfologiska kart
kommissionen i huvudsak motsvarar en pro
cesstyp eller grupp av processtyper enligt föl
jande: 

violett: 

rött: 
brunt: 

grönt: 

blått: 
svart: 

glaciala erosionsprocesser; frost
processer (periglaciala processer) 
glaciala ackumulationsprocesser 
glacifluviala och fluviala erosions
processer; sluttningsprocesser 
glacifluviala och fluviala ackumu
lationsprocesser 
limniska processer 
biogena och antropogena proces-
ser 

Ä ven i fråga om karttecknen, symbolerna, 
för de olika företeelserna har följsamhet 
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Fig. 3 Markkontroller av geomorfologin har ut
förts utmed angivna rutter. Därtill har en omfattan
de flygrekognoscering företagits. 

The air photo interpretation has been checked 
along the routes indicated above. Furthermore, an 
extensive aerial reconnaissance has been carried 
out. 

gentemot internationella rekommendationer 
eftersträvats men många gånger varit omöjlig 
att uppnå. Dessa symboler står ibland - näm
ligen när det rör sig om större företeelser - för 
ett enda objekt, t ex en rullstensås som då får 
en riktig lägesangivelse. När det i stället gäl
ler mindre, men vanligen frekventa objekt, 
t ex glacifluviala rännor, palsar, struktur
mark, är en generalisering av kartskaleskäl 
nödvändig, och en symbol får därvid beteck
na flera eller många objekt. - Överhuvud gäl
ler att både i fråga om fårgval och symboler 
full konsekvens icke alltid kunnat iakttas. 

Områdets geomorfologi 

Undersökningsområdet 

Diagonalt över kartbladsområdet från nord
väst till sydöst löper Stora Lule älvs mäktiga 
dalgång, ett av de djupaste snitten genom vår 
fjällkedja. Inom området uppgår nivåskillna
den mellan lägsta punkten, Stora Lulevattens 
yta på 368-369 m ö h, och högsta toppen, 
Takaslåptå längst i väster, 1638 m, till 1270 
m. De östra delarna utgöres av lågfjäll med 
höjder upp mot 900 m och mellanliggande 
skogs- och myrland. Mera västerut ligger UI-
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tevistuottars (Ultevis ') mäktiga fjällplatåer , 
med sina högsta höjder kring 1100 m och än
nu mera västerut ett antal av djupa dalgångar 
åtskilda fjällmassiv med toppar upp mot 
1500-1600 m eller något däröver (fig. 4). 

Skogsgränsen, vilken utgörs av björkskog, 
ligger inom området på 650-750 m ö h, vilket 
ger utrymme för ganska vidsträckta skogs
områden i öster liksom längs med de stöne 
dalgångarna i väster: Laitaures, Sitojaures 
och Stora Lule älvs. 

En gammal fårdled från Tysfjorden i Norge 
till bygden i nedre Luledalen synes ha varit i 
bruk redan vid början av 1600-talet men har 
väl knappast nyttjats av andra än samer 
(Hopp e 1945). Först med ett begynnande tu
ristväsen från slutet av 1800-talet och vatten
kraftsutbyggandet från något årtionde in på 
1900-talet har nämnvärd trafik in i och genom 
området kommit till stånd. 

Fredrik Svenonius, pionjär inom vår lapp
landsforskning, var den förste som företog 
mera ingående geovetenskapliga undersök
ningar inom kartbladsområdet (t ex 1899); det 
skedde under årtiondena kring det senaste 
sekelskiftet. Vid mitten av 1890-talet inledde 
Axel Hamberg sina märkliga, helt grundläg
gande studier i Sarek-området, som i viss ut
sträckning också kom att beröra området för 
kartbladet Stora Sjöfallet. Området stod vi
dare i förgrunden för John Frödins doktors
avhandling "Geografiska studier i St. Lule 
älvs källornråde" (1914). En systematisk 
berggrundskartering inom området i SGU:s 
regi inleddes vid slutet av 1920-talet och av
såg först fjällkedjedelen, senare också ur
bergsdelen av kartornrådet. Arbetena leddes 
av Oskar Kulling resp Olof H Ödman. Som 
ett led i deglaciationsstudier i norra Sverige 
inledde den ene av författarna på 1950-talet 
undersökningar inom olika delar av kart
bladsområdet (Hoppe 1956 och senare). I 
fortsättningen av Hambergs arbeten företog 
Valter Axelsson (1967) en ingående studie av 
Laitaure-deltat. 

Den prekvartära utvecklingen 

Berggrunden och dess relief 
Kartbladsområdet består av två till bildnings
tiden vitt åtskilda berggrundsenheter (fig 5): i 
öster ett urbergsområde med en ålder av 
1500-2000 miljoner år, i väster en del av den 



Fig. 4 Höjdskiktskarta. 

Reliejmap. 

geologiska fjällkedjan, som började bildas 
långt senare, för drygt 600 miljoner år sedan. 
I båda fallen har berggrunden skapats i sam
band med bergkedjebildning, orogenes. 
Starkt förenklat kan en sådan skildras på föl
jande sätt: 

I ett inledningsskede bildas en djup och 
långsträckt havsgrav , en geosynklinal. Den 
fylls under årmiljonernas lopp av sediment: 
grus, sand, lera, kalkslam. Genom tryck från 
sidorna pressas sedimenten som efter hand 
hårdnar till bergart ihop, stiger i höjden till 
bergskedjor men tvingas också ned mot dju
pet, allt under intensiv sammanveckning. 
Veck som pressas uppåt stjälps ofta ut över 
omgivningarna, ibland mycket långt: man 
brukar då tala om skollor. Magma pressas 
underifrån in i sedimenten, vars lägre delar 

också själva kan smältas ned till magma. 
Magma tvingas också upp på sidorna av geo
synklinalen. Vulkanism är en normal före
teelse och leder till avsättning av lavor och 
fasta utbrottsprodukter , som med tiden över
går till tuffer. Moderna exempel på sådana 
bergskedjor utgör Alperna och Himalaya. 

Kartbladets urbergsområde har av allt att 
döma påverkats aven genomgripande oroge
nes, men sammanhang och åldersförhållan
den är alltjämt i betydande utsträckning 
oklara och bergskedjan sedan länge topogra
fiskt helt utjämnad. Den västra delen upptas 
av den s k Ultevisserien, ytbergarter, främst 
sura lavor i form av porfyrer och den av 
sedimentbergarter bestående Snavva-Sjö
fallsserien . Till den senare hör den välbekan
ta sjöfallskvartsiten, röd, brun eller gulaktig 
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porfyr ) 

Snavva-Sjöfallsseriens 
sediment: kvartsit, 
arkoser etc 

kvartsdiorit 

granit och syenit 

gabbrodiabas 

Ultevis
serien 

Fjällherggr/llld 

Hyolithus-serien: konglomerat, 
sandsten, skiffer etc 

undre skollberggrunden: 
fyllitskiffer, kvartsiter etc 

mellersta skollberggrunden: 
vanligen granit eller syenit 

övre skollberggrunden: 
vanligen glimmerskiffer 

Fig. 5 Berggrunden inom kartbladet Stora Sjöfallet (efter Ödman 1957 och Kulling 1964 och 1977). 

Geological map of the Stora Sjöfallet area (af ter Ödmall 1957 and Kulting 1964 alld 1977). 
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och mycket finkornig, tät; den uppfattas som 
ett vulkaniskt sediment, en tuff. I anslutning 
till dessa ytbergarter förekommer också någ
ra massiv av djupbergarter, kvartsdiorit. Den 
östliga delen av urbergsområdet domineras 
av djupbergarter , graniter men även syeniter. 
Tidig uppmärksamhet rönte en förhållandevis 
ung bergart, gabbrodiabas. Den bildar bl a en 
rad framträdande bergribbor på nordsidan av 
sjön Langas. (Framställningen i huvudsak ef
ter Ödman 1957.) 

Den geologiska fjällkedjan tillhör den kale
doniska orogenesen. Geosynklinalbildningen 
inleddes i eokambrisk tid och bergskedjebild
ningen - som följde det skildrade mönstret -
upphörde i devon. Skollorna sköts fram myc
ket långt österut över den ursprungliga, au
toktona berggrunden av urberg och kambro
silur (den s k Hyolithus-zonen). Med Kulling 
(1964, 1977) urskiljer vi inom området tre så
dana skollor: den undre skollberggrunden, en 
sedimentserie med främst kvartsiter och skif
fer, den mellersta skollberggrunden med gra
niter och syeniter , samt den övre skollberg
grunden med glimmerskiffrar. - U tvecklings
förloppet av orogenesen låter sig enligt mo
derna undersökningar väl förena med den s k 
platt-tektoniken, föreställningen om att jord
skorpan består av ett antal plattor som rör sig 
i förhållande till varandra. 

Med bergskedjans upplyftande över havs
nivån satte de nedbrytande krafterna in; till 
sist fick de övertaget och bergskedjan mer 
eller mindre utjämnades. Under en sen del av 
tertiärtiden lyftes det skandinaviska blocket 
upp i sina nordvästra delar. Fjällkedjan åter
uppstod och åter satte de nedbrytande kraf
terna in sin verksamhet. Floderna med hu
vudsaklig och förmodligen från äldre utveck
lingsskeden ärvd riktning från nordväst mot 
sydöst eroderade sig ned och sänkte succes
sivt den omgivande landytan. Enligt en upp
fattning, som först företräddes av Wråk 
(1908) och Frödin (1914), skulle höjningen ha 
ägt rum i etapper och efter varje höjning skul
le tillräcklig lång tid ha förflutit för att slätt
ytor bestämda av den dåvarande havsnivån 
skulle ha hunnit utbildas. Ultevistuottar med 
sina vida fjällslätter har antagits lämna exem
pel härpå. Men erosionen verkade också se
lektivt. Berggrunden i skollorna, särskilt de 
båda övre, är hård och motståndskraftig, och 
skollorna kom därigenom att framprepareras 
och resa sig högt över omgivningen. Genom 
att berggrunden i dem stupar mot nordväst 

har förutsättningar förelegat för uppkomst av 
mäktiga branter mot öster. Nieras, Kierkau, 
Måskostjåkkå-Sjäksjo och Skierfe lämnar 
utmärkta exempel härpå och ingår i den mer 
eller mindre sammanhängande s k glintiinjen. 
Det skall tillfogas, att man i dessa bergbran
ters nedre delar under skollorna här och var 
kan iaktta den autoktona, ibland fossilföran
de kambrosiluren; den är mindre motstånds
kraftig mot erosion än det överliggande berg
et och är därför en av förutsättningarna för 
brantutvecklingen. Vissa skollpartier har av 
erosionen isolerats från sitt ursprungliga 
sammanhang och bildar nu uteliggare. Juob
motjåkkå och Tjakkeli är välkända exempel 
härpå. Floddalarna har också fått sin prägel 
av bergarternas varierande motståndskraft. 
Där dessa är hårda trängs dalarna samman till 
djupa s k genombrottsdalar. Stora Lule älvs 
dalgång mellan Stora Sjöfallet och Salto
luokta är ett av de vackraste exempel som 
vårt land kan erbjuda på en sådan dal. Piet
saures och Sitojaures dalgångar är andra fall. 

Istiderna och deras landformbild
ning 

Klimatutvecklingen under kvartärtiden präg
lades framför allt av växelspelet mellan isti
der, då stora delar av Nordeuropa var täckta 
av inlandsis, och relativt varma interglacial
perioder , då glaciärerna i högfjällen var små 
eller rentav helt hade försvunnit. Antalet isti
der är omstritt; för Skandinaviens del brukar 
man räkna med minst tre. Den senaste, 
Wiirm- eller Weichs~l-istiden, torde ha inletts 
för kanske 100 000 år sedan, men siffran kan 
vara tiotusentals år lägre eller högre. Slutet 
på nedisningen kan däremot anges med större 
precision; för vår fjällkedjas del ligger tid
punkten ca 9000 år tillbaka i tiden. 

Förloppet av de enskilda istiderna kan 
knappast sägas vara särskild väl känt. Man 
brukar räkna med, och det gäller i varje fall 
Wiirm-istiden, att inledningsvis högfjällens 
glaciärer växte till allt större dimensioner och 
successivt förenades med varandra. Slutligen 
var praktiskt taget hela Skandinavien täckt av 
inlandsis som också trängde långt därutanför. 
Vid en sådan tidpunkt hade isens kulmina
tionszon, ' 'isdelaren " , förflyttats långt öster
ut från fjällen, kanske ända till Bottenviken.-
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Inlandsisens tillbakavikande torde i mycket 
ha utgjort en spegelbild av tillväxtepoken. I 
ett relativt sent skede förflyttades isdelaren 
så åter västerut, och löstes upp i samband 
med att isen spjälkade upp sig i allt fler enhe
ter. I slutfasen - i varje fall som den ter sig i 
Norrbotten - retirerade isarna in mot högfjäl
len. En äldre föreställning om att inlandsisens 
sista rester skulle ha legat öster om fjällen 
och därvid dämt upp en rad stora issjöar, har 
befunnits oriktig. - Till bilden hör vidare att 
de olika istiderna torde ha varit uppdelade av 
interstadialer, då klimatet var mildare än un
der högglacialen och isarna därför i varje fall 
var åtskilligt mindre. Sin maximala utbred
ning torde den sista inlandsisen ha nått för ca 
18 000 år sedan. 

Isens rörelsemönster under den senaste is
tiden får anses i åtskilliga men långt ifrån alla 
hänseenden välbelagt; i själva verket bygger 
dock det nyss tecknade utvecklingsförloppet 
i mycket på fåltiakttagelser som primärt ger 
rörelseindikationer . Som Hamberg flerstädes 
påpekat (t ex 1901, s 173), klargör hans fynd 
från höga toppar i Sarek av block härstam
mande från urbergsområden i öster, att isen i 
något skede - då den självklart måste varit 
mycket mäktig rört sig därifrån. Inom en 
zon, som inom kartbladsområdet sträcker sig 
från trakten a v J aurekaska mellan Langas 
och Stora Lulevatten mot nordväst, före
kommer också isräfflor från en sådan äldre 
rörelse från öster. Nedisningens slutskede, 
med kvardröjande isrester i högfjällen, åter
speglas också i isrörelser ut från dessa. 

Under långa perioder får isrörelsen förut
sättas ha haft sin tyngdpunkt förlagd till de 
stora dalgångarna, som sålunda utgjorde drä
neringsstråk även för isen. Riktningselement 
i form av isräfflor och drumlins klargör emel
lertid att isen åtminstone tidvis även rört sig 
över den mellanliggande platåartade terräng
en. 

De morfologiska effekterna av nedis
ningarna är mångahanda och delvis välbekan
ta. De kan uppdelas i vad isen själv åstad
kommit och vad som är resultatet av smält
vattnens aktivitet. Dessa båda huvudkatego
rier kan sedan i sin tur indelas i terrängformer 
skapade genom erosion resp ackumulation. 
Den fortsatta framställningen följer en sådan 
disposition. - Det skall redan här inskjutas att 
det stora flertalet former skapats under den 
senaste istiden och kanske alldeles särskilt 
under dess slutskede. 
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Gladala erosionsformer 

Glaciärnischer är mer eller mindre cirkulära 
hålformer, som bildats genom erosion av i 
dem en gång, eventuellt alltjämt belägna gla
ciärer. Ofta är de överfördjupade, d v s har 
en bergströskel vid mynningen; innanför 
denna brukar det då ligga en sjö eller en myr. 
Kartbladsområdet ligger öster om högfjällen 
och hyser därför bara ett litet antal glaciärni
scher. Man hittar några på lågfjällen i öster, 
t ex Kåinusapakte och Kuorpavarto, andra 
inom de högre fjällen i väster, såsom Nieras 
och Måskostjåkkå. Det är uteslutet, både av 
tidsskäl och genom avsaknaden i stort av det 
från nischerna borttransporterade materialet, 
att de skulle ha bildats under nedisningens 
slutskede. I stället utgår man från att de bil
dats i nedisningens inledningsskede, som kan 
betecknas som en montanglaciation; av olika 
skäl räknar man därvid med att inte bara den 
senaste utan även tidigare istider kommit i 
fråga. Nischerna i öster, bildade innan de me
ra sammanhängande ismassorna från högfjäl
len helt hunnit dränka landskapet, ligger på
fallande lågt; den östligaste i anslutning till 
det blott 773 m höga Kuorpavarto vilket an
tyder att snögränsen vid tiden för dess till
komst låg drygt 1300 m lägre än nu. 

Under nedisningarnas olika faser och kan
ske särskilt vid tider då isen icke hade sin 
största mäktighet fungerade som redan 

Fig. 6 Glaciala erosionsformer 
Landforms resulting from glacial erosion 
1. U-dal 

U-shaped valley 

2. Kamlinje mellan två U-dalar 
Crest-line between two U-shaped val/eys 

3. Glacialt präglad kantlinje 
Glacial/y eroded trollgh edge 

4. Glaciärnisch 
Cirqlle 
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Fig. 7 Seismiska mätningar vid Vietasätnos utflöde ur Satihaure har avslöjat en gammal floddal, helt dold 
av upp till 70 m mäktiga avlagringar (från Roppe 1959). 

Seismic refraction measurements at the outjlow Vietasätno from Satihaure have revealed an old river 
valley completely covered with glacial deposits up to 70 m t!tick. 

nämnts de större dalarna som dräneringssträk 
för isen. Dalarna omformades därunder ge
nom den glaciala erosionen till s k trågdalar 
eller U-dalar, en process som säkert ägt rum 
under samtliga nedisningar. Som benämning
arna antyder är det utmärkande för dessa da
lar främst U-profilen. Denna brukar med en 
markerad brytningslinje - på kartan beteck
nat som glacialt präglad kantlinje - uppåt 
överga 1 en flackare mera konvex dalsida, 
förmodligen huvudsakligen bildad genom 
floderosion. Ett känt exempel på en U-dal 
utgör Stora Lule älvs dalgång mellan Suorva 
och Kåinusapakte; andra fall finner man vid 
Pätsasj, Vietasätno, Sitojaure och Rapaätno. 
Blott sällan är U-profIlen symmetrisk, ofta är 
den välutbildad bara i ena skänkeln. Inom 
trågdalarna är vidare överfördjupning en 
normal företeelse, där bergströsklar avreglar 

innanförliggande klippbäcken. Frödin (1914) 
har för Lule älvs dalgång visat att såväl 
Suorvajaure med ett maximidjup nära utlop
pet (och innan uppdämningen) på 92 m, 
Kårtjejaure, 81 m djup, Langas, 73 m, och 
Stora Lulevattens västdel, 19 m, till större 
delen just utgör dylika klippbäcken. Genom 
glacialerosionen har prägeln av genombrotts
dal många gånger kommit att starkt under
strykas. 

Glaciala erosionsformer i mindre format 
utgör rundhällarna med deras formkrets: 
stöt- och läsidor, isräfflor, skärbrott och and
ra mikroformer. Ibland uppträder rundhällar
na isolerat och sparsamt, ibland bildar de 
verkliga rundhällslandskap. Deras små di
mensioner och skalan på den geomorfolo
giska kartan förhindrar emellertid en redo
visning av dem. De många gabbrodiabasryg-
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Fig. 8 Juobmotjåkkås östra utlöpare övertväras av rännor som skurits ut av isälvar från den sammansjun
kande inlandsisen. Framför många av deras mynningar har små terrasser byggts upp mot isen i Satihaures 
dalgång. Flygfoto: O. Melander. Godkänd för reproduktion och spridning av försvarsstaben 1979-03-01. 

At the eastern offset of Juobl11otjåkkå a I1lllnber of glaciofluvial channels have been cut. In front of their 
mouths small terraces have been accul11ulated along the side of the ice in the Satihaure valley. 

gama på nordsidan av Langas lämnar kanske 
kartområdets vackraste exempel på rund
hällslandskap . De förefaller därtill att vara 
utrustade med dubbla stötsidor, vettande mot 
sydöst resp nordväst, en omständighet till 
vilken det är anledning återkomma. 

Moränen och dess former 

Det av isen lösbrutna, transporterade och 
slutligen avsatta materialet sammanfattas 
med beteckningen morän. Avsättningen kan 
ske på bottnen av isen mot dess underlag: 
bottenmorän. Moränmaterialet kan också ha 
legat på isens yta, där det hamnat genom 
framsmältning eller genom ras från bergssi
dor ovan isens yta; man talar om ytmorän 
både när den ligger på isen och efter avlag
ringen. Slutligen kan en framstötande isfront 
skjuta samman en moränrygg, ändmorän; 
denna kan dock ha byggts upp på annat sätt, 
t ex av ytmorän som rasat ned från isfronten. 

Moräntäcket inom kartbladsområdet har 
en starkt varierande mäktighet. Över bet y-
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dande arealer, särskilt bergens högre delar 
och dalgångarnas trängre partier, är det tunt 
eller saknas helt. I flackare och lägre liggande 
terräng kan moränen å andra sidan nå bety
dande mäktighet; jorddjupet är dock mera 
sällan bekant, men kan studeras i de ymnigt 
förekommande smältvattenrännorna. Fig 7 
ger ett exempel på stort jorddjup . Väster om 
Vietasätnos utlopp ur Satihaure uppgår jord
djupet enligt seismiska undersökningar och 
borrningar normalt till 10-20 m men når på 
platsen för en gammal nu helt dränkt dalgång 
50-70 m djup. - Moränen är på många ställen 
rik- och storblockig. Bl a har sjöfallskvart
siten varit en stor leverantör. Flertalet block 
har transporterats blott ett fåtal kilometer. 

Utpräglade moränlandskap , där moränen 
uppträder med egna former, förekommer 
blott sparsamt inom området. I den östra 
kartbladshälften med dess lägre och flackare 
terräng är moränen fläckvis drumliniserad, 
t ex på Ultevistuottar och kring Kuorpa
varto. Med begreppet drumlinisering avses 
att markytan är uppIinjerad av låga, ofta blott 



Fig. 9 Isälvarna från Pietsaure har skurit ut Ahutj
kårså som bildar en djup klippkanjon. I bakgrunden 
Langas. Foto: O. Melander. 

The glacial meltwater from Pietsaure has cut 
Ahutjkårså, which is a deep rock canyo/1. Langas 
in the background. 

meterhöga parallella ryggar. Dessa är upp
byggda av bottenmorän och ligger utsträckta i 
isrörelseriktningen, för vilken de utgör en be
tydelsefull indikator. - På några ställen är 
moränen kuperad. Det största området med 
ett dylikt' 'moränbacklandskap " ligger i dal
gången söder om Sitojaure. - Vid Pietsaures 
västända finns ett område med mycket mar
kanta blockbeströdda moränkullar . Dessa 
som är 10-20 m höga, avlöses här och var av 
korta ryggar utsträckta i nord-syd. Vid 
Vietasätno förekommer ännu ett område med 
moränkullar och moränryggar. Ändmoräner 
förekommer, helt naturligt, framför glaciä
rerna i Nieras. En ändmorän förekommer 
också framför den nu tomma glaciärnischen i 
Måskostjåkkå. I motsvarande fall på andra 
ställen i fjällkedjan, där ändmoränerna kun
nat dateras, härstammar de från tiden för in
landsisens upplösnings skede eller tiden ome-

Fig. 10 En mindre sandur med det karaktäristiska 
mönstret av sammanflätade torra flodfåror har av 
isens smältvatten byggts upp i Kaltesjåkkås dal
gång. 
Flygfoto: O. Melander. Godkänd för reproduktion 
och spridning av försvarsstaben 1979-03-01. 

A small outwash plain in the Kaltesjåkkå valley 
with the typical pattern ofbraided meltwater chan
nels which developed in front of the receding ice
sheet. 

Fig. 11 Seismiska mätningar längs Pietsaure-san
dum har visat att jorddjupet är över 100 m. San
dum övergår mot väster i ett delta som slutar med 
en deltafront son når ned till 50 m djup i Pietsaure 
(från Hoppe 1967). 

Seismic measurements along the Pietsaure out
wash plain have revealed sediment depths of more 
than 100 m. To the west the plain merges inta a 
delta which ends with a front reaching a depth of 
50 m in Pietsaure. 
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Fig. 12 Vid Juobmotjåkkås fot har inlandsisens smältvatten byggt upp en hel serie av slukåsar. Åsarna 
börjar alla på ungefär samma nivå och breder längre ned ut sig i svämkägelliknande plan. Foto: O. 
Melander. 

At the foot of JlIobmotjåkkå the sediment-charged meltwater of the inland-ice has bllilt lip a series of 
subglacialt)' engorged eskers. The)' alt start at abolIt the same elevation and lower dOlvn the)' spread out 
inta fan-like termces. 

delbart efteråt (Bergström, 1973, Soyez, 
1974). - Det må i detta sammanhang nämnas 
att det vid N ammat j förekommer några mind
re moränryggar, av osäkert bildningssätt. 

Glacifluviala erosionsformer 

När smältvattnen från den tillbakavikande in
landsisen hade kontakt med marken under 
eller på sidan av isen skar de sig ned i denna 
och gav upphov till fåror, rännor som nu 
oftast är helt torra. Vattnet kunde rinna strikt 
efter iskanten, utanför denna, strax innanför 
eller söka sig långt ned under isen, och man 
talar då om laterala, extralaterala, sublaterala 
resp subglaciala rännor (Mannerfelt 1945). 
För rekonstruktionen av inlandsisens tillba
karyckande, deglaciationen, utgör de utom
ordentligt värdefulla instrument, något som i 
alldeles särskild grad gäller om de strängt la
terala rännorna. Dessa antas nämligen återge 
isytans lutning, liksom vertikalavstånden 
mellan efter varandra följande rännor ger 
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isens årliga uttunning, antaganden som kun
nat bekräftas vid nutida glaciärer (Mickelson 
1971). 

Kartbladsområdet har en rikedom på 
smältvattenrännor med mycket få motsvarig
heter i vårt land. Laterala och sublaterala 
rännor finns på ett stort antal av sluttningar
na, blott de icke är alltför branta. Ultevistuot
tar är sedan länge känt för mängden av stora 
rännor, både mer eller mindre laterala och 
subglaciala. Ibland förekommer rännor på 
ömse sidor om en dalgång, utvisande hur en 
glaciärtunga successivt retirerat. Autsutjvag
ge, dalgången söderifrån mot Pietsaure, ger 
ett gott exempel härpå. - Serien av rännor 
kan passera krönlinjen mellan två dalgångar 
och visar hur denna smält fram ur isen; 
Juobmotjåkkås fortsättning mot sydöst är så
lunda övertvärad av sådana rännor (fig 8). Till 
någon passpunkt mellan två dalgångar har 
ibland mäktiga smältvattenströmmar koncen
trerats och under loppet av ett antal år skurit 
ned mäktiga kanjons i det fasta berget. 



Ahutjkårså invid Saltoluokta är en sådan kan
jon, tillika ett frekventerat turistmål (fig 9). 
Mycket imponerande är också dränerings sy
stemet från Langasdalen mot Satihauredalen 
omedelbart öster om Juovvapåkvaratj (fig 
27). 

Glacifluviala ackumulationsformer 

Isälvarnas mycket betydande erosion, främst 
i löst material, innebar en omfattande bort
transport och senare deposition till isälvsav
lagringar . Avsättningen kan ha skett framför 
isen, proglacialt, eller i direkt kontakt med 
isen, antingen vid dess front eller inne i den. 

Till de proglaciala formerna hör sandurfäl
ten, avsatta där terrängen lutar relativt svagt, 
och svämkäglorna (alluvialkonerna) där un
derlaget lutar starkare (fig 10). Området hyser 
ett av landets bäst utvecklade och överblick
bara sandurfålt, Pietsauresandurn, i det när
maste 9 km lång och med hänsyn till läget 
närmast att beteckna som en dalsandur (fig 
25). Under något halvsekel uppfattades den 
som utgörande bottnen aven under deglacia-

tionsskedet existerande issjö som dränerats 
genom Ahutjkårså (t ex Frödin 1914). På sätt 
som man känner exempelvis från de isländs
ka prototyperna är den överdragen av ett 
flätmönster av torra isälvsrännor , som i likhet 
med sandurytan lutar mot Pietsaure. Här och 
var förekommer hålformer, några vattenfyll
da. De utvisar platsen för kvardröjande is -
och understryker också den kontinuerliga 
övergången mellan proglaciala och iskontakt
former. Mäktigheten hos sandurn överstiger 
enligt seismiska mätningar på något håll 100 
m (fig 11), varvid dock är att märka att dal
fyllningen inte behöver utgöras av isälvs
material ända ned till berggrundsunderlaget. 
Jorddjupet tillhör de största som är kända 
från Norrland. 

Svämkäglor uppträder framförallt där bida
lar mynnar "hängande" i huvuddalarna; fler
talet av dem är från isens avsmältningsskede, 
men det finns exempel där påbyggande allt
jämt pågår. Ett vackert exempel påträffas på 
Nieras' sluttning mot Vietasätno; hela rader 
förekommer på sluttningarna ned mot Sito
jaure. 

Fig. 13 En mäktig isälv söderifrån har i Autsutjvagge byggt upp ett mindre kameslandskap med kullar och 
dödishål (i förgrunden) och den stora Pietsaure-sandurn (i bakgrunden). Foto: Karin Eriksson. 

A major meltwater stream jlowing northlVard has created a landscape with kames and kettleholes (in the 
joreground) and a )last outwash plain (in the background). 
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Fig. 14 Issjöterrasser och glacifluviala ackumulationer vid Saltoluokta. Foto. O. Melander. 

Terraces formed in ice-dal11med lakes and other glaciofluvial deposits at Saltoluokta. 

Rullstensåsen utgör det klassiska exemplet 
på en iskontaktform, bildad som den vanligen 
är i en tunnel i isen, vid dess botten eller ett 
stycke upp i den. Längre rullstensåsar före
kommer bl a söder och öster om Tuipe. Mot 
Pietsaure-sandurns översta del kommer 
söderifrån en hög ås av "getryggs-"typ; for
men är säkert skärpt av erosionen från det vid 
sidan framrinnande vattendraget. Åsen ger 
ett exempel på vad som brukar kallas "fe
eding esker", d v s den utpekar läget för till
oppskanalen till sandurn. Slukåsen utgör en 
variant av rullstensåsen, varvid ett starkt se
dimentlastat vattendrag störtat sig in under 
isen och på sluttningen ned mot dalbottnen 
avsatt en rygg. Ofta förekommer en rad sluk
åsar intill varandra. Det måste tilläggas: deras 
bildnings sätt kan vara långt mer komplicerat 
än vad nu antytts. Slukåsar förekommer fler
städes på sluttningar inom området; Juobmo
tjåkkås syd sluttning kan anföras som exem
pel (fig 12). Ryggar på sluttningen ned mot 
Saltoluokta och nedom Alep Kierkau bildar 
övergångstyper mot andra slag av isälvsav
lagringar. 

Vid andra tillfållen bildar isälvsavlag-
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ringarna mera oregelbundet utformade, ofta 
starkt kuperade fålt, vittnesbörd om en is 
stadd i upplösning. Ett mindre sådant kulligt 
område, som gör skäl för den internationella 
termen kames, ingår i den komplexa terräng, 
där Pietsauresandurn tar vid (fig 13). Vid
sträckta isälvsavlagringar med varierande ut
formning finns främst i anslutning till smält
vattenstråken på Ultevis. I dem ingår också 
terrasser uppbyggda mot is, eventuellt avsat
ta i vattensamlingar intill iskanten. Därmed 
har vi kommit in på problemet om de isdämda 
sjöarna. 

Isdämda sjöar 

Under vad som kallats issjöepoken av svensk 
istidsforskning lämnade Stora Lule älvs dal
gång några av paradexemplen. Strandlinjer 
uppträdande flerstädes efter dalsidorna knöts 
ihop till sammanhängande linjer och med ut
gångspunkt i dessa rekonstruerade man vid
sträckta av isen uppdämda sjösystem. Den 
sista av dessa "Lule-issjöar" skulle enligt 
Frödin (1914) ha dämts upp aven isfront så 
långt österut som vid Jaurekaska. Dessa före-



ställningar går emellertid icke att förena med 
vad vi nu känner till om lutningsförhållande
na hos den tillbakavikande inlandsisen. Sär
skilt upplysande därvidlag har de talrika is
randrännorna i huvuddalgången visat sig 
vara. Överallt lutar de mer eller mindre mot 
öster; på Ultevis, på Juobmotjåkkå, ja, ännu 
så långt västerut som vid Suorva. Innebörden 
därav är att även isytan måste ha lutat öster
ut, och därmed har förutsättningarna saknats 
för en uppdämning av issjöar framför en mot 
öster retirerande isfront. Strandlinjerna mås
te istället ha bildats i marginella issjöar, en 
uppfattning som f ö redan Hamberg (1910), 
låt vara på bräckliga grunder, hade hävdat. 
Issjöarna kunde bli ganska långsträckta och 
även breda om mycket vatten fördes fram 
mot iskanten med isälvar och fjällbäckar; 

I 

Frödins arbete antyder detta. I de större av 
dessa sjöar förekom en icke obetydlig strand
erosion, strandlinjerna på t ex Puollamtjåkkå 
har enligt Frödin plan på upp till 20 m bredd. 
Isälvarna förde också med sig stora mängder 
sediment, som avlastades som deltan i is
sjöarna. När isytan sjönk, så sänktes också 
issjöytorna och nya deltan utbildades därmed 
på allt lägre nivåer. Utvecklingsförloppet lå
ter sig med stor fördel studeras på ömse sidor 
om Ahutjkårså, där man högst uppe vid vat
tendelaren mot Pietsauredalgången kan iaktta 
relativt smala grusterrasser och sedan på lä
gre nivåer successivt större deltan. Längre 
ned ersätts de av kullar och slukåsar men 
även dessa har ansatser till plana krön, som 
bör ha reglerats av vattenytor (fig 14). Högt 
belägna strandlinjer omvittnar också existen-

_e 

10 km , 

Fig. 15 Isräfflor och drumlinisering inom kartbladsområdet. 

Glacial striae and drumlinisation in the Stora Sjöfallet area. 
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sen av marginal sjöar på andra håll: vid Sito
jaure, Satihaure och Pätsasj. Någon stor issjö 
i Pietsauredalgången (Autsutjvagge) kan där
emot som redan antytts icke spåras. 

Isrörelser och deglaciation 

De "riktningselement' , som kan komma ifrå
ga för bestämning av isrörelsen inom området 
är framförallt rundhällarna med deras isräff
lor och andra mikroformer samt drumlins. 
Även flyttblocksspridningen kan användas. 

Området måste med hänsyn till isrörelse
utvecklingen men också tillgången på infor
mation betecknas som ett nyckelområde. Ut
vecklingsförloppet är emellertid ytterst kom
plicerat och med nu föreliggande dokumenta
tion kan icke en helt säkerställd bild tecknas. 
Det material på vilket de efterföljande slut
satserna grundar sig redovisas i figur 15. 

Den utveckling som vi nu kan täcka in om
spänner icke längre tid än från den senaste 
nedisningens högglacial med ett östligt isde
larläge till dess slutskede. Följande faser 
tycks kunna urskiljas: 

I En äldsta isrörelse från öster (eller syd
öst) in över området. Stöd för denna ut
göres av östliga block på höga nivåer in
om högfjällen i Sarek (t ex Hamberg 
1901) - de visar därtill att isen måste ha 
haft en mäktighet på tusentals meter -
och av talrikt förekommande isräfflor in
om en zon som sträcker sig från trakten 
av Jaurekaska mot NV. Sådana isräfflor, 
på rundhällar med stötsidorna vända mot 
sydöst, kan man exempelvis iaktta över
allt på gabbrodiabasbergen norr om 
Langas' västra del. 

II En yngre isrörelse från sydväst mot 
nordöst. Den omvittnas av talrika drum
linsfålt i kartbladets östra hälft, men 
också av isräfflor flerstädes inom samma 
områden. Rörelsen är välbelagd långt 
öster om kartbladsområdet och har där
med en regional utbredning. Eftersom 
den förekommer inom ett betydande 
höjdintervall mellan 400 och 1000 m 

Fig. 16 Isrörelser vid tre olika tidpunkter inom 
kartblads området. 

/ce mOl'ements within the Stora Sjöfallet area at 
three different times. 



höjd över havet - måste isen alltjämt ha 
varit mycket mäktig. Det pekar mot en 
iskulmination inom Sareks centrala delar. 

III Inom den västligaste kartbladsdelen före
kommer särskilt på lägre nivåer en för
modligen ung isrörelse från nordväst. Till 
denna torde bl a höra mot NV stupande 
stötsidor med tillhörande isräfflor på öm
se sidor om Langas' västdel; dock erbju
der dateringarna betydande svårigheter. 
Eventuellt kan i räffelbilden ingå även 
äldre element - äldre än rörelsen nr 1 så 
som Ljungner sökt göra troligt (i Lund
qvist 1947). - Den sena NV-rörelsen syns 
vara betingad aven lokaltopografisk an
passning. Unga rörelser med avvikande 
riktning på andra håll torde ha samma 
innebörd. 

Erbjuder sålunda isrörelseutvecklingen en 
starkt komplicerad bild så gäller detta också 
deglaciationsmönstret; detta är emellertid be
tydligt enklare att klarlägga till sina huvud
drag främst genom de talrika smältvattenrän
nornas tämligen entydiga vittnesbörd. Hu
vudrecessionsriktningen var mot väster och 
nordväst. Sammansjunkningen av isen ledde 
till att allt större terrängpartier smälte fram ur 
isen, som därför kom att bilda ett till dalgång
arna koncentrerat system av istungor. Mellan 
de olika is tungorna ägde vid talrika tillfållen 
separationer rum. Ett exempel på ett sådant 
utvecklingsskede ger figur 17 från trakten av 
Saltoluokta - Stora Sjöfallet; en separation 
har där just ägt rum i Pietsaures dalgång mel
lan en istunga retirerande mot nordväst och 
en rakt mot söder. 

Kvartära förkastningslinjer 

Sedan länge har det varit bekant att det i 
norra Lappland förekommer ett stråk av 
sammanhängande och mycket påtagliga för
kastningslinjer i nordöst-sydvästlig riktning. 
Intresset för detta stråk, av samerna benämnt 
Pärvie, har under senare år starkt ökat 
(Lundqvist-Lagerbäck 1976, Lagerbäck 
1976) bl a som följd av diskussionen om för
varing av utbränt kärnbränsle i svensk berg
grund och därmed om dennas stabilitet. Strå
ket kommer in på bladet Stora Sjöfallet i östra 
delen av Tuipe och kan följas söderut till syd
sidan av Langas. En vanlig språnghöjd är 5-
10 m. Moränen bildar ofta ett täcke över för-

( 

Fig. 17 I nedisningens slutfas bildade isen lång
sträckta tungor i dalgångarna. I kartans centrum 
har just två istungar separerat från varandra (från 
Rappe 1967). 

During the final stage of glaciation the ice formed 
elongated glacier tongues in the valleys. In the 
centre of the map two sllch tonglles have just sepa
rated. 

kastningen, men här och där går berget i da
gen och förkastningarna gör därvid ett myc
ket fräscht och ungdomligt intryck. Lund
qvist-Lagerbäck anför ett flertal lokaler, där 
post-glaciala rörelser alltså från de sista ca 
9000 åren - bedöms vara belagda, medan på 
andra ställen rörelserna anses vara äldre. Två 
av deras lokaler för post-glaciala rörelser lig
ger inom kartbladet, mellan Satihaure och 
Langas vid Rapokvare. Vid den ena passerar 
en rullstensås tvärs över förkastningen, som 
ser ut att klippa av den; Lundqvist-Lager
bäck återger ett fotografi däröver som är 
slående (fig 18). Vid den andra lokalen skär 
förkastningen av ett antal issjöstrandlinjer , 
som hävdas ha olika höjd på ömse sidor om 
den. Vi har besökt båda lokalerna men därvid 
icke ansett oss kunna finna bindande bevis 
för de postglaciala rörelserna. För strandlin
jeiokalens del och vi bedömer den som 
tacksammast att angripa - krävs en noggrann 
kartering av strandlinjerna; som delvis är 
otydliga och påverkade av sluttningsproces
ser. 
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Fig. 18 På Rapokvare övertväras Pärvie-förkastningen aven rullstensås. Denna verkar avklippt av 
förkastningen vilket har tolkats som belägg för postglaciala jordskorperörelser. Foto: R. Lagerbäck. 

At Rapokvare the Pärvie fmLlt-line seems to eut an esker. This has been interpreted as an indieation of 
postglacial teetonie movement. 

Postglacial utveckling 

Tiden sedan inlandsisen försvann från områ
det - vi benämner den här postglacialen -
omfattar omkring 9000 år, en obetydlig bråk
del av den långa tid, under vilket landskapet 
utformats. Ändå har påverkan på många 
punkter varit avsevärd: genom flodernas och 
även i någon mån glaciärernas aktivitet, ge
nom strömmar och vågor i sjöarna samt ge
nom ett flertal olika processer i sluttningar 
och branter, sammanfattade som sluttnings
processer. Därtill har markytan förändrats 
genom sådana processer som sammanfattas 
under beteckningen periglaciala och som hör 
ihop med ett kallt klimat, icke nödvändigtvis i 
glaciärernas nära omgivning, och vidare ge
nom levande organismers verksamhet, den 
biogena aktiviteten, och slutligen på grund av 
människans inverkan. Dessa olika processer 
och de landformer som de gett upphov till 
skall här närmast exemplifieras. 
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Fluviala och limniska former 

Det stora flertalet älvar och mindre vatten
drag bygger vid utflödet i sjöarna ut subakva
tiska deltan, många dock för små för att kun
na redovisas på kartan. Pietsaure-sandurn 
övergår i sin nedersta del tämligen omärkligt i 
ett sådant delta, vars avslutande brant når 
ned till 50 m djup. Deltat torde ha börjat 
byggas upp redan av isälven i deglaciations
skedet, troligen vid ett några meter högre 
vattenstånd i Pietsaure, men den nuvarande 
bäcken över sandurn fortsätter påbyggnaden. 
De vattendrag som har sina källflöden från 
nutida glaciärer är särskilt sedimentlastade 
och deras deltan är därför relativt stora och 
snabbt tillväxande. Sitoätnos delta i Sitojaure 
ger ett gott exempel härpå. I fullkomlig sär
klass står emellertid deltat i Laitaure, upp
byggt av det centrala Sareks dräneringsåder 
Rapaälven (fig 19). Deltat har blivit föremål 
för en mycket omfattande studie av Axelsson 



Fig. 19 Rapaälvens delta växer snabbt ut i sjön Laitaure, som så småningom kommer att fyllas igen. 
Notera hur strömfårorna ständigt klyvs upp. Foto: O. Melander. Godkänd för reproduktion och spridning 
av försvarsstaben 1979-03-01. 

The delta of Rapa River is rapidly building out into Laitaure, which eventually will be filled completely. 
Nate the channel forks. 

(1967), från vilken följande uppgifter är häm
tade. 

Med sina 10 km 2 är deltat ett av de största i 
landet, därtill ett av de snabbast tillväxande. 
Det består på vanligt sätt av aktiva resp över
givna flodarmar, av låga ryggar, s kleveer, 
längs med dessa och av oftast sjö- eller myr
fyllda bäcken mellan leveerna. Karakteris
tiskt för detta delta är att bankar byggs upp 
framför de olika mynningarna, vilket efter 
hand leder till en klyvning av vattendraget i 
två grenar. Transporten av material längs 
bottnen och i suspenderat skick har beräk
nats uppgå i genomsnitt till 185 000 ton per 
år. Det innebär att Laitaure kommer att vara 
helt igenfylld inom ett tusental år, på samma 
sätt som tidigare varit fallet med den högre 
upp liggande Rapaure. 

Meandrar uppträder på ett fåtal ställen, där 
sedimentlastade vattendrag rinner fram över 
blott svagt lutande ytor. Bäcken som rinner 
fram över Pietsaure-sandurns nedre del ger 
ett exempel (fig 20). 

Området hyste innan vattenkraftutbyggna
dens tidevarv ett par av landets förnämsta 

vattenfall: Lilla Sjöfallet mellan Suorvajaure 
och Kårtjejaure och Stora Sjöfallet mellan 
Kårtjejaure och Langas. Det förstnämnda har 
eliminerats genom Suorvadammen, medan 
det senare genom reglering och byggandet av 
Vietas-kraftverket reducerats till en obetyd
lighet. 

Strand processer spelar en relativt obetyd
lig roll inom områqet, med dess av morän 
dominerade stränder. Framförallt vid deltana 
kan en viss omlagring av sedimenten iakttas. 
Av visst intresse är strandlinjer vid Piet
saures sydöstra ände och belägna några me
ter över den nuvarande vattenytan (fig 20). 
De torde kunna förklaras med att avloppet i 
nordväst skurit sig ned; eventuellt kan en viss 
olikformig landhöjning, starkast i sydöst, 
också komma ifråga. Icke heller en viss upp
dämning genom is kan uteslutus. 

Former bildade genom sluttningsproces
ser 

I sluttningar, särskilt branta sådana, verkar 
olika processer som leder till såväl erosions-
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Fig. 20 Pietsaures sydvästände med den meandrande Autsutjjåkkå. I förgrunden höjda strandlinjer och 
tecken på vinderosion och dynbildning; i bakgrunden terrasser uppbyggda i nedisningens slutfas mot is i 
Autsutjvagge. Flygfoto: O. Melander. Godkänd för reproduktion och spridning av försvarsstaben 1979-
03-01. 

The southwestel'l1 part of Pietsaure with the meandering Autsutjjåkkå. In the foregl'Ollnd elevated 
shorelines and signs ofwind erosion and dllne formation; in the backgrolInd terraces accumulated against 
ice in Autsutjvagge during the final stage of glaciation. 

som ackumulationsformer . Från bergbranter, 
exempelvis U-dalarnas sidor, sker ras av sten 
och block; ofta koncentreras de till särskilda 
stråk, där då efterhand rasrännor bildas (fig 
21). Ibland ger sig större enheter i väg som 

Fig. 21 Olika typer av sluttningsformer (efter 
Rapp 1959). 

Variolls types of landforms caused by slope pro
cesses. 

1. Talus (raskägla) 
2. Rasränna Rockfall chute 
3. Lavinblocktunga Avalanche boulder tongue 
4. Bergskredtunga Rockslide tongue 
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skred; detta har t ex skett vid Skierfe, Sitoät
no och Sitojaure. Materialet ansamlas vid fo
ten av branterna till tailis, som ofta bildar 
käglor med ytan i rasvinkel, 30-35°. Ett väl
känt förhållande är att de större blocken 
studsar i väg längre från bergbranter än de 
mindre. En på flygbildstolkning baserad 
metodstudie över blockfördelningen i en 
talusbrant råkar ha företagits just inom kart
bladsområdets nordvästligaste hörn, på slutt
ningen av Karnilapakte (Wastenson 1969). 
Närmast bergbranten har blocken en medel
längd av någon meter, medan de på 300-400 
m avstånd blir 4-5 m långa. - I liknande situa
tioner är lavinblocktungor en vanlig före
teelse, uppkomna genom att laviner rivit med 
sig block; så småningom har det därigenom 
kommit att bildas tungor av flera meters mäk
tighet. Vid häftiga regn övergår de ofta inter
mittenta rännilarna i sådana branta sluttning
ar till starkt sedimentlastade "sIamström-



mar", som gräver ut rännor av någon meters 
djup, med låga ryggar, ett slags leveer, på 
sidorna. 

Till sluttningsprocesserna hör också jord
flytningen, solifluktionen. Den kan också be
traktas som en periglacial process och be
handlas under denna rubrik. 

Periglaciala processer och terrängformer, 
"frostmarksformer " 

De processer och former som här kommer i 
fråga är sådana som är betingade av frosten. 
Det gäller sålunda om solifluktionen, som 
vanligen har ett nära samband med tjälning
en. När tjälen går ur jorden blir dennas ytliga 
lager övermättade med vatten och börjar flyta 
nedåt. Detta brukar förstärkas om underlaget 
alltjämt är tjälat och ger upphov till en glid
yta. I områden med sammanhängande växt
täcke ger jordflytningen upphov till solifluk
tionsvalkar, med eller utan en front av block. 
Om marken är bar, kan likaledes valkar eller 
små terrasser, "terraeetter" , uppstå; vid 
högre stenhalt "stenströmmar" (fig 22). Sär
skilt de senare kategorierna är vanliga före
teelser inom kartområdets högre västliga om
råden. 

På plan mark sker under inverkan av fros
ten en sortering av ursprungsmaterialet - van-

Fig. 22 Strukturmark i plan och lutande terräng. 

Patterned ground on flat termin and slopes. 

1. Stenringar Sorted ch'cles 
2. Terracetter och stenströmmar Sorted steps 

and sorted stripes 
3. Jordrutor och stengropar Nonsorted cif'cles 

and stone pits 

ligen morän eller isälvsavlagringar - till olika 
slag av strukturmark. Om vegetationen är 
riklig får strukturmarken formen av stengro
par vid hög sten- och blockhalt, annars av 
jordtuvor . Om marken är bar så bildas i stäl
let stenringar resp jordtuvor , åter beroende 
på sten- och blockhalten. Samtliga former är 
relativt små, högst några meter i diameter, 
vilket gör att de är svårupptäckta på flygbil
derna; framförallt är en differentiering i de 
olika kategorierna icke möjlig. - Struktur
mark är vanlig inom kartbladets västliga, högt 
belägna hälft. Så långt vår erfarenhet sträcker 
sig rör det sig framför allt om stenringar , ofta 
sammanslutna i stora förband till polygon
mark. 

Inom kartområdets lägre delar, särskilt i 
öster, förekommer blocksänkor , ansamlingar 
av block i grunda svackor. Förutsättningar 
för dem är en jordart med relativt hög fin
jordshalt och därför tjällyftande och ett rela
tivt högt grundvattenstånd. Blocken har ge
nom tjällyftningen successivt lyfts upp från 
sitt ursprungliga läge och ansamlats på ytan. 
Blocksänkor brukar sällan vara mer än något 
hundratal meter i diameter. 

Sedan Rapp och medarbetare 1962 först 
beskrev förekomsten av s k tundrapolygoner 
i fjällen har sådana inte minst genom det 
geomorfologiska karteringsarbetet - identi
fierats på ett stort antal ställen. De uppkom
mer genom att marken vid stark kyla drar 
ihop sig och därvid spricker sönder i ett 
mönster, där de vanligen 4-5-sidiga polygo
nerna brukar ha en diameter av 10-40 m. De 
ursprungliga sprickorna har efter hand fyllts 
igen och markeras nu av grunda rännor aven 
eller annan decimeters djup; i dem brukar det 
växa ris av olika slag, t ex dvärgbjörk och 
låga viden. Så vitt man vet bildas inte tundra
polygoner i vårt nuvarande klimat men even
tuellt under det som rådde under 1800-talets 
senare hälft. Inom kartbladet förekommer de 
särskilt på Ultevistuottars nordliga delar men 
även vid Pietsaures sydöstra hörn och vid 
Slugga. En av Erik Friden upptäckt lokal vid 
Vietasätnos utlopp ur Satihaure - väl synligt 
på det äldre flygbildsmaterialet - har förstörts 
genom traktens kraftverks anläggningar. -
Tundrapolygoner kan liksom strukturmarken 
erbjuda svårigheter att identifiera på flygbil
derna. 

Palsar är i myrarna uppträdande ryggar och 
kupoler om normalt högst några meters höjd. 
De har en kärna av is, som icke smälter bort 
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under sommaren. I övrigt visar de betydande 
variationer, somliga befinner sig t ex i till
växt, andra i sönderfall. En förutsättning för 
dem är att vinterkylan är stark och får tillfålle 
tränga ned ordentligt i torven. De uppträder 
därför i vårt lands nordligaste delar, främst i 
områden med lokalkontinentalt klimat och re
lativt tunt snötäcke. Ett vackert exempel på 
en palsmyr påträffas strax öster om Kungsle
den, någon halvmil söder om Saltoluokta. 
Andra områden med palsar påträffas bl a vid 
Sitasjaure och Ultevis. 

Biogena former 

Förhållandet mellan nederbörd, avdunstning 
och avrinning är ofta sådant att torv bildning 
kommer till stånd, att det bildas myrmark. 
Sådan förekommer flerstädes inom kartbla
det; en del av myrarna är förhållandevis 
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stora, åtskilliga km 2 • De har som redan 
nämnts i stort överförts från den topografiska 
kartan, dock efter viss kontroll på flygbilder
na. 

Antropogena former 

I samband med damm- och kraftverks anlägg
ni ng ar vid Suorva och Stora Sjöfallet (Vietas) 
har ingrepp ägt rum i det ursprungliga land
skapet aven omfattning med få motsvarig
heter i vårt land. Vattenfall, ja hela vatten
drag (Vietasätno), har mer eller mindre elimi
nerats, terrängen omvandlats, vägar byggts. 
Regleringen av sjöarna Suorvajaure, Kårtje
jaure, Satihaure och Pätsasj har också lett till 
permanent eller tidvis dränkt mark som tidi
gare legat över vattenytan och till kala 
strandzoner av betydande bredd i horisontal 
och vertikalled. 



Naturvärdesbedömning 

Bakgrund 

Så länge som forskare anlitats för ställnings
taganden om det eventuella skyddsvärdet av 
naturen inom ett område, för vilket exploate
ringsåtgärder aktualiserats, så länge har man 
också försökt att gradera detta värde. Tidiga
re skedde detta rent verbalt, men särskilt un
der det senaste årtiondet har man på olika 
håll och delvis från skilda utgångspunkter 
sökt åstadkomma kvantifieringar, siffermäs
siga uttryck för hur värdefullt ett objekt, en 
del av ett landskap är, hur angeläget det är att 
åstadkomma ett skydd. Den sena diskussio
nen kan följas i Roppe 1969, Soyez 1971, 
Sundborg 1973, Rudberg-Sundborg 1975 och 
i beskrivningarna till tidigare utgivna geomor
fologiska kartblad. 

En "värdering" av nu antytt slag måste 
utgå från vad som kan anses vara rimligt i 
fråga om att varaktigt skydda områden enligt 
det ena eller andra skyddsinstitutet; det mås
te ju ändå vara en relativt liten del av landets 
yta som därvid kan komma i fråga. Man mås
te vidare vara medveten om att även om ett 
definitivt skydd icke kan åstadkommas, en 
genomförd naturvärdering likväl kan föran
leda hänsynstaganden och alternativa lös
ningar vid planeringsarbetet. 

Den självklara strävan vid värderingen av 
de olika geomorfologiska kartbladens ter
rängformer har varit att göra denna så objek
tiv som möjligt. Det skall emellertid inte för
döljas att svårigheterna därvidlag är utomor
dentligt stora. Trots att karteringen ytmässigt 
sett visserligen i huvudsak är heltäckande är 
kunskapsunderlaget i fråga om terrängfor
merna likväl i många hänseenden bristfålligt. 
Arbetssätt och ekonomi har inte medgett me
ra omfattande forskningsinsatser i samband 
med karteringen för klarläggande av bild
ningsförlopp och uppbyggnad. Av stor vikt 
för värderingen av ett objekt är dess grad av 
sällsynthet. Om detta kan man strängt taget 
icke med säkerhet yttra sig om man icke har 
kunskaper om hela fjällkedjans formvärld, 
helst om ännu större områden; och det har vi 
ännu inte även om vi är på god väg. Framtida 
omvärderingar förefaller därför redan på 
denna grund sannolika. 

Svårigheterna att åstadkomma en objektiv 
naturvärdesbedömning skall belysas ytterli
gare med några exempel. En fråga är, hur 
många och vilka faktorer som skall beaktas. 
Särskilt om man använder många faktorer, är 
risken stor att de kan komma att gripa över 
varandra, vilken kan leda till dubbelräkningar 
och övervärderingar. En annan fråga gäller 
om de olika faktorer som man bestämt sig för 
skall betraktas som likvärdiga eller ges olika 
vikt (vilket kommit att bli fallet i vårt värde
ringsarbete ). Objektavgränsningen erbjuder 
likaledes problem. Skall man söka utgå från 
enstaka objekt (vilket när dessa är små och 
talrikt förekommande i realiteten icke är möj
ligt)? Eller skall man t ex av kartskaleskäl 
sammanföra ett flertal objekt till en värde
ringsenhet (det kan leda till att man för sam
man relativt högvärdiga företeelser med låg
värdiga)? Graden av differentiering av 
objektkategorier erbjuder likaledes påtagliga 
problem. Om man gör en långtgående diffe
rentiering av terrängformerna (t ex av rull
stensåsar, moränryggar , eller glacifluviala 
rännor) blir varje delkategori i motsvarande 
grad sällsynt och därför berättigad till en hög
re värdepoäng . 

I vad som sålunda otvivelaktigt är ett di
lemma, har det ansetts viktigt att göra poäng
värderingen så enkel som möjlig och därtill 
att öppet redovisa tillvägagångssättet, de 
olika stegen. Särskilt de värdefullare objek
ten har vidare getts .längre eller kortare text
presentationer. Möjligheten till omvärdering
ar har därigenom öppnats. 

Ett par ytterligare påpekanden skall här gö
ras. Det hade otvivelaktigt varit värdefullt om 
man också kunnat redovisa de olika objek
tens känslighet för ingrepp och påverkan. 
Detta har dock icke varit möjligt, dels därför 
att våra kunskaper om objekten är otillräckli
ga, dels därför att ingreppen, påverkan' kan 
vara av så många olika slag och därtill svår att 
förutse. - Forsar och vattenfall har undanta
gits från värderingen, trots att de förvisso 
också är geomorfologiska objekt, vittnesbörd 
om aktiva processer. Deras skyddsvärde bör 
emellertid bedömas ur vidare aspekter, hyd
rologiska och estetiska kanske främst. 
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Principerna för naturvärdesbedömningen 

Mot bakgrunden av erfarenheter från det tidi
ga arbetet med den geomorfologiska karte
ringen har principer utarbetats som sederme
ra följts; de har redovisats och diskuterats av 
Ulfstedt Melander 1974. Värderingsarbetet 
har uppdelats i två huvudetapper: en första, 
där varje objekt eller varje naturligt samman
hängande enhetlig objektgrupp (t ex en svit 
av israndrännor , en grupp näraliggande pal
sar, ett område med strukturmark; i fortsätt
ningen dock vanligen benämnt objekt) redo
visas för sig i en serie steg; och en andra, 
främst tillkommen för att ytterligare underlät
ta ett utnyttjande för det fysiska planerings
arbetet, där ett sammanförande skett av nära
liggande värdefulla objekt och objektgrupper 
till större enheter av skyddsvärde; i dessa 
ingår då också mellanliggande och omslu
tande terräng. 

Bedömning av de enskilda objekten och 
objektgrupperna 

Värderingen utgår från enbart tre faktorer: 
"sällsynthet", "utformning" och "forsk
ningsintresse " och poängsättningen har skett 
enligt följande: 

1. Sällsynthet 
unik 
mycket ovanlig 
ovanlig 
vanlig 

32 = 9 poäng 
22 = 4 poäng 
12 = 1 poäng 

O poäng 

Sällsyntheten har således tillmätts en sådan 
betydelse vid naturvärdesbedömning att det 
ansetts motiverat att tillämpa en exponentiell 
skala. 

2. Utformning 
1) ytterst välutbildad 3 poäng 

välutbildad 2 poäng 
någorlunda typisk 1 poäng 
otydlig O poäng 

b) mycket speciell 1 poäng 

3. Forskningsintresse 
a) ytterst intressant 2 poäng 

intressant 1 poäng 
ointressant O poäng 

b) betydande tidigare forsk-
ningsinsatser 2 poäng 
tidigare forskningsin-
satser av någon betydelse 1 poäng 
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inga väsentliga tidigare 
forskningsinsatser O poäng 

Innebörden av ovanstående begrepp har i 
beskrivningarna till de geomorfologi ska kar
torna brukat anges på följande sätt: 

1. Sällsynthet 
Unik: Högst tre exemplar av objektet torde 
finnas inom hela fjällkedjan. 
Mycket ovanlig: Endast ett fåtal exemplar 
finns inom ett omgivande område av stor
leksordningen 10 000 km 2 (= 4 geomorfolo
giska kartblad). 
Ovanlig: Endast ett fåtal exemplar finns inom 
objektet omgivande område av storleksord
ningen 2 500 km 2 (d v s i huvudsak det ifrå
gavarande geomorfologiska kartbladet). 

Vanlig: Objektet vanligt förekommande inom 
stora delar av fjällkedjan. 

2. Utformning 

a) Ytterst välutbildad: Objektets form per
fekt utbildad, väl bibehållen och av förhål
landevis stor dimension. 
Välutbildad: Formen tydlig och väl bibe
hållen. 
Någorlunda typisk: Formen otvetydig, ut
an att vara allt för välutbildad; kan exem
pelvis ha utsatts för viss sekundär påver
kan. 
Otydlig: Formen är illa utvecklad och/eller 
kan ha utsatts för stark sekundär påver
kan. 

b) Mycket speciell: En för formtypen avvi
kande utformning, som erbjuder visst in
tresse. 

3. Forskningsintresse 

a) Ytterst intressant: Objektet är avgörande 
för tolkningen av den ifrågavarande form
typens uppkomstsätt eller för huvuddra
gen i landskapsutvecklingen eller för stu
diet av pågående processer e dyl (typloka
ler). 

Intressant: Objektet bedöms ha viss bety
delse för tolkningen av den ifrågavarande 
formtypens uppkomstsätt, för huvud
dragen i landskapsutvecklingen, för stu
diet av pågående processer e dyl. 
Ointressant: Objektet bedöms ha obetyd
ligt intresse för den vetenskapliga analy
sen. 



b) Betydande tidigare forskningsinsatser: 
Objektet har tidigare på grund av sitt 
naturvetenskapliga värde utförligt analy
serats och beskrivits; utgör en "klassisk 
lokal" . 

Tidigare forskningsinsatser av någon be
tydelse: Objektet har tidigare studerats 
och beskrivits såsom varande av visst in
tresse. 

Inga väsentliga tidigare forskningsinsat
ser: Objektet har tidigare på sin höjd om
nämnts men aldrig gjorts till föremål för 
några studier. 

För varje särskilt objekt (inkl särskild ob
jektgrupp) har poäng getts för var och en av 
de tre huvudfaktorerna. Osäkerhet i bedöm
ningen - betingad exempelvis av osäkerhet 
om objektets sällsynthet, tillkomstsätt etc 
understryks genom att i stället för en enda 
poäng ett poäng-intervall lämnas: 0-1, 4-9 
etc. Poängen för de tre faktorerna har där
efter summerats och på grundval av poäng
summorna har objekten (objektgrupperna) 
indelats i fyra klasser enligt följande: 

Klass I 
Klass II 
Klass III 
Klass IV 

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

I de fall poängsummorna av ovan angivna 
skäl består av ett poängintervall har medel
värdet för de båda poängen bestämt inplace
ringen, och i de fall denna medelpoäng ligger 
mitt emellan två klasser har objektet inord
nats i klassen med de lägre poängtalen. 

De tre högsta klasserna (I-III) kan defi
nieras enligt följande: 

Klass I: Objekt som genom sin sällsynthet, 
utformning och/eller sitt forsk
ningsintresse är av högsta skydds
värde (objekt av överregional bety
delse). 

Klass II: Objekt som genom relativ sällsynt
het, genom sin utformning och/el
ler sitt forskningsintresse framstår 
som skyddsvärda vid beaktande av 
geomorfologin inom en region. 
Med region avses då ett område av 
storleksordningen 10 000 km2 

(objekt av regional betydelse). 

Klass HI: Objekt som genom relativ sällsynt
het, genom sin utformning och/el
ler sitt forskningsintresse framstår 
som skyddsvärda vid beaktande av 
geomorfologin inom ett kartblad, 
d v s inom en yta av storleksord
ningen 2 500 km2 (objekt av lokal 
betydelse). 

Det följer av denna uppställning att objekt 
tillhörande klass IV icke ur skyddsvärdes
synpunkt har en betydelse svarande mot 
klasserna I-III. 

Samtliga klass I-III-objekt finns redovisa
de i Tabell I, som också innehåller sådana 
klass IV-objekt som erhållit 1 poäng. Utöver 
poängredovisningen och klassindelningen in
nehåller denna tabell också en kolumn för 
faktorsdominans , i vilken anges om för något 
objekt och för någon av de tre huvudfakto
rerna högsta poängtal uppnåtts. Skälet är na
turligtvis att ytterligare framhäva objekt som 
ur någon synpunkt är särskilt beaktansvärda, 
även om poängsumman kanske icke blivit 
särskilt hög. 

Redovisning av geomorfologiskt värdeful
la områden 

Som tidigare anförts har det ansetts viktigt att 
ytterligare underlätta det fysiska planerings
arbetet genom en sammanfattande områdes
indelning av resp kartblad. Syftet har därvid 
varit att urskilja större värdefulla områden. 
Ett sådant område kommer då ofta att omfat
ta flera objekt. 

Vid sammanförandet till de större enheter 
som dessa områden utgör har beaktats närhe
ten och det genetiska sambandet mellan de 
olika objekten, men också deras förmåga att 
mångsidigt spegla landskapsutvecklingen, 
deras pedagogiska värde. 

Också här har en klassificering i 4 klasser 
genomförts, där klass I i första hand men 
även klass II innebär terrängavsnitt, där stora 
geomorfologiska värden finns samlade, med
an klass III anger områden med karaktär av 
skydds zoner kring avsnitt av högre dignitet 
eller områden av mera lokalt intresse, t ex av 
pedagogiska skäl. Det säger sig självt att även 
i denna klassificering det subjektiva inslaget 
ofrånkomligen blir starkt. 

Resultaten av denna områdesindelning 
framläggs i form aven karta (fig 32), till vil
ken hör en kortare textbeskrivning. 
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Naturvärdesbedömningens resultat 

Vid naturvärdesbedömningen inom kartbla
det Stora Sjöfallet har sammanlagt 57 objekt 
erhållit poäng. Se tabell I! Uppställningen 
och numreringen i denna följer den kartbladet 
tillhöriga teckenförklaringen; om det finns 
fler än ett objekt inom varje formkategori, går 
numreringen i huvudsak från norr till söder. -
Objekten redovisas schematiskt i figur 23. 

Hela 52 av de sålunda urskilda objekten har 
fått minst två poäng och därigenom hänförts 
till någon av naturvärdesklasserna I-III. Till 
klass I har förts 3 objekt, till klass II 9 objekt 
och till klass III 40 objekt. Ä ven i detta sam
manhang skall svårighetsgraden av klassifice
ringen understrykas liksom dess preliminära 
karaktär. - I kartan fig 24 har de klassificera
de objekten redovisats med symboler. Flerta
let klass I-III-objekt kräver en något fylligare 

Fig.23. Poängsatta objekt. 

Landforms to which points have been assigned. 
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presentation än den kartor och tabell förmår 
ge. En sådan presentation följer här med 
objekten redovisade klass för klass, inom var
je klass i nummerordning. 

Klass I 

Objekt som genom sin sällsynthet, utform
ning och/eller sitt forskningsintresse är av 
högsta skyddsvärde (objekt av överregional 
betydelse). 

1. Pärvie-förkastningen 

Förkastningen - eller kanske rättare systemet 
av förkastningar - kan följas från sydsidan av 
Langas till Pålnotjåkkå vid kartbladets norra 
kant. Den fortsätter sedan ca 120 km ända till 
Tsåktso söder om Råstojaure. Den är märklig 
både genom sin längd och genom den tydlig
het, med vilken den framträder i terrängen. 



Tabell I 

Objekt numrerade enligt figur 23 POÄNGBERÄKNING 
PRESENTATION KLASSI-

, FAKTORSVIS FICERING 

Vid poängberäkningen har faktors- Forsknings-
värdet noll inte markerats i intresse 

tabellen. co 
O) I I 

ID O) :o~ C/) ID OJ C/) 
c OJ c O) 

.s:: 
c 

.... coc c .c 
c .s Q) c Q) ~ Q) ·c co c E C/) C/) C/) E E cC/) 

>- C/)c>- ~C/) >- ~C/) C/) 
!:!!. o ~2(ij ~Ci3 E !:!!. o ~ ~ C/) 
;(il 5 O C/) ::::I ;(il 5 o ..... co ..... Q)c 52 CI) -=>co lJ....s CI) CI) lJ....s 

1. Pärvieförkastningen del a 1-4 2 1 4-7 II 
b 1-4 1 1 3-6 III 
c 1-4 3 2 7-10 X X I 
d 1-4 1 1 3-6 III 

2. U-dal vid Nieras-Juobmotjåkkå 1 1 IV 
3. U-dal vid Tjålepakte 2 2 III 
4. U-dal vid Skierfe-Tjakkeli 3 3 X III 
5. Glacialt präglad kantlinje vid Lulep Kierkau 3 3 X III 
6. Glaciärnisch vid Kuorpavarto 1 2 1 4 III 
7. Stru ktu rmark på Måskostjåkkå 2 2 III 
8. Stru ktu rmark på Tjate 3 3 X III 
9. Tundrapolygoner vid Pietsaure 2 2 III 

10. Tundrapolygoner vid Piesnas (Ultevistuottar) 2 2 III 
11. Tundrapolygoner vid Arajåkkå 3 1 4 X III 
12. Blocksänkor vid Kuorpavarto 1-2 1-2 IV 
13. Blocksänkor vid Jaurekaska 2 2 III 
14. Blocksänkor vid Kaltevare 1 1 IV 
15. Moränkullar vid Pietsaure 1 +1 1 3 III 
16. Ändmorän vid Måskostjåkkå 1-4 1 1 3-6 III 
17 Moränryggar vid Nammatj 1-4 1 1 3-6 III 
18 Drumlinisering på Ultevistuottar 2 1 3 III 
19 Glacifluviala rännor på Tuipe 3 2 1 6 X X II 

Vol 20 Glacifluviala rännor vid Suorva 1 1 1 3 III 



w 
N Objekt numrerade enligt figur 23 

Vid poängberäkningen har faktors-
värdet noll inte markerats i 
tabellen. 

21 Glacifluviala rännor på Juobmotjåkkå 
22 Glacifluviala rännor vid Pietsaure 
23 Glacifluvial ränna vid Lulep Kierkau 
24 Glacifluviala rännor vid Luspåivjåkkå 
25 Glacifluviala rännor vid Kaltesjåkkå 
26 Glacifluviala rännor vid Aktse 
27 Glacifluviala rännor vid Autsutjjåkkå 
28 Glacifluvial kanjon vid Juowapåkvaratj 
29 Ahutjkårså 
30 Stor glacifluvial ränna vid Autsutjjåkkå 
31 Stor glacifluvial ränna vid Tjirak 
32 Stor glacifluvial erosionsränna vid Kaltesjåkkå 
33 Rullstensås utefter Saivajåkkå vid Pätsasj 
34 Rullstensås vid Rissajaure 
35 Åsar, deltan och andra glacifluviala ackumula-

tioner vid Ahutjkårså 
36 ÅS och kulliga glacifluviala former vid 

Autsutjjåkkå 
37 Slukåsar vid Juobmotjåkkå 
38 Kuperade glacifluviala ackumulationer vid 

Tjengaljåkkå 
39 Blockdelta vid Juovvapåkvaratj 
40 Recent delta vid Sitojaures västände 
41 Rapaälvens delta i Laitaure 

å) 
.s:::: 
c 
>-

.!!!. 
;(ij 
U) 

1-4 
1-4 

POÄNGBERÄKNING 

Forsknings-
intresse 

ca 
C> Io...~ en 
c :00.. C> .... cac c c Q) ~ Q) ·c C/) E C/) C/) C/) 

C/)c>- ~-.E ~2cr; ~ m 
:5 .E~~ o C u.. ._ 

3+1 1 1 
1 1 1 
1 1 
2 1 
3 1 
3 1 
2 1 
3 2 
3 2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
3 

2 2 1 

1+1 1 
1+1 1 

2 1 
2 1 
1 
3 2 2 

PRESENTATION KLASSI-
FAKTORSVIS FICERING 

å) C> en 
C C> 

.!: .f: Q) ca C c 
E >- E cC/) 

~C/) C/) 
E .!!!. .E ~ ~ C/) 

;(ij ca ::J :5 o ..... 
S2 U) U) u.. .f: 

6 X II 
3 III 
2 III 
3 III 
4 X III 
4 X III 
3 III 
5 X X II 
6 X X II 
4 X III 
4 X III 
4 X III 
1 IV 
3 X III 

5 X II 

3 III 
3 III 

4-7 II 
4-7 II 

1 IV 
7 X X I 



==-:::==========--

>< 

>< >< >< >< 

,.,.,. 
..- ,.- ,.-

Förkastningsstråket noterades i samband 
med jordartskartering för vattenfallsstyrel
sens räkning (Bergström et aliis 1960). Det 
har därefter närmare studerats av Lundqvist 
och Lagerbäck (1976 o a), som anser att det 
delvis torde ha bildats efter det att inlands
isen försvunnit, alltså i postglacial tid. Två av 
deras nyckellokaler för denna hypotes råkar 
vara belägna inom kartbladet. Vid den ena, 
Rapokvare, skär förkastningen över en rull
stensås (fig 18), vid den andra, på Rapokva
res sluttning mot Langas, avbryter den en 
svit av issjöstrandlinjer. 

Även om förkastningsrörelsernas postgla
ciala ålder icke kan sägas vara helt säker
ställd måste förkastningslinjen å sträckan 
mellan Langas och Satihaure i nuvarande 
forskningsläge tilläggas så höga poäng att den 
hamnar i klass I. 

41 Rapaälvens delta i Laitaure 

Rapaälven, som dränerar Sareks centrala de
lar och som har sina källor vid många av dess 
glaciärer, bygger upp detta delta, ett av vårt 
lands största och snabbast växande (fig 19). 
Det har, som tidigare omnämnts, gjorts till 
föremål för en omfattande monografi av 
Axelsson (1967). 

Laitaure-deltat har genom intensiteten i de 
fluviala processerna och formrikedomen en 
nästan enastående ställning bland vårt lands 
deltan. Dess hemmahörighet i klass I måste 
anses självklar. 

44 Pietsaure-sandurn (fig 25) 

Pietsaure-sandurn har vid ett flertal tillfållen 
omnämnts i litteraturen, först dock som utgö
rande bottnen aven isdämd sjö, som skulle 
ha avtappats genom Ahutjkårså. En utförlig 
skildring av sandurn förekommer i Hoppe et 
aliis 1959. 

U nder sina 9 km sänker sig sandurn i det 
närmaste 60 m. Den övergår successivt i ett 
subakvatiskt delta - så som så ofta är fallet 
med de isländska sandurfålten och slutar 
med en vä1utbildad front som för ned till ett 
djup av ca 50 m. Sandurns nedersta del som 
saknar mönstret av sammanflätade flodarmar 
men i stället visar meandrande flodiopp torde 
ha bildats subakvatiskt; om ett högre vatten
stånd vittnar också strandlinjer några meter 
över den nuvarande sjöytan vid Pietsaures 
sydöstspets (fig 20). Särskilt sandurns neder
sta del är hårt angripen av vinderosion och 
ansatser till dynbildning förekommer. 
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Fig. 24 Klassificerade objekt. 

Classified landforms . 

~ Klass I Klass il • Klass m 

Klass II 

Objekt som genom sällsynthet, utformning 
och/eller forskningsintresse framstår som 
skyddsvärda vid beaktande av geomorfologin 
inom en region. Med region avses då ett om
råde av storleksordningen 10 000 km 2 (objekt 
av regional betydelse). 

19 Glacifluviala rännor på Tuipe (fig 26) 

I den norra delen av kartbladet och på det 
angränsande kartbladet Kebnekaise ligger en 
bergrygg med det sammanfattande namnet 

Tuipe. Detta används också om en av top
parna på berget. 

Tuipe är i hela sin längd präglat av isälvar
nas aktivitet. När ryggens högsta delar börja
de smälta fram ur isen kom smältvatten att 
skära ut s k sadelskåror i några av passen; i 
överensstämmelse med isytans lutning går de 
från söder mot norr. Senare tvingades is
älvarna att följa bergryggens sidor med på
följd att den i sin helhet är överdragen av ett 
utomordentligt välutvecklat system av is
randrännor, så som också skildrats i beskriv
ningen till kartbladet Kebnekaise (Melander 

Fig. 25 Stereogram över Pietsauresandurn och Ahutjkårså med dess issjöterrasser. Bilderna möjliggör 
tredimensionell betraktning, varvid användandet av fickstereoskop rekommenderas. Flygfoto: Rikets 
Allmänna Kartverk 1963. Godkänd för reproduktion och spridning av lantmäteriverket 1978-02-23. 

Stereotripiet of the Pietsallre olltwash plain and the Ahutjkårså canyon with glacioflllvial terraces. 
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Fig.27 Öster om Juovvapåkvaratj har en smältvattenälv skurit ut en klippkanjon. Om smältvattnets kraft 
vittnar också de talrika blocksamlingarna. Flygfoto: O. Melander. Godkänd för reproduktion och sprid
ning av försvarsstaben 1979-03-01. 

East of Juovvapåkvaratj glacial meltwater has eut a eanyon in bedroek. The boulder heaps also provide 
evidenee ofmeltwater aetivity. 

1975). Möjligheterna att här i detalj följa isav
smältningen är ovanligt gynnsamma. 

21 Glacifluviala rännor på Juobmotjåkkå 
(fig 8) 

Särskilt på Juobmotjåkkås östliga utlöpare 
förekommer ett stort antal smältvattenrän
nor, av stor betydelse för tolkningen av av
smältningsförloppet inom ett kritiskt område 
(Roppe 1957). På sydvästsidan av bergryggen 

löper sålunda en mängd rännor, av vilka fler
talet till slut korsar ryggkrönet ("overflow 
channels"). Framför deras mynningar har 
mot isen i Satihaure-dalen byggts upp små 
deltan. Om isens närvaro vittnar också en 
svit israndrännor på bergryggens nordöst
sida. 

Lokalen demonstrerar på ett utmärkt sätt 
isavsmältningsförloppet ävensom en generell 
isytelutning mot nordöst. 

Fig. 26 Lågfjället Tuipe, till en del beläget inom kartbladet 29 l Kebnekaise, har i sin rikedom på nu 
torrlagda isälvsrännorfå motsvarigheter i vårt land (från Melander 1975). 

Tuipe with its glaciojlllvial drainage ehal1l1els. 
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Fig. 28 Framför de stora smältvattenrännorna vid Tjengaljåkkås övre lopp har ett storartat glacifluvialt 
landskap byggts upp, bestående av kullar, åsar, terrasser och mellanliggande dödishål. Flygfoto: O. 
Melander. Godkänd för reproduktion och spridning av försvarsstaben 1979-03-01. 

In front oflarge meltwater channels at upper Tjengaljåkkå a magnificent glaciojluviallandscape, consist
ing of kames, eskers, ferraces and intervening kettle-holes, has been created. 

28 Glacifluvial kanjon vid Juovvapåkvaratj 
(fig 27) 

Smältvatten från den stora istungan i Langas 
sökte sig - som redovisats under föregående 
lokal- mot nordöst och styrdes mot allt lägre 
passpunkter i bergryggen mellan Langas och 
Satihaure. En sådan passpunkt är belägen 
just öster om Juovvapåkvaratj, och dit har 
stora smältvattenmängder koncentrerats un
der ett antal år. Omfattande kalspolningar 
och erosion i det fasta berget är resultatet 
härav; bl a har en 6--8 m djup klippkanjon 
preparerats fram längs svaghetszoner i berg
grunden. Framför den ligger ett stort delta, 
ett senare omnämnt klass II-objekt (objekt 
39). 

Blockanhopningar i anslutning till denna 
smältvattenzon iakttogs av de tidiga forskar
na inom området och tolkades som strandlin
jezoner från forna issjöar (Svenonius 1899) 
eller ändmoräner (Frödin 1914). I stället är de 
väsentligen ett resultat av smältvattens akti
vitet. 
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29 Ahutjkårså (fig 19 och 25) 

Från Pietsaure-sandurn leder mot Langasdal
gången kartbladets mäktigaste klippkanjon, 
Ahutjkårså, tidigt observerad av forskarna 
och ett känt mål för turisterna. 

Ahutjkårså, några km lång, är till att börja 
med en ränna i morän, som omformats av 
jordflytning; efter några hundra meter börjar 
den skära sig ned i fasta berget och prövar 
därvid inledningsvis olika svaghetszoner . 
Som djupast är den flera tiotal m djup. Run
dade block på bottnen vittnar om vatten
transport; från sidorna har skarpkantat vitt
ringsmaterial rasat ned. 

Kanjonen uppfattades först som avloppet 
från en i Pietsaures dalgång belägen issjö. 
Med omtolkningen av Pietsaure-sandurn är 
denna uppfattning inte längre hållbar. Kanjo
nen ligger på samma sätt som kanjonen vid 
Juovvapåkvaratj i ett passläge, mot vilket 
smältvattenmassorna från Pietsauredalen 
(Autsutjvagge) styrts, förmodligen under åt
skilliga årtionden. Det förefaller rimligt anta 



att kanjonen anlagts under isen och att vatt
net därvid stått under starkt hydrostatiskt 
tryck. 

35 Åsar, deltan och andra glacifluviala ackua 

mulationer vid Ahutjkårså (fig 14) 
Genom Ahutjkårså transporterades stora 
materialmängder , som avsattes vid isälvens 
mynning mot Langas-isen. De högst belägna 
terrasserna kommer redan vid kanjonens 
översta del. Langasisens successiva sam
mansjunkning kan sedan följas nedöver slutt
ningen i olika terrass- och deltaplan, delvis 
mycket stora. Längst ned har ackumulatio
nerna prägel av rullstensåsar men utifrån 
Langas kan man iaktta att deras krön bildar 
plana ytor, vilket vittnar om att även deras 
avsättning reglerats aven issjöyta. 

Vissa av planen kan följas ut åt sidorna i 
form av issjöstrandlinjer; dessa redovisas 
som objekt 47 och 48. 

38 Kuperade glacifluviala ackumulationer vid 
Tjengaljåkkå (fig 28) 

På östra sidan om Ultevistuottar förekommer 
ett vidsträckt område med kuperade glaciflu
viala avlagringar, kullar, ryggar men också 
planare ytor, terrasser. De ligger framför 
mynningarna av ett stort antal, delvis djupt 
nedskurna rännor, och torde ha avsatts på 
och inne i den sammansjunkande istungan i 
Stora Lule älvs dalgång. Vid isens avsmält
ning har avlagringarna omformats. Liknande 
former har tidigare beskrivits från Passe
tjåkkå (kartbladet Kiruna, Melander 1976) 
och Tjaskajåkkå (kartbladet Rensjön, Melan
der 1977). 

Fig. 29 Stereogram över området vid Juovvapåkvaratj mellan Satihaure och Langas. Isälven har där 
skurit ut flera kanaler inklusive en klippkanjon (se fig. 27) och kalspolat stora ytor kring vattendelaren. 
Material har längre ned mot Satihaure avlagrats i ett blockdelta. Bildparet möjliggör tredimensionell 
betraktning varvid användandet av fickstereoskop rekommenderas. Flygfoto: Rikets Allmänna Kartverk 
1959. Godkänd för reproduktion och spridning av lantmäteriverket 1979-02-23. 

Stereopair of the Juovvapåkvaratj-area between Satihaure and Langas. The glaciojluvial meltwater has 
eut a I1lI111ber of channels induding a canyon (see fig. 27) and large areas have been washed dean of 
sllIficial deposits arollnd the watershed. Nearer Satihalll'e a bOllider delta has accumulated. 
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Fig.30 Från Muorennjunje vid Sitoätnos utlopp i Sitojaure har ett stort skred gått ned. Notera ärret på 
bergssidan och de stora blockmängderna i björkskogen nedanför. Foto: O. Melander. 

From Muorennjunje at the mouth of Sitoätno a large rock slide has occllrred, as sholVn by the scar and 
the accul11ulatiol1 of bOlliders in the birch forest belolV. 

39 Blockdelta vid Juovvapåkvaratj (fig 29) 

Framför den tidigare redovisade kanjonen vid 
Juovvapåkvaratj ligger ett av stora block 
uppbyggt delta med väl utbyggt plan och en 
tydlig deltafront. 

48 Issjöstrandlinjer vid Puollamtjåkkå 

Issjöstrandlinjer förekommer flerstädes inom 
kartområdet. Bäst utvecklade är de som re
dan anförts på sluttningen av Puollamtjåkkå, 
med upp till 20 m breda terrassplan och kraf
tiga blockränder . 

Strandlinjerna, som är synnerligen väl iakt
tagbara från nordsidan av Langas, har utför
ligt behandlats av Frödin 1914. 

55 Blockskred vid Sitoätno (fig 30) 

Blockskred är som Rapp visat i sin avhand
ling (1960) och som den pågående geomorfo
logiska inventeringen gett vid handen sällsyn
ta företeelser i fjällen. Skredet vid Sitoätno 
har tillkommit genom att ett många meter 
mäktigt flak - ärret därefter är enligt Rapp i 
sin överkant 10-20 m högt - lösgjorts och 
glidit utför bergbranten. Därvid har det om-
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formats till en oregelbunden blocktunga. 
Tidpunkten för skredet är okänt. 

Klass III 

Objekt som genom sällsynhet, utformning 
och/eller forskningsintresse framstår som 
skyddsvärda vid beaktande av geomorfologin 
inom ett kartblad, d v s inom en yta av stor
leksordningen 2500 km 2 (objekt av lokal bety
delse). 

3 U-dal vid Tjålepakte 

Sitojaure är belägen i en lång, något krökt 
U-dal. Det mest välutbildade stycket av dal
gången har utvalts. 

4 U-dal vid Skierfe-Tjakkeli 

Väl utbildade glacialt präglade kantlinjer vid 
Skierfe och Tjakkeli gör de nedersta delarna 
av Rapadalen till en bred U-dal. 

5 Glacialt präglad kantlinje vid Lulep Kier
kau (fig 2) 

U-dalarna utanför högfjällsdalgångarna är 
endast sällan regelbundna och dubbelsidiga. 



Ofta är ena skänkeln bättre utbildad. Detta 
förmodas bero på isens större erosiva verkan 
i dalgångens yttersvängar . Kierkaus brant ut
gör ett gott exempel på sådan "yttersvängs
erosion" ; skolltektoniken har som redan tidi
gare anförts gynnat en sådan utveckling. 

6 Glaciärnisch vid Kuorpavarto 

Glaciärnischer finns i stort antal i högfjällen, 
längre österut däremot endast sparsamt (Vil
borg 1977). I anslutning till Kuorpavarto som 
endast når 772 m ö h finns en välutbildad 
nisch i ett mycket östligt läge. 

7 Struktur mark på Måskostjåkkå 

I högre terrängavsnitt inom kartområdets 
västra delar finns stora områden med struk
turmark. Måskostjåkkå lämnar ett represen
tativt exempel därpå. 

8 Strukturmark på Tjate 

Flera av det vidsträckta Ultevistuottars högre 
partier täcks av strukturmark. Tjate lämnar 
exempel på hur välutvecklade stenströmmar 
(strukturmark i lutande terräng) radiellt löper 
ut från ett bergsparti. 

9 Tundrapolygoner vid Pietsaure 

På sidorna av den nedersta delen av Piet
saure-sandurn förekommer på ömse sidor 
glacifluviala terrasser. På den södra av dessa 
finns tundrapolygoner bevarade. De framträ
der tydligt i den vinderoderade ytan genom 
att kråkbärsris och dvärgviden växer i de 
långsträckta fördjupningar som bildats av is
kilarna. Vid grävning kunde konstateras att 
j ordmånsprofilen var nedböjd till mellan 30 
och 40 cm djup vid de forna sprickorna. 

10Tundrapolygoner vid Piesnas 

Välutbildade tundrapolygoner förekommer 
inom ett relativt stort område vid Piesnas 
(norra delen av Ultevistuottar). 

11 Tundrapolygoner vid Arajåkkå 

Mellan Arajåkkå och Luspåivjåkkå på östsi
dan av Ultevistuottar finns ett flertal ytterst 
välutbildade tundrapolygoner på ryggar mel
lan de glacifluviala rännorna i området. 

13 Blocksänkor vid Jaurekaska 

Det finns gott om blocksänkor i de lägre östli
ga delarna av kartområdet. De vid Jaure-

kaska utgör ett gott exempel på välutveck
lade sådana. 

15 Moränkullar vid Pietsaure 

10-20 m höga, blockbeströdda kullar finns 
norr om Pietsaures utlopp. De förenas ställvis 
till korta ryggar utsträckta i nord-sydlig rikt
ning. Bildningssättet är oklart. 

16 Ändmorän vid Måskostjåkkå 

Framför glaciärnischen i Måskostjåkkå finns 
en liten ändmorän. Ändmoräner framför gla
ciärnischer utan recenta glaciärer förekom
mer - som det geomorfologiska karteringsar
betet klarlagt - endast sparsamt i den svenska 
fjällkedjan. De måste ha bildats antingen i 
samband med inlandsisens försvinnande eller 
senare. 

17 Moränryggar vid Nammatj 

Nammatjs västsida är klädd med ett grov
blockigt moränlager som uppåt slutar med en 
skarp kant (bladet Sarek). Denna kant kan 
följas som moränryggar på myrarna norr om 
Nammatj (bladet St Sjöfallet). 

18 Drumlinisering på Ultevistuottar 

Områden med svag drumlinisering förekom
mer på ett flertal platser inom kartområdets 
östra lågfjäll. Vid Jånem och Paltåive i fjällets 
centrala delar är drumliniseringen dock väl
utvecklad och utgör ett gott exempel på land
formen. 

20 Glacifluviala rännor vid Suorva (fig 31) 

Väster om Suorva finns ett antal rännor som 
lutar mot öster. Rännornas lutning ger viktig 
information om isytans lutningsförhållanden 
under deglaciationen (Hopp e 1957). 

22 Glacifluviala rännor vid Pietsaure 

Tydliga rännor som tidigare beskrivits av 
Hoppe (1967). De har bildats intill en sam
mansjunkande iskant och ger viktiga håll
punkter för rekonstruktionen av isavsmält
ningen. 

23 Glacifluvial ränna vid Lulep Kierkau 

Rännan, som tidigare omnämnts av Hoppe 
(1967), är intressant eftersom den lutar mot 
sydväst till skillnad från angränsande rännor 
- t ex Ahutjkårså - som är riktade mot nord
öst. Den torde kunna förklaras med att isav-
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Fig. 31 Glacifluviala rännor vid Suorva. Rännorna lutar mot sydöst. Detta visar att isen lämnat dalgång
ens nedre delar tidigare än området kring Suorva (från Roppe 1957). 

Glacioflllvial drainage channels at Sllorva. The channels slope toward the sOlltheast. This shows that the 
ice must have lejt the downvalley region earlier than the region northwest oj Suorva. 

smältningen gått langsammare i skuggan av 
Kierkaus branter, m a o att isytan stått högre 
där än i omgivningen. 

24 Glacifluviala rännor vid Luspåivjåkkå 
Ett flertal stora och välutbildade glacifluviala 
rännor, som styrts av inlandsisens kant. 

25 Glacifluviala rännor vid Kaltesjåkkå 
Ett stort område med ovanligt långa och dju
pa rännor, som väl visar isens lutning och 
fortgående sammansjunkning. 

26 Glacifluviala rännor vid Aktse (fig 32) 

I sluttningen norr om Aktse finns långa vack
ra israndrännor. De har tidigare noterats av 
Hamberg (1901, s 177) som dock felaktigt tol
kade dem som issjöstrandlinjer. 

27 Glacifluviala rännor vid Autsutjjåkkå 
Välutbildade rännor som anger isytans lut
ning och hur en istunga retirerat mot söder. 
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30 Stor glacifluvial ränna vid Autsutjjåkkå 

Rännan som går från söder mot norr har varit 
tilloppskanal till Pietsaure-sandurn. Den är 
drygt 5 km lång och bitvis över 20 m djup. 

31 Stor glacifluvial ränna vid Tjirak 
Den dubbelsidiga rännan är synnerligen stor 
och välutbildad. Den har tidigare noterats av 
Hamberg (1910 fig 11). 

32 Stor glacifluvial erosionsränna vid Kaltes
jåkkå 

I ett sent skede av avsmältningen av Ultevis
tuottar styrdes smältvattnet mot den nuva
rande Kaltesjåkkå, där en mäktig ränna ut
eroderades, försedd med ett helt system av 
tillförselkanaler (delvis behandlade som 
objekt 25). 

34 Rullstensås vid Rissajaure 

En över 20 m hög rullstensås skär Rissajaure i 
två delar. Åsen är knappt 2 km lång men 



Fig.32 Omedelbart norr om Aktse förekommer en svit smältvattenrännor, som omvittnar isytans lutning 
mot öster. Flygfoto: O. Melander. Godkänd för reproduktion och spridning av försvarsstaben 1979-03-01. 

Just 110rth of Aktse a series of lateral drainage channels show that the swface of the inland ice sloped 
toward the east. 

synnerligen välutbildad; ovanligt med hänsyn 
till läget inne i fjällen. 

36 ÅS och kulliga glacifluviala former vid Aut
sutjjåkkå 

Vid mynningen av den stora tilloppsrännan 
till Pietsaure-sandurn förekommer en rull
stensås med getryggskaraktär , som den erhål
lit genom erosion av den intilliggande Aut
sutjjåkkå. I nära anslutning härtill uppträder 
ett antal stora åskullar, ett kameslandskap 
(fig 13). 

37 Slukåsar vid Juobmotjåkkå 

Slukåsar finns spridda över stora delar av 
fjällen. Nedom Juobmotjåkkås sydsida före
kommer slukåsar i stort antal. De övergår 
nedtill i svämkägleliknande plan och exempli
fierar därigenom variationsmöjligheterna hos 
denna formkategori (fig 12). 

42 Svämkägla öster om Virtajaure 

En stor fossil svämkägla förekommer någon 
halvmil öster om Virtajaure. Den är synnerli-

gen instruktiv med vacker solfjäderform. Den 
ligger framför en välutbildad tilloppsränna. 

43 Sandur vid Sluggajåkkå (fig 33) 

I ett stråk av rikt differentierade glacifluviala 
bildningar ingår denna lilla men välutveck
lade sandur. Det skall erinras om att sandur
fålt är relativt sällsynta företeelser i fjällked
jan. 

45 Sandur i Kaltesjåkkås dalgång (fig 10) 

De stora vattenmassor som kanaliserades till 
Kaltesjåkkås dalgång (se objekt 32) skar inte 
bara ut rännan utan efterlämnade också en 
lång sandur i dennas nedre delar. 

46 Issjöstrandlinjer på Rapokvare 

Issjöstrandlinjerna har tidigare beskrivits av 
J. Frödin (1914) och infogats i hans system av 
isdämda sjöar. De är inte speciellt välutbil
dade och har destruerats genom jordflytning. 
I sen tid har de tilldragit sig stort intresse 
genom de möjligheter de ger till datering av 
Pärvies ålder (se objekt 1). 
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Fig.33 Vid Sluggajåkkå förekommer en liten men välutbildad sandur. Den avslutande branten tyder på 
avsättning mot kvardröjande is. Flygfoto: O. Melander. Godkänd för reproduktion och spridning av 
försvarsstaben 1979-03-01. 
A small but well-developed outwash plain at Sluggajåkkå. The steep front suggests accumulation against 
a remnant ice mass. 

47 Issjöstrandlinjer vid Lulep Kierkau 

De välutbildade strandlinjerna ligger på ömse 
sidor om de glacifluviala ackumulationerna 
(objekt 35) nedom Ahutjkårså (objekt 29). 

49 Issjöstrandlinjer vid Kåinusapakte 
Långa men något otydliga issjöstrandlinjer 
nedom Kainusapakte, är hela 5 km. De är av 
intresse för belysning av frågan om issjöarnas 
storlek och sammanhang i Langas' dalgång. 

50 Issjöstrandlinjer norr om Sitojaure 
Tydliga och välutbildade strandlinjer påträf
fas tillsammans med smärre deltaterrasser på 
Sitojaures nordsida vid bäcken från Kuotek
jaure (= sjön med höjdsiffran 965). 

51 Issjöstrandlinjer vid Tjålepakte 

Söder om Sitojaure vid Tjålepakte finns en 
mycket lång och välutbildad strandlinje. Den 
har dock här och var sönderskurits av recenta 
sluttningsproces ser. 

52 Palsar nära Kungsleden söder om Salto
luokta 
Något låga (upp till ett par meter) men i övrigt 
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välutbildade palsflak öster om Kungsleden 
(ca 4 km söder om Saltoluokta). 

53 Palsar på Ultevistuottar 

Välutbildade och typiska palsar ett stort 
myrområde på Ultevistuottar. 

54 Talus och skred vid Kierkau 

Talusbildningar är relativt vanliga företeelser 
inom fjällkedjans brantare delar. Tidigare har 
en sådan vid Karnilapakte omnämnts, på 
grund av där företagna studier. Talusbranter 
nedom Kierkau utgör ett utmärkt exempel 
och inkluderar såväl ras som mindre skred. 

56 Skred vid Sitojaure 

Några stora bergspartier har störtat ned från 
Skämmapakte mot Sitojaure. Skred av denna 
typ är relativt sällsynta. 

57 Skred och talus vid Skierfe 

Nedanför Skierfes brant finns dels massor 
från ett större skred, dels välutbildade talus
koner från ras. 



Områdesindelning efter geomorfologiskt 
värde 

Naturvärdesbedömningen sammanfattas i en 
karta (fig 34) där ett sammanförande skett av 
värdefulla objekt eller objektsamlingar till 
större enheter. Denna karta summerar de 
föregående stegen av värderingen, men vissa 
nya aspekter införs också, varvid framför allt 
sambandet mellan objekten beaktas men 
också deras förmåga att som forsknings- och 

Klass I-område 

Category I area 

Klass II-område 

Category II area 

Klass III-område 

Categol}' III area 

exkursionsobjekt klargöra formgruppers och 
landskapets genes och de därmed förbundna 
processerna. 

De tre klass-l-objekten bildar var för sig 
kärnor i kartbladets tre klass-l-områden. 
Störst av dessa är ett genetiskt nära korrele
rat område söder om Saltoluokta, som inne
fattar tre högvärdiga objekt: Pietsaure-san
durn, Ahutjkårså och de stora isälvsavlag
ringarna framför denna. Området speglar ett 
dramatiskt och intensivt formskapande skede 

Fig. 34 Geomorfologiskt värdefulla områden inom kartområdet Stora Sjöfallet. 

Areas of geol11orphological importance in the Stora Sjöfallet regioIl. 
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vid tiden för inlandsisresternas försvinnande. 
Däri ingår en separation av två istungor i 
Pietsaure-dalen (Autsutjvagge), den ena reti
rerande mot söder, den andra mot nordväst. 
En mäktig isälv kom från isen i Pietsaure-da
len och skar sig djupt ned i bergryggen mot 
Langas-dalen. På sluttningen mot denna gav 
den upphov till en långsträckt issjö och avsat
te i denna sjö, mot och under isen omfattande 
isälvsavlagringar . I ett något senare skede 
avsatte isälven den långsträckta Pietsaure
sandurn, som i sin nedersta del övergår i ett 
subkvatiskt bildat delta. 

Området omges aven terräng med en rike
dom på välutvecklade former skapade under 
samma deglaciationsskede men också under 
andra skeden i landskapsutvecklingen, såväl 
preglacialt och glacialt som postglacialt. Det 
har därvid funnits anledning urskilja ett inre 
klass-Il-område med mera omedelbar gene
tiskt sammanhang med klass-l-området, och 
ett yttre vidsträckt klass-III-område av mer 
disparat prägel. I det senare ingår exempelvis 
Kierkau med dess glacialt präglade över
skjutnings brant, dess rasbranter och talus
massor, såväl som Måskostjåkkå med en 
ändmoränförsedd glaciärnisch och välutveck
lad strukturmark. 

De båda andra klass-l-områdena, Lai
taure-deltat resp Pärvie-förkastningen mellan 
Langas och Satihaure, är omgivna av klass
III-områden, inneslutande klass-III-objekt. 
Särskilt området kring Laitaure innesluter så 
många värdefulla objekt att en klass-l-värde
ring av sjön och hela dess omgivning kan 
ifrågasättas. 
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Av kartbladets övriga värdefullare områ
den skall särskilt pekas på de båda lågfjälls
områdena Ultevistuottar och Tuipe, i utom
ordentlig grad präglade av isälvarnas aktivi
tet. 

Behov av skyddsföreskrifter 

Sareks och Stora Sjöfallets nationalparker 
upptar ganska betydande arealer av kart
bladsområdets västliga delar. Denna form av 
skyddsinstitut har emellertid icke visat sig 
tillräckligt. I samband med vattenkraftsut
byggandet har stora ingrepp ägt rum i land
skapet och väsentliga naturvärden har därvid 
gått förlorade (jfr Abrahamsson 1975). 

De flesta objekt som beskrivits i de föregå
ende avsnitten är tåliga mot den traditionella 
markanvändningen inom området: rensköt
sel, jakt, fiske och rörligt friluftsliv. Marksli
taget, särskilt på myrar och glacifluviala av
lagringar bör dock uppmärksammas. 

Området innehåller ett stort antal objekt av 
högt naturvetenskapligt värde, som f n sak
nar varje form av skydd. 

En revision av nationalparksgränserna 
syns i hög grad motiverad - även mot bak
grunden av skedd förstörelse. En utvidgning 
av Stora Sjöfallets nationalpark till att omfat
ta hela det som klass-l-område betecknade 
området Saltoluokta-Pietsauredalen syns 
synnerligen motiverad. 

Det skall i övrigt understrykas, att för fler
talet värdefulla geomorfologiska objekt ett 
förbud mot schaktning och täktverksamhet är 
angeläget. 
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Kalt berg Bedrock outcrops 

~ Fiirkastning Fault line 

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

,::)~) Glaciarnisch , tydlig resp . otydlig Cirque, well developed and poorly developed 

Solifluktionsvalkar Solifluction lobes 

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

~,~,~~:~: Strukturmark i lutande terrang Patterned ground on slopes 
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Smakuperad moranterrang (i regel nivaskillnader < 5 m) 
Hummocky moraine (normally with relative heights < 5 m) 

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

And- och sidomoran End moraine and lateral moraine 

Svag drumlinisering inkl " fluting " Weak "drumlin ization " 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/fluvial channels (normally dry) 

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

Tydliga glacifluviala/ fluviala erosionskanter 
Distinct glaciofluvial/ fluvial erosion scarps 

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

Vattenfall ellerfors Waterfallorrapids 

Rullstensas Esker 

Slukasar eller 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 , stiirre Large recent delta 

Svamkagla Alluvialfan 

Sandur Sandur 

Annan glacifluvial/fluvial avlagring Other glaciofluvial/fluvial accumulation 

Issjiistrandlinje resp . otydlig issjiistrandlinje 
Shoreline of ice dammed lake and poorly defined shoreline of ice dammed lake 

Recenta strandformer Recent minor shoreline features 

Myr Swamp 

Palsomrade Palsas 

Ra srannor Rockfall chutes 

Lavinblocktunga Avalanche boulder tongue 

Talus Talus 

Siamstriim Mudflow 

Ras och skred Rock- and landslide 

Ravin Gullyorchannelin deposits 

Grus- och jordtag Gravel-pit 

'* ~ Tipp (sprangsten 0 dyl) Dump (waste rock etc) 

~ Damm Dam 


