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FöRORD 

Det geomorfologi ska kartbladet 29 J KIRUNA utgör det sjunde i serien av 
dylika i skala 1:250000 över de svenska fjällområdena. Det skall här 
inskjutas, att detta kartblad i större omfattning än något tidigare ut
givet även omfattar delar av skogslandet. Hittills utgivna blad - till 
vilka också bör läggas ett tidigt och delvis i annan teknik karterat 
större område i nordvästra Dalarna - framgår av vidstående översikts
karta. 

Karteringen har liksom tidigare väsentligen baserats på flygbildstolk
ning. Fältkontroller har företagits i den omfattning som ansetts nöd
vändig för en riktig identifiering och för att skapa bättre förutsätt
ningar för de värderingar, som denna beskrivning mynnar ut i. Det bör 
tilläggas att vid den naturgeografi ska institutionen geomorfologiskt 
inventerings- och värderingsarbete tidigare företagits inom kartblads
området, vilket underlättat och reducerat fältinsatserna. 

Tidigare redovisades inte myrmarkernas utbredning, men detta har skett 
på de senast utgivna kartbladen. Information om denna har hämtats från 
den topografiska kartan, som dock punktvis kontrollerats; en viss gene
ralisering har av kartskaleskäl varit nödvändig. Liksom tidigare har 
ytor utan klara morfologiska indikationer lämnats vita. En klassifice
ring av dem skulle ha krävt betydande insatser av fältarbeten och där
med starkt ökade kostnader; med hänsyn till att det vanligen torde röra 
sig om ett relativt tunt, odifferentierat moräntäcke har åtgärden ansetts 
försvarlig. 

Till kartan hör en relativt utförlig beskrivning av terrängformerna inom 
kartbladsområdet och deras utvecklingshistoria, i den mån den kan re
konstrueras. Såväl på kartan som i beskrivningen är denna presentation 
koncentrerad till vad som ofta brukar kallas mellanformer. De allra 
största formelementen - ytor av peneplantyp, dal generationer etc - samt 
former av mindre storlek än några kvadratmeter - t ex mindre frostmarks
former - redovisas sålunda icke. Även när det gäller mellanformer är 
redovisningen inte fullständig; rundhällar och leveer är exempel på ob
jekt som inte kunnat medtagas. Skälen är bl a kart- och reproduktions
mässiga, i fråga om småformerna också flygbildsmaterialets upplösnings
förmåga, dvs informationsinnehåll. 

Beskrivningen avslutas som redan antytts med en värderingsdel , som för 
fram till en sammanfattande översikt i lättillgänglig form. Värderings
principerna här är desamma som tillämpats tidigare. Av många skäl är 
svårigheterna stora att åstadkomma en invändningsfri naturvärdesbedöm
ning, vilket åter skall understrykas. Genom redovisningen av de indivi
duella objekten och av gången vid värderingen av dem torde andra värde
ringsgrunder kunna anläggas; vid tillämpningen torde dock väsentligt 
andra resultat knappast bli följden. 

För kostnaderna har svarat forskningsnämnden vid statens naturvårdsverk, 
verket självt genom medel för särskilda undersökningar inom miljövårds
området och den naturgeografi ska institutionen vid Stockholms universitet. 

Stockholm den 2 maj 1976 

Gunnar Hoppe 
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SAMMANFATTNING 

Geomorfologiska kartbladet 29 J KIRUNA 

- Beskrivning och naturvärdesbedömning 

Fil kand Olle Melander 

Såväl beskrivningen som naturvärdesbedömningen har delats i två avsnitt, 
s k allmänna och speciella delar. I de förstnämnda· ges generella över
sikter över terrängformer, landskapsutveckling och naturvärdesbedömning 
i fjällkedjan, medan förhållandena inom Kirunaområdet diskuteras i de 
senare. 

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

Kartområdet är beläget vid fjällkedjans östra kant. Stormorfologin präg
las av mjukt rundade lågfjäll och vida berggrundsslätter med enstaka 
lågfjäll. Kalt berg förekommer sparsamt. Moräntäckets formrikedom är be
gränsad; drumlins är dock vanliga liksom andra kulliga moränformer. 
Glacialmorfologin domineras emellertid av de glacifluviala formele
menten. Inlandsisens smältvatten har skurit ut ett mycket stort antal 
rännor av olika typer. Laterala rännor påträffas i de större dalgångarna 
i väster medan extramarginala rännor är vanligare i de östra delarna av 
kartområdet. Några mycket stora och djupa rännor finns vid Råvvåive, 
Autjelalva och Vahåjve. Rullstensåsar och andra glacifluviala ackumula
tioner förekommer flerstädes. En stor sandur kan noteras öster om Kamas
tjärro. Av frostmarksformer märks speciellt en förekomst av tundrapoly
goner vid Passetjåkka och ett flertal palsar. 

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

Vid naturvärdesbedömningen har 36 objekt urskilts som speciellt värde
fulla. Därvid har påträffats l klass 1-, 7 klass 11- och 28 klass 111-
objekt (fig 22). Områden med stor frekvens av värdefulla objekt har 
sammanförts på en särskild karta (fig 26), som det mest värdefulla om
rådet framstår sandurn vid Kamastjärro med omgivande glacifluviala rännor. 

Karteringsarbetena har utförts med ekonomiskt stöd av Statens naturvårds
verk. Under fältarbetena har författaren haft stor hjälp av Roderich -
Henry och Kerstin Melande •. Flera värdefulla upplysningar om Kiruna
traktens kvartärgeologi har erhållits av Robert Lagerbäck. Kartor och 
figurer har ritats av Sigrid Bergfeldt. Professor Gunnar Hoppe och docent 
Bo Strömberg har läst manuskriptet, varvid många värdefulla påpekanden 
gjorts. Renskrivningen har utförts av Gertrud Hultblad. Till samtliga 
vill författaren framföra ett varmt tack. 
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SU~1MARY 

Geomorphological map 29 J KIRUNA 

Description and assessment of areas of geomorphological importance 

Olle Melander B.Sc. 

The description and assessment of areas of geomorphological importance 
have been divided into two sections, general and special. The first 
provides a general survey of the landforms, the evolution of the land
scape and an assessment of areas of geomorphological importance in the 
mountain range, while the second deals with specific features in the 
Kiruna area. 

The description explains the mapping methods used and gives a systema
tic account of the landforms in the mountain range and their carto
graphic representation. The map is based on interpretation of aerial 
photographs with overall field control. The method and the small scale 
(1:250,000) used have generally restricted the choice of forms to those 
of medium scale. 

The area mapped is situated at the eastern edge of the mountain range. 
The general morphology is characterized by gently rounded hills and 
wide bedrock plains with a few low monadnocks. Bedrock outcrops are 
few. The variety of landforms on the moraine covering is limited, 
although drumlins and hummocky moraine landscapes are common. However 
the glacial morphology is dominated by glacifluvial forms. The melt
water from the inland ice has eroded a large number of channels of 
different types. Lateral channels can be found in the large valleys 
to the west, while extramarginal channels are more common in the eastern 
section of the area mapped. There are some very large and deep channels 
at Råvvåive, Autjelalva and Vahåjve. Eskers and other glacifluvial 
features are frequent. A large sandur can be observed east of Kamas
tjärro. Among the forms associated with frozen ground the occurrence 
of tundra polygons at Passetjåkka and several palsas is noteworthy. 

The assessment of areas of geomorphological importance is based on a 
point rating system which takes account of the rarity, formation and 
scientific interest of the landforms. The numbers of points awarded 
for each of the factors are collated and evaluated, the landforms 
themselves being divided into four categories (I, II, III and IV) in 
order of diminishing importance from the point of view of the con ser
vation of areas of geological and geomorphological interest. 

Thirty-six landforms have been singled out as of special geomorpholo
gical value, and of these, l belongs to category I, 7 to category II 
and 28 to category III (Fig. 22). Areas containing many landforms of 
special scientific interest have been designated on a special map 
(Fig. 26) on which the sandur at Kamastjärro and the surrounding glaci
fluvial channels are outstanding in terms of their geomorphological 
significance. 
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BESKRIVNING 

ALLMÄN DEL 

INLEDNING 

Inom geomorfologin studeras jordytans former och de forms kapande pro

cesserna. Landformerna skapas genom ett samspel mellan uppbyggande 

och nedbrytande krafter. De processer som svarar för uppbyggnaden av 

stora former, som t ex bergskedjor och vulkaner, genereras av krafter 

i jordens inre, medan de nedbrytande och omlagrande krafterna huvud

sakligen får sin energi från solen. 

Med hänsyn till de processer som varit verksamma vid formskapandet, 

kan en indelning göras i: 

glaciala former (bildade av glaciärer och inlandsisar) 

fluviala former (bildade av det rinnande vattnet) 

glacifluviala former (bildade av glaciärernas smältvatten) 

limniska och marina former (bildade genom vågverkan i sjöar 

och hav) 

sluttningsformer (bildade genom fall, glidningar och fly t

rörelser) 

frostmarksformer (huvudsakligen skapade genom tjälskjutning) 

eoliska former (bildade av vinden) 

karstformer (skapade i kalkhaltiga bergarter genom utlösning 

av kalciumkarbonat) 

biogena och antropogena former (bildade av organismer respek

tive genom människans omskapande verksamhet) 

En ytterligare uppdelning kan göras i erosions- och ackumulations

former, beroende på om terrängformerna uppstått genom nedbrytning eller 

avlagring av material. 

Viktiga skeden i reliefutvecklingen kan rekonstrueras på grundval av 

landformernas nuvarande utseende och inre uppbyggnad. Naturligt nog är 
de yngsta formerna som bildades under inlandsisens avsmältningsskede 

och därefter, rikligare förekommande och bättre bevarade än de äldre 

som blivit mer eller mindre förstörda av senare processer. Kartläggning

en av de äldre är ofta vansklig, varför drag i den tidiga reliefutveck

lingen endast undantagsvis har kunnat behandlas i det föreliggande 

arbetet. 
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PREKVARTÄR RELIEFUTVECKLING 

Den skandinaviska fjällkedjan uppstod vid en bergskedjebildning för 

400-600 miljoner år sedan. Stora stycken av berggrunden, s k skollor, 

sköts då från väster in över det gamla urbergsområdet i öster. Fjäll

kedjans svenska del består aven hel serie skollor som delvis har 

skjutits upp på varandra. De äldsta påträffas längst i öster vid fjäll

kedjeranden medan skollorna blir allt yngre ju längre mot väster man 

kommer. Skollorna med sina mot väst eller nordväst flackt stupande 

(lutande) bergarter har givit förutsättningar för branter vettande mot 

öster. över långa sträckor bildar skollorna en markerad brant i öster, 

den s k glinten. Genom att de överskjutna bergarterna är mycket mot

ståndskraftigare än de mjuka skiffrarna i underliggande lager, bibe

hålls de branta stupen längs fjällkanten. 

I samband med tektoniska rörelser i jordskorpan (t ex jordbävningar) 

uppstår ibland bristningar varvid sprickor och förkastningar kan upp

komma. Dessa kan inte sällan fÖljas kilometervis i en och samma rikt
ning. 

Reliefformer, som återspeglar berggrundens struktur och sammansättning, 

kallas strukturformer (skall ej förväxlas med strukturmark, som bildas 

genom tjälskjutning). Till skillnad från dessa strukturformer finns 

det former som inte alls återspeglar skillnader i den geologiska upp

byggnaden utan som är resultatet av de nedbrytande processerna. De 

kallas skulpturformer och utgörs av t ex dalgångar eller utpräglat 

flacka ytor, s k denudationsytor. Dessa flacka ytor kan förmodas vara 

bildade genom en långvarig nedbrytning. Denna kan ha tillgått på olika 

sätt. Antingen kan man tänka sig att vittring, slutningsprocesser och 

fluvial erosion utgör huvudkomponenterna eller att dessa utgörs av 

vittrings- och avspolningsprocesser, typiska främst för tropiska växel

fuktiga områden. I första fallet brukar man anta att slutprodukten blir 

en utflackad berggrundsyta nära havsytans nivå, ett s k peneplan; det 

kan senare ha höjts genom t ex tektoniska rörelser. I det senare fallet 

kan ytorna bildas även högt över havsytans nivå. Höjdläget synes då 

företrädesvis bli bestämt av kemisk djupvittring och efterföljande bort

spolning av vittringsprodukterna. Sådana områden finns i dag i t ex 

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

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

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

att bestämma deras avgränsning, ålder och uppkomst är anledningen till 

att de inte markerats på kartan. Den topografiska kartans hÖjdkurvbild 

kan dock ge en antydan om var de förekommer. 

KVARTÄR RELIEFUTVECKLING 

Kvartärtiden kännetecknas av täta växlingar mellan kalla och varma 

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

stora inlandsisar med centra bl a i Skandinavien och Kanada. 

Hur många gånger inlandsisar bildats och försvunnit i Skandinavien är 

inte känt. Att det varit mer än en gång kan dock sägas med stor säker
het. Det är svårt att avgöra vilken andel i reliefutvecklingen tidigare 

inlandsisar kan ha haft. Den senaste istidens verkningar, och då spe

ciellt under dess avslutningsfas, tycks dock ha haft ett avgörande in

flytande på landskapsutformningen i Skandinavien. 

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

Den inleddes genom att eventuellt befintliga glaciärer började växa 

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

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

dalglaciärer. Allteftersom dessa ökade i storlek växte de samman till 

ett isströmnät som täckte fjälldalarna. När glaciärtungorna nådde utan

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

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

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

och Tyskland. 

De mäktigaste delarna av inlandsisen kom att byggas upp någonstans mellan 

fjällkedjan och Bottenhavet, möjligen ännu östligare. För fjällkedjans 

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

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

isen delvis rörelseriktning och gled i stället över fjällkedjan från 

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

av att man i fjällkedjan, även på höga toppar i Sarek, kan hitta 
flyttblock från berggrunden i öster, som transporterats dit aven mäktig 
inlandsis. 
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Man har belägg för att det under själva istiden funnits såväl varmare 

perioder, då isen börjat smälta, som kallare då den återigen vuxit i 

storlek. Kunskaperna om dessa interstadia1er (varmperioder) resp sta

dialer (kallperioder) är ännu bristfälliga, men den slutgiltiga is

reträtten är relativt väl rekonstruerad, i varje fall i sina huvuddrag. 

Den definitiva avsmältningen tycks för fjälltrakternas del ha börjat 

för 8000-10000 år sedan, dvs vid en tidpunkt då det övriga Sverige i 

stort var isfritt. Detta betyder att flertalet av de karterade former

nas geologiska ålder är mycket låg,även om en del av de större land

formerna, t ex glaciärnischerna, kan hänföras till ett tidigt skede 

av sista istiden eller rent av till äldre istider. 

Efter isens försvinnande under s k postglacial tid började andra form

skapande krafter att göra sig gällande. Dessa krafter, som ännu verkar, 

är främst fluviala processer samt frost- och sluttningsprocesser, men 

även vinden, nuvarande glaciärer och människan bidrar till att omskapa 

jordytans relief. 

KOMMENTARER TILL KARTAN OCH DESS TECKENFöRKLARING 

De geomorfologi ska kartornas uppgift är att redovisa de olika problem

komplex som studeras inom geomorfologin. Dessa kartor utgör därför en 

stor och heterogen grupp, vars innehåll och utformning kan variera 

med kartskala och karteringssyfte. Generellt kan man säga att geomorfo

logiska kartor beskriver jordytans relief och redovisar dess skilda 

landformer. Man vill i den redovisningen om möjligt även ge upplysning 

om landformens: 

utseende och form 

storlek och lutningsförhållanden 

uppkomstsätt 

ålder (uppkomsttid) 
uppbyggnadsmaterial och underlag 

De geomorfologiska kartorna inom det här aktuella projektet har utveck

lats med målsättningen att åstadkomma en snabb kartläggning av stora 

områden till låg kostnad och med direkt användbarhet inom naturvårds

arbetet. Detta innebär att vissa kompromisslösningar har fått till

gripas. Kartorna kan därför inte göra anspråk på att tillgodose samt

liga aspekter av reliefåtergivning (inkl morfometrisk och morfokrono-
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logisk information). En sådan komplett återgivning torde f Ö fordra 

ett flerbladssystem. 

Karteringsmetodik 

Karteringsarbetet baseras huvudsakligen på flygbildstolkning, vilken i 

viss utsträckning begränsar formurvalet vid inventeringen. Det är 

främst de landskapspräglande mellanstora formerna som kan karteras. Av 

storformerna redovisas endast vissa, som är knutna till den glaciala 

erosionen, medan äldre slättfragment o d inte har medtagits främst på 

grund av osäkerheten i tolkning och avgränsning. Av småformerna har i 

gynnsamma fall delar av frostmarksformerna kunnat komma med. Flyg

bildernas upplösningsförmåga och kartans redovisningsskala förhindrar 
dock att alltför små former inbegrips i karteringen. Exempelvis kan 

mycket Sfllå berghällar upptäckas vid flygbildstolkningen, men på grund 

av redovisningsskalan 1:2S0 000 har hällar mindre än O,OS km2 inte 

kunnat markeras. 

Arbetsgången vid utarbetandet av kartorna har fÖljt nedanstående 

schema: 

- flygbildstolkning av svart-vita flygbilder i ungefärlig 

skala 1:30 000, manuell överföring av tolkningsresultaten 

till manuskriptkartor i skala l :SO 000, 

- terrängkontroll av vid flygbildstolkningen svårklassificerade 

eller intresseväckande objekt. Dessutom rutinkontroller ut

efter färdvägarna, 

- eventuellt ytterligare flygbildstolkning föranledd av ter

rängkontrollerna, 

- renritning av kartan i skalan 1:100 000, 

- tryckning av kartan i skalan 1:2S0 000. 

Landformernas återgivning på kartan 

Strävan har varit att med karttecken symbolisera terrängformerna och 

de formskapande processerna. Landformerna har därför systematiserats 

efter de processer som skapat dem och på kartan har de i huvudsak mar

kerats med symboler i olika färger efter processgrupp; sålunda är kart

tecknen för former bildade genom 
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glaciala erosionsprocesser violetta 

glaciala ackumulationsprocesser röda 

glacifluviala/fluviala erosionsprocesser bruna 

glacifluviala/fluviala ackumulationsprocesser gröna 

limniska processer blåa 

sluttningsprocesser bruna 

frostprocesser violetta 

eoliska processer gula 

karstprocesser bruna 

antropogena/biogena processer svarta 

Full konsekvens har av skilda skäl, däribland skaltekniska, varit omöjlig 

att uppnå. Detta gäller främst frostprocesser och sluttningsprocesser 

(se nedan). 

Karttecknen är många gånger snarast att betrakta som symboler för an

samlingar av former; exempelvis betyder en svart prick inte en pals 

utan en grupp palsar. I fråga om större landformer svarar varje tecken 

däremot mot ett enda formelement - t ex i avseende på glaciala nischer, 

rullstensåsar och större ändmoräner. 

En kortfattad beskrivning av olika landformer typiska för fjällområdet 
lämnas i den "allmänna delen". Där redogörs i huvudsak för de former 

karteringen omfattar men även andra (t ex småformer) som är viktiga för 

områdesbeskrivningarna. Den "speciella delen" och kartans teckenför

klaring ger besked om vilka former som påträffats vid inventeringen av 

föreliggande kartområde. 

Glaciala erosionsformer 

Till kalt berg har räknats områden som präglas av den blottade berg

grunden och dess struktur. Att berggrunden ställvis kan vara täckt av 

mycket tunna moränlager eller vittringsmaterial har inte ansetts moti

vera en särredovisning. 

Det kala bergets utbredning tycks till inte ringa del ha bestämts av 

effektiviteten i glaciärernas erosions- och avlagringsarbete. En tydlig 

tendens är att förekomsten av kalt berg ökar med stigande höjd över 

havet och med reliefens branthet. Denna princip är dock inte allmän

giltig utan störs i de norra fjälltrakterna aven mycket tydlig zone
ring i öst-västlig riktning; stora områden med kalt berg förekommer i 

väster och endast obetydliga i öster. 
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Fig l Glaciala erosionsformer 
Landforms resulting from glacial erosion 

U-dal 
U-shaped valley 

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

3 Glacialt präglad kantlinje 
Glacially eroded trough edge 

4 Glaciärnisch 
Cirque 

Bland de landformer som skapats av den glaciala erosionen märks speci

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

Med en glacialt präglad kantlinje menas den skarpa brytningslinje som 

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

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

är betingade av glaciärernas sidoerosion. Vissa av kantlinjerna kan 

från början ha varit strukturbetingade och de har senare endast blivit 

skärpta av iserosionen. Om kantlinjerna är otydliga eller dåligt ut

bildade, har de på kartan streckats och markerats som glacialt svagt 
präglad kantlinje. 
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Mindre glaciärer förekommer ofta i hålformer på fjällsidorna, s k 

glaciärnischer. När glaciärerna smälter bort kvarstår dessa som tomma 

nischer och vittnar om tidigare kallare klimatförhållanden. Nischerna 

kan nå mycket olika utvecklingsstadier beroende på hur intensiv gla

ciärerosionen varit och hur länge den fått verka. De kan anta former 

alltifrån fåtöljliknande urgröpningar (se fig l) som kräver avsevärda 

tidsrymder för att bildas - kanske flera istider, till endast svaga 

fJrdjupningar i fjällsidorna. Dessa olikheter har på kartan illustre

rats genom de två tecknen glaciärnisch och otydlig glaciärnisch. 

Glaciala ackumulationsformer 

När glaciärer och inlandsisar eroderar underlaget, bryter de loss 

och för med sig bergartsfragment som delvis nötts ned och blandats 

till ett osorterat material som innehåller alla kornstorlekar. 

Detta material brukar kallas morän och bildar, sedan det smält 

fram ur isen, dels ett moräntäcke som följer underlaget, dels egna 

moränformer . 

De senare kan utgöras av: 

drum1ins, ändmoräner, rogenmorän och kuperad moränterräng. 
På kartan har dessa terrängformer markerats med symboler i röd färg, 

medan det vanliga moräntäcket saknar egen beteckning och är vitt. 

När inlandsisar och glaciärer rör sig över underlaget sker i vissa fall 

en upplinjering av moränen i isröre1seriktningen som kan ta sig ut

tryck i oftast strömlinjeformade ryggar (drum1ins), i långa morän

strängar ("f1uting") och i en striering av moränytan (drumlinisering). 

Alla dessa terrängformer syns väl på flygbilder, ibland bättre än 

från marken. Formerna ger viktiga upplysningar om den sista isrörelsen 

över området. Även framför recenta glaciärer förekommer ibland en upp

linjering av moränen, som kan ge intryck av att området framför glaci

ären är upplöjt i spikraka fåror. Formerna, som kallas "fluted moraine", 

består dock av parallella ryggar, inte sällan avlagrade bakom större 
block (se fig 2). 

Vid glaciärens kanter samlas moränmaterial som smält fram ur isen. Om 

glaciärfronten under en längre tid är stationär, samlas så mycket mate-
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Fig 2 Ackumulationsformer vid nutida glaciärer 

Recent moraine features 

Sidomorän 
Lateral moraine 

2 Mittmorän 
Medial moraine 

3 Ändmorän med iskärna 
Ice-cored moraine 

4 "Fluted moraineOI 

rial att moränryggar byggs upp. Bildas de framför glaciärens front 

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

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

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

råden som tidigare hyst glaciärer. 

Beroende på betingelserna vid isavsmältningen kan moränkullar och om

råden med oregelbunden, småbruten moränterräng uppstå. Utan att närmare 
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skilja på bildningsbetingelserna har områden av denna karaktär samman

fattats under två tecken, avhängiga av nivåskillnaderna inom morän

terrängen. Den småkuperade moränterrängen har i regel nivåskillnader 

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

skillnader överstigande 5 meter (5-20 m). 

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

avlagras på moränytan när isen smälter. Geroende på berggrund och av

smältningsförhållanden blir vissa moränytor extremt rikblockiga; blocken 

kan också vara av betydande storlek. Blockmarker kan emellertid även 

bildas genom frostsprängning, ras och uppfrysning ur moränen. På kartan 

redovisas de som rik- och storblockiga områden utan avseende på bild

ningssätt. Endast talus och blocksänkor har erhållit separata beteck

ningar (se nedan). 

Glacifluviala och fluviala erosionsformer 

Varje vattendrag skapar rännor och fåror, vilkas form och storlek är be

tingade av lutning, underlag och vattenmängd. De kan vara i bruk eller 

under bildning i nutiden och är då recenta, men de kan också vara över

givna torrdalar, som vittnar om tidigare avvattningsvägar. 

Speciellt under inlandsisens avsmältningsskede uppstod stora mängder 

smältvatten som ofta bildade helt andra dräneringsmönster än de nu
tida vattendragen. Ibland var dessa smältvattenströmmar små och av 

kort varaktighet och lämnade då inte heller några tydliga rännor efter 

sig. För dylika företeelser har streckade pilar i brun färg använts för 

att på kartan markera diffusa glacifluviala erosionsspår. Smältvattnet 

kunde också bilda mäktiga flöden som skar sig djupt ned i morän och 

berggrund. Dessa ofta kanjonlika dalar har markerats med kraftigare 

bruna pilar som större glacifluviala/fluviala rännor. 

De glacifluviala rännorna kan ha mycket olika utseende och läge i ter

rängen beroende på hur de är bildade i förhållande till den smältande 

inlandsisen. Utefter glaciärtungornas sidor kan smältvattnet söka sig 

fram i form av s k isälvar, särskilt under våren, innan isen börjar 

frätas sönder. Isälvarna skär sig gärna ned i marken intill glaciär

kanten och ger då upphov till israndrännor eller skval rännor. När så

dana rännor löper parallellt med varandra och är ensidiga, anses smält

vattnet ha runnit omedelbart intill iskanten och rännorna återger där-
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för dennas lutning. I många fall visar rännorna så stark lutning att 
det måste antas att de sökt sig in under glaciären som slukrännor. 

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

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

Karakteristiskt för vattendrag som rinner fram i flacka områden är att 
de ringlar sig och pendlar, meandrar, i stället rår att flyta i ett 
rakt flodlopp. Processen innebär att material eroderas i vattendragets 
yttersvängar och att avlagring sker i innersvängarna. Sådana meander
lopp kommer gradvis att ändra utseende. Det kan t ex inträffa att 
floden skär sig en helt ny väg, varvid en tidigare meanderbåge blir 
avskuren och kvarlämnad som en korvsjö. Denna process är aktiv i nutiden 
men förekom även vid inlandsisens avsmältning. 

På kartan har tecken rår meander endast utnyttjats för meanderlopp i 
nutida vattendrag, däremot ej för de fossila (glacifluviala) meander
loppen. Deras läge demonstreras dock tydligt av rännornas båglinjer. 

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

Glacifluviala och fluviala ackumulationsformer 

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

l) avlagringar invid och inne i isen: 
a) rullstensåsar och slukåsar 
b) kuperade glacifluviala ackumulationer 
c) glacifluviala terrasser 
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2) avlagringar framför isen: 

a) på land: sandurfält 

svämkäglor 

b) i vatten: deltan 

Det mest markanta inslaget i landskapsbilden torde rullstensåsarna ut

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

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

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

stensåsarna i fjälltrakterna består ofta av korttransporterat material, 

varför denna sortering sällan hunnit bli mer utpräglad. 

Medan de nu nämnda åsarna främst förekommer på dalbottnarna förekommer 

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

slingrande och aVbryts ibland av oregelbundna ackumulationer. Vanligen 

har de avlagrats i serier utefter dalsluttningen, vinkelrätt mot höjd

kurvorna. Materialet är ofta dåligt sorterat och ibland täckt aven 

moränkappa. Slukåsar anses vara bildade genom att smältvatten under 

korta perioder störtat tämligen vertikalt in i tunnlar under isen; 

alternativa bildningssätt förefaller emellertid möjliga. 

När smältvatten dämts upp i tillfälliga vattensamlingar mellan iskanten 

och dalsidan kunde en sedimentation ske av det material som smältvattnet 

transporterade. Det finare materialet bildade issjösediment, medan det 

grövre byggde upp glacifluviala terrasser. Dessa kom ofta att anläggas 

på eller mot glaciärisen och när denna sedan smälte bildades kuperade 

glacifluviala ackumulationer präglade av dödishål och oregelbundna 

kullar. Bildningarna brukar ofta med en anglosaxisk term betecknas som 

kames. 

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

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

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

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

tiga hjälpmedel för rekonstruktion av de forna sjöytornas höjder. 

Material som transporteras av de nutida floderna avlagras när vatten

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

centa deltabildning innebär att sjöarna på lång sikt minskar i storlek 

på grund av sedimentuppfyllningen. Deltats storlek och form beror 
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bl a på hur mycket material vattendraget förmår transportera till del

tat och hur stor och djup sjön är, som deltat byggs ut i. Mindre deltan 

har markerats med en enhetssymbol vars storlek varierats efter deltats 

storlek, medan större deltan så långt möjligt har återgivits skalriktigt 

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

fronten varit synlig under vatten på flygbilderna har den markerats med 

en grön båge. 

Om ett vattendrag med stor sedimentlast får sin strömningshastighet 

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

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

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

lagring med vattendraget uppdelat i flera olika fåror. Svämkäglor bilda

des under isavsmältningen företrädesvis där bidalar mynnade i huvuddalar. 

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

ningen rum mot denna, varvid övergångsformer mot de glacifluviala terras

serna bildades. Vid isens avsmältning omlagrades materialet vanligen till 

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

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

"sandur" är hämtad) och bildas genom att smältvattenälvarna avlastar det 
grövre materialet framför istungan. Under inlandsisens avsmältning bildades 

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

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

flätverk av gamla strömfåror. 

Limniska former 

Som redan nämnts vid beskrivningen av de glacifluviala avlagringarna 

bildades i samband med inlandsisens avsmältning isdämda sjöar. Genom 

vågverkan vid stränderna uppstod strandhak eller strandvallar, som nu 
kvarligger i form av fossila issjöstrandlinjer. De bär vittne om sjöar 

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

dämmande isen smälte bort. 

Erosions- och ackumulationsformer bildas även i nutida sjöar genom 

vågornas verkan. Det är huvudsakligen ackumulationsformer som markeras 

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

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

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

Former bildade genom sluttningsprocesser 

På sluttningar finns ett flertal former som bildas genom fall, glidning
ar och flytrörelser. Formgruppen är delvis polygenetisk, vilket betyder 

att formerna för sin bildning är beroende av mer än en process. Det är 
därför en stark förenkling när de på kartan återges med en enda färg, 
nämligen brun (jfr även strukturmark i lutande terräng och solifluk
tionsvalkar som båda fått violett beteckning). De sluttningsformer som 
urskilts vid karteringen är rasrännor, lavinblocktungor, talus, slam
strömmar, protalusvallar, skred och raviner. Dessa former började bildas 

i och med att isen försvann och fortsätter alltjämt att bildas. 

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

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

Det är inte ovanligt att laviner banar sig väg genom dessa rännor och 
då drar med sig löst berggrundsmaterial långt ut på dalbottnen. När 
snön i lavinerna smälter bort, lämnas block och stenar kvar i lavin
blocktungor (se fig 3) i dalgången. Lavinblocktungornö kommer att 
sträcka sig mycket längre ut på dalbottnen än talus, som bildas genom 
vanliga ras. Ett stort antal lavinblocktungor i en dalgång ger i hög 
grad sin prägel åt landskapsbilden. 

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

2 Rasränna 
Rockfall chute 

3 Lavinblocktunga 
Avalance boulder tongue 

4 Bergskredtunga 
Rockslide tongue 

Vid snösmältning eller häftigt regnväder kan det inträffa att vatten 
börjar rinna nedför en sluttning, där normalt inga vattendrag går, 
och därvid drar med sig delar av det vattenmättade underlaget. Det 
bildas en grötliknande massa som flyter ned över sluttningen i en s k 
slamström (eng mudflow). Den lämnar efter sig en karakteristisk fåra 
ofta med låga sidovallar. 

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

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

Inom områden med finsediment får ravinerna en något annorlunda utform

ning. De bildar långa förgrenade dalar, inte sällan vegetationsklädda. 
De uppkommer genom att jordartens normala hållfasthet nedsättes när 
marken är uppblött. Därvid glider materialet ned i ravinen, där det 
förs bort av rinnande vatten. Processen sker i allmänhet långsamt men 
kan accelereras, t ex vid häftiga regn. 
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Även solifluktionsvalkar bildas genom jordflytning, men på grund av den 

med solifluktionen sammanhängande tjälningsprocessen hänförs de till 

frostmarksformerna. 

Frostmarksformer 

Frostmarksformer uppstår vid upprepad tjälning och upptining av mark

lagret, varvid mönster av olika typer uppkommer. Utformningen blir be

roende av faktorer som t ex material, lutning, tillgång på vatten, 

frostens intensitet och varaktighet. 

Dessa mönster som, gemensamt brukar kallas strukturmark,har givit anled

ning till en rikt differentierad terminologi. Av karteringstekniska 

skäl har dock ingen långtgående differentiering kunnat ske vid invente

ringen. 

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

för att kunna urskiljas vid tolkning av tillgängligt flygbildsmaterial. 

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

känna på flygbi)derna som en speciell textur. Tolkningen av struktur

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

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

ansetts angeläget att ge en kartografisk redovisning trots dessa luckor. 

I sammanhanget kan erinras om att praktiskt taget all mark i fjällen är 

påverkad av frosten. 

Strukturmark i plan terräng består huvudsakligen av stenringar, sten

gropar och jordrutor. Dessa mönster bildas genom att det ursprungliga 

materialet genom frostens inverkan sorteras till tydliga former, där 

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

material. Dessa ringar kan ligga intill varandra och bildar då polygon

nät. Strukturmark i lutande terräng bildas på samma sätt som plan 

terräng men blir på grund av tyngdkraftens inverkan utdragna i slutt

ningens riktning (se fig 4). 

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

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

att marken spricker upp i polygonformade mönster. I sprickorna bildas 

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

rasat material. I huvudsak "fossila" tundrapolygoner är sedan början 

av 1960-talet kända från våra fjäll. De brukar där ha en diameter av 
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Fig 4 Strukturmark i plan och lutande terräng 

Patterned ground on flat terrain and slopes 

Stenringar Sorted circles 

2 Terracetter och stenströmmar Sorted steps and sorted stripes 

3 Jordrutor och stengropar Nonsorted circles and stone pits 

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

oftast bevuxna med risväxter. 

Blocksänkor bildar grunda svackor, i allmänhet med en diameter under 

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

aven relativt finkornig jordart med benägenhet till tjällyftning. På 

grund av läget i terrängen ligger grundvattenytan dessutom normalt 

högt, vilket ytterligare befordrar tjällyftningen. Blocken har ursprung

ligen legat i det finkorniga materialet men genom tjälningsprocesserna 

har de successivt lyfts upp ur detta och anrikats på ytan. Det kan 

tilläggas att dylika blocksänkor särskilt i fjällen kan vara svåra att 

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

ytlagret tinar. Detta resulterar i solifluktion (en typ av jordflytning). 

Denna kännetecknas av att det uppstår breda solifluktionsvalkar genom 

att marklagret sakta glider nedför sluttningen. Valkarna får en rundad 

framkant som om de rullade nedför sluttningen i form av långa girlander. 

Palsar är på myrar förekommande kullar av ständigt frusen torv. Huvud

typerna är kupolpalsar, palsflak och palsryggar. Det finns också över

gångsformer mellan dem och tillfälligt frusna tuvor eller strängar på 

myrarna. 

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

färg och form påminnande om jättestora chokladpuddingar. Torven är 

uppsprucken och ofta helt utan vegetation. Palsflaken och palsryggarna 

däremot är betydligt lägre (sällan högre än l m) och vegetationsklädda. 

De hänger ofta ihop i komplex som täcker stora delar av myrarna. 

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

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

pogena former. Det faktum att frostprocesserna har en avgörande inver

kan på bildningen av palsar kunde ha motiverat beteckningar med vio

lett färg på kartan, vilket emellertid skulle kunnat medföra samman

blandning med övriga frostmarksformer. 

Karstformer 

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

Dessa är mycket känsliga för surt vatten. I naturen förekommer i all

mänhet små mängder syror i vattnet, framför allt kolsyra. Dessa syror 

kan lösa upp kalkstenar och bilda håligheter, grottor och underjordiska 

kanaler. Sådana erosionsfenomen går under benämningen karst. Begreppet 

brukar även omfatta utfällning av kalk, t ex i form av droppstenar. 
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Flygbildstolkningen och fältarbetet inom storrutan 29 J Kiruna (fig 5) 
genomfördes huvudsakligen under 1974, men vissa smärre arbeten gjordes 
även 1975. Terrängkontrollernas omfattning framgår av fig 6. 

Som underlag vid karteringen har använts fältkartan 29 J Kiruna i Topo
grafisk karta över Sverige. Namnsättningen på denna karta, vilken är 
betecknad som försöksblad, är mycket heterogen genom att såväl lapska, 
finska som svenska namnformer förekommer. De lapska namnen har inte 
samma form som på kringliggande, senare utgivna kartblad. På Kiruna
bladet användes t ex -jåkk i stället för -jåkka. Det senare skrivsättet 
torde vara riktigare och har föredragits, varför skiljaktigheter mellan 
den geomorfologi ska och topografiska kartans namnformer förekommer. 

ISO 22° 

66 ° 

62° 

Fig 5 Undersökningsområdets läge. ,--__ -.J 'P km 

Location map. 18° 
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Fig 6 Rutter utmed vilka fältkontroller företagits. 
Routes along which the photo interpretation 
has been checked. 

Kartområdet är beläget vid fjällkedjans östra rand. Lågfjällen når in 
över området i väster medan östra delen upptas av stora skogs- och myr
områden. Lågfjällen når vanligen 700-800 m ö h med enstaka toppar över 
900 m nivå (se fig 7). De högsta punkterna är Eustil1ako (drygt 1020), 
Piedjastjåkka (1013) och Passetjåkka (1001). Brantare storformer saknas 
och lågfjällsterrängen präglas av mjukt rundade former. öster därom vid
tar mycket stora flacka områden belägna 400-500 m ö h. Över dessa sticker 
enstaka fjäll upp, t ex Vietovare, Matjäksa, Kirunavaara och Sjisjka 
(alla mellan 700 och 800 m). Kartområdets lägsta delar (322 m ö h) upp
tas av Torneälven, som skurit ut en distinkt floddal genom flackområdena. 

Vegetationen inom lågfjällsområdet är huvudsakligen av ris- och hedtyp 
med fjällbjörkskog på lägre nivåer. I de östliga områdena är vegeta
tionen rikare med gles barrskog. Mycket stora arealer upptas emellertid 
av myrmark (i sydöst inemot hälften av arealen). 
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W <400m ~ 400-600m ~ 600-800m mm 800 -1000 m • > 1 000 m 

Fig 7 HÖjdskiktskarta. Relief map. 

BESKRIVNING AV TERRÄNGFORMERNA OCH LANDSKAPSUTVECKLINGEN 

Berggrunden och dess storformer 

Kartområdet ligger helt utanför den geologiska fjällkedjan och präglas 

av äldre bergarter bildade för ca 2000 milj år sedan. En stor del av 
bergarterna, t ex vulkaniter och lavor (se fig 8), tyder på att en om
fattande vulkanisk aktivitet förekommit, vid vilken även Kirunatraktens 

järnmalmer bildades (Paråk 1973). Dessa har blivit föremål för ett fler-
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Fig 8 Berggrundskarta över Kirunatrakten. Omritad efter ödman (1957) 
och Offerberg (1967). 
Geological map of the Kiruna area. Redrawn af ter ödman (1957) 
and Offerberg (1967). 

Äldre granit, delvis gnejsig 
Older granite, partly gneissic 

Yngre granit och syenit 
Younger granite and syenite 

Gabbro 
Gabbro 
Vulkaniter och lavor, huvudsakligen sura och intermediära 
Volcanics and lavas, mainly acid and intermediate 
Basiska vulkaniter delvis med sedimentinlagringar 
Basic volcanics with some sediment layers 

Kvartsit med skiffer och konglomerat 
Quartsite with schist and conglomerate 
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Fig 9 Förkastningen ö om Suortajåkka (7 km S om Paittasjärvi). 
Förkastningen är på detta ställe drygt 7 m hög. 

The fault line east of Suortajåkka (7 km to the south of 
Paittasjärvi). The fault is about 7 m high at this point. 

tal beskrivningar (t ex Geijer 1910, ödman 1957, Offerberg 1967) vilka 

utförliga redovisningar av berggrunden lämnas. 

Några morfologiskt mycket framträdande förkastningar har påträffats vid 

flygbildstolkningen. De är några till ett tiotal meter höga och väl syn

liga i terrängen, där de ger sig till känna som branta, blockrika 

slänter (se fig 9). Berggrunden är mera sällan blottad. Den västligaste 

~örkastningen är den mest uthålliga . Den kan följas från Rautasjaure

området norr om kartbladet till Salvotjåkka, över Tjårnatjåkkah och på 

södra sidan av Paittasjärvi till den västra kartbladskanten. Den fort

sätter sedan vidare därifrån med avbrott ända ned till Langas. Förkast

ningen har tidigare noterats vid geologiska karteringar (Bergström 1961 

och Offerberg 1967, s 104) . Helt nyligen har den åter undersökts; den 
förefaller att vara mycket ung och troligen bildad efter istiden 

(Lundqvist-Lagerbäck 1976). 
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Vid den geologiska kartläggningen (Offerberg 1967, s 104) har förkast

ningarna karterats med hjälp av flygmagnetiska mätningar. Det har då 

visat sig vara möjligt att upptäcka flera förkastningar än de som ger 

sig till känna morfologiskt. Det är dock endast de sistnämnda som mar
kerats på den geomorfologiska kartan. 

Ett påfallande drag i landskapet är de stora berggrundsslätterna (se 

fig 7). I kartområdets östra delar ligger de 450-550 m ö h och det är 

endast Torneälven som har skurit sig djupare ned. över denna yta sticker 
ett antal restberg upp. I öster är de ca 600 m höga men höjer sig succes

sivt in mot fjällen, där de når höjder mellan 700 och 800 m och övergår 

i en högre liggande slättyta ca 800 m ö h. På denna yta finns det i sin 

tur restberg, ca 1000 m höga, men den är också genomskuren av t ex 

Lävasjåkka, Kalixälven, Kirjasajåkka och Kaitumälven. Dessa slättytor 

har tidigt iakttagits av Wråk (1908, s 43) som tolkar dem som denuda

tionsytor uppkomna genom successiva höjningar av landytan, varigenom en 

berggrundstrappa bildats (a a, s 92). 

Den prekvartära reliefutvecklingen är föga känd, men man har anledning 

förmoda att bergskedjan efter veckning och höjning successivt bröts ned 

och att den nutida storreliefen huvudsakligen härstammar från tiden 

efter det fennoskandiska blockets höjning under tertiärtiden. 

Det förefaller troligt att den dåtida landytan hade ett jämnt fall från 

väster mot öster, varvid dalgångar utbildats mot ö eller kanske snarare 

från VNV mot ÖSÖ. De nutida flodloppen är emellertid endast grovt an

ordnade i denna riktning. På ett flertal ställen viker de av skarpt mot 

norr och nordost. Bland de större vattendragen är detta fallet med Lävas

jåkka före inflödet i Rautasätno som i sin tur kraftigt böjer av vid 

Kurravaara. Kalixälven vänder mot NO vid utflödet ur Kaalasjärvi och 

söder om Kalixfors flygplats. Den nordöstliga riktning vattendragen in

tar efter respektive krökar är den riktning det glacifluviala dränaget 

haft. Vattendragen har således på vissa sträckor avlänkats mot nordost. 

varvid de inte alltid återfunnit sina tidigare älvlopp. Således kan man 

förmoda att Lävasjåkka tidigare runnit via Majaure och Rakkurijärvi till 

Kalixälven. Rautasälven har enligt Sjögren (1910, s 4) tidigare runnit 

ut i Torneälven vid Kurravaara. 

Storformerna som huvudsakligen bildats av kvartärtidens isar är säll

synta inom kartområdet. Tre otydliga glaciärnischer har iakttagits; två 
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stycken vid Lävasjåkka i nordväst (knappt 900 m ö h) och en söder om 

Passetjåkka (drygt 800 m ö h). I samma områden finns också ett par gla

cialt skärpta kantlinjer. Dessa båda för högfjällen typiska glaciala 

erosionsformer försvinner således på lägre nivåer (under 800 m) öster 

om fjällkedjan. 

Det kala berget upptar endast små arealer inom kartområdet. Dessa åter

finns huvudsakligen i terrängens höjdområden, t ex vid Tjårnatjåkkah, 

och på ytor som varit utsatta för glacifluvial avspolning, t ex vid 

Autje1a1va och vid Kalixfors station. På den geomorfologi ska kartan är 

markeringarna för det kala berget huvudsakligen gjorda efter en gene

ralisering av den geologiska kartan (Offerberg 1967) och endast till en 

mindre del efter flygbilder. 

Moränformer 

Kartområdet är som ovan nämnts till största delen täckt av lösa jord

arter, varav moränen upptar merparten. Trots detta uppträder moränformer 

endast i blygsam omfattning. Drum1iniseringsfenomen är visserligen vitt 

spridda i dessa trakter (Hoppe 1959) men det är endast nordväst om 

Kiruna som de förekommer i några större koncentrationer. Där liksom 

annorstädes inom kartområdet är de utsträckta i SV-NO. I trakten av 
Matjäksa, Luossavaara och Kurravaara har berggrundens strykning denna 

riktning, men terrängen förefaller också ha skulpterats av isen. In

trycket är dock inte så klart att drumliniseringstecken har utsatts på 

kartan. 

Ett antal (i förhållande till isröre1seriktningen) tvärställda, rogen

moränliknande kullar har påträffats vid järnvägen mot Svappavara i öster 

och utefter Lävasjåkka i nordväst. På den sistnämnda lokalen har de ett 

för rogenmoränryggar typiskt läge nere i dalgången. 

övriga kulliga moränformer påträffas flerstädes inom kartområdet, men 

i motsats till förhållandena i t ex södra Västerbotten (Soyez 1975) 

täcker de inte någonstans större arealer. I ett område västsydväst om 

Piedjastjåkka bildar moränkullarna ringformiga vallar (se fig 10). 

Ringarna är 30 m eller mer i diameter; inte sällan är de ovala eller 

på annat sätt oregelbundna. De vallformiga ryggarnas höjd uppgår sällan 

till mer än 3 m. Materialet i ryggarna är en sandig-moig morän, där 

små moigare partier ofta är koncentrerade under större stenar. De mindre 
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Moränrygg 
Moraine ridge 
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Lake 

Fig 10 Ringformiga moränryggar västsydväst om Piedjastjåkka. 
Ring-ridge hummocky moraine west-south-west of Piedjastjåkka. 

stenarna är delvis rundade. Vid grävning ger moränen ett påfallande 
luckert intryck. 

Liknande ringformiga moränryggar har iakttagits i norra Finland av 

Aartolahti (1974) som anser att de bildats genom att material rutschat 
ned från stagnerade isblock och därvid byggt upp ryggarna. Möjligheten 

till uppressning av material har dock inte uteslutits. 

En ovanlig moränbildning har påträffats vid foten av Matjäksa. Det är 

en drygt 4 km lång delvis asymmetrisk rygg ca 6-8 m hög på sydsidan 
och 3-4 m hög på nordsidan. I sin västra del har den ett skarpt krön 
men på ett par ställen delar den upp sig i parallella ryggar. Vid sjön 
Soulojaures västände (ungefär vid ryggens mittparti) flackar den ut för 

att längre österut återigen få ett smalt krön. Vid grävning i ryggen på

träffades huvudsakligen moränmaterial men i anslutning till ryggens 
NV-spets finns några flacka sandavlagringar. Även i ryggens sydligaste 
del finns sorterat material. Morfologiskt liknar ryggen en rullstens-

ås även om materialet i den liksom läget i terrängen snarare talar för 
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Fig 11 Horänrygg av komplext ursprung vid Matjäksa. Notera 
drum1iniseringen vid ryggens södra del. 

Moraine ridge of comp1ex origin at Matjäksa. Note 
the drum1inisation at the southern part of the ridge. 

II 

II 

att den bör hänföras till en typ av komplexa moränbildningar som före

kommer i Västerbottensfjällen (U1fstedt 1976). Ryggens kontakt med små 

drum1ins1iknande ryggar (se fig 11) tyder på att den bildats under isen. 

Glacifluviala och fluviala former 

Inlandsisens smältvatten har haft ett stort inflytande på terrängformerna 

inom kartområdet. Mest iögonfallande är den stora mängden rännor. I 1åg

fjällsdelen förekomme~ serier av israndrännor vid t ex Sa1votjåkka, 

Tjårnatjåkkah, Passetjåkka och Nipporiskirka. Dessa serier når emeller

tid ingenstädes den längd och regelbundenhet som rännserierna har söder 

och väster om Paittasjärvi (på Kebnekaiseb1adet; Me1ander 1975). Rännorna 

lutar övervägande mot östliga och nordöstliga väderstreck och visar till

sammans med ett antal större överspolningsrännor, riktade mot norr och 

nordost vid t ex Sa1votjåkka, Passetjåkka och Kalixfors flygplats, att 

inlandsisen haft en generell lutning mot nordost. 

Israndrännorna är mindre frekventa i de lägre östliga områdena. Där före

kommer oftare rännor som bildats av smältvattnets avrinning framför isens 
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front. Även denna dränering har huvudsakligen skett mot NO, vilket tyd

ligt visas av ett antal mycket markerade glacifluviala stråk. De största 

är belägna mellan Kaalasjärvi-Kiruna flygplats-Laxforsen, Autjelalva

Kalixälven, Kamasjaure-Vuotnajaure. Parallellt med dessa stora stråk kan 

även en del mindre iakttagas. Flera av dräneringsstråken har anlagts 

som tunneldalar (J Lunaqvist 1969a, s 21) redan under isen, vilket rull

stensåsar visar, t ex mellan Kaalasjärvi och Rakkurijärvi , vid Kiruna 

flyg~lats, Sierkajåkka och Kamasjaure. Tunneldalarna har sedan utnyttjats 

av smältvattnet, tills isen smält av därhän att vattendragen kunnat an

passas till den naturliga dräneringsriktningen mot so. 

Speciellt välutvecklat är det glacifluviala stråket utefter Sierkajåkka 

från Autjelalva till Kalixälven (se fig 12). Viu Autjelalva förekommer 

ett antal dräneringsvägar som börjar som små klippkanjons och som i de 

lägre delarna övergår till stora delvis över 30 m djupa rännor nedskurna 

genom morän till fasta berget. Ca 2 km öster om Autjelalva samlar sig 

rännorna till en flack ränna, vars botten upptas aven smal sandur. 

Rännan kan följas utefter Sierkajåkka men breder söder om Salmijärvi ut 

sig i en ny sandur. Vattnets ursprungliga väg markeras aven kort ås 

och en 5 km lång ränna fram till Kalixälven. Därifrån har vattnet för

mOdligen fortsatt genom den ca 30 m djupa rännan vid Vahåjve (öster om 

Kalixfors flygplats, se fig 13) och vidare mot Jukkasjärvi. 

Rullstensåsarna är bäst utbildade i kartområdets östra delar men kan även 

följas i de stora dalgångarna i väster, t ex i anslutning till Lävasjåkka, 

Kalixälven och Kaitumälven, där de uppträder som stora och morfologiskt 

välutvecklade bildningar. Dessa större åsar innehåller ofta välsorterat 

material, vilket syns i flera grustag. Där Kaalasjärviåsen korsar lands

vägen och järnvägen har ett flertal täkter upptagits och i Gessa är ma

terialet mycket finkornigt (70-7510 i mofraktionen) och delvis skiktat. 

Finkornigt material är aven synligt vid vägskärningar utefter den nya 

vägen söder om Kaalasjärvi. 

De mindre åsarna, vanligen av slukåskaraktär i lågfjällen, består sällan 

av välsorterat material. Slukåsar finns i stort antal på nordsidan av 

Fig 12 Stereobilder av den stora glacifluviala rännan mellan 
Råvvåive och Autjelalva. Hildparet möjliggör tredimen
sionell betraktning, varvid användandet av fickstereoskop 
rekommenderas. 

Stereotriplet of the large glaciofluvial channel between 
Råvvåive and Autjelalva. 
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Fig 13 Stor glacifluvial ränna vid Vahåjve. 

Large glaciofluvial channel at Vahåjve. 

Lävasjåkkas dalgång, via Kuorpavarto och Nipporiskirka. Mindre före

komster är vanliga t ex vid Kamastjärro, Passetjåkka, Piedjastjåkka och 

Vietovare. 

På Vietovare finns även en glacifluvial bildning som går parallellt med 

sluttningen (se fig 14 och 2ö). Den består aven lång rygg som börjar 

vid en liten ackumulation på Vietovares västsida och går uppför slutt

ningen i östlig riktning. Vid det lilla passet mellan Vietovare och 

dess sydvästliga utlöpare försvinner ryggen nästan helt men blir åter

igen tydlig på andra sidan passet. Längre ned på sluttningen delar den 

upp sig i ett flertal parallella ryggar, 50111 längst i öster åter går 

samman i en rygg riktad uppför sluttningen (se fig 14). Materialet är 

varierande i bildningen: i väster har den tydlig åskaraktär med sand 

och~grus i ytan, men längre mot öster finns påfallande mycket morän i 

ytlagret. Några skärningar som tillåter ett studium av det på större 

djup belägna materialet finns inte. Det går ett antalslukåsar av dåligt 

sorterat material ned mot det östra ryggkomplexet. 



Fi g. 14 

Höjdkurvkarta över åSsys
temet vid Holmajärvi. Kar
tan är framställd av A. 
Areschoug vid Naturgeogra
fiska institutionen i 
Stockholm. 

Contour map of the eskers 
at Holmajärvi . 
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Fig 15 Glacifluvial ackumulation vid Passetjåkka. 

Gla ciofluvial accumulation at Passetjåkka. 

Asen synes vara avlagrad i ett subglacialt vattendrag, som följt Vieto

vares sydsida och sedan runnit tvärs över Vietovare (jfr även rännorna 

på Vietovare). Slukåsarna kan samtidigt ha bildats av tillflöden, som 

inte kunnat rinna över Vietovare utan runnit ned mellan bergssidan och 

isen till "huvudtunneln". Anledningen till uppdelningen av åsen i små

ryggar är inte helt klar. Det är tänkbart att detta är ett sekundärt 

fenomen som uppstått vid isens avsmältning. Mot detta talar emellertid 

att alla småryggarna ansluter till den stora åsen i ackumula~~onens 

östligaste del . 

En parallell till denna åsbildning finns på Njallåives sydsluttning 

ovanför Lakkujärvi. Där ligger i anslutning till ett rännsystem två 

halvannan kilometer långa åssegment utefter bergssidan. De är något 

bågformiga, delar upp sig i parallella ryggar och har även kontakt med 

ett antal slukåsar. Ytterligare en bågformig ås finns på Matjåksas nord
s i da . 

Glacifluviala terrasser har påträffats sydost om Kamastjärro och vid 

Passetjåkka. De är relativt obetydliga och tycks vara avlagrade i nära 

anslutning till isen. Större är en serie deltaliknande terrasser vid 

) 
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Rautasätno NO om Sa1votjåkka. De är avlagrade framför en serie glaci

fluviala överspolningsrännor. Deltana är förmodligen också här uppbyggda 

mot en is i Rautasätnos dalgång. Ytterligare fossila deltan finns vid 

Nipporiskirka och Stuur Ratekjaure. 

En något annorlunda avlagring har påträffats vid Passetjåkka. Det är 

en stor oval ackumulation bestående av sandigt-moigt material som är 

omgiven av koncentriska grusiga-steniga ryggar (se fig 15). Materialet 

dessa är välsorterat och väl rundade rullstenar påträffas flerstädes. 

I de finkornigare delarna av avlagringen grävdes ett par schakt, varvid 

det visade sig att materialet under anrikningsskiktet, som var det enda 

som citerstod av jordmånsprofilen, till 70 cm djup bestod av strömskiktad 

grovmo. Därunder följde en tydlig varvighet med ca l mm tjocka, hori

sontella skikt av finmo-mjäla. Ibland dessa förekom vissa grövre sandiga 

lager. Ett 10-12 cm tjockt lager av mellansand påträffades på 145 cm 

djup, nedanför vilket det varviga finmaterialet fortsatte. På 170 cm 

djup påträffades tjäle, varför grävningen avbröts. 

Liknande avlagringar har också påträffats S om Nakerjaure (på bladet 

Rensjön). De koncentriska ringarna för tanken till de ackumulationer på 

Storfjället i Härjedalen som Mannerfelt (1945, s 38) beskrivit som ett 

delta anlagt uppe på isen (se även den tydligare bilden fig 39 hos 

J Lundqvist 1969a). 

De varviga lagren är inte snedställda eller förstörda i Passetjåkka

avlagringen, varför man kan förmoda att de ligger på sin ursprungliga 

plats. De har således avsatts i ett stillastående vatten i isen eller 

invid dess kant. De koncentriska grusryggarna är däremot umlagrade. De 

synes ha varit avlagrade på eller invid isen och har erhållit sin nu

varande ryggform genom att de glidit nedför is eller fruset lösmaterial 

och avlagrats nedanför detta (se fig 16). 

Avlagringen skiljes från Passetjåkkas sluttning aven ca 7-8 m djup 

fåra, som är sekundärt utbildad att döma av några småraviner och mini

skred i de finkorniga jordarterna. På andra sidan fåran finns en fort

sättning på ackumulationen. Denna är således avlagrad mellan bergssidan 

och isen som en kamebildning. Läget vid Passetjåkkå, där det funnits 

is och smältvattentillförsel både från väster och söder, synes väsent
ligt för uppkomsten av avlagringen. 
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Fig 16 Principskiss över Passetjåkkaavlagringens sannolika bildning. 

a) Ackumulation i vattensamling invid isen. 

b) Isen smälter av varvid grus och sand rutschar 
ned och avlagras i ryggar. 

c) Avlagringens kontakt med sluttning upphör genom 
skred och ravinbildning. 

Outline of the probable formation of the Passetjåkkaaccumulation. 

a) Accumulation in a pond of water at the ice margin. 

b) The ice melts whereby sand and coarser material slide 
and are deposited as ridges. 

c) The contact between the slope and the accumulation 
is cut by gullying. 

Som redan antytts breder de glacifluviala stråken flerstädes ut sig 

små sanduravlagringar i kartområdets östra delar. Även en stor sandur 

har bi l da ts väster om Kamastjärro (se fi g 17 och s 62). 

I anslutning till de glacifluviala stråken förekommer också svämkäglor, 

bl a vid Passekårsa, på båda sidor om Paittasjärvi utefter Lävasjåkka 

och vid Laxforsen. 
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Fig 17 Sandur sydväst om Sjisjka -ape . 

Sandur plain south west of Sjisjka-ape . 

Bland de fluviala formerna kan meanderloppen i de mindre vattendragen 

nämnas. Det är framför allt de flacka myrområdena som givit förutsätt

ningar för meandringen. Vuotnajåkka och Tertojåkka är de enda större 

vattendragen med meandrar. Vid dessa båda finns även ett fåtal avskurna 

meandrat" : 

Terrängen är relativt flack och forsar uppträder endast i ringa utsträck

ning i de större vattendragen. Mindre forsar kan omt alas från Rautasätno, 

Kalixälvens utlopp ur Kaalasjärvi och från Kaitumälven. 

Utefter flera av älvloppen förekommer mindre sedimentavlagringar, t ex 

vid Rautasätnos nedre delar. Några stora ackumulationer har inte avlag

rats; små deltan finns emellertid i Laukkujärvi ,Qch Paittasjärvi. 

Limniska former 

Issjöstrandlinjer har iakttagits på Vietovare och öster om Tjårnatjåkkah . 

Båda torde härröra från mindre marginal issjöar . Issjöspår i form av fin

korniga avlagringar har även beskrivits från Kiruna av Sjögren (1909, 

s 28) men dessa är inte längre synliga på grund av de omfattande land

skapsförändringarna i samband med gruvdriften och bebyggelsen. 
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Ett fåtal recenta strandackumulationer har påträffats i anslutning till 

glacifluviala avlagringar bl a vid Kamasjaure och Vuotnajaure. 

Inlandsisens avsmältning 

Under istiden var kartområdet helt täckt av is. För drygt 9000 år (C 14_år) 

sedan började området smälta fram ur isen. Isens rörelse under avsmält

ningsskedet kan rekonstrueras med hjäl) av isräfflor (se fig 18) och andra 

formelement, t ex drumlins och rullstensåsar, dess tillbakaryckning sär

skilt genom rikedomen på smältvattenrännor. 

De flesta iakttagelserna tyder på en isrörelse från sydväst, men det 

finns även spår av bevarade äldre isrörelseriktningar. Tanner (1914, 

s 124) har iakttagit räfflor från västnordväst och Geijer (1917) har be

skrivit flyttblock från Kiruna som transporterats i riktning mot OSO. Den 

alldeles övervägande delen av blocktransporten (Geijer 1922) har dock 

gätt från sydväst mot nordost, varför de västnordvästliga isrörelserikt

nin~drna kan misstänkas vara väsentligt äldre än de sydvästliga. 

ytterligare en äldre isrörelseriktning (se fig 18) finns representerad 

i kartområdets östliga delar. På bl a Luossavaara, Kirunavaara och 

Matjäksa finns räfflor (Sjögren 1910) som visar att isen rört sig från 

sydost mot nordväst, innan rörelsen mot nordost blev allmän i trakten. 

Inlandsisens front har under isavsmältningen dragit sig tillbaka mot SV, 

varvid kartområdets NO-delar först frilades från is. Samtidigt som 

fronten försköts, minskade också istjockleken, varvid ett flertal låg

fjäll kom att sticka upp över isytan som nunatakker. Till att börja med, 

när vattnet ännu kunde rinna tvärs över fjällryggarna, bildades över

spolningsrännor, men eftersom isen smälte av mer och mer tvingades vatt

net att rinna utefter bergssidorna och runt bergen. Förloppet kan re

konstrueras vid bl a Salvotjåkka, Passetjåkka och Kamastjärro. 

När höjdryggen från Passetjåkka till Kamastjärro började smälta fram ur 

isen, spärrade den effektivt smältvattnets avrinningsvägar. De laterala 

rännorna vid Passetjåkkas nordspets och norr om Harrejaure visar, hur 

smältvattnet tvingades väja för höjdsträckningen. Israndrännorna bilda

des undan för undan på allt lägre nivåer. Nere vid Harrejaure har allt 

vattnet sammlas till en mycket stor ränna (fig 12). Ett flertal över

spolningsrännor och djupa kanjons vid Autjelalva visar hur vattnet till 

att börja med rann mot NO utefter Sierkajåkka. När Autjelalva började 
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Fig 18 Räffelobservationer. Fältiakttagelser utökade med litteratur
uppgifter (Bergström pers medd, Ljunggren 1957, Sjögren 1910, 
Tanner 1914). 
Observations of striae. Field data augmented by literature 
(see above). 

smälta fram ur isen, tvingades vattenflödet mot söder, men isen hindrade 

alltjämt en avrinning mot Kaitumälven. En stor sandur NV om Sjisjka-ape 
(se fig 17 och 24 ) visar smältvattnets väg mot Kalixälven. Allteftersom 

isen avsmälte, växte sandurn ut mot Kamasjaure och Kaitumälven. Isens 

fortsatta avsmältning tillät i slutskedet vattnet att rinna även söder 

om Kamastjärro. 

I kartområdets västra del anger räfflorna att en övergång skett till is

rörelser från västliga riktningar. Speciellt tydligt är detta i Paittas-
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järvis-Kaa1asjärvis dalgång. Israndrännor på båda dalsidor visar att en 

istunga, närd från Kebnekaises högfjäll, legat kvar medan isen smält 

omgivande lågfjäll. På Passetjåkkas NV-sida ligger en svit djupt in

skurna israndrännor. De kan följas runt Passetjåkkas nordspets till någ

ra små terrasser som vetter mot Kaa1asjärvi. Dessa anger hur is legat 

kvar i dalgången, medan isen uppe på lågfjället dragit sig tillbaka mot 

sydväst (Geijer 1927). 

Den västliga isröre1seriktningen gör sig emellertid även gällande i 1åg

fjällsområdet, t ex mellan Lakujärvi och Kaitumälven. Av israndrännorna 

på Nipporiskirka att döma fanns det en glaciärtunga även i Kaitumdalen. 

Denna har dock inte nått samma storlek som Paittas-Kaa1asjärvig1aciären. 

Former bildade genom sluttningsprocesser 

Områdets låga relief har inte givit sluttningsprocesserna stora möjlig

heter att bilda sluttningsformer. Ta1us har endast påträffats öster om 

Harrejaure och slamströmmar vid Passetjåkka och Nipporiskirka. Några 

små ravinbildningar kan slutligen noteras vid Råvvåive och Kamastjärro. 

Frostmarksformer 

Strukturmark förekommer framför allt inom lågfjällen i kartområdets 

västra del på höjder över 700 m, t ex på Sa1votjåkka, Tjårnatjåkkah, 

Råvvåive och Kamastjärro. Toppområdena är täckta av stenringar, som i 

sluttningarna dras ut i långa stenströmmar. Solif1uktionsva1kar är 

däremot relativt ovanliga. Under 700 m ö h påträffas stenringar, sten

strömmar och solif1uktionsva1kar mera sällan, i stället är blocksänkor 

vanliga. Stora förekomster finns utefter sjökedjan Paittasjärvi-Kaa1as

järvi och i Kurravaaratrakten. Ett fåtal finns även i Kaitumälvens och 

Rautasätnos dalgångar. 

Tundrapolygoner har endast iakttagits på den glacifluviala ackumula

tionen nedanför Passetjåkka. Där finns tre mycket vackra polygoner 

45-60 ~ i ~iameter samt ett flertal sprickor, som inte slutit sig till 

pOlygoner. Sprickorna markeras av den kraftigare vegetationen i de 

~runda fårorna på ytan. Vid grävning kunde spåren aven iski1 följas 

ned till 65 cm under ytan. Kilen, som låg på ett något sluttande under

lag, har deformerats, troligen genom jordflytning. På 170 cm djup på

träffades tjäle (21 juli 1974). Huruvida den är permanent, går inte 
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att avgöra utan mätningar. Det kan dock påpekas att permafrost påträffats 

under tundrapolygonområdena i Virihauretrakten (Rapp-Anrcr:~en 1969). 

Ett uttr~/ck för ~iskontinuerlig permafrost utgör palsarna. Sådana finns 

spridda över stjrre delen av kartområdet men är vanligast i väster, där 
de också är störst och bäst utvecklade. Längre mot öster blir de lägre 

och obetydligare; där är det ofta svårt att avgränsa palsarna från frusna 
strängar och tuvor på myrarna. 

Gränsdragningsproblematiken aktualiserar frågan om vad en pals är. Palsar 

har definierats på följande sätt av Wramner (1973, s 102): 

l) Kullar eller mer vidsträckta upphöjningar som 
uppträder i myrmark och har torv i ytan 

2) innehåller ständigt tjälad jord 

3) har bildats genom tjällyftning. 

I denna definition har ingen klar avgränsning mot mindre former gjorts. 

Ruuhijärvi (1960, s 220) diskuterar mindre kullar och tuvor (pounikkos) 

på myrar och konstaterar att dessa liksom strängar på myrar kan vara 

frusna och således är övergångsformer mot palsar (a a, s 228, se fig 19). 

Jan Lundqvist (1969b, s 213) framhåller att det genetiskt är en skillnad 

mellan palsar och frusna tuvor. Palsarna är en del av myren som höjts 

genom inlagring av is i torven, medan tuvorna bildas genom att vegetation 

och torvbildning är mera omfattande på dessa än på den kringliggande 

myren. När en tjälad tuva smälter, minskar den något i storlek. En pals 

däremot försvinner helt, när isen smälter och förvandlas endast till en 

vattenfylld pöl på myren, som så småningom växer igen. 

På flygbilder identifieras palsar lättast med hjälp av ett karakteristiskt 

mönster, bildat av de små runda gölar som finns på oc~ invid palsarna. 

Ytterligare indikationer på palsar ger formen, höjden över omgivningen 

och de branta sidorna, men även en ljus gråton är karakteristisk. Vid de 

små företeelser, som det här gäller, är nästan enbart det första krite

riet användbart, vilket dock är ett indirekt kriterium. Vid fältarbetet 

har det visat sig att även mycket små kullar och tuvor indikeras av göl

mönstret. Dessa småformer har visserligen innehållit frusen torv på mel

lan 40 och 50 cm djup, men det måste ändå anses tveksamt om så små .bild

ningar skall betraktas som palsar. Vid den slutliga redovisningen har för

sök gjorts att utesluta former som är att betrakta som strängar eller en

staka tuvor. Palsar bör bestå av vidsträckta upphöjningar (se punkt l 
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Fig 19 övergångsform mellan pals och tuva vid Sjisjka-ape. 
Kullen är ca l m hög och sammanvuxen med andra tuvor 
till ett nätlikt mönster. Is påträffades 0,4 m under 
ytan, även på de lägre delarna av komplexet. Den frusna 
torven upphörde ca 15 cm ned i myren och ligger alltså 
som en kärna konform med tuvan. 
Transition form between palsa and ice-cored peat hummock 
at Sjisjka-ape. The hummock is approx l m high and coalesces 
with other hummocks to a net-like pattern. lee was found 
about 0,4 m below the surface, even on the lower part of 
the complex. The frozen peat disappeared about 15 cm down 
in the swamp and is situated as an ice-core conforme with 
the surface . 
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i Wramners definition) eller komplex av sammanvuxna turvor, inte enstaka 

tuvor. Då det som tidigare framhållits finns flera övergångsformer har 

gränsdragningen varit mycket vansklig även i fält. 

Eoliska former 

Några välutvecklade flygsanddyner har påträffats SO om Vuotnajaure och 

vid Kalixfors flygplats. Vid båda områdena är det glacifluvialt material 

som omlagrats eftpr isavsmältningen av västliga vindar, varvid dyner 

bildats. Dessa är numera bundna av vegetation och således fossila. Inget

dera av dynfälten är tidigare beskrivet i litteraturen (jfr Seppälä 1972). 

Inom lågfjällen i kartområdets västra delar anger kalblåsta fläckar en 

ännu pågående vinderosion. Sådana kalblåsta fläckar förekommer oftast på 

glacifluviala avlagringar, t ex vid Nipporiskirka och Passetjåkka, men 

även på utsatta moränkullar. 

Antropogena former 

Inom kartområdet är en av världens största järnmalmsfyndigheter belägen, 

likaså ett samhälle med ca 25 000 invånare. Det är därför inte förvånande 

att människans ingrepp i naturlandskapet är avsevärt mycket större än vad 

man normalt möter i fjällområdet. 

Järnmalmsförekomsterna i Kiruna är kända sedan 1700-talet, men det var 

först kring sekelskiftet som man i och med järnvägsbygget kunde påbörja 

malmbrytning i större skala. Brytning har skett i dagbrott på Kiruna

vaara, Luossavaara och Tuollavaara, vilka har efterlämnat mycket stora 

öppna gruvhål. Det största på Kirunavaara (se fig 20) är flera kilometer 

långt. Sprängstensmassorna som tagits ut vid gruvbrytningen tillsammans 

med järnmalmen har i allmänhet lagrats i stora tippar i direkt anslutning 

till respektive gruvor. På Kirunavaara, där verksamheten haft den största 

omfattningen, har en total omgestaltning skett (se fig 20 och 21). Spräng

stensmassorna har utlagts i stora terrasslika tippar, som ger fjället en 

mycket karakteristisk trappstegsliknande profil. I sin egenskap av iso

lerat lågfjäll höjt över den stora slättytan (se s 32 ) är Kirunavaara 

synligt över mycket stora områden. Vid sorteringen av malmen med flota

tionsanläggningar samlas spillvattnet och slammet i två stora dammar vid 

Kirunavaara och en mindre vid Tuollavaaragruvan. 
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Fig 20 Kirunavaara med gruvhål och sprängstenstippar. , 

Kirunavaara with mining pit and waste rock dumps ~ 

Mineralpr,ospekteringen fortsätter inom Kirunaområdet med jordröjningar, 

provborrningar och liknande verksamhet. Arbetena med en ny gruva på 

Nokutusvaara har redan inletts. Även vid Piedjastjåkka har jordrymningar 

skett i samband med malmletning. 

Flera grustag har öppnats, speciellt i det glacifluviala stråket Kaalas

järvi-Rakkurijärvi-Kiruna flygplats-Laxforsen. Grustäkten är i dag kon-
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Fig 21 Karta över Kirunavaara före malmbrytningens början 
(efter Sjögren 1910). 
Map of the Kirunavaara before the start of mining. 

centrerad till området öster on, Laxforsen (huvudsakligen utanför kart

bladskanten), men gamla täkter finns flerstädes. Grustag kan nämnas vid 
Holmajärvi, Poultsa, utefter vägen mot Kurravaara, vid järnvägen söder 

om Kaitumälven och utefter järnvägen mot Svappavara. 



NATURVÄRDESBEDöMNING 

flLLMÄN DEL 

INLEDNING 

- 52 -

Att värdera natur har på senare år blivit allt vanligare inom bio-

och geovetenskaperna (jfr t ex Hoppe 1969, 1970, Soyez 1971, Sundborg 

1973, Rudberg-Sundborg 1975). Naturvårdens sociala och vetenskapliga be

tydelse torde i dag vara obestridd. Av praktiska skäl kan emellertid 

endast en mindre del av landets areal helt undandras framtida exploa

tering. Det gäller att i första hand välja ut de objekt och områden, 

som med hänsyn till den totala förekomsten kan anses vara de mest 

värdefulla ur olika aspekter. Urvalet måste ske så objektivt som möj

ligt och med största möjliga faktabas. Redan här stöter man på grund

läggande svårigheter: kunskaperna om landskapet, objekten och deras 

utveckling är mycket bristfälliga. Dessutom torde en viss subjektivitet 

vara oundviklig vid varje bedömning, beroende på värderarens utbild

ning och personliga intresseinriktning. 

MAlet vid varje naturvärdesbedömning måste därför vara att presentera 

materialet på ett sådant sätt att omprövningar kan ske vid varje tid

punkt utan att hela det tidskrävande inventeringsarbetet måste göras 

om. Modifieringar och ändringar skall kunna ske när de tidigare värde

ringsgrunderna ändrats, t ex efter upptäckten av nya objekt eller för

störelse av gamla, eller när referensramarna förändras. 

Vissa försök att göra värderingsprocessen åskådlig gjordes vid ut

värderi ngen a v nordväst ra Da l a rnas landformer (Soyez 1971). Det ha r 

dock visat sig att denna inte var tiliräckligt inträngande och ett 

nytt förslag till naturvärdesbedömning har utarbetats av Ulfstedt och 

~elander (1974). Metodutvecklingen på detta område är säkert ännu inte 

avslutad, men tills vidare kommer naturvärdesbedömningarna att i huvud

sak utföras enligt de metoder som föreslagits i ovannämnda arbete. 

GRUNDER FöR VÄRDERINGEN 

Värderingssystemet grundar sig på ett antal sjäivständiga steg, som 

alla öppet redovisas för att möjliggöra eventuella revisioner vid en 

senare tidpunkt. De steg som använts vid värderingen är' följande: 
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a) Poängberäkning för varje enskilt objekt. 

b) Presentation av objekten faktorsvis. 

c) Klassificering av objekten. 

I~ed objekt avses enstaka eller naturligt sammanhängande formelement, 

t ex en rullstensås eller ett område med palsar. Vid bedömningen har 

fjdllkedjan i möjligaste mån fått utgöra referensram. 

Varje kartlagt område bedöms med hänsyn till faktorerna: sällsynthet, 

utformning och forskningsintresse. Poängtilldelningen sker enligt föl

jande schema. 

l. Sällsynthet 

2. Utformning 

3. Forskningsintresse 

unik 
mycket ovanlig 
ovanlig 
vanlig 

a. ytterst välutbildad 
välutbildad 
någorlunda typisk 
otydl i g 

b. mycket speciell 

a. ytterst intressant 
intressant 
ointressant 

b. betydande tidigare 

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

l " 

2 " 
l " 
O " 

forskningsinsatser 2 " 

tidigare forskningsinsatser l " 

inga tidigare forsknings-
insatser O " 

Principerna för poängsättningen framgår av nedanstående tabell: 

l. Sällsynthet 

Unik: Två till tre exemplar finns i hela fjällkedjan. 

~t~~~t_2~~~li9: Endast ett fåtal exemplar finns inom ett större 
område (fyra kartblad = 10 000 kvadratkilometer). 

O~~~!i~: Ett fåtal exemplar finns inom ett mindre område 
lett kartblad = 2 500 kvadratki lometer) . Aven objekt, som är 
vanliga inom ett mindre område men i övrigt är mycket ovanliga, 
har tilldelats en poäng. 

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

2. Utformni ng 

Ytterst välutbildad: Formen perfekt utbildad, väl bibehållen 
och-äv-f8rhåTTåndevis stor dimension. 

~~1!:!t~ilQ~9: Formen tydli g och väl bibehållen. 
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~~9Qr!~Q~~_~~~i~~: Formen är otvetydig, men kan ha utsatts för 
viss sekundär påverkan. 

Q~~~!i9: Formen illa utvecklad och/eller utsatt för betydande 
sekundär påverkan. 

~~!::~~L~~~!::i~!l: En för formtypen avvi kande utformni ng. 

3. Forskningsintresse 

Ytterst intressant: Objektet är avgörande för tolkningen av 
förmgruppens-genes, huvuddragen i landskapsutvecklingen, aktiva 
processer e dyl (s k typlokaler). 

Intressant: Objektet bedöms ha betydelse för studier av genesen, 
aktlvä-pröcesser och detaljer ilandskapsutvecklingen. 

Ointressant: Objektet bedöms ha obetydligt intresse för den 
vetenskapllga analysen. 

~~~~~~Q~~_~i~i9~r~_fQr~~QiQ9~iQ~~~~~r: Objektet har utförligt 
analyserats och beskrivits; viktiga klassiska lokaler. 

Ii~i9~r~_fQr~~QiQ9~iQ~~~~~r: Objektet har studerats och beskrivits. 

IQ9~_~i~i9~r~_fQr~~QiQ9~iQ~~~~~r: Objektet har aldrig beskrivits 
eller endast omnämnts. 

De tre stegen vid naturvärdesbedömningen företas på följande sätt: 

Poängberäkning 

Varje kartlagt objekt poängsätts enligt de nämnda faktorerna. Tilläggs

poäng i andra kolumnen betyder att utformningen på något sätt är 

"mycket speciell". När objektets värde inte kunnat preciseras beroende 

på att kunskapen om dess utbredning, tillkomstsätt eller liknande är 

otillräcklig har poängintervall av typen O-l eller 4-9 använts. 

Objekt som vid värderingen inte fått poäng för någon faktor (summa 

noll) har inte medtagits listan. De utgör det stora flertalet av 

de inventerade objekten. 

Presentation av objekten faktorsvis 

Detta moment har tillkommit för att framhäva objekt som erhållit en 

låg total poäng men som har minst en framträdande och väsentlig egen

skap - "unik", "mycket ovanlig", "ytterst välutbildad", "ytterst 

intressant" oCh/eller varit föremål för "betydande tidigare forsknings

insatser" . 
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K l a s s i f i ce ri ng 

Vid klassificeringen indelas objekten fyra klasser efter summapoäng: 

Klass 

I I 

7-16 poäng 

5-6 

III 2-4 

IV O-l 

Denna indelning, som framkorrmit efter olika värderingsförsök, får be

traktas som preliminär och kan möjligen behöva ändras ytterligare allt

eftersom inventeringsarbetet fortskrider i andra delar av fjällkedjan 

och erfarenheterna därmed vidgas. 

Vid osäkerhet om objektens värde har som ovan nämnts poängintervall 

(t ex 4-9) tillämpats. För att objekt vid klassificeringen inte skall 

kunna hamna i olika klasser har följande regler tillämpats: 

a) Medelpoäng har beräknats och fått avgöra klass

tillhörigheten. 

b) I de fall medel poängen ligger mitt emellan två klasser 

har objektet inordnats i närmast lägre klass. 

Endast klasserna I-III redovisas på kartan över klassificerade objekt. 

Klasserna har från geomorfologisk naturvårdssynpunkt definierats på 

följande sätt: 

Klass I 

Klass II 

Klass III 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 

forskningsintresse är av betydelse för den geo

vetenskapliga naturvården inom hela fjällkedjan. 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 

forskningsintresse är av regional betydelse för 

den geovetenskapliga naturvården. 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller 

forskningsintresse är av lokal betydelse för den 

geovetenskapliga naturvården. 

Klasserna kan jämställas med Statens naturvårdsverks indelning av 

objekt i tre klasser av riks-, läns- och lokalintresse. Uttrycket 

länsintresse lämpar sig mindre väl i Norrland med dess stora län, 

varför benämningen regionalt intresse har föredragits. 
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En region tänks omfatta ett område av minst 10 000 km2 storlek, allt

så snarast motsvarande en kommun i övre Norrland men ett län i södra 

Sverige. Lokalområde bör då motsvara en yta av ca 2 500 km2 och kan 

t ex vara ett fjällmassiv eller en älvdal. 

REDOVIS~ING AV VÄRDEFULLA ONRADEN 

Som sista steg i naturvärdesbedömningen har områden med stor frekvens 

av värdefulla objekt sammanförts på en särskild karta. Denna karta för

söker sammanfatta de föregående stegen av värderingen och tillvarata 

inventerarens kännedom om objekten och deras inbördes sammanhang, var

vid även vissa tilläggskriterier beaktats såsom: 

l) närhet till andra klassificerade objekt 

2) tillgänglighet 

3) pedagogisk betydelse 

4) orördhet 

5) helhetens betydelse (sambandet mellan objekten) 

På kartan har även de mänskliga ingreppen i naturmiljön markerats. 

Dessa har delats in i lätta eller tunga, beroende på i vilken grad 

de har påverkat landskapet. Ingen hänsyn har tagits till nedskräpning 

eller markslitage som icke direkt verkar förändrande på själva land

formerna. Till tyngre exploatering har räknats: omfattande förändring 

av landskapet, t ex i samband med vattenkraftsutbyggnad, mineralut

vinning eller större vägbyggen. Till den lätta exploateringen har hän

förts mindre ingrepp i landskapet, t ex röjning av mindre vägar, 

schaktningsarbeten för husbyggen och liknande mindre grävningsarbeten. 

Förhoppningen är att denna karta skall vara direkt användbar inom 

planeringsprocessen och att inventerarens motiv och ställningstaganden 

klart skall framgå genom den utförliga redovisningen av naturvärdes

bedömningen. 
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SPECIELL DEL 

TILLÄMPNING AV VÄRDERINGSSYSTEMET 

Det ovan beskrivna värderingssystemet har tillämpats på de geomorfolo

giska objekten inom storrutan Kiruna. De poängsatta objekten, totalt 47, 

har ordnats efter formgrupper i tabell I. Läget av objekten framgår av 

nedanstående karta. 

Fi g 22 Poängsatta objekt. 

Landforms to which points have been assigned. 
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Objekt numrerade enligt figur 22 Poäng beräkning 
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Fig 23 Klassificerade objekt. 
Classified landforms. 

NATURVÄRDESBEDöMNINGENS RESULTAT 

Inom storrutan 29 J Kiruna har vid naturvärdesbedömningen 36 objekt ur
skilts som speciellt värdefulla från geovetenskaplig naturvårdssynpunkt 

(fig 23). Av dessa har ett objekt förts till klass I, sju till klass II 

och 28 till klass III. Eftersom inventeringsarbetet har varit av över

siktlig karaktär, kan det i framtiden inträffa att vissa objekt behöver 

omvärderas eller att ytterligare objekt av stort värde upptäcks. Det 
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förstnämnda förhållandet kan exemplifieras med den långa förkastning som 

går både över Kebnekaise- och Kirunabladen. Vid den första naturvärdes

bedömningen (Melander 1975, s 56) klassificerades den som ett klass-III

objekt, men efter de nya fakta som tillkommit (Lundqvist-Lagerbäck 1976) 

har den nu förts till klass II. 

För att underlätta överblicken har objekten sammanställts efter klass

tillhörighet. De klassificerade objekten karakteriseras kortfattat, var

vid en något fylligare redogörelse lämnas för de mest värdefulla objekten 

(klass I och II). Objekt i klass III har beskrivits endast när sådana 

upplysningar förelegat som kan öka förståelsen för deras värde. övriga 

poängsatta objekt (klass IV) redovisas inte. 

I följande sammanställning har objekten ordnats efter klass men inte 

rangordnats inom klasserna. 

Klass I 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse 

är av betydelse för den geovetenskapliga naturvården inom hela fjäll

kedjan. 

~§ __ ~~~9~~_g_2~_~~~~~!j~~~2 

Under isavsmältningen har höjdryggen från Passetjåkka till Kamastjärro 

dämt upp inlandsisens smältvatten och under en period tvingat det att 

rinna mellan Råvvåive och Autjelalva. En stor ränna har därvid skurits 

ut (se fig 12) och framför denna har en mycket stor sandur bildats. Den 

sträcker sig 9 km mot Kamasjaure och 7 km mot Sjisjka-ape och upptar 

en yta av ca 16 km 2. Sandurns centrala del präglas aven stor mängd 

strömfåror (se fig 24) som visar hur isälven förgrenat sig och ofta valt 

nya vägar under uppbyggnaden av den blott svagt lutande avlagringen 

Sanduravlagringar av denna dimension är ovanliga i vårt land. Den vid 

Kamastjärro är därtill synnerligen välutvecklad och dessutom betydelse

full för tolkningen av inlandsisens avsmältning, varför området tillmätes 

ett högt skyddsvärde. 

Klass II 

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse 

är av regional betydelse för den geovetenskapliga naturvården. 
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Fig 24 

o 
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1 __ E~r~~~!~i~9_~~11~~_E~~r~!j~~~~_Q~~_~~1~Q!j~~~~ 
Inom kartområdet finns delar aven lång och tydlig förkastning (se fig 9) 

som också i samband med karteringarna uppmärksammats inom Kebnekaise

området (Melander 1975). Förkastningen har nyligen undersökts av Lundqvist

Lagerbäck (1976) som anser den vara bildad efter istiden. Postglaciala 

förkastningar är inte tidigare kända inom fjällområdet och över huvud så 

vitt man vet blott sparsamt förekommande i vårt land. Den totala längden 

gör den än märkligare. 

Nedanför Matjäksas sydsida ligger en ca 4 km lång rygg. Den är huvudsak

ligen uppbyggd av morän men med vissa inslag av sorterat material (se 

s 34 ). Ryggen påmi nner om de komp l exa moränbi l dni ngar som påträffats i 

Västerbotten (Ulfstedt 1976). Bildningssättet är inte helt klarlagt men 

ryggen tycks huvudsakligen ha bildats under inlandsisen. På ryggen vid 

~~atjäksa vi sas detta kanske tyd l igare än vid andra lokaler genom att 

små drumlinsliknande ryggar (se fig 11) utgår från den stora ryggen. 

lQ __ ~i~gfQ~~~g~_~Qr~~r~99~r_~ig_f~~r~!j~~~~ 
Ringformade moränryggar förekommer endast sparsamt i fjälltrakterna. De 

påträffade ringarna (se fig 10) är inte speciellt väl utformade (betyd

ligt vackrare exempel finns längre österut) men deras sällsynthet inom 

området har motiverat det höga värdet. 

1~ __ B~~~~_~i9_B~~~~i~~_Q~b_l~ __ B~~~Qr_~ig_~~!j~1~1~~ 
Den breda och djupa rännan vid Råvvåive har bildats genom att mycket 

stora smältvattenmängder av höjdryggen Passetjåkka-Kamastjärro dirige

rats till samr.la pass. Rännan har tillflöden både från norr (rännorna 

öster om Harrejaure) och söder, där den fortsätter ett stycke runt 

Råvvåive. Det är dock först öster om Råvvåive som rännan har nått full 

utveckling (se fig 12). I stora meanderbågar går den mot Autjelalva, 

där smältvattnet till att börja med har runnit tvärs över höjdryggen men 

senare böjt av mot söder. Under den period vattnet rann tvärs över höjd

ryggen bildades ett antal mycket markerade rännor vid Autjelalva (objekt 

18). Rester av rullstensåsar väster om Autjelalva visar att denna drä

neringsväg utnyttjades av smältvattnet redan innan isen hade smält bort. 
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Fig 25 Assystemet norr om Holmajärvi. 

The es ker to the ncrth of Holmajärvi. 

Rännorna på Autjelalva börjar som klippkanjons uppe på höjdryggen och / 
vidgar sig österut till mycket stora, delvis över 30 m djupa rännor. 
Några km längre mot NO samlar sig rännorna till en lång flack tunnel dal 
utefter Sierkajåkka. 

~Q __ 8~~~~_~i9_Y~b~j~~ 
Två kilometer NO om Kalixfors flygplats genomskärs berget Vahåjve aven 
mycket stor glacifluvial ränna. Den är förmodligen en del av ett större 
glacifluvialt dräneringsstråk från Autjelalva mot Laxforsen (objekten 21 
och 22). Rännan går att följa drygt 4 km och är bitvis över 30 m djup 
(se fig 13). 

?Z __ 8~!!~!~~~~~_~Q~~_Q~_~Ql~~j~~~i 
På Vietovare norr om Holmajärvi finns ett åskomplex med ett stort antal 
parallella ryggar (fig 14 och 25). Det börjar i väster med endast en 
rygg som österut grenar sig till ett stort antal smala och branta ryggar, 
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vilka åter sluter sig till en enda ås i öster. Denna kan följas ett 
stycke upp över sluttningen innan den försvinner. Anledningen till åsens 
uppdelning i parallella ryggar är inte klarlagd. Dessa tycks dock vara 
primärt avlagrade under isen av ett vattendrag som runnit från väster 
mot nordost. 

Innan Vietovareåsen är närmare undersökt och dess uppkomstsätt blivit 
klarlagt är det svårt att rätt avgöra åsens värde. 

Klass III 

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

~ __ E2~~~~!~i~9_~i9_I~~!Qj~~~~_Qsb_~ __ E2~~~~!~i~9_~i9_~~~~~j~~~~ 
Förkastningarna går att följa med vissa smärre avbrott 14 respektive 
16 km. Eventuellt tillhör de samma förkastningslinje, vilket är svårt 
att fastställa p g a ett avbrott på ca 10 km dem emellan. 

~ __ I~~9~~QQl19Q~~~_~i9_~~~~~!j~~~~ 
Lokalen är intressant genom läget långt öster om fjällkedjan. 

ll __ ~~~l!~~!!~~~~~~Q~_~i9_~~l~Q!j~~~~ 
Rännorna visar hur smältvattnet först har runnit över Salvotjåkka till 
Rautasätno, senare runt berget och slutligen ned till Lävasjåkka. 

l~ __ ~~~l!~~!!~~~~~~Q~_~i9_~~~~~!j~~~~ 
Rännorna har kommenterats av Geijer (1927). 
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f! __ ~!~~if!~~i~!!_9r~~~ri~9~~!r~~_~~!!~~_~~~!~~J~r~i_Q~b_~~~fQr~~~ 
Stråket som inom kartområdet kan följas från Kaalasjärvi till Laxforsen 
består i väster aven rullstensås (objekt 28). Vid Rakkurijärvi finns 

ett längre avbrott där stråket endast markeras svagt aven ränna. Vid 
landsvägen strax norr om avtagsvägen till Kalixfors flygplats ger sig 
stråket åter till känna som en ås uppbyggd av finkornigt material. Ett 

flertal täkter har här fullständigt förändrat den ursprungliga formen. 

Norr om järnvägen mot Svappavara övergår stråket åter i erosions rännor 
med enstaka mindre ackumulationer. En stor ås finns dock vid Kiruna 
flygplats. Betydande mängder grus har dock tagits till anläggningar vid 
flygfältet. Längre mot nordost breder smältvattenrännorna ut sig allt 

mer och vid Laxforsen har en stor svämkägla (objekt 35) bildats. 

ff __ ~!~~if!~~i~!!_9r~~~ri~9~~!r~~_~!~f!~r_~i~r~~j~~~~ 
Dräneringsstråket går från Autjelalva utefter Sierkajåkka till Kalix
älven och markeras framför allt av rännor, men mindre åsar och sväm
käglor förekommer. 

f~ __ ~!~~jf!~~i~!!_9r~~~ri~9~~!r~~_~_~~i!~~~!~~~ 
Stråket börjar på bladet Fjällåsen, söder om kartområdet. 

f§ __ B~!!~!~~~~~_~_~~~~~~j~r~i 
Asen har ett ovanligt läge längs Njallåjves sydsida. Läget är jämförbart 

med det som åsen N om Holmajärvi intar (objekt 27). 

f§ __ B~!!~!~~~~~_~i9_~~~!~~j~r~i 
Asen utgör en del av det glacifluviala dräneringsstråket vid Kiruna flyg

plats (objekt 21). På ett flertal ställen har täkter öppnats och det 

framgår av dessa att påfallande finkorniga och välsorterade partier ingår. 

Asen har även genomskurits vid vägbygget söder om Kaalasjärvi. 
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~! __ ~!~~~~~r_~i9_~~~~~j~~~~ 
Området med slukåsar fortsätter uppströms Lävasjåkka utanför kartområdet. 

~~ __ ~~~~~~9!~_~i9_~~~fQr~~~ 
Dess värde har tidigare framhållits av Hoppe (1963). 

Palsarna är av typen palsflak. De har under några år studerats av 
Forsgren (1968). 

SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDESBEDDMNINGEN 

Naturvärdesbedömningen sammanfattas i en karta (fig 26) där ett samman
förande skett av värdefulla objekt eller objektsamlingar till större 
enheter. Denna karta summerar de föregående stegen av värderingen men 
även vissa nya aspekter införs, varvid framför allt sambandet och när
heten mellan objekten beaktas. Stor vikt har lagts vid objektsamlingar 
som skildrar utvecklingsförlopp. Detta kan exemplifieras av området 
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Fig 26 Geomorfologiskt värdefulla områden och områden påverka~e 
av mänsklig aktivitet inom storrutan 29 J Kiruna. 
Sites of geomorphological importance and areas influenced 
by human activity in the Kiruna region. 
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Klass II-område 
Category II area 
Klass III -område 
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Area greatly influenced by human activit.y 
Område påverkat av mänsklig aktivitet 
Area influenced by huma~ activity 
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kring Harrejaure och Kamastjärro. Ett flertal bildningar med måttliga 
poäng låter sig här sammanfogas till en helhetsbild som tillåter en 
mycket noggrann beskrivning av inlandsisens avsmältning från området. 
Värdet av denna helhet måste beaktas som långt mycket större än summa
värdet av ingående delar. 

Den sammanfattande kartan (fig 26) visar inga ytterligare områden av 
högsta värde. övriga områden tillhör klass II och III. En viss ansam-
ling av klass II-objekt kan noteras i Paittasjärvi-Kaalasjärvis dalgång. 
medan övriga objekt. huvudsakligen av klass III. är relativt jämnt spridda 
över kartområdet. 

Det glacifluviala dräneringsstråket Kaalasjärvi-Kiruna flygplats-Laxforsen 
har. som framgår av naturvärdesbedömningen. ett visst intresse både vad 

gäller utformning och vetenskapligt intresse. Grustäkterna i de glaci
fluviala ackumulationerna utefter stråket har dock bedömts medföra så 
allvarliga ingrepp att objektet inte tagits upp i den slutliga redovis
ningen. 

Den stora anhopningen av goda rännlokaler inom kartområdet har haft till 
följd att flera inte tillmätts någon avgörande betydelse för tolkningen 
av inlandsisens avsmältningsriktning; en betydelse som sannolikt skulle 
ha bedömts vara väsentligt större i mer rännfattiga omgivningar. 

Järnmalmsbrytningen inom Kirunatrakten innebär att stora områden utsatts 
för exploatering (se fig 26). Inom vissa arealer i direkt anslutning till 
gruvorna har landskapsförändringarna varit omfattande (se fig 20 och 21). 
Under den senaste 20-årsperioden har således lO-tals miljoner ton malm 
brutits per år. Detta lämnar naturligtvis spår i landskapet. dels i form 
av stora dagbrott. dels genom att gråberg som följer med vid malmbryt
ningen läggs upp i tippar. 

övriga ingrepp i naturlandskapet är av mindre omfattning och hänför sig 
framför allt till anläggandet av vägar. järnvägar och flygplatser. 

SKYDDSBEHOV 

Inom Kirunaområdet finns inga objekt som skyddats för sitt geovetenskap
liga värde. Däremot finns det som föreliggande inventeringsarbete visar 
(se även Rasmusson 1971) ett antal objekt som vore värda att skyddas. 

De skyddsföreskrifter som skulle behövas för att värna om de geomorfo
logiska objekten är förbud mot schaktning och täktverksamhet (naturvårds

lagen § 18). 
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