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.. 
FORORD 

Människans olika ingrepp i fjällvärlden har 
stadigt ökat. Det sker på växternas, djurens 
och friluftslivets bekostnad. Inreparabia in-
grepp i form av vattenreglering, gruvdrift och 
sönderstyckande vägdragningar har förändrat 
och förändrar fjällandskapet. Även den kraf-
tigt ökade fjällturismen med tillhörande fjäll-
hotell, stugbyar, skidliftar och vandringsleder 
har bidragit till stora förändringar liksom 
skogsbruket som går allt högre upp mot kal-
fjället och påverkar denna hittills skonade na-
turtyp. 

Dessa hot mot det som ibland kallas vår 
sista vildmark ledde till en motion i riksdagen 
i slutet av 1960-talet om en utredning för att 
komma till rätta med den ökande exploate-
ringen. Naturvårdsverket fick därför 1970 i 
uppdrag av jordbruksdepartementet att utre-
da "fjällregionens planmässiga utnyttjande in-
om ramen för modern naturvård". Den första 
etappen av denna utredning ledde fram till ett 
riksdagsbeslut 1977 om "Obrutna fjällområ-
den" - områden som skall undantas från 
skogsbruk och tyngre exploatering såsom väg-
dragning, vattenkraftutbyggnad och mineral-
brytning. Avsteg från dessa riktlinjer kräver 
riksdagens godkännande. I den andra etappen 
ingår ett antal delstudier vilka skall utgöra ett 
underlag för en naturvårdsplan över fjällen. 
En av dessa delstudier utgöres av vegetations-
karteringen med tillhörande naturvärdering. 
Den första naturvårdsplanen-över Jämtlands 
län- blev klar under 1982 (SNV PM 1595) och 
härefter kommer planerna för resten av fjäl-
len att följa slag i slag. 

Kartläggningen av den svenska fjällkedjans 
vegetation har blivit ett pionjärarbete genom 
att detta är d10n första översiktliga kartering 
av sitt slag i Sverige och unik även internatio-
nellt se~t då den till så stor del bygger på 
flygbildsteknik. Den genomföres på Stock-
holms universitets naturgeografiska institu-
tion under ledning av prof. Leif Wastenson 
och omfattar 22 kartblad i skala 1:100 000 
över en yta av 65 000 km'. 

Den här rapporten utgör en sammanfattan-
de beskrivning av fjällvegetationen inom Norr-
bottens län. Förutom denna vegetationsbe-
skrivning innehåller rapporten en naturvärde-
ring och ett kortfattat avsnitt om fjällekologi. 
Detta är en av fyra länsvisa beskrivningar som 
behandlar fjällvegetationen från Treriksröset 
till Transtrandsfjällen. De första allmänna ka-
pitlen som är gemensamma för samtliga rap-
porter tar upp fjällekologi och fjällvegetation i 
allmänhet och den metodik som använts vid 
kartframställningen. 

Författare till denna rapport är samma per-
soner som varit ansvariga för kartläggningen 
av resp. kartblad. Kartbladsnummer se karta 
sid 2. 
Lars Andersson karta 2, 3 
Claes Grundsten karta 10, (12) 
Thomas Rafstedt karta 5, 8, 9 
Ulf von Sydow karta l, 4, 6, 7 

Redaktör, och författare till kapitel 1-3, 
är Thomas Rafstedt. 

Arbetet har genomförts under medverkan 
av ytterligare några personer. Inom natur-
vårdsverket har Lennart Viiborg och Claes 
Grundsten ansvarat för projektet. Ritarbetet i 
rapporten har utförts av Sigrid Bergfeldt. Re-
pro har utförts av Sigge Blom. Engelsk över-
sättning av Jessica Karlen. Botanisk gransk-
ning av kapitel 1-2 av Magnus Fries. 

Nomenklaturen i rapporten baserar sig på 
Norsk og svensk flora, 2 upp!. (Lid 1974) vad 
gäller latinet. Den svenska nomenklaturen 
följer till större delen Svenska kärlväxtnamn 
(Karlsson 1982, remissupplaga). Nomenklatu-
ren vad gäller mossor följer Mossor (Halling-
bäck 1982). 

Det är vår förhoppning att vegetationskar-
torna med tillh@rande beskrivning, förutom 
att vara ett planeringsunderlag för Fjällutred-
ningen, även skall nå dem som är intresserade 
av fjällnatur och fjällvegetation och därmed 
öka intresset för fjällens flora, vegetation och 
ekologi inom en bredare krets. 
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Historik över Norrbottensfjällens 
botaniska utforskande 

Det är belysande för Lapplands särställning 
l bland svenska landskap att man kan tala om 

dess upptäcktshistoria med upptäcktsresanden 
och forskningsfärder. I Lapplands forsknings-
historia är Karl XI en viktig man som impulsgi-
vare. Kungen anslog medel till den resa som 
Olof Rudbeck d.y. gjorde sommaren 1695. 
Det största värdet med R ud becks upptäcktsre-
sa var att den stimulerade Linne till dennes 
berömda Lappländska resa. Linne är ett stort 
kapitel i Lapplands vetenskapliga upptäckts-
historia. Han hade varit Rudbecks elev och 
genom samtalen med Rudbeck hade det hos 
Linne uppstått "en otrolig längtan äfter de 
Lappske fiäll". På sin 25-årsdag 1732 lämnade 
Linne Uppsala för färden norrut. Den fjällan-
knutna delen av Linnes Lappländska resa hade 
som utgångspunkt Kvikkjokk i Lilla Lule älvs 
övre delar. Den 16 juli passerade han skogs-
gränsen på Vallevares sydsluttning och kom ut 
på kalfjället. Hans egna ord vid mötet av fjället 
har närmast blivit klassiska: "Jag tycktes föras 
ut i en ny värld, när jag kom upp på det, visste 
jag ej om jag var uti Asien eller Afrika, ty både 
jordmånen, situationen och alla örterna vore 
mig obekanta. Jag var nu på fjällen". 

Linne öppnade med sin Lappländska resa 
den första "Kungsleden" genom Lapplands 
fjällvärld från Kvikkjokk längs Vallevagge i 
Tarrekaisemassivet och västerut längs 
Ruonasvagge till sjön Tarraluoppal i Tarrada-
lens övre ände. 

Under det närmaste seklet valde många 
lapp landsfarare samma väg som Linne bl a bo-
tanister som Göran Wahlenberg och Lars Levi 
Laestadius. 

Under nästan hela förra seklet kom syd-
västra Lule Lappmark att framstå som en sym-
bol för hela den Lappländska fjällvärlden. Se-
nare kom intresset att förskjutas norrut då 
järnvägen öppnade fjällvärlden också i Torne 
lappmark. Under andra halvan av 1800-talet 
avtog intensiteten i utforskandet för att på all-
var återupptas i samband med Axel Rambergs 
Sarekundersökningar 1895-1931. Gamla ti-
ders botanister som rörde sig i ett okänt land-

skap utan kartor var tvungna att följa allfar-
vägar, som utstakades av sjöar, dalgångar och 
lapska flyttningsleder. Stora delar av de ofant-
liga vidderna blev därför outforskade fram till 
vår tid. När Sten Selander under en följd av 
somrar under 1930- och 40-talen tog sig för att 
metodiskt genomforska de okända delarna av 
sydvästra Lule lappmark gav det utomordent-
liga resultat. Selanders märkligaste upptäckt 
var den för Europas fastland nya raggfingerör-
ten (Potentilla hyparctica) som han 1941 fann 
på fjället Stalotjåkka (=Kapasåive). 

Andra delar av Lule lappmark har också 
undersökts och ingående beskrivits av T.Å. 
Tengvall (1920) och Gunnar Björkman (1939, 
1965). Floran i Pite lappmark beskrev Th. 
Arwidsson (1943). Pite lappmarks skogsflora 
har utforskats av Gunnar Wistrand (1962, 
1981). 

Banbrytare vid studiet av flora och vegeta-
tion i de nordlappländska fjällområdena var 
Th. Fries som i en välkänd monografi (1913) 
beskrev växtvärlden inom Sveriges nordligaste 
hörn, nämligen norra Torne lappmark. 1909 
publicerade Fries, tillsammans med Erik Berg-
ström, en vegetationskarta över områdena 
ovan barrskogsgränsen i Karesuando och nor-
ra Jukkasjärvi socknar (se fig 27). 

Man kan indela det botaniska utforskandet i 
olika epoker med olika inriktning. Den floris-
tiska upptäcktsperioden med Linne, Wahlen-
berg m fl övergick i en växtgeografisk som re-
sulterade i ett antal betydelsefulla skrifter från 
1920-talet och framåt. En tredje period, som 
delvis varit parallell med den växtgeografiska, 
är den naturvårds- och områdesinriktade som 
startade i och med exploateringshoten mot 
Lapplands vattendrag. Dessa botaniska natur-
vårdsundersökningar startade med Gunnar 
Björkmans undersökningar i Suorvaområdet 
på 1920-talet men fick i samband med den 
fysiska riksplaneringen i slutet av 1960-talet till 
idag sin största omfattning. 

En sammanställning av all botanisk littera-
tur som berör norra Sveriges vattenområden 
har gjorts av Jim Lundquist (1970). 
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l. FJALLVEGETATION 

Fjällekologi 

Denna publikation skall ses som en beskriv-
ning till vegetationskartorna över fjällen. De 
allmänna översiktliga dragen i fjällens ekologi 
och växtgeografi blir därför i detta samman-
hang mer styvmoderligt behandlade. I detta 
kapitel behandlas främst ekologiska förhållan-
den som är av sådan art att de påverkar kar-
tans utseende. 

För den som vill fördjupa sig i fjällens växt-
ekologi kan ett antal verk rekommenderas. 
Några av dessa kan vara svåra att få tag på i 

VEGETATIONSREGIONER l FJÄLLEN 

Kolfjälls-
regionen 

högalpin 
region 

mellanalpin 
regi on 

bokhandeln men går i regel att låna på biblio-
tek eller botaniska institutioner. Översiktlig 
och lättläst beskrivning finns i t ex "Naturlära 
för fjällfolk" (red. Lindström 1977) och i 
"Fjällflora" (Gjaerevoll 1977). För den som 
vill tränga djupare in i ämnet rekommenderas 
"Nordisk växtgeografi" 2 uppl. (Sjörs 1967), 
"Ekologisk botanik" (Sjörs 1971), "Det le-
vande landskapet i Sverige" (Selander 1957) 
och "The plant cover of Sweden" (1965), den 
senare med ett antal artiklar om fjällvegeta-
tion och fjällekologi (bl a Rune, Kilander, 
Holmen, Persson, Gjaerevoll och Bringer). 
Till de klassiska verken om den svenska fjäll-

KARTERADE VEGETATIONSTYPER 

blockmark 
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Fig l Indelningssystem för kartering av fjällvegetation. Den vänstra sluttningen visar regionindelningen i 
fjällen. Höjdsiffrorna ger en ungefärlig gräns för regionerna i de södra fjällen (inom parentes de norra). 
Den högra kolumnen visar några av de karterade vegetationstyperna och inom vilken region på fjället de 
huvudsakligen förekommer. 

The c/assification system for the mapping of alpine Vegetation. The regional zones in the mountains are 
shown on the slope at the left in the picture. The approximate boundaries for the regions in the sou,thern 
mountains (the n orthem within parenthesis J are given in altitud e. The right-hand column shows same of the 
types of vegetation mapped and the alpine regions within which they main/y occur. 
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skogsgränsen, liksom andra vegetationsgränser i 
fjällen, är sällan skarpa. Skårrvalen norr om Ott-
fjället. 

The timberline, like other vegetational boundaries in 
the mountains, is seldom distinct. Skårrvalen north 
of Ottfjället. 

vegetationen hör även flera av de verk som 
skrivits av Einar Du Rietz, bl a "De svenska 
fjällens växtvärld" (1942). Litteratur som är 
knuten till speciella fjällområden tas upp vid 
områdes beskrivningarna. 

Vegetationen i Norden indelas sedan länge i 
ett antal regioner allt från den södra lövskogs-
regionen i Skåne över barrskogsregionerna 
norrut till den subalpina björkskogsregionen 
och de tre kalfjällsregionerna. Det karterade 
området sträcker sig ofta långt utanför själva 
fjällen och omfattar därför även delar av barr-
skogsregionen, vars övre delar kan urskiljas 
som en fjällbarrskogsregion där björkinslaget 
ofta är stort. Mellan denna fjällbarrskog och 
kalfjället finns i Norden i regel en björkskogs-
region, en så kallad subalpin region, som bil-
dar skogsgräns mot kalfjället. 

Ur växtgeografisk synpunkt kan vi i fjällen 
på några hundra meters stigning passera åt-
skilliga klimatzoner, och vi når snabbt upp till 
nivåer som kan jämföras med högarktiska om-
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råden. Temperaturen sjunker med en halv 
grad per hundra meters stigning, nederbörden 
ökar med mer än 100 mm per hundra meters 
stigning (2/3 faller som snö), markrörelserna 
ökar, jordtäcket blir tunnare och vegetations-
perioden blir allt kortare. Påfrestningarna på 
växtema blir således allt större ju högre upp vi 
kommer, och den ena arten efter den andra 
faller också bort med stigande höjd. Resulta-
tet blir tydliga zoneringar med olika typ av 
vegetation. 

Den subalpina björkskogsregionen 
Den mest påtagliga gränsen finner vi där den 
sammanhängande björkskogen upphör och 
kalfjället tar vid. Denna skogsgräns följer en 
nivå som ligger på ca 950 mö h i våra sydligaste 
fjäll och sjunker till ca 600 möh längst i norr. 
Ovanför denna gräns klarar sig inte de träd-
formade björkarna längre bl a genom att som-
martemperaturen blir för låg. Medeltempera-
turen för juli är här ca + 10 grader. Under 
skogsgränsen finns således en fjällbjörkskogs-
region som kan omfatta flera hundra vertikal-
meter i de västra, nederbördsrika fjällen men 
oftast bara ett 50-tal i de östra, torrare. Grän-
serna är sällan skarpa i naturen och detta gäl-
ler även för skogsgränsen. Enstaka träd eller 
trädgrupper kan i mer skyddade lägen nå en 
bit upp på kalfjället. Gränsen för de översta 
trädformade björkarna kallas trädgränsen. 
Skogs- och trädgränserna är inga statiska 
gränser utan ändrar sig, om än ganska lång-
samt, med klimatförändringarna. Under vär-
metiden, för 8000-5000 år sedan, låg skogs-
gränsen således långt högre än idag. Fossila 
tallar i sjöbottnar och myrar på kalfjället, på 
mer än 200 meters högre höjd än de når idag, 
minner om denna varma tid. Samma fenomen 
visar flera växtarter, som idag har en sydlig 
huvudutbredning i Sverige men som under 
värmetiden fanns långt norrut i vårt land. De 
finns nu bara kvar i speciellt gynnsamma lä-
gen, i t ex branter på sydvända berg, s k vär-
metidsrelikter. 

Den lågalpina regionen 
Ris och buskar med förvedade stammar blir 
successivt allt lägre ju högre upp på fjället vi 
kommer. Ovan björkskogen möts vi ofta av 
en svårgenomtränglig bård av nedpressade 
björkbuskar eller viden. I denna nedre del av 
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Skogsgränsen är ingen statisk gräns. Under värmeti-
den för 8 000-5 000 år sedan nådde den flera 
hundra meter högre än idag vilket fossila tallar 
i sjöbottnar på kalfjället minner om. 

The timberline is not a static boundary. During the 
warm period 8000-5000 years aga it reached a posi-
tion several hundred meters higher than today§, a 
circumstance which the presence of fossil pines in 
lake above treelimit bears witness to. 

kalfjället kan risvegetationen i skyddade lä-
gen bli reslig och halvmeterhög. Ju högre upp 
vi kommer, desto lägre blir den, och på vind-
blottan är risen krypande och blott centime-
terhöga. Den allt lägre temperaturen på högre 
höjd och i oskyddade lägen medför att stam-
marna inte hinner förvedas under en allt kor-
tare sommar. I den lågalpina regionens övre 
delar utbreder sig, speciellt i nederbördsrika 
fjäll, stora arealer av lågörtäng vilka uppåt 
övergår i mellanalpina gräshedar. Lågört-
ängama kan också inta stora arealer på lägre 
nivå i den lågalpina regionen och då i skydda-
de lägen där snön ligger länge och vegeta-
tionsperioden blir för kort för risen. 

Högörtängar med t ex smörbollar (Trollius 
europaeus) och rosenrot (Sedum rosea) hör 
framförallt till regionens lägre delar, där de i 
genomfuktade sluttningar, främst i de nordli-
ga fjälltrakterna, tillsammans med gråviden 
kan bli så framträdande att denna lägre del av 
kalfjället med visst fog tidigare kallades för 
videregionen. Denna term används ofta fort-
farande av zoologer men ej gärna av botanis-
ter. Den lågalpina regionens översta del bru-

kar ur växtgeografisk synpunkt dras vid blå-
bärsrisets övre gräns. Ett stort antal arter för-
svinner tillsammans med blåbärsriset vid den-
na gräns som enbuskar (Juniperus communis), 
gullris (Solidago virgaurea), fjällbräken (At-
hyrium distentifolium) och fjällkåpa (Alche-
milla alpina). Endast ett fåtal "skogsarter" 
uppträder regelbundet ovan blåbärsgränsen 
som odon (Vaccinium uliginosum), vårbrodd 
(Anthoxanthum odoratum) och kruståtel (De-
schampsia flexuosa). 

Den mellanalpina regionen 
På ca l 100 möh i de sydliga och ca 950 möh i 
de nordliga fjällen upphör sammanhängande 
risheds- och ängsvegetation. Här vidtar i stäl-
let en region dominerad av graminider, dvs 
gräs och halvgräs, och landskapet präglas på 
dessa höjder av snölegemarker, jordflytning 
och block. Endast några härdigare ris är här 
mer vanliga som kråkbär (Empetrum her-
maphroditum), dvärgvide (Salix herbacea), 
massljung (Cassiope hypnoides), krypljung 
(Loiseleuria procumbens) och lappljung 
(Phyllodoce caerulea). I de nordligaste fjällen 
tillkommer dessutom kantljung (Cassiope tet-
ragona) som i snörika fjäll kan vara mycket 
framträdande på dessa nivåer. Majoriteten av 
de dominerande graminiderna, som styvstarr 
( Carex bigelowii), groddsvingel (Festuca vivi-
para), bågfryle (Luzula arcuata) och i norr 
även fjällmyskgräs (Hierocloe alpina) och 
lapprör ( Calamagrostis lapponica), går även 
i den högalpina regionen. På platser med god 
vattentillgång är bl a isranunkel (Ranunculus 
glacialis), spädbräcka (Saxifraga tenuis), 
groddbräcka (S. folio/osa), snögräs (Phippsia 
algida) och dvärgvide (Salix herbacea) de vik-
tigaste kärlväxterna. 

Den högalpina regionen 
Gräshedarna övergår successivt uppåt i block-
hav, perenna (fleråriga) snölegor och glaciä-
rer. I denna öv~rsta region, som börjar vid 
cirka l 200-1 300 möh i de södra och cirka 
l 000 möh i de norra fjällen, finns det fortfa-
rande ett fåtal växtarter som klarar sig. De 
står dock spridda och förmår inte bilda något 
sammanhängande växttäcke. I den nedre de-
len av denna region finns fortfarande fläckar 
med gräshedens arter men ytterligare högre 
upp i denna region försvinner de flesta utom 

A-



Tabell l 

Fjäll 

Gåsen 
Getryggen (Snasen) 
V Hunnerstöten p 1554 
V Dunnerstöten p 1493 
Storsnasen 
Kläppen (Sylarna) 
Sylskalstöten 
St Härjångsstöten 

Kilander 

ca l 300 
l 300 
l 370 (dm2) 

l 350 (dm2) 

l 330 ' 
l 256 
l 400 
l 350 

Vegetations-
kartan 
l 380 
l 320 
l 260 
1100 
l 380 
l 240 
l 340 
l 320 

dm2=mycket små bestånd uppgivna i Kilander som 
högsta nivå. 
En jämförelse mellan blåbärsrisets övre gräns på 
fjäll i Jämtland (Kilander 1955) och den mellanalpi-
na regionens nedre gräns på vegetationskartorna. 

isranunkeln. Åtskilliga mossor och lavar når 
dock upp på de högsta fjälltopparna. 

Blåbärsgränsen 
Den klassiska regionindelningen av kalfjällets 
två lägre regioner bygger på förekomsten av 
blåbär (Vaccinium myrtillus). Där blåbärsriset 
upphör tar vid denna definition den mellanal-
pina gräshedsregionen över. Denna gräns är 
naturligtvis, i likhet med trädgränsen, beroen-
de av bl a lokalklimatiska faktorer och i regel 
kan enstaka blåbärsplantor gå långt över den 
sammanhängande gränsen för blåbärsriset. 
De höjdvärden som vegetationskartan visar 
kan därför skilja sig från den klassiska region-
avgränsningen. I tabell l har några lokaler 
från "Kärlväxternas övre gränser på fjäll i 
sydvästra Jämtland" (Kilander 1955) jämförts 
med vegetationskartans. På V. Hunnerstöten 
skiljer sig dessa värden åt med 250 meter i 
vertikalled - en avsevärd skillnad som dock 
beror på att Kilander grundar sig på en några 
dm2 stor yta av blåbär. I många andra fall är 
överensstämmelsen mycket god, som på Kläp-
pen i sylmassivet där blåbäret upphör i bran-
terna ovan vilka gräshedarna tar vid. Skillna-
der finns således. Vid en jämförelse kan de 
kommenteras på så sätt att blåbärsrisets hög-
sta gräns för enstaka individ hittills har legat 
till grund för regionavgränsningen. Vegeta-
tionskarteringen bygger på blåbärsrisets, och 
andra ris, övre sammanhängande gräns. 

Fjällklimat 
Som helhet har fjällkedjan ett maritimt, fuk-
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tigt klimat som orsakas av att luftmassorna 
över Atlanten tagit upp fuktighet i stora 
mängder. Dessa varma och fuktiga luftström-
mar förs från väst och sydväst in mot fjällen 
och när luftmassan hävs upp över dem fälls 
nederbörden ut. Följden blir att fjällkedjan 
hör till Sveriges nederbördsrikaste område 
med årsnederbörd er på ofta mer än l 000 mm! 
år och upp till 3 000 mm i Sareks högre delar. 
Detta innebär också att i områden med låga 
passpunkter mot väster eller i dalgångar som 
skär genom fjällkedjan i öst-västlig riktning 
förs nederbörden längre österut. Detta är fal-
let i bl a västra Jämtland mellan storlien och 
Anjan, i nordligaste Jämtland och i Padjelan-
ta väster om Sarek. Följden blir också att det 
faller mindre nederbörd öster om fjällkedjan. 
Ett torrare och mer kontinentalt klimat upp-
träder därför i bl a norra Dalarna, Härjedalen 
och nordligaste Torne lappmark (jfr fig. 11). 

Lokalklimat 
Det ideala fjället med vackra och distinkta 
zoneringar finns egentligen endast på teoretis-
ka modeller eftersom klimat och nederbörds-
förhållanden påverkar fjällens olika delar på 
olika sätt i stort som i smått. Ett svalare som-
marklimat ger sjunkande regiongränser mot 
väster mot ett mer maritimt klimat. Mer loka-
la förhållanden gör också att gränserna mellan 
regionerna vandrar på fjället beroende på ex 
solinstrålning och temperaturklimaL Den lo-
kala temperaturens påverkan på vegetationen 
går lätt att se på t ex skogsgränsen, som ofta 
vandrar fram på fjällsidan i ett sicksackband 
där den går uppåt i skyddade lägen i raviner o 
dyl men pressas ner på platåer. Stora sjöar 
påverkar vegetationen så att t ex björkskogen 
vid sjöar alldeles under skogsgränsen drar sig 
en bit bort från det sommartid avkylande vatt-
net och det utbildas en zon med subalpin hed 
närmast vattnet. Genom att kall luft rinner 
ner mot dalbottnen får vi här kalluftansam-
lingar med betydligt lägre nattemperaturer än 
på fjällsidorna. Ligger dalbottnen dessutom i 
slagskugga från omgivande berg och är torr på 
grund av regnskuggeläge kan lokalt ett konti-
nentalt klimat bildas i dalen med kraftig inver-
kan på vegetationen som följd. I en gran-
skogsbevuxen dalgång kan detta orsaka att 
granen i dalbottnen ersätts av tåligare tall. 
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Fig 2 I en snölega är vegetationen zonerad i en lagbunden ordning som bestäms av när marken smälter 
fram. 

The vegetation in areas ojien covered by snow-banks occurs in systematically ordered zones thai are deter-
mined by when the snow fina/ly melts away. 

Snölega 
Närmare 2/3 av årsnederbörden faller i fjällen 
som snö. Genom snöns ojämna fördelning, 
som dock är likartad år från år, får den en 
mycket stor ekologisk betydelse. Vind- och 
terrängförhållandena avgör fördelningen. 
Snödriften medför en utjämning av terrängen 
så att uppstickande höjder blir kalblåsta och 
smådalar snöfyllda. Ordspråket att "för litet 
och för mycket skämmer allt" gäller även för 
fjällväxternas förhållande till snön. Så snart 
snötäcket är tillräckligt mäktigt för att skydda 
mot vinterkölden och vårens frosttorka, blir 
ett ytterligare tillskott till skada genom att 
vegetationsperioden förkortas. På varje liten 
moränkulle är därför vegetationen zonerad i 
en lagbunden ordning som bestäms av när 
marken smälter fram (se fig 2). Hedar med ris 
finns i snöfattiga terrängavsnitt, medan ängar 
med örter och gräs hör till de snörika marker-
na. De flesta arter som kräver snöskydd trivs 
bäst alldeles nedanför kullens krön, där vege-
tationsperioden är längst och snön ger skydd 
under vintern. Här förekommer ofta en bård 
av enbuskar (Juniperus communis), dvärg-
björk (Betula nana), blåbär (Vaccinium myr-
tillus) mm, en bård som motsvarar den lågal-
pina regionens nedre delar. Nedanför den 

Kr&kbärshed av 
vindblottc-typ 

Kråkbärshed av 
dvärgbjörk-typ 

Kråkbärshed av 
videkratt-typ 

Blåbärshed 

Snölegevegeation av 
vårbrodd-hedtyp 
(krus tå te l variant J 

Öppet fattigkärr av 
s.tyvstarr-Sphagnum 
compactum-typ 

Fig 3 Vegetationens differentiering längs en torr 
sluttning på näringsfattigt underlag. streckad linje 
markerar sista snörestens läge. (Waldemarsson 
1980). 

Differentialian of the vegetation on a dry slope with a 
substrate poor in nutrients. The dashed line delimits 
the position of the last remnants of snow. 



Skollgränserna i fjällen framträder ofta som mar-
kanta branter. Tjikkompakte vid Kaska-Kaitum-
jaure. 

The position of overthruji often stand out as dislinet 
precipices. Tiikkompakte at Kaska-Kaitwnjaure. 

högvuxna risheden vidtar en zon med lågvuxet 
blåbärsris (Vaccinium myrtillus) och kråkbär 
(Empetrum hermaphroditum). Den har ofta 
en lika skarp gräns nedåt, mot ängsvegetatio-
nen, som uppåt. Den nedre gränsen bestäms 
av att vegetationsperioden blir för kort. 

Vindblottor och snölegor 
Extremförhållanden finner vi i vindblottan på 
krönet och i snölegan i svackan. Vindblottan är 
mer eller mindre barblåst under vintern, och 
växterna utsätts här särskilt på våren för en 
kraftig uttorkning, beroende på att rötterna 
står fast i tjälen medan bladen värms av vårso-
len. Dessa marker utsätts dessutom för kraftig 
vinderosion och uppfrysning. Få växter klarar 
den här miljön, men i gengäld är konkurren-
sen om utrymmet låg - marken är ofta blottad 
över stora partier. Bland typiska "vindblotte-
växter" kan nämnas krypljung (Loiseleuria 
procumbens), ripbär (Arctostaphylos alpina) 
och fjällgröna (Diapensia lapponica), vilkas 
växtsätt antingen är spaljetormat krypande el-
ler kuddbildande. Dessa anpassningar gör att 
de bättre klarar av vinterns låga temperatur. 

Den andra extremen, snölegan som smälter 
fram kanske först i juli, har en mycket kort 
vegetationsperiod. De arter som uthärdar så-
dana förhållanden är ofta dvärgformade eller 
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krypande. M oss l j ungen ( Cassiope hypno-
ides) och dvärgvidet (Salix herbacea) är karak-
tärsväxter, men även de försvinner, när snön 
ligger för länge. Kvar blir då bara mossor och 
lavar. 

Berggrund och jordarter 
Den skandinaviska tjällkedjan består av myc-
ket skiftande bergarter ofta sammanfattade 
under begreppet fjällbergarter. I samband 
med fjällkedjans bildning sköts fjällbergarter-
na från väster mot öster ut över urberget och 
resultatet som vi på många håll kan se idag är 
överskjutna partier, så kallade skollor, med 
markerade branter mot öster och flackare 
sluttningar mot väster. På en del håll ligger 
det underliggande urberget blottat som i 
Kuokkelfönstret väster om Torne Träsk och 
inom Sösjö/Oldfjällen i norra Jämtland. I 
gränsen mellan olika skollor och mellan ur-
berget och fjällbergarterna finns skallgränser 
vilka ofta framträder som branter i terrängen, 
ofta viktiga ur botanisk synpunkt. 

De olika bergarterna har olika inverkan på 
vegetation och flora. Urbergarter, sandsten 
och sparagmiter representerar näringsfattiga, 
svårvittrade underlag liksom högfjällens amfi-
boliter. Hårdskiffrar och även en del eruptiv-
bergarter kan ge upphov till en bördigare 
jordmån. Lättvittrade fylliter, glimmerskiffrar 
och andra lösa och ofta kalkrika bergarter 
representerar de bördigare fjällen. Dessa lätt-
vittrade bergarter, ofta sammanfattade under 
benämningen fjällskiffrar, återfinns främst i 
fjällkedjans västra, mjukt rundade lågfjäll. 
De kalkrika bergarterna ger sig omedelbart 
till känna i florans och vegetationens samman-
sättning. 

Moränjordarna i fjällen är oftast av ringa 
mäktighet. De domineras av lokala bergarter 
och härigenom sätter bergarterna i fjällen i 
större utsträckning sin prägel på vegetationen 
än vad de gör i övriga delar av landet. Humus-
täcket är, på grund av bl a kraftiga markrörel-
ser, i regel svagt utbildat i fjällen vilket gör att 
växterna många gånger står rotade direkt i 
mineral jorden. 
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Vegetationstyper 

Det indelningssystem för fjällvegetation, som 
tillämpas vid fjällkarteringen har av naturliga 
skäl anpassats till den metodik som använts 
och till den översiktliga kartskalan. I stort är 
dock detta indelningssystem, som baseras på 
vegetationstyper, jämförbart med växtsocio-
logiska system baserade på växtsamhällen. 
Varje vegetationstyp kan i regel uppdelas i ett 
flertal växtsamhällen. En viss jämförelse kan 
härvidlag göras med den förteckning över ve-
getationstyper och växtsamhällen som finns i 
"Vegetationstyper i Norden" (Waldemarsson 
1980). Som exempel på uppdelning av våra 
vegetationstyper har i fig 3 gjorts en jämförel-
se mellan karterade vegetationstyper och 
växtsamhällen i en profil av en moränkulle. 

Vegetationskartan i skala 1:100 000 fram-
ställs genom tolkning av infrarödkänsliga flyg-
bilder med ett begränsat fältarbete. Dessa bå-
da förhållanden- kartskala och flygbildstolk-
ning-gör att det här måste fastslås, att kartan 
är en översiktskarta som omöjligt kan vara 
riktig i alla detaljer. Man kan tillägga att den 
inte ens bör vara det, ty då vore iden med en 
generaliserad översiktskartering förfelad. Det 
är därför många gånger omöjligt att exakt 
hitta igen en vegetationsgräns i naturen efter-
som övergångarna mellan vegetationstyperna 
ofta är glidande. 

Det finns flera principiellt olika klassifice-
ringssystem som kan komma ifråga vid en 
översiktlig vegetationskartering. System bygg-
da på växtsamhällen kan bara komma ifråga i 
de fall kartläggningen baseras på fältarbete. 
Även om de i detta fallet använda flygbilderna 
har en så hög upplösning att ytor på några 
kvadratmeter är möjliga att se, är det omöjligt 
att identifiera enskilda arter och växtsamhäl-
len i dem. Det är i stället vegetationens fysio-
nomi - helhetsintrycket - som varit avgörande 
för indelningssystemet. 

Vegetation kan indelas i ett antal serier vil-
ka är användbara även i detta fall. Inom dessa 
serier - hed-, ängs- och myrserierna - finns 
både öppna typer och skogbevuxna. Hedse-
rien domineras av ris, saftfattiga gräs och en-
staka örter samt mossor och lavar. Ängsserien 
utmärkes av att ris och lavar saknas. Bland 
gräsen tillkommer här saftiga arter och örter-
na är i regel talrika. Myrseriens växter är en 

ekologiskt väl avgränsad grupp även om 
många arter även uppträder inom hedserien. 
Substratet hos myren är torv. 

Inom fjällkarteringen urskiljes tre huvuden-
heter nämligen skog, buskmark och öppen 
mark. Skogen indelas i sin tur i barr- och 
björkskog. Buskmarken utgöres av viden och 
den öppna marken av kalfjäll och myr. Kal-
fjällets vegetation indelas efter hed- och ängs-
serierna samt i den substratdominerade block-
marken. Dessa huvudgrupper indelas i sin tur 
i undergrupper med avseende på fuktighets-
och näringsförhållanden. I skogen urskiljs på 
detta sätt tre undergrupper nämligen lav-, 
moss- och ängstypen, i hedserien - skarp, 
torr, frisk och våt typ. 

Barrskog 
skogsregionens barrskogar ( =regio silvatica) 
indelas i tre undergrupper: lavtyp, mosstyp 
och ängstyp alltefter botten- och fältskiktets 
dominans. Av flygbildstekniska skäl skiljs i 
indelningssystemet inte på tall- och gransko-
gar. 

Barrskog av lavtyp omfattar skogstyper som 
i andra sammanhang benämnes lav- och lav-
ristyper samt hällmarkstallskogar (Ebeling 
1978), de senare sällsynta i fjällnära områden. 
Skogarna utgöres av glesa tallskogar med un-
dervegetationens bottenskikt dominerat av 
lav, varav namnet, främst olika renlavar (Cia-
donia spp.) men även påskrislav (Stereocaulon 
pascha/e). Mossor spelar en obetydlig roll. 
Ljung (Ca/luna vulgaris), kråkbär (Empetrum 
hermaphroditum) och lingon (Vaccinium vitis-
idaea) växer i spridda grupper eller bildar ett 
glest fältskikt där blåbär (Vaccinium myrtil-
lus), örter och gräs i stor utsträckning saknas. 
Ljung (Ca/luna vulgaris) dominerar i de södra 
fjällen och kråkbär (Empetrum hermaphrodi-
tum) i de norra-. Lavbarrskogar är mindre van-
liga utanför Härjedalen/Dalarna och Torne 
Lappmark. Då tallskogen övergår i friskare 
typer, där laven blandas upp med mossor, 
främst kvastmossor (Dicranum spp.) och 
väggmossa (Pleurozium schreberi), och fält-
skiktet domineras av lingon (Vaccinium vitis-
idaea) övergår skogstypen i barrskog av moss-
typ, en skogstyp som således kan utgöras av 



Barrskog av lavtyp 
Coniferous forest- heath type with lichens. 

ren tallskog som i Dalafjällen och Härjedalen. 
Barrskog av mosstyp är den vanligaste skogs-

typen i de fjällnära skogarna. Den har ett 
brett spektrum av fuktighetstyper allt från de 
torra lingontallskogarna nämnda ovan till fris-
ka typer av blåbärsgranskog, lågörtsgranskog 
och våta ristyper av sumpgranskogstyp (järn~ 
för Ebeling 1978). Den vanligaste skogstypen 
är dock blåbärsgranskogen. Blåbärsgransko-
garna dominerar det plana eller småkuperade 
landskapet öster om fjällkedjan och de breda 
barrskogsbevuxna dalgångarna. I regel är det 
fråga om rena granskogar men i vissa regioner 
förekommer barrblandskogar men även rena 
tallskogar. Björkinslaget är i regel inte spe-
ciellt stort om man jämför med fjällsidornas 
barrskogar. Den "normala" skogstypen domi-
neras av husmossa (Hylocomium splendens) 
och väggmossa (Pleurozium schreberi) i bot-
tenskiktet, den senare i något torrare typer. I 
produktionsmässigt mer gynnsamma lägen fö-
rekommer rikligt med kammossa (Ptilium). I 
fuktigare skogstyper förekommer vit- och 
björnmossa. 
Blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (V. vitis-
idaea) och kråkbär (Empetrum hermaphrodi-
tum) blandas upp med örter, gräs och småvux-
na ormbunkar som ängs- och skogskovall 
(Melampyrum pratense och M. sylvaticum), 
harsyra (Oxalis acetosella), ekorrbär (Majant-
hemum bifolium), linnea (Linnaea borealis), 
hönsbär (Cornus suecica), kruståtel (De-
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Barrskog av mosstyp 
Coniferous järest - heath type with mosses. 

schampsia flexuosa) och ekbräken (Gymno-
carpium dryopteris). I den friska/fuktiga typen 
tillkommer ofta de småvuxna arterna ögonpy-
rola (Moneses uniflora), korallrot (Corallorhi-
za trifida) och spindelblomster (Listera corda-
ta). 

Ängsgranskog. På fjällens sluttningar, speciellt 
i kalkrika områden med hög nederbörd eller i 
klimatiskt gynnsamma sydlägen, övergår blå-
bärsgranskogen i en oftast glest vuxen och 

Ängsgranskog 
Spruce forest- meadow type with tall herbs. 
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Barrskog av mosstyp omfattar, förutom blåbärs-
granskogen, även lingontallskog (till vänster) och 
sumpgranskog (till höger). 

örtrik ängsgranskog med stort inslag av björk. 
Denna skogstyp i den översta delen av barr-
skogsregionen kan ses som en underregion till 
regio silvatica - en fjällbarrskogsregion som 
ofta också kännetecknas av inslag av solige-
na backkärr. Ängsskogarna i de sydligaste 
Dalafjällen hör oftast till den med ris upp-
blandade ört-ristypen medan de norra fjällens 
ängsskogar hör till den rena örtserien (Ebeling 
1978). Fältskiktet i dessa frodiga skogar ka-
rakteriseras ofta av manshöga stormhattar 
(Aconitum septentrionale) och tortor (Lactuca 
alpina). Den ört- och gräsrika och ofta även 
ormbunksrika floran är mycket artrik med 
bl a nordbräken (Dryopteris assimilis), vit-
sippsranunkel (Ranunculus platanifolius), 
rödblära (Melandrium rubrum), hässlebrodd 
(Milium effusum), ormbär (Paris quadrifolia), 
tvåblad ( Listera ovata) och skogsnäva ( Gera-
num sylvaticum). 

Björkskog 
Fjällbjörkskogarna indelas på liknande sätt 
som barrskogarna i tre typer: lav-, moss- och 
ängstyp och har likartade ekologiska krav som 
dessa. Björkskogsbegreppet omfattar även de 
mindre bestånd av gråal (A/nus incana), asp 
(Populus tremula), rönn (Sorbus aucuparia 
ssp. glabrata), nordhägg (Prunus padus ssp. 
borealis) och sälg (Salix caprea) och andra 

Coniferous forest of heath type with mosses compris-
es not on/y the spruce-blueberry forest, hut even 
lingon,pine forest (to the lefl) and swamp-spruce 
forest (to the right). 

lövträd som kan finnas här. 
Den lavrika hedbjörkskogen liknar i utbred-

ning, fysionomi och artsammansättning lav-
barrskogen, dvs den förekommer främst i de 
kontinentala områdena i Härjedalen/Dalarna 
och Torne Lappmark. Den är gles med ett 
lavdominerat bottenskikt och ett glest fält-
skikt av ljung (Ca/luna vulgaris), kråkbär 
(Empetrum hermaphroditum), dvärgbjörk 
(Betula nana) och lingon (Vaccinium vitis-
idaea). Ofta finns även spridda enbuskar (Ju-
niperus communis) och i de södra fjälltrakter-

Lavrik hedbjörkskog. 
Birch forest of heath typ e with lichens. 



Mossrik hedbjörkskog. 
Birch forest of heath type with mosses. 

na är ytor med stagghed (Nardus stricta) vanli-
ga. 

Den mossrika hedbjörkskogen är den helt do-
minerande björkskogstypen men utgöres, lik-
som de massrika barrskogarna, av en serie 
björkskogstyper av olika fuktighetsgrad. Den 
vanligaste domineras av kråkbär ( Empe-
trum hermaphroditum) eller blåbär (Vaccini-
um myrtillus). Den förra i mer utsatta lägen. 
Blåbärstypen består förutom av blåbär även 
av kruståtel (Deschampsiaflexuosa) och höns-
bär (Cornus suecica) i något mer humitt kli-
mat i väster. På något mindre sura marker 
övergår den till lågörtsskogar med ekbräken 
( Gymnocarpium dryopteris). I nästan alla 
hedtyper förekommer gullris (Solidago vir-
gaurea), ängs- och skogskovall (Melampyrum 
pratense, M. sylvaticum). I marker med länge 
kvarliggande snö, speciellt i de västra fjällen, 
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Ängsbjörkskog. 
Birch forest of" meadow type with tall herhs. 

kan risen få ge vika för örter, gräs och små-
ormbunkar som fjällviol (Viola biflora), 
skogsnäva (Geranium sylvaticum), norsknop-
pa (Gnaphalium norvegicum), kruståtel (De-
schampsia flexuosa), vårbrodd (Anthoxantum 
odoratum) och hultbräken (Thelypteris pheg-
opteris). Denna lågörttyp, som utgör en över-
gångstyp till ängsskogarna, karteras som hed-
typ. 

Ängsbjörkskog uppträder i klimatiskt och 
berggrundsmässigt mer gynnsamma lägen, 
dvs främst på marker med rörligt markvatten i 
sluttningar och längs bäckar. De gynnas av 
kalkrik berggrund och av ett varmt sydläge 
där vinterns stora snömängder gör att tjäldju-
pet är litet. Då alla dessa faktorer stämmer 
utbildas en yppig björkskogstyp som för tan-
ken till andra och mer sydliga breddgrader. 
Den välutbildade ängsskogen är ofta svår att 

Fig 4 Dräneringens inverkan på vegetationen på 
en björkskogsbevuxen kulle. På krönet möter man 
den fattigaste hedskogstypen med kråkbär (Empet-
rum hermaphroditum). I svackan där snöskydd och 
vattenförhållanden är bättre kan frodig ängsbjörk-
skog utbildas. 

The influence of drainage on the vegetation of a hi/l 
covered by birch forest. On the crest the poorest, 
heath-type forest with crow-berry (Empetrum her-
maphroditum) is found. In depressions, where it is 
more protected by sno w and where the water condi-
tians are better, a luxuriant hirch forest of meadow 
type with tall herbs can develop. 
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Torrt kärr glest bevuxet med tall. 
Dry [en sparse/y covered by pine. 

ta sig fram genom. Detta beror dels på fjällsi-
dans lutning som kan vara kraftig och dels på 
den ymniga floran men också på att björk-
stammarna ofta böjts utmed marken i sina 
basala delar orsakat av markrörelser i slutt-
ningen. 

Floran på fuktiga marker i de västra fjällen 
kan helt domineras av högvuxna ormbunkar 
som nordbräken (Dryopteris assimilis), strut-
bräken (Matteuccia struthiopteris) och fjäll-
bräken (Athyrium distentifolium). I den mer 
normala ängsskogen samsas hög- och låg-
vuxna örter, gräs och ormbunkar. Av karak-
teristiska arter kan nämnas torta (Lactuca al-
pina), stormhatt (Aconitum septentrionale), 
vitsippsranunkel (Ranunculus platanifolius), 
skogsnäva (Geranium sylvaticum), borsttistel 
( Cirsium heterophyllum), fjällkvanne ( Angeli-
ca archangelica), hässlebrodd (Milium effu-
sum). I de nordliga fjällen är smörbollar 
(Trollius europaeus) en karaktärsart. I träd-
skiktet finns i regel den karakteristiskt grågrö-
na sälgen (Salix caprea), vilken gör att man på 
långt håll kan känna igen ängsskogen bara på 
trädskiktets sammansättning. Här finns också 

ofta nordhägg (Prunus padus subsp. borealis) 
och rönn (Sorbus aucuparia ssp. glabrata). 
Ofta finns också buskar av röda vinbär (Ribes 
rubrum), gråal (Alnus incana) och olika viden 
(Salix glauca, S. lapponum, S. lanata, S. phyli-
cifolia och i kalkområden även S. hastata). 
Videna och delar av högörtsfloran kan, spe-
ciellt i de nordliga fjällen, gå upp en bit i den 
lågalpina regionen och där utbilda en smal zon 
som tidigare benämndes videregionen. 

Myrar 
De sex olika myrtyperna bygger inte på en 
strikt botanisk indelningsgrund utan mer på 
skillnader i blöthetsgrad och skillnader mellan 
rismyr (mo!l!le) och kärr. Huvudindelningen i 
mosse och kärr är i fjällen ofta diffus på så sätt 
att ren mossevegetation, liknande den i syd-
och mellansverige, mer sällan förekommer. 
Mossen har därför i dessa trakter benämnts 
rismyr. Den gölrika mossen uppträder främst i 
de södra fjälltrakterna. Vad gäller kärren har, 
förutom två blöthetsgrader, även fjällbjörk-
skogens lutande backkärr urskiljts. Den sjätte 
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Rishedarna utbildar en serie av olika typer beroende på läge i terrängen. På kullens krön återfinns skarp 
vindblottehed medan den skyddade sidan intas av frisk rished. I svackan nedanför kullen till vänster 
dominerar ängsvegetation. 

There are a series of different types of heath depending on the position in the terrain. Extremely dry heath are 
found on the crest of the hills wheras a fresh heath is found on the leeside of the hill. In the depression below 
the hill to the lejt meadow vegetation dominates. 

myrtypen, blandad myr, utgör en blandning 
av torrt kärr och rismyr vilket, i den här kart-
skalan, var en lämplig indelning för den mo-
saik som dessa myrtyper ofta bildar. Det är 
således ej fråga om de väl definierade bland-
myrarna (mixed mire), sträng- och öbland-
myr, vilka dock kan ingå här liksom de norra 
fjällens palsmyrar. De torra myrarna omfattar 
främst ristuve- och fastmattesamhällen. De 
blöta myrarna omfattar lösbotten- och göl-
samhällen. Skogskärr och skogsmosse urskiljs 
i kartan med hjälp av barr- och lövträdssym-
boler. 

Rismyrens arter utgöres till största delen av 
mossearter dvs ris som dvärgbjörk, ljung, 
kråkbär, odon, blåbär och hjortron (Betula 
nana, Calluna vulgaris, Empetrum hermaph-
rodium, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus 
och Rubus chamaemorus) på ett bottenskikt 
av Sphagnum fuscum. Bottenskiktet kan vara 
kraftigt lavrikt ( Cladonia spp.) men kan ock-

så, som i nordvästra Jämtlands maritimt på-
verkade trakter, nästan domineras av ragg-
mossa (Rhacomitrium lanuginosum). 

De torra, plana eller lutande kärren har en 
stor variation dels beroende på underlagets 
kalkhalt och dels p g a klimatiska och ekolo-
giska förhållanden. De kan vara ytterst artfat-
tiga, som de tuvsävsdominerade (Scirpus caes-
pitosus) kärren i nordvästra Jämtland, men 
också mycket artrika som på fyllitberggrun-
den i centrala Jämtlandsfjällen. Tuvsäv (Scir-
pus caespitosus) och trådstarr ( Carex lasio-
carpa) tillsammans med blåtåtel (Molinia cae-
rulea) och tuvull (Eriophorum vaginatum) är 
ofta de dominerande arterna. En del ris, ljung 
och dvärgbjörk (Calluna vulgaris, Betula na-
na), kan leta sig in bland kärrets graminider 
och örter. Vid måttlig påverkan av basisk 
berggrund tillkommer några något mer krä-
vande arter utan att kärret för den skull klas-
sas som rikkärr med en stjärna på vegetations-
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Våt rished är ofta en komplex vegetationstyp. På 
snörika östsluttningar kan den vara utformad som 
en mosaik mellan frisk rished, små kärrytor och 
viden. 
W et heath is ojien a camplex type of vegetation. On 
east s/opes ha ving a Iot of sno w i t can form a mosaic 
made up of"fresh heath, small marshes and willow. 

kartan. Det är bl a ullsäv, dvärglummer, ängs-
vädd, björnbrodd, svarthö och blodrot (Scir-
pus hudsonianus, Selaginella selaginoides, To-
fieldia pusilla, Bartsia alpina och Potentilla 
erecta). Där dessa arter börjar bli mycket 
frekventa kan det löna sig att leta efter rikkär-
rets indikatorarter som gräsull (Eriophorum 
latifolium), ängsnyckel (Dactylorhizza incar-
nata) och brudsporre ( Gymnadenia conop-
sea). På kalkrik grund, och då speciellt på 
backkärren i fjällbjörksskogen, kan myren bli 
mycket artrik och intressant. Antalet arter i 
de torra, fattiga kärren kan uppgå till ett 60-
tal medan kalkkärrens uppgår till det dubbla. 
Det våta kärret utgöres främst av lösbotten-
samhällets arter men här ingår också bälten av 
norrlandsstarr ( Carex aquatilis) i sjö- och 
jåkkkanter samt frodiga sumpkärr. Den glesa 
vegetationen på lösbottnarna domineras av 
strängstarr (C ar ex chordorrhizza), vitstarr (C. 
livida) och dystarr (C. limosa) med en del 
örter som vattenklöver (Menyanthes trifoli-
ata), storsileshår (Drosera anglica) och kärr-
spira (Pedicularis palustris). 

Rishedar 
Artsammansättningen i den lågalpina regio-
nens nedre risdominerade delar skiljer sig inte 
så mycket från skogens, förutom i avsaknaden 
av trädskikt. Samma arter går upp ovan skogs-
gränsen men här sker ett tillskott av alpina 
arter speciellt i de delar där vegetationen inte 
är sluten som på de skarpa vindblottehedarna. 
Beroende på snöns fördelning i fjällandskapet 
med omväxlande skyddslägen och utsatta 
vindblottelägen varierar rishedens slutenhet, 
reslighet och i viss mån även artsammansätt-
ning. 

De fyra rishedstyperna karakteriseras 
främst av risens höjd och slutenhet. I stort sett 
samma arter dominerar i samtliga rishedar 
men i olika skepnad beroende på ekologiska 
förutsättningar. Dvärgbjörken (Betula nana) 
är ett exempel. I den våta risheden är den 
reslig och halvmeterhög och snärjer vandra-
rens ben medan den på vindblottan tuktas av 
vinden och blir krypande spaljetormad. På 
liknande sätt uppträder andra ris som kråkbär 
(Empetrum hermaphroditum), blåbär (Vacci-
nium myrtillus), lingon (V. vitis-idaea), odon 
(V. uliginosum) och ljung (Calluna vulgaris), 
den senare i de södra fjällen. Vissa mer kon-
kurrenskänsliga arter som ripbär (Arctosta-
phylos alpina), krypljung (Loiseleuria pro-
cumbens) och fjällgröna (Diapensia lapponi-

På kalkrika marker kan rishedarna övergå i artrika 
fjällsippehedar. 

On calcium-rich ground the heaths can rnerge into a 
heath-type dorninated by Mountain Avens (Dryas 
octopetala) but supporting a [arge nurnber of species. 
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Fjällområden med riklig snötillgång gynnar bildningen av lågörtäng. Kårsatjåkka. 
The formation ofmeadows with low herbs in favored in alpine areas receiving Wl abundant supp/y ofsnow. 

ca) är vanligast i de glesa, torra och skarpa 
hedarna. 

I kalkfattiga fjäll utbildar rishedarna en se-
rie av olika typer beroende på läge i terräng-
en. 

Den skarpa risheden eller vindblotteheden 
uppträder som namnet säger i lägen som un-
der vintern ofta är barblåsta på toppen av 
kullar eller i övrigt snöfattiga områden som 
utsätts för vind och frosttorka. Kråkbär i icke 
slutna mattor dominerar här. 

Den torra risheden uppträder där snöskyd-
det är bättre och kråkbär (Empetrum her-
maphroditum) och blåbär (Vaccinium myrtil-
lus) dominerar dessa lägen. 

I de skarpa och torra rishedarna på kalkfat-
tig mark är artantalet lågt och föga omväxlan-
de med endast ett 25-tal kärlväxter. 

Den friska risheden kräver gott snöskydd 
och de ofta resliga risen och dvärgbuskarna 
når med sina grenar till medelsnödjupet. Den-
na bård av enbuskar (Juniperus communis), 
dvärgbjörk (Betula nana), ripvide (Salix glau-
ca) och lappvide (S. lapponum) utbildar en 
bård i den nedre delen av den lågalpina regio-
nen där de ekologiska förutsättningarna finns. 

Den våta risheden är ofta en mer komplex 

vegetationstyp som dels utbildas i sänkor vid 
sjöar och vattendrag med högvuxen och tät 
dvärgbjörk (Betula nana) och låga viden (Sa-
lix ss p.). Dels användes den för att beteckna 
de heterogena marker som uppträder i neder-
bördsrika trakter på fjällsidor med jordflyt-
ningsrörelser. Här finns ofta en blandning av 
frisk rished, små kärrytor och viden i en regel-
bunden mosaik. 

På kalkrika marker övergår blåbärs- och 
kråkbärshedarna i artrika fjällsippehedar som 
har en stor regional variation - en betydligt 
större variation än de kalkfria hedarna. Efter-
som de flesta av fjällens sällsynta arter är 
kalkkrävande har fjällsippesamhället alltid va-
rit av stort botaniskt intresse. 

Många av den kalkfattiga hedens arter har 
en vid ekologisk amplitud och är vanliga även 
i detta kalkhedssamhälle som kråkbär (Em-
petrum hermaphroditum), odon (Vaccinium 
uliginosum), ripbär (Arctostaphylos alpina) 
och dvärgbjörk (Betula nana), medan andra 
som blåbär (Vaccinium myrtillus) och ljung 
( Calluna vulgaris) saknas. Fjällsippesamhället 
kan i undantagsfall helt domineras av fjällsip-
pan (Dryas octopetala) själv och då utbilda en 
egentlig hed. I de flesta fall har heden dock ett 
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mer ängslikt utseende med mycket örter, gräs 
och starr. Övergången till kalkängen är gli-
dande och åtskilliga arter är också gemensam-
ma. Till kalkhedens karaktärsarter hör - för-
utom fjällsippan (Dryas octopetala)- purpur-
bräcka (Saxifraga oppositifolia), fjällglim (Si-
lene acaulis), nätvide (Salix reticulata), svart-
starr (Ca r ex atrata) och klippstarr (C. rupe-
stris), arter som återfinns på kalkrik mark i 
hela fjällkedjan. Vissa arter är knutna till rik-
hedarna i norra Lapplandsfjällen. Till dessa 
hör lapsk alpros (Rhododendron lapponi-
cum), fjällarnika (Arnica alpina), fjällklocka 
( Cumpanula uniflora), staggstarr (Ca r ex nar-
dina) och i viss utsträckning lappvedel (Oxy-
tropis lapponica). Bland bottenskiktets arter 
på kalkrika vindblottemarker finns en del ar-
ter som även återfinns på Ölands alvar, mar-
ker som ekologiskt och utseendemässigt till 
delar liknar varandra. Till dessa arter hör 
masklaven (Thamnolia vermicularis) och 
kalk-krusmossa (Tortella tortuosa). 

Ängar 
Ängarna indelas i två undergrupper - lågört-
äng och högörtäng. De är alltid av frisk eller 
fuktig typ. Torrängar förekommer inte i fjäll-
trakterna. Lågörtängen förekommer främst i 
den lågalpina regionens övre delar och hör till 
markt:r, både lokalt och regionalt, med gott 
snöskydd under vintern och med rörligt mark-
vatten. De förekommer på marker som smäl-
ter fram relativt sent på sommaren. Fjällom-
råden med riklig snötillgång gynnar således 
ängens gräs och örter på risens bekostnad. 
Samma förhållanden gäller lokalt på lägre ni-
våer i svackor längs jokkar och vid moränkul-
lar där snön ligger länge på sommaren och gör 
marken fuktig. Även berggrundens samman-
sättning inverkar på ängens utbredning då de 
gynnas av hög markfuktighet som är vanligare 
i lättvittrade och finjordsrika fjällskifferområ-
den än i områden med hårda bergarter som 
kvartsiter, sandstenar och graniter. 

Ängens vegetation är starkt varierande och 
samlingsbegreppet lågörtäng innefattar en rad 
olika växtsamhällen. Övergången mot de mo-
derata snölegemarkerna är ofta glidande. Den 
mest typiska ängen är smörblommeängen som 
innehåller arter som smörblomma (Ranuncu-
lus a c ris), fjällviol (Viola biflora) och fjällkåpa 
(Alchemilla alpina). Bland de vanligaste grä-
sen och halvgräsen märks vårbrodd (Antho-

Högörtängen ställer höga krav på klimat och eko-
logiska förhållanden. Perka vid Sitasjaure. 

Meadows with tall herbs make great demands on 
elirnatic and ecological conditions. Perka at Sitas-
jaure. 

xanthum odoratum), fjälltimotej (Phleum 
commutatum), kruståtel (Deschampsia flexuo-
sa), fårsvingel (Festuca ovina) och styvstarr 
( Carex bigelowii). Där snön ligger längre do-
minerar arter som fjällsyra ( Oxyria digyna) 
och stjärnbräcka (Saxifraga stellaris), vilka 
även återfinns i den moderata snölegan. I vis-
sa lägen på fjäll med tunnare jordtäcke blir 
ängen torrare och domineras av stagg (Nardus 
stricta) - en artfattig ängstyp med övergång 
mot gräshed. Rena staggsamhällen förs även 
in under gräsheden. 

Liksom i hedserien finns två huvudtyper av 
ängar - på kalkfri resp. kalkrik mark. Ängar 
på kalk eller basiska bergarter får, liksom 
kalkhedarna, en betydligt större artrikedom 
och variation. Eftersom övergången mellan 
äng och hed är glidande på kalkrik mark har 
dessa vegetationstyper många arter gemen-
samt. Den vanliga smörblomman (Ranuncu-
lus acris) är även karakteristisk på kalkängen 
men här finns även en fjällsmörblomma (R. 
nivalis) med brunludna foderblad. En uppräk-
ning av arterna i denna fjällens artrikaste ve-
getationstyp låter sig inte göras och är inte 
heller nödvtindigt men bland de mest karakte-
ristiska märks fjällskära (Saussurea alpina), 
nätvide ( Salix reticulata), fjällbinka ( Erigeron 
uniflorus), rosenbinka (E. borealis), slåtter-
blomma (Parnassia palustris), fjällglim (Silene 
acaulis), svedstarr (Ca r ex atrofusca), svart-
starr (C. atrata) och hårstarr (C. capillaris). I 
de södra fjällen tillkommer gullspira (Pedicu-
laris oederi). Dessutom är ofta fjällsippan 
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Gräshed med styvstarr (Carex bigelowii) och klynnetåg (Juncus trifidus) vid Lermejaurc. I bakgrunden 
Rapatjårro inom St. Sjöfallets nationalpark. 

Grass-heath with Stiff-Sedge (Carex bigelowii) and Three-leaved Rush (Juncus trifidus) at Lermejaure. In the 
background, Rapatjårro in St. Sjöfallets National Park. 

(Dryas octopetala) närvarande i kalkängen om 
än inte i så dominerande omfattning. 

Högörtängen är som namnet säger en äng 
med höga örter, örter som har stora krav på 
klimat och ekologiska förhållanden. I de söd-
ra fjällen är den sällsynt och uppträder främst 
u,nder branter i lokalklimatiskt och geologiskt 
gynnsamma lägen. I norr är de vanligare och 
uppträder, förutom i bergsrötterna, även som 
en smal bård ovan björkskogen i väl dränera-
de, fuktiga och varma lägen. Ofta är inslaget 
av viden stort. Högre upp övergår de i lågört-
ängar. Vanliga arter är torta (Lactuca alpina), 
skogsnäva (Geranium sylvaticum), fjäll-
kvanne (Angelica archangelica), rödblära 
(Melandrium rubrum), fjäll-förgätmigej 
(Myosotis decumbens), smörbollar (Trollius 
europaeus), hundkäx (Anthriscus sylvestris), 
flädervänderot (Valeriana sambucifolia), ro-
senrot (Sedum rosea) och stormhatt (Aconi-
tum sepentrionale). I branter och rasmarker 
där finjord ansamlas och vatten sipprar fram 
är förhållandena ofta växthuslika och de hög-
örtängar som utbildas här, speciellt i kalkrika 

fjäll, är synnerligen frodiga och blandas upp 
med småvuxna arter på klipphyllor och 
springor. I de här lägena finns ofta sällsynta 
arter och utpostlokaler för mer sydliga växter. 

Gräshedar 
Gräshedarna intar det som brukar kallas fjäl-
lens mellanalpina region. Övergången mellan 
gräshed och skarp/torr rished är ofta glidande 
vilket kan göra det svårt att klart avgränsa den 
både i fält och vid bildtolkning. Vissa arter är 
gemensamma för ris- och gräshed, åtminstone 
i gräshedens nedre delar. Det är då fråga om 
arter som kråkbär (Empetrum hermaphrodi-
tum), krypljung (Loiseleuria procumbens), 
fjällgröna (Diapensia lapponica), mossljung 
(Cassiope hypnoides) och lingon (Vaccinium 
vitis-idaea), dvs de härdigaste risen som klarar 
det extrema klimatet med uppfrysning och 
långvarigt snötäcke. Känsligare ris som blåbär 
(Vaccinium myrtillus) är sällsynta här. Gräs-
hedens dominerande arter är dock gräs och 
halvgräs som klynnetåg (Juncus trifidus), styv-
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I de nordligaste fjällen kan kantljung (Cassiope 
tetragona) i vissa fall dominera i de mellanalpina 
gräshedarna. 

In the nothemmost mountains Cassiope (Cassiope 
tetragona) somelimes darninates the grass-heaths of 
the middle alpine zone. 

starr ( Carex bigelowii) och fårsvingel (Festuca 
ovina). Även några örter som fjällglim (Silene 
acaulis) och isranunkel (Ranunculus glacialis) 
klarar den här miljön. Sammanlagt är antalet 
arter i den glesa vegetationen ett 30-tal kärl-
växter. I de nordligaste fjällen på kalkrik 
mark kan ytterligare ett antal arter förekom-
ma som den ofta karakteristiska kantljungen 
(Cassiope tetragone) på gräshedsmarker med 
något bättre snöskydd under vintern. På såda-
na marker kan man dessutom finna arter som 
fjällmyskgräs (Hierocloe alpina), fjällspira 
(Pedicularis alpina), fjällklocka ( Campanu/a 
uniflora) och fjällsippa (Dryas octopetala). 

I vissa områden i barrskogs- och björk-
skogsregionerna med länge liggande snö kan 
risen försvinna till förmån för en gräshedstyp 
nästan helt dominerad av stagg (Nardus stric-
ta) med lavrikt bottenskikt och spridda enbus-
kar (Juniperus communis). Sådana stagghedar 
är vanliga bl a i Härjedalens mer kontinentala 
delar. 

Snölegor 
Snölegorna har indelats i två typer, moderata 
och extrema, vilka i stort är knutna till lågal-
pin respektive mellan- och högalpin region. 

De moderata snölegorna smälter oftast fram 
varje sommar och vegetationen övergår från 
äng i kanten tilllågvuxna dvärgvidesamhällen 
i de delar som smälter fram sist. Dvärgvidet 
(Salix herbacea) är karaktärsarten i denna ve-
getationstyp som oftast upptar ganska små 
arealer men som i övergången till den mellan-
alpina regionen kan täcka större ytor. Tillsam-
mans med dvärgvidet (Salix herbacea) finns 
vanligen några andra småvuxna arter som 
mossljung (Cassiope hypnoides) och fjällnop-
pa ( Gnaphalium supinum) och på högre nivå 
även isranunkel (Ranunculus glacialis) och 
polarfryle (Luzula confusa). Ofta finns det 
också rikligt med mossor vilka är mest typiska 
för den extrema snölegan på högre nivåer. 
Denna snölegetyp smälter inte fram varje år 
(perenn) och när den gör det karakteriseras 
den av mossor och lavar som snöbjörnmossa 
(Polythrichum norvegicum), hjälmmossa (Co-
nostomum tetragonum) och saffranslav (Solo-
rina crocea). På kalkrika marker blandas 
dvärgvidet (Salix herbacea) upp med den snar-
lika polarvidet (S. polaris) vilken, speciellt i 
de norra fjällen, kan täcka stora arealer. 

Massljung (Cassiope hypnoides) är karakteristisk 
för snölegemarkerna. 

Matted Cassiope (Cassiope hypnoides) is character-
istic for areas that are covered by snow a Iong time. 
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När den extrema snölegan smälter fram domineras vegetationen av mossor och lavar. Sitasjaure mot 
Råpetjåkka. 

In areas that are covered by snow extreme/y late in the season the vegetation is dominated hy mosses and 
lichens. Sitasjaure towards Råpetjåkka. 

Blockmark 
Blockmarken i fjällens högsta delar består in-
te uteslutande av block även om någon sam-
manhängande vegetation inte förekommer. 
Endast i de lägre delarna av den högalpina 
regionen förmår växterna bilda mindre partier 
med sammanhängande vegetation vilken när-
mast är av gräshedskaraktär. Vegetationen i 
övrigt på dessa nivåer är ofta av snölegekarak-

Blockmark. 
Boulder field. 

tär och de kärlväxter som klarar det här extre-
ma klimatet står spridda och utnyttjar främst 
partier med finkornsrik uppfrysningsmark där 
markrörelserna inte är så kraftiga. De kärl-
växter som återfinns här är arter som isranun-
kel (Ranunculus glacialis), bågfryle (Luzula 
arcuata), fjällbräsma ( Cardamine bellidifolia) 
och några till. 

Vide 
Fjällens viden karteras som en speciell vegeta-
tionstyp även om de ur botanisk synpunkt inte 
utgör något speciellt växtsamhälle. Deras be-
tydelse i fjällen, deras fysionomi och hinder i 
terrängen gjorde det väsentligt att avgränsa 
dem i kartan. 

Videna i kartan är sammanslagna till en typ 
även om de i verkligheten kan variera mellan 
flera klart skilda typer med avseende på fält-
skiktet som ängs-, hed- och myrviden. De kan 
också variera i höjd. De vanligaste videna är 
de lågvuxna gråvidena på 112-1 meters höjd 
som ofta formar en snårrik nedre del av den 
lågalpina regionen vilket är speciellt vanligt i 
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Videna i fjällen gör ofta terrängen svårframkomlig. 
Tavavuoma. 

The willow trickets in the mountain often make the 
terrain almost impassable. Tavavuoma. 

Lapplandsfjällen. I Dalafjällen saknas dessa 
videsnår nästan helt och ersättes av låga 
björkbuskar. I marker med god vattentillgång 
och gynnsam, kalkrik berggrund utbildas 
ängsviden som även övergår i högörtängar. 
Viden som sammanhängande vegetation åter-
finns både på kalkrika och kalkfattiga fjäll 
även om de verkar vara vanligare i kalkfatti-
ga. Lågvuxna gråviden uppträder även all-
mänt i vissa andra vegetationstyper som i den 
våta heden och de blöta kärren och är dess-
utom vanliga i ängsskogarna. 

Högvuxna viden t ex grönvide (Salix phyli-
cifolia) är vanligast i deltaområden och längs 
bäckar och återfinns också som inslag i ängs-
björkskogen. 

Symboler 
Förutom vegetationskartans färger och deras 
nyanser innehåller kartan symboler av olika 
slag som ger upplysning om vegetation eller 
speciella ekologiska förhållanden. Vissa sym-
boler kan användas för att visa mindre före-
komster, som vindblottesymbolen som mar-
kerar toppen av småkullar vilka är mer eller 
mindre barblåsta på vintern. Vindblottan eller 
den skarpa risheden markeras även med färg 
då den täcker större arealer. Likartade förhål-
landen gäller för block, snölega, vide, enstaka 

björkar och barrträd vilka återfinns både som 
symbol och som heltäckande färg. 

Vissa andra små men botaniskt viktiga om-
råden markeras med symboler i kartan. 

Delta markeras i de fall det är fråga om små 
men botaniskt viktiga områden vid sjöar där 
finmaterial sedimenteras och där vegetationen 
avviker. Ofta utgöres vegetationen av frodig 
ängsskog, vide eller äng. I sådana områden 
kan inslaget av alpina arter vara stort då de 
förs med vattnet från högre höjder till delta-
områdena där jungfrulig mark finns att tillgå 
för dessa ofta konkurrenskänsliga arter. Stora 
deltaområden av typ Rapadeltat i Sarek och 
Handöldeltat i Ånnsjön redovisas ej med den-
na symbol då ju vegetationen i sig, och flodar-
marna och storleken visar att det är fråga om 
ett delta. I vissa speciella fall kan även delta-
symbolen användas för vittförgrenade jokk-
lopp i lägen där jokken inte mynnar i en sjö. 
Det är då fråga om s k braided river syst.em 
med en oftast avvikande vegetation av samma 
typ som på ett mer normalt delta. 

Branter markeras med en särskild brant-
symbol som visar markanta branter i den hög-
alpina regionen. I fjällens övriga delar och i 
skogslandskapet markeras även mindre bran-
ter. Branterna är botaniskt viktiga och hyser i 
fjällen ofta en rik och varierad flora som na-
turligtvis är avhängig ekologiska faktorer som 
läge, berggrund, fuktighet och annat. 

Palsar är karakteristiska för myrlanden längst i 
norr. Tavavuoma. 

Palsas are characteristic for the northernmost bogs. 
Tavavuoma. 
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Där småjokkar mynnar i fjällsjöarna kan små deltan utbildas. Här är floran ofta avvikande med inslag av 
konkurrenskänsliga arter som förts ner från högre nivåer. Sitasjaure. 

Small deltas can be formed where small streams empty inta the alpine lakes. The flora is often aberrant, with 
the occurence of species from higher elevations that are usually sensitive to competition. 

Genom att förekomsten av arter med en i 
övrigt sydlig huvudutbredning är vanlig i 
branterna brukar de kallas för sydväxtberg. 
Temperaturen är i dessa lägen högre än i om-
givningen både under dag och natt och detta 
gäller även för öst- och västlägen och inte 

o· 100 

Fig 5 Palsutbredningen i den svenska fjällkedjan 
(Hoppe 1984). 

The distributions of palsas in the Swedish mountain 
chain (Hoppe 1984). 

endast för rena sydlägen. Markförhållandena 
är också gynnsamma genom att finjord samlas 
i bergsroten under branten där dessutom vat-
tenförhållandena brukar vara gynnsamma. 
Ibland finns här högörtängar och i springor 
och småavsatser trivs många arter. Den enda 
arten som är specialiserad till branter är fjäll-
bruden (Saxifraga cotyledon) men många and-
ra som bräckor, fingerört, liten blåklocka och 
små ormbunkar återfinns här. I Härjedalen är 
det fortfarande vanligt att detta klimatiskt 
gynnade sydläge med frostfri och lång vegeta-
tionsperiod utnyttjas för bl a potatisodling. 
Palsar 
Längst i norr där klimatet, speciellt vintertid 
är som hårdast förekommer ständigt frusna 
myrar därisblandad torv eller mineraljord lyf-
ter upp myren antingen i hela sin storlek som 
stora s k palsflak eller som småkullar, palsar. 
De förekommer från Västerbotten i söder 
men blir inte vanliga förrän i mellersta Norr-
botten och är karakteristiska för myrlanden 
längst i norr (fig 5). Palsarna är oftast bevuxna 
med torr rismyrvegetation men genom att det 
är vanligt att en del palsar har kollapsat, dvs 
sjunkit ihop när isen smält, bildas ett känne-
tecknande drag för många palsmyrar- palsgö-
lar med vatten eller kärrvegetation. 



2. FRÅN FL Y G BILD TILL 
VEGETATIONsKARTA 

Arbetsgång 

För att snabbt kunna kartera så stora arealer 
som den svenska fjällkedjan med angränsande 
skogsland (65 000 km2) till rimliga kostnader 
var det nödvändigt att utnyttja någon form av 
flygbildsteknik. Konventionella svart-vita 
flygbilder och vanlig färgfilm är inte använd-
bara i detta sammanhang. Den teknik med 
infrarödkänslig färgfilm som togs fram i bör-
jan av 1970-talet visade att det var möjligt att 
förhållandevis snabbt och med ett fåtal kartö-
rer göra denna heltäckande vegetationskart-
läggning. (Ihse-Wastenson 1975). 

!R-färgfilmen 
En förutsättning för att kunna skilja olika fö-
remål åt på en flygbild är att det från föremå-
let reflekterade ljuset varierar i våglängd och 
intensitet och att filmen kan registrera dessa 
skillnader. Vid direkt observation med ögat 
uppfattar vi en hög reflektion inom våglängds-
området 500-600 nm som grönt, en topp mel-
lan 600-700 nm som rött osv. Det fotografis-
ka systemet kan registrera dessa skillnader 
och återge dem i bild som grå- eller färgton. 
Med specialfilmer, som !R-färgfilmen, regist-
reras även reflektion utanför det synliga om-
rådet - i närainfrarött 750-900 nm. Sådana 
bilder kan därför ge mer information om ob-
jektet. Utmärkande för växternas reflektion 
är att de har en topp i grönt (500-600 nm), ett 
minimum i blått och ett i rött samt en mycket 
hög reflektion inom det närainfraröda områ-
det. Olika växtarter har olika reflektionsegen-
skapeL För varje art är de dessutom olika 
beroende på tidpunkt under vegetationssä-
songen, näringsstatus, vattenhalt m m. Detta 
innebär att olika arter återges med olika färg i 
!R-färgfilmens röda och brunröda nyanser. I 
praktiken, i det småskaliga bildmaterialet 
(1:60 000) är det helhetsintrycket dvs olika 
typer av vegetation som kan identifieras och 
karteras. 

Flygfotografering 
Flygfotograferingen av fjällkedjan har utförts 
av statens lantmäteriverk från hög höjd (9 200 
meter) vilket ger en negativskala i 1:60 000. 
Fotograferingen har skett i öst-västliga stråk. 
Skälet till öst-västliga stråk är att det är en 
fördel vid bildtolkningen om varje område 
erhåller samma ljusförhållanden, med- eller 
motljus, på båda bilderna i respektive stereo-
modell. Flygfotograferingen av fjällen visade 
sig vara svår att genomföra. Den korta vegeta-
tionsperioden och det sommartid molniga 
vädret i fjälltrakterna medförde att de sista 
fjällen inte kunde fotograferas förrän 1982, 
dvs sju år efter projektets igångsättande. 

Metodik 
Framställningen av en vegetationskarta sträc-
ker sig över en tidsrymd av ca 1-1 1/2 år och 
omfattar en rad delmoment. Här redovisas 
den arbetsgång som tillämpats. A v tidsskäl 
har dock i vissa fall inte alltid denna arbets-
gång kunnat följas. Bl a har försturlien i flera 
fall utgått. I en del fall har huvudtolkningen 
skjutits till efter fältarbetet vilket dock kan ha 
vissa fördelar i och med att kartören då kän-
ner området väl vid tolkningen. 

Förtolkning 
syfte: lära känna kartbladets olika typer av 
vegetation, plocka fram referensytor inför hu-
vudtolkningen. 

Fältarbete av referensytor 
syfte: få fältkunskap om kartbladets olika ve-
getationstyper och särdrag inför huvudtolk-
ningen. , 

Huvudtolkning 
gränsdragning och klassificering av kartbla-
dets vegetation, litteraturstudier m m. 

Fältarbete 
syfte: kontrollera flygbildstolkningen, samla 
in data om vegetåtion och flora. 



Tolkningsinstrumentet Zeiss J ena interpretoskop. 

Instrument for air photo interpretation, Zeiss fena 
interpretoskop. 

Eftertolkning 
syfte: justera huvudtolkningen efter de erfa-
renheter som fältarbetet givit. 

Överföring 
syfte: överföra flygbildens centralprojektion 
till topografiska kartans ortogonala, ytriktiga 
projektion. 

Ritning 
syfte: framställa underlagsmaterial till tryck-
ningen. 

Förtolkning 
För att lära känna kartbladets vegetation och 
topografi inför ett fältstudium studeras samtli-
ga flygbilder (50-65 st) översiktligt i stereo-
skop. I färg eller struktur avvikande eller re-
presentativa vegetationstyper väljs ut. Ingen 
gränsdragning eller klassificering sker i detta 
stadium. Noteringar förs in på en topografisk 
karta. I mån av tid studeras aktuelllitteratur, 
geologiska kartor m m som berör området. 
Oberoende av den minsta beskrivningsenhe-
ten på ca 9 ha - 300 x 300 meter - måste ofta 
orsaken till små ytors färg och struktur kon-
trolleras i fält. Det är detaljerna som bygger 
upp helheten! En mycket noggrann planering 
av fältarbetet görs för att så många olika typer 
av referensytor som möjligt skall samlas in på 
så kort tid som möjligt. 

Fältarbete av referensytor 
Några dagars fältarbete inom ett eller några få 
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representativa kartbladsdelar syftar till att ge 
en allmän orientering av området innan tolk-
ningen påbörjas. Kartören gör sig förtrogen 
med de vegetationstyper som förekommer in-
om kartbladsområdet. Samtidigt sker en 
kalibrering med avseende på bildernas färg-
nyanser vilka kan vara olika från område till 
område, bl a beroende på fotograferingstid-
punkten och framkallning. 

Huvudtolkning 
Flygbildstolkningen sker i stereoinstrument av 
typen Zeiss Jena interpretoskop med steglös 
förstoring mellan 2-16 ggr. Tolkningen görs 
med en tunn tuschpenna (0,13 mm) på ett 
transperent överlägg på flygbilden. Tolkning-
en omfattar gränsdragning och klassificering 
och sker i flera steg. Först dras gränser mellan 
olika vegetationstyper varvid en liten försto-
ringsgrad användes. I nästa steg, med större 
förstoringsgrad, sker klassificering. Inslag av 
en vegetationstyp i en annan markeras om 
inslaget uppgår till 30-50% av totalarealen. 
Osäkra tolkningar som bör fältkontrolleras 
markeras. Övrig information som tolkas är 
blockmarker, spridda träd och buskar, vind-
blottor, deltavegetation, kulturmarker m m. 

Fig 6 Tolkningsöverlägg över Snasahögarna 
Jämtland. 

Interpret of Snasahögarna in Jämtland. 
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I viss utsträckning används helikopter och sjöflyg 
för att rationalisera fältarbetet. 
Helicopter and [loatplanes are used to a certain 
degree to make fieldwork more ejficient. 

Parallellt med tolkningsarbetet sker studier av 
litteratur, geologiska kartor m m. Förutom 
att få en allmän uppfattning av området är det 
också väsentligt att skaffa sig en bild av vilka 
områden som hyser en rikare vegetation och 
flora. 

Fältarbete 
Fältarbetssässongen varar från början av juli 
till mitten av september. I de södra fjällen kan 
den utsträckas några veckor i var ände. Fältar-
betet syftar i första hand till att kontrollera 
flygbildstolkningen och problem i samband 
med denna men ger också en allmän kontroll 
av tolkningarna inom hela det karterade om-
rådet. I andra hand ger fältarbetet upplys-
ningar om florans och vegetationens lokala 
sammansättning och variation. En kontroll av 
gränserna för de s k rikområdena ges härvid 
en hög prioritet. Fältarbetsinsatsen inom var-
je kartblad är förhållandevis liten, vilket är en 
av förutsättningarna för projektets genomfö-
rande inom rimlig tid. Det utföres av ansvarig 
kartör tillsammans med en fältassistent. Fält-
arbetet omfattar ungefär 4 veckor/kartblad, 
vilket innebär att en yta av drygt 100 km2 skall 
fältarbetas varje dag. Detta gör att en mycket 
noggrann planering är nödvändig. Varje en-
skilt fjällområde och de flesta dalgångar be-
söks. I viss utsträckning används helikopter 
och sjöflyg för ett rationellare fältarbete. 

Eftertolkning 
Efter fältarbetet följer en genomgång och jus-
tering av samtliga flygbilder varefter tolkning-
arna överföres. 

Överföring 
En flygbild är inte skalriktig över hela sin yta. 
Skalan varierar från bildcentrum mot kanter-
na och från dalgång till fjälltopp. Flygbilden 
har s k centralprojektion och för att få bilder-
na geometriskt riktiga används ett överför-
ingsinstrument av typen Wild B8 aviograf där 
vegetationsgränserna förs över till topografis-
ka kartans underlag. 

Ritning 
Kartan framställes genom tryckning av fem 
huvudfärger vilka rastrerats i olika procentsat-
ser och i viss utsträckning blandats. Fördelen 
med rastrerade grundfärger är bl a att varje 
vegetationstyp hanteras på en separat plast-
film fram till samling av färgerna inför tryck-
ningen. En annan fördel är att färgserierna är 
samstämmiga eftersom samma grundfärg lig-
ger till grund för de olika rastertonerna. Den 
ur kartografisk synpunkt komplicerade vege-
tationskartan, som omfattar ca 10 000 vegeta-
tionsytor och lika många symboler, genomgår 
en rad moment före tryckning. Några av dessa 
moment är: 
• Gravyr av vegetationsgränser 

Gravyr med tunn safirnål i stället för tusch-

Överföringsinstrument Wild BB aviograf. 

Photogrammetric instrument, Wild BB aviogra[. 



ritning ger tunna och skarpa gränser. 0,10 
mm för vegetationsgränserna. 

• strippning av vegetationsytor 
Varje vegetationstyp strippas på en spe-
ciell plastfilm, dvs de ytor, som vid tryck-
ningen skall erhålla samma färg frilägges. 
De 27 olika vegetationstyperna (ink! sjö) 
behandlas separat vilket gör korrektur-
läsning enklare och ger möjlighet till areal-
beräkning av de enskilda vegetationsty-
perna. 

• Gravyr av hydrografi 
• Gravyr av höjdkurvor 

Ekvidistansen 60 meter användes i de 
flesta fall för att inte göra den färgrika 
kartbilden svårläslig. 

• Gravyr av vägar, leder etc. 
• Sättning av symboler 

Specialframställda s k gnuggissymboler 
användes. 

• Sättning av namn 

Tryckning och repro 
Utföres av Liber Grafiska AB. De olika strip-
filmerna och ritningarna kopieras ihop till fem 
samlingar, en för varje färg - svart, grönt, 
blått, gult och brunt. Två kartblad trycks ge-
mensamt för att minska kostnaderna. 

Distribution och försäljning 
Försäljning sker genom Svenska Turistför-
eningen. En viss distribution sker genom sta-

Arbetsgång 29 

Gravyr av vegetationsgränser med tunn safirnåL 

Engraving of the vegetational boundaries made with 
thin sapphire needle. 

tens naturvårdsverk till olika myndigheter. 
Universitetet distribuerar i mindre utsträck-
ning till vetenskapliga institutioner o dyl. 

Tolkningssäkerhet 
Någon kontinuerlig test av tolkningsnog-
grannheten görs inte vid kartläggningen. Det-
ta beror delvis på ett pressat tidsschema men 
också på det förhållande att generaliseringen 
vid tolkningen på denna översiktliga nivå gör 
en tolkningstest mycket svår att praktiskt 
genomföra. Vid de metodstudier som genom-
fördes, innan den tillämpade kartläggningen 
startade, gjordes dock noggranna tolknings-
test som visade att noggrannheten i det tilläm-
pade indelningssystemet i medeltal låg på 
85% (Ihse 1975). 

Olika vegetationstyper ger något avvikande 
tolkningssäkerhet. Här skall några problem 
redovisas, problem som kan ge upphov till 
feltolkningar. 

Gräshed 
Glidande övergångar mellan skarp och torr 
rished å ena sidan och mot blockmarkerna å 
andra kan ge problem med en exakt gräns-
dragning. Klassificering av den vanliga 
klynnetågstypen (Juncus trifidus) är relativt 
problemfri medan den tätare och ställvis 
örtrikare styvstarrtypern ( Carex bigelowii) 
kan ge problem då den både i fält och bild 
kan likna lågörtängen. 
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Rishedar 
Ger i regel små tolkningsproblem. Glidan-
de övergångar mellan de olika rishedstyper-
na och mosaik mellan dem i ett småkuperat 
landskap kan ge generaliseringsproblem. 
De kalkpåverkade fjällsippehedarna (Dryas 
octopetala) utgör ur växtgeografisk syn-
punkt en särskild hedtyp där övergången 
mot äng är vanlig då ört- och gräsinslaget är 
stort. I det fallet de är mer ängslika tolkas 
de som sådana. I de fall de utgöres av rena 
fjällsippehedar tolkas de som torr rished. 
Den våta risheden kan ge problem bl a ge-
nom att den kan uppträda på flera olika sätt 
dels som en mosaik i jordflytningsdomine-
rade sluttningar mellan kärr och hed och 
dels som högvuxna dvärgbjörksamhällen 
med stort videinslag vid sjöar o dyl. 

Ängar 
Beroende på fotograferingstidpunkt och 
snöförhållanden under vegetationssäsongen 
kan vissa problem uppstå vid gränsdragning 
mot den moderata snölegan. Högörtängar-
na är en vegetationstyp som ställer till stora 
tolkningsproblem. Färgen i bilderna kan va-
ra densamma som för lågörtängen även om 
den är mer mättad. Läget ovan talusbranter 
och i nedre delen av den lågalpina regionen 
är ofta avgörande indikationer. 

Snölegor 
I den lågalpina regionen, där de moderata 
snölegorna har sin huvudutbredning, kan 
problem uppstå vid gränsdragning mot låg-
örtängen vilket beror på fotograferingstid-
punkt och snöförhållanden. Vid snöfattiga 
somrar, som under 1980, blir snölegorna 
troligen till delar undertolkade till förmån 
för ängen. Under snörika år, som under 
1982, blir förhållandena de motsatta. De 
extrema snölegorna hör till fjällens högre 
delar. Här är variationerna mellan olika år 
stora men de mer eller mindre permanenta, 
stora snölegorna är likartade år från år. 

Myrar 
Indelningssystemet för myr är vid fjällkarte-
ringen, ur botanisk synpunkt, enkelt. Det 
bygger på myrens blöthetsgrad som lätt tol-
kas i flygbilderna. För kartorna i Dalafjäl-
len har ett botaniskt mer långtgående indel-
ningssystem använts. När det gäller myr i 
fjälltrakterna förekomer vissa problem vad 
gäller huvudindelningen i rismyr (mosse) 
och kärr. Egentliga mossar uppträder inte i 
de alpina regionerna och rismyrens över-
gång mot kärr är vanlig. På kalfjället är 
myrarealen låg och myren ersätts här av 
olika typer av ängsvegetation, och över-
gångsformer kan här ge tolkningsproblem. 

Viden 
Olika typer av viden ger olika typ av tolk-
ningsproblem. Beroende på undervegeta-
tionens sammansättning kan de indelas i 
ängs- och hedviden. I fjällen har ofta videna 
en höjd på 1/2-1 meter, och då de är glest 
utspridda är de i det närmaste omöjliga att 
tolka. Vid tätare och något större bestånd, 
som i den lågalpina regionens nedre delar, 
ger de struktur i bilden och är undervegeta-
tionen dessutom av ängstyp gör detta tolk-
ningen lättare. Hedviden är i regel mer 
svårtolkade om de ej är höga. Övergångar 
mot högörtängar är vanliga. 

Skogar 
Barr- och björkskog går bra att skilja men 
enstaka spridda tallar eller grankloner i 
björkskogen är ofta svårupptäckta i det 
småskaliga bildmaterialet. Gränsen mellan 
lav- och hedtypen är ofta glidande i verklig-
heten och kan ge problem vid gränsdrag-
ning. Problem kan i vissa fall också uppstå 
vid tolkningen av ängsskogar då dessa i bil-
dens medljusposition (norr) kan övertol-
kas. Motsatsen gäller i motljusposition (sö-
der i bilderna). Täta ängsskogar kan också 
ge problem då undervegetationen ej syns i 
bilderna. 



Kartografi 

Vid vegetationskartans kartografiska utföran-
de har ett huvudintresse varit att få en färg-
mässigt logisk uppbyggnad. Trots en mycket 
komplicerad kartprodukt innehåller den flera 
informationsnivåer och kan läbs på olika am-
bitions- och kunskapsnivå. 

Den första nivån är kartans fem grundfärger 
blått, grönt, gult, brunt och svart. Dessa fär-
ger visar huvuddragen i vegetationen med 
blått för vatten och myr, blågrönt för dal-
gångarnas barrskogar, gulgrönt för fjällbjörk-
skogarna, brunt och gult för den lågalpina 
regionens heder och ängar, gulbrunt för de 
mellanalpina gräshedarna, samt grått och vitt 
för de högalpina blockhaven, snölegorna och 
glaciärerna. Tanken från början, vilken inte 
helt gick att genomföra, var att den topogra-
fiska bilden skulle framgå av färg- och nyans-
valet med ljusare färger mot högre nivåer. 

Den andra nivån utgöres av nyanser av 
grundfärgen vilka representerar olika fuktig-
hets- och näringsgrader i vegetationen. Inom 
t ex det bruna, hedserien, finns fyra nyanser 
där den ljusaste betecknar de skarpa vindblot-
tehedarna och den mörkaste de friska rishe-
darna. Färgnyansen blir på detta sätt även ett 
mått på produktivitet och framkomlighet. 
Torra marker - ljusa nyanser- är i regel mer 
lättframkomliga medan de fuktigare och nä-
ringsrikare markerna - mörka färgtoner - har 
högre produktivitet och är mer svårframkom-
liga. Antalet färgnyanser räcker inte alltid till 
för att skilja alla vegetationstyper åt- mer än 
tre nyanser är svårt att utläsa. Olika typer av 
figurraster (se fig 7-9) kopieras därför in för 
en del vegetationstyper. På detta sätt redo-
visas den fuktigaste hedtypen, våt rished, med 
blått, brutet streckraster på den friska rishe-
dens mörkbruna färg. Lavrika marker har på 
detta sätt markerats med svart punktraster. 
Detta raster användes på blockmark och lav-
skog. 

Den tredje nivån utgöres av kartans detaljin-
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Fig 7-9 Gråskala. Figurraster. Symboler. 
Step wedge, Symbol screen, Symbols. 

formation som i första hand utgöres av in-
slagssiffror och symboler. Inslagssiffror an-
vändes då vegetationen är mer eller mindre 
mosaikartad och två vegetationstyper uppträ-
der i nästan samma omfattning. Symboler för 
vindblottor, mindre snölegor, block, viden, 
deltan, enstaka barr- och lövträd är lägesrikti-
ga medan kulturmarksymbolen avser hela 
ytan där den är placerad. Fältkontrollerad rik 
vegetation markeras med en stjärna som är 
lägesriktig men naturligtvis beroende på var 
fältarbetsinsatser gjorts. Således kan mycket 
väl rik vegetation finnas på andra, icke marke-
rade platser. 

Höjdkurvor, liksom hydrografi, hämtas 
från topografiska kartan där dock viss genera-
lisering har skett både vad gäller kurvor, sjöar 
och bäckar. De använda höjdkurvorna har en 
ekvidistans på 60 meter vilket kan tyckas glest 
men i högfjällsområdena ger tätare kurvor en 
färgnyans som kan förväxlas med vegetations-
kartans färger. Att just 60 meter har valts 
beror på att den topografiska kartan i de nor-
ra fjällen har en ekvidistans på 20 meter. En 
ekvidistans på 20 meter har använts inom nå-
gra, mindre kraftigt kuperade fjällområden. 
Detta gäller bladen l, 13, 14, 21 och 22. 
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Hur läser man kartan? 

För att göra det tidigare kartografiska avsnittet 
mer lättförståeligt har ett fjällområde som vi-
sas i färgbilagan valts ut och en vägledning 
gjorts. Fjällområdet är välkänt för många, 
nämligen Rapadalen i Sareks nationalpark. 

Vi tänker oss en vandring från K vikkjokk till 
St. Sjöfallet via Sarekområdet. Den väg vi valt 
går över högplatån Ivarlako och här kommer vi 
in i kartutsnittet. I variakos centrala delar upp-
tas av stora, våta kärr (blå streck), något back-
kärr (bruna brutna streck) och ett omfattande 
videområde (gulgrönt med gröna prickar). 
Lättaste passagen här blir väster om sjön 
"874" där gräsheden (beige) är sammanhållen 
genom myrområdet. 

Vid ca 860 mö h ( 60 meters ekvidistans på 
höjdkurvorna) kommer vi ner i den lågalpina 
regionens rishedar. Att övergången sker grad-
vis framgår av inslagssiffran 11 som säger att 
den torra risheden (mellanbrun) består till 
30-50% av gräshed. Symbolerna (' ) visar 
också att det finns vindblotteryggar med gles 
rishedsvegetation. För att undvika den svår-
framkomliga östra sidan av Kåtokvagge med 
våta rishedar (mörkbrunt med brutna streck) 
och viden går vi här över Kåtokjåkkå. På den 
västra sidan finns i början en lättgången, torr 
rished. De enstaka videsnåren (grön fylld tri-
angel) och någon blockansamling ( o ) hindrar 
oss inte. Den sista biten innan vi kommer ner 
till björkskogen börjar dvärgbjörken snärja 
runt knäna. Detta var vi förberedda på då 
inslagssiffran (14) förvarnade om den friska 
risheden som inslag. 

Vi går inte ner i björkskogen utan fortsätter 
ovan skogsgränsen på rishedarna inåt dalen. I 
partiet med frisk rished (mörkbrun) ser vi att 
det finns en trädgräns (gröna ringar) ovanför 
den sammanhängande skogsgränsen. När vi 
kommer fram till block- och hällmarken (grå), 
just före den lilla bergknallen med skarp rished 
(ljusbrun) söker vi oss ner till björkskogen. 
Här träffar vi på två små högörtängar (mörk-
gul) med en slösande färgprakt. 

Därefter följer vi hedpartierna ner till Rapa-
ätno och tar oss över älven. Vi fortsätter ca 2 

kilometer upp efter älven och finner en fin 
tältplats på lågörtängen (ljusgul). Den glesa 
björkskogen som växer på ängen (gröna ring-
ar) tyder på att det är ett område som blivit 
angripet av fjällbjörkmätarlarver. Här bör allt-
så förutsättningarna för att finna torr ved vara 
goda. 

Nästa dag fortsätter vi uppefter älven i den 
mossrika hedbjörkskogen (ljusgrön). Så 
småningom tätnar den alltmer med videbuskar 
(fylld grön triangel) och ängsbjörkskogsinslag 
(63). Snart är vi inne i ängsbjörkskogen (mörk-
grön) vilken visar sig vara en svårframkomlig 
örtagård. Det tycks lättast att gå i kanten av det 
långsträckta, torra kärret (bruna streck, ljus-
blå botten). Väl framme vid Rapaselet har vi 
av kartbaksidans beskrivning förstått att de grå 
ytorna här representeras av sandavlagringar. 
Symbolen för deltavegetation ( .. ) talar om att 
vi här kan finna högalpina arter. 

Vandringen fortsätter genom ängsbjörksko-
gen och emellanåt kan vi skönja de stora låg-
örtingarna i sluttningarna ovanför oss. I områ-
desbeskrivningen för Sarek i denna bok har vi 
läst att det nu, vid Skårkistugan, är bäst att 
lämna skogen och vandra rakt norrut till 
Snavvajaure, annars fastnar vi snart i manshö-
ga viden. stigningen är dock inte förgäves för 
här blir vegetationen kalkpåverkad. Det ser vi 
på kartans symbol ( • ). Eftersom både rishe~ 
den, ängen och gräsheden har sådana stjärnor 
är artvariationen stor. Väl uppe i Snavvajaures 
gräshedsområde stannar vi och svalkar oss vid 
de kvarliggande snölegorna (blå prick med 
blått kryss). Här har vi en fantastisk utsikt över 
Piellorieppes lilla glaciär (vit med blå höjd-
kurvor). Den tunna svarta linjen ger oss en bild 
av glaciärens avsmältning under de sista decen-
nierna. De vassa kammarna finns också förtyd-
ligade i kartan där vi kan se åt vilket håll det 
stupar mest (svart tandad linje). 

Vi lämna~;. nu kartutsnittet och har två till tre 
dagar kvar till duschen vid St. Sjöfallet och 
bussen hem. 
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3 NATURFORMALLANDEN .. 
I NORRBOTTENSFJALLEN 

Vegetationsgeografisk 
områdesindelning 

Vid beskrivningen av Norrbottensfjällen har vi 
valt att dela in de karterade fjäll- och skogs-
trakterna efter vegetationsgrunder i vad vi här 
kallat vegetationsgeografiska områden. Den 
översiktliga kartan och framställningsmetodi-
ken medför att enskilda arter och växtsamhäl-
len inte går att identifiera. Eftersom det istället 
är vegetationstyper som äng, hed, myr, vide 
och skog som tolkas och redovisas följer att 
termen vegetationsgeografi är mer lämpad att 
använda än växtgeografi. 

En rad faktorer bestämmer vilken typ av 
vegetation, i stort som i smått, som utformas i 
ett fjällområde. En del av dessa faktorer ligger 
till grund för områdesindelningen. Faktorerna 
samverkar mot viss typ av vegetation, exem-
pelvis hed eller äng, men vissa grundläggande 
faktorer som berggrund och klimat, väger 
tyngre än andra. En faktor som topografi är ur 
vegetationssynpunkt till stor del en klimatfak-
tor i och med att klimatet och därmed vegeta-
tionen varierar med höjden över havet. 

Framtagandet av 
vegetationsgeografiska områden 
Med hjälp av den heltäckande vegetationskar-
tan öppnar sig möjligheter att beskriva fjäll-
kedjan i enhetliga områden efter landskapsty-
per och vegetation. För att hålla denna områ-
desindelning på en översiktlig nivå har en min-
sta yta på 300 km2 ansetts lämplig. Eftersom 
det karterade området ofta sträcker sig långt 
utanför själva fjällen och därför även omfattar 
delar av den boreala barrskogsregionen har 
det varit väsentligt att dra en första gräns mel-
lan barrskogsregionen och fjällregionerna. 
Denna gräns har dragits så att björkskogarna 
förts till fjällen. 

Efter denna första gränsdragning har en 
analys av fjäll efter fjäll genomförts. Vegeta-

tionskartans färgsammansättning över de olika 
_fjällområdena ger en första översiktlig bild av 
de ekologiska förhållandena. En sådan ekolo-
gisk analys har sedan vägts ihop med de geolo-
giska förhållandena som även finns analysera-
de i rikområdeskartan. Andra faktorer som 
sedan vägts in är bl a klimatpåverkan, artut-
bredningar, topografi och terrängformer. Vid 
den definitiva avgränsningen har även hänsyn 
tagits till inslagssiffror och symboler. 

Faktorer som använts vid områdesurval och 
gränsdragning: 

• barrskogsgränsen 
• kartans färgsammansättning, dvs ekolo-

giska förhållanden 
• rikområden från rikområdeskartan 
• andra geologiska förhållanden, t ex ur-

bergsfönster 
• topografins storformer 
• klimatpåverkan 
• artutbredningar 
• geografiskt läge 
• symboler och inslagssiffror (vid gräns-

dragning). 
På detta sätt har Norrbottensfjällen delats in · 

i 28 vegetationsgeografiska områden med ytor 
på mellan 300-2.500 km2 • Underlagsmateria-
let ger möjlighet till en finskaligare uppdelning 
och i vissa fall har också en beskrivning av 
mindre delområden gjorts. Vid varje områdes-
beskrivning har de kriterier angetts som ligger 
till grund för gränsdragning och urval. 

För att mer objektivt kunna beskriva vegeta-
tionsområdets karaktär har all vegetation in-
om samtliga områden arealberäknats. I sam-
band med detta har vissa gränsjusteringar och 
sammanslagningar gjorts. Dessa arealberäk-
ningar var möjliga att utföra då varje vegeta-
tionstyp finns separat på plastfilm, s k stripfilm 
fram till samling inför tryckning. 



Tabell 2 w 
Vegetationstypernas procentuella fördelning inom de olika vegetationsgeografiska områdena. Fördelningen åskådliggöres även i stapeldiagram på utvikskartan. .j>. 

En analys av siffrorna har gjorts vid beskrivningen av varje delområde. 
~ 
~ 

km2 Sl., 
Cl: Område yta 01 11 12 13 14 15 20 30 41 42 43 44 45 46 50 61 62 63 64 71 72 73 74 sjö glac. ~ 
l:>o ::::: l Pältsan 250 8 32 2 30 3 o 14 4 o o 2 o o o l l 2 o o o o o o 2 o 1:> ;:s 2 Råstojaure-Rostonsölkä 1750 9 22 8 21 9 6 2 2 o o 4 l 2 4 o 2 l o 2 o o o o 7 o 1:>.. 
~ 3 Könkämädalen 600 5 3 6 12 5 2 o o l o l 2 2 3 l 9 31 2 8 o o o o 15 o ;:s 

4 Taavavuoma 150 4 o 2 27 10 3 o o o 2 15 3 9 9 o 8 o o o o 6 -· 4 7 o o 
~ 5 Tsåktsoplatån 300 2 l 5 53 13 3 l o o o 2 o 3 4 4 l l o 2 o o o o 4 o 

6 Östra Torneträsks björkskogar, inkl. Lainioälven 2000 4 o 317 9 2 l o o o 2 o 2 4 4 15 23 2 5 o o o o 12 o ~ 7 Rensjöns barrskogsområde 700 2 o l 3 2 o o Q l o 2 o l 5 l 10 30 2 18 2 21 o 4 16 o Cl ..... 
8 Abisko-Vadvetjåkka 1200 10 10 3 19 7 o 12 6 o o l o o l 3 o 9 4 o o o o o 14 l ~ 

~ 9 Kuokkels urbergsfönster 300 27 6 o 20 4 o 5 4 o o l o o l l o 14 3 o o o o o 14 o '-'· 10 Mårma-Kebnekaise-Kårsatjåkka 2500 41 12 2 9 5 l 9 7 o o l o o o l o 4 2 o o o o o 4 2 1:>: -~ 11 Kaisepakte-Kebnekåbma 700 7 18 4 25 11 o 19 2 o o l o o o 7 o 2 l o o o o o 3 o ;:s 
12 Tjäpetjåkka-Kaitumdalgången-Satihaure- 1700 7 12 2 19 14 4 2 l l 4 l 2 l 3 3 2 17 l 3 2 o o o 5 o 
13 Sitas urbergsfönster 550 35 27 o 10 3 o 10 8 o o l o o o o o o o o o o o o 5 l 
14 Stipok-Sitasjaure 1500 12 21 2 16 4 4 19 10 o o l o o o o l o o o o o o lO o 
15 Suorvadalgången 1450 8 6 o 26 10 l 4 l l o l o l o l o 13 l 5 o o o o 25 o 
16 St. Lulevattens barrskogsområde 550 2 o o 2 2 l o o l o 3 o 2 o o l 8 l 2 3 44 2 2 25 o 
17 Sareks högfjällsområde 2250 40 17 2 10 3 l 6 4 o o 2 l l o l o 3 l o o o o o 2 6 
18 Ultevis .. 900 5 23 3 28 9 3 l o o o 3 l 2 l l 213 l 2 o l o o 3 o 
19 Padjelanta lågfjällsområde 1500 4 11 2 36 12 l 8 l o o 2 l o o l o o o o o o o o 21 o 
20 Padjelanta högfjällsområde 850 2 37 4 10 3 l 12 2 3 o l l o o o o l o o o o o o 6 3 
21 Stuor-Jervas-Akaris-Lairo 650 9 16 3 19 8 l 12 7 o o l l l o l o 5 2 l o o o o 14 o 
22 Kvikkjokksfjällen-Tsäkkok 1650 21 19 2 12 9 2 4 5 o o 2 3 l o l l 15 6 o l o o o 6 o 
23 Saggats barrskogsområde 700 4 o o l l o o o l o 3 l l 2 l o 2 4 l 8 57 l l 13 o 
24 Arfotjårro 1050 18 6 31 11 8 o l 3 o o l o o o o o 9 2 l o o o o 10 o 
25 Fierras urbergsfönster 750 27 21 2 17 11 o 3 14 o o 2 o o o o o 2 o o o o o o l o 
26 Sädvajauredalgången 2300 2 5 2 13 20 2 4 3 l o 4 l o l l o 33 3 o o o o o 5 o 
27 Sarvestjåkka 550 11 28 2 14 6 l 14 19 o o 3 o o o l o l o o o o o o l o 
28 Björkfjället 200 2 16 3 27 19 3 8 6 o o 8 o o o 2 o 4 o o o o o o 2 o 



Fig 10 Utbredningen av ängsgranskog (till väns-
ter), frisk rished (mitten) och lågörtäng (till höger) 
inom Åreskutan och Mullfjället. Möjligheten att 
exempelvis arealberäkna olika vegetationstyper 
möjliggörs tack vare framställningsmetodiken med 
stripmaskförfarande. 

Tillvägagångssätt vid arealberäkning 
Samtliga s k stripfilmer minskas på transpa-
rent film till A4-format för att få ett mer han-
terligt format. En mall för området skärs ut 
och användes som mask vid arealberäkningen 
av de olika vegetationstyperna. Arealberäk-
ningarna utföres med en fotoelektrisk ytmät-

Teckenförklaring till tabell 2 

01 Block- och hällmark 
11 Gräshed 
12 Skarp rished 
13 Torr rished 
14 F risk rished 
15 Våt rished 
16 Ängsvegetation 
30 Snölegevegetation 
41 Mosse 
42 Gölmosse 
43 Torrt kärr 
44 Backkärr 
45 Vått kärr 
46 Blandad myr 

50 Vide 
61 Lavrik hedbjörkskog 
62 Mossrik hedbjörkskog 
63 Ängsbjörkskog 
64 Gles björkskog 
71 Lavrik barrskog 
72 Mossrik barrskog 
73 Ängsgranskog 
74 Gles barrskog 
Glac. Glaciär 
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The distribution of spruce forest of meadow type 
with tall herbs (to the left), fresh heat (in the middle) 
and meadow with low herbs (to the right) within Are-
skutan and Mul/fjället. The possibility of calculating 
the area covered by different types of vegetation is 
facilitated by the representation method of making the 
maps. 

ningsapparat. Härefter räknas regionens tota-
la yta ut och procentsatserna för respektive 
vegetationstyp erhålles. De framtagna pro-
centsatserna redovisas i tabell2 medan en ana-
lyserad redovisning av regionernas karakteris-
tika redovisas i diagramform på utvikskartan. 

Ytmätningsapparatur. 
Surface measurment apparatus. 
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Fig. 11. Höjdskiktskarta över norra Sverige och angränsande delar av Norge. De dominerande västvindarna 
orsakar att områden nära Atlanten och områden i anslutning tilllägre pass och dalgångar i fjällkedjan får en 
hög nederbörd (jfr fig 12). 

Contour map of northern Sweden and bordering areas of Norway. Because of the darninating wester/y winds, 
the area near the Atlantic and areas adjoining low passes and valleys in the mountain chain receive a high 
amount of precipitation. 

Fig. 12. Nederbördskarta över norra Sverige . De högsta värdena har fjällområden med direktkontakt med de 
nederbördsrika västvindarna. Sådana fjällandskap finns i bl a Sarek, Kebnekaise och Sulitelma. Öster om 
dessa högfjäll är nederbörden låg. Längst i norr, inom Råstojaureområdet, är nederbörden låg och kylan 
sträng vilket orsakar en rad tundralika fenomen . 

Precipitatian map for northern Sweden. The alpine areas in direct contact with the precipitatianladen west winds 
have the highest values. Such areas are found in Sarek, Kebnekaise and Sulitelma, for example. East of these 
high alpine areas precipitation is low. To the north, in the Råstojaure area, precipitation is low and it is quite 
cold, which gives rise to a number of p henamena typical of tundra . 
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Oversiktlig vegetationsbeskrivning 
av Norrbottensfjällen 

En sammanfattning av den mer omfattande 
beskrivningen i kapitel 4. 

Norrbottensfjällen ger hos de flesta kanske 
först associationer till de topografiska förhål-
landena från de områden som omskrivits och 
avfotograferats mest med de vilda högfjällen 
och björkskogsklädda dalgångarna i Sarek, 
Kebnekaise, Sulitelma och Abisko. De här 
högfjällen får inleda även denna vegetations-
geografiska beskrivning men på ett något 
annorlunda sätt. Ur många aspekter är dessa 
högfjäll fantastiska områden, men ur den bota-
niska kan högfjällen förbigås ganska snabbt. 
De hårda amfiboliterna som bygger upp dem 
är ingen gynnsam grogrund för växterna och i 
och med deras höjd når de till artfattiga och 
sterila nivåer med vidsträckta blockhav och 
ensartade gräshedar. Det intressantaste i dessa 
högfjäll är dalgångarna där ett drivhusklimat 
på några korta sommarmånader kan driva 
fram en prunkande färgprakt i ängsbjörksko-
garnas sluttningar. 

På ömse sidor om dessa amfibolitmassiv ut-
breder sig lågfjäll. I öster vilar de på urberg-
grund av sura graniter. Genom läläget i förhål-
lange till de nederbördsrika västvindarna ut-
breder sig här vidsträckta hedfjälL Ett mer 
kontinentalt klimat med små nederbörds-
mängder och sträng vinterkyla ger i öster ofta 
upphov till speciella tundralika drag, som stän-
digt frusna myrar, s k palsmyrar, vittutbredda 
lavskogar och lavrika hedar. Ett annat drag i 
dessa fattiga marker är de vidsträckta videom-
rådena som uppträder antingen som rena "vi-
dedjungler" med någon eller några meters höjd 
eller som viderika friska eller våta rishedar. 

Väster om högfjällen utbreder sig ett helt 
annat landskap, ett landskap präglat av ett mer 
maritimt klimat med stora snömängder och 
mildare vintrar. Berggrunden utgöres här över 
stora arealer av skiffrar av olika slag. Närmast 
norska gränsen kalkrika köliskiffrar vilka åt 
öster, mot högfjällen, övergår i mer kalkfattiga 
seveskiffrar. Den höga nederbörden, snöskyd-
det och bergarterna som ger upphov till en 
finkornsrik jordmån gör att ängarna här är 
vittutbredda. Närmast norska gränsen finns ut-
efter långa sträckor s k fönster av urberg som 
gör att vegetationen åter blir mycket torftig. 

Barrskogsregionen 
Fjällvegetationskartorna omfattar inte bara 
själva fjällen utan på flera platser berörs delar 
av norra barrskogsregionen. Ofta har den här 
fjällnära barrskogen stora naturvärden genom 
sin urskogsprägel, som i tallskogarna sydost 
om Torneträsk. Tallskogen letar sig också in i 
Paittasjärvidalgången där de till delar i det lo-
kalkontinentalt präglade området är utbildade 
som lavskogar. Något större barrskogsområ-
den går också in längs St. Lulevatten och vid 
Saggat/Peurare. Runt de senare sjöarna domi-
nerar dock gran och tallen uppträder här 
främst i dalbottnar och i terräng med kärvare 
klimat som på slätterna söder om Sareks tin-
nar. I denna vidsträckta fäll av orörda barrsko-
gar står ofta jättetallar med åtskilliga hundra år 
på nacken. 

Björkskogsregionen 
Den subalpina björkskogsregionen har olika 
karaktär i olika delar av fjällkedjan. Längst i 
norr, i det landskap som kallas för "Sveriges 
tundra" utbreder sig, över mer än 1.000 km', 
vidsträckta områden med främst lavrika björk-
skogar. Gränsen mellan kalfjäll och skog är 
här på många håll milsbred där skogen är låg 
och gles. Kråkbär (Empetrum hermaphrodi-
tum) dominerar tillsammans med lavar i un-
dervegetationen i dessa snöfattiga områden. 
Längst i norr, i Kummaenos dalgång, är sko-
garna av något friskare typ och här finns även 
en del ängsskog på sluttningarna. Det här 
tundralandskapet fortsätter söderut till land-
skapet öster om Torneträsk. Tallskogarna i 
dalbottnen övergår successivt över stora area-
ler i björkskogarna. De resliga tallarna står 
som överståndare till de låga björkarna. 

Kontinentfilt präglade björkskogar, ofta till-
sammans med palsmyrar, finns även på ur-
berget vid Paittasjärvi-, Kaitumjaure- och 
Satihauredalgångarna även om andelen lav-
skog och palsar minskar mot söder. I Pårek-
slättens lavskogar och i Kaisatjområdet i 
Kvikkjokktrakten har palsarna nått sydgrän-
sen för sin huvudsakliga utbredning. 

Längst i söder, i Sädvajauresänkan, ligger 



ett av Norrbottensfjällens största björkskogs-
områden omfattande mer än 700 km'. Här do-
minerar hedskogar med blåbär och kråbär 
(Vaccinium myrtillus, Empetrum hermaphro-
ditum) i det snörikare och maritimare klima-
tet. Även ängsskogsandelen på fjäl!ens slutt-
ningar är stor. 

Genom fjällkedjans högfj~llsmassiv drar 
U-formade dalgångar som i storlek varierar 
allt från den milsbreda Torneträsksänkan till 
kilometerbreda stråk i de centrala högfjällen. 
De flesta av dessa dalgångar är så djupt ner-
skurna att björkskogen förmår tränga igenom 
hela fjällkedjan och når på flera platser, som 
vid Torneträsksänkan, Suorvamagasinet och 
Mavasjaure ända till norska gränsen. Speciellt 
i de trängre, välavgränsade dalgångarna, avvi-
ker björkskogarna kraftigt från förfjällplatåer-
nas hedskogar och östsidans lavskogar då in-
slaget av ängsskog är mycket stort. Dalgångar-
nas läge gör att de blir ekologiskt mycket gynn-
samma med rikligt med rörligt markvatten, 
stora isolerande snömängder, stor solinstrål-
ning i sydlägena och en värme som en solig dag 
gör dem plågsamma att ta sig fram genom. 
Berggrunden har i detta fall en mindre betydel-
se ty även inom kalkfattiga områden är ofta 
örtrikedomen stor. 

Lokalklimatet inverkar något olika. I 
Abiskodalen är det främst den västra sidan 
med stora skyddande snömängder som hyser 
ängsskogarna medan Vistasvagges branta, 
skuggiga västsida hyser hedskogar. I den 
trängre Vistasvagge är ängsskogarna knutna 
till den fuktigare och varmare östsidan. I Te-
usa-, Rapa-, Tjuolta- och Tarradalarnas fukti-
ga värme har likaså de frodiga ängsskogarna 
med manshöga tortor, stormhattar (Lactuca 
alpina, Aconitum septentrionale) och ormbun-
kar stor utbredning. Det var nog inte utan skäl 
som vandringsvägarna tidigare följde de högre 
dalgångarna i Tarrekaisemassivet och inte som 
dagens Padjelantaled från Kvikkjokk som le-
tar sig fram i den myrrika ängsskogen. 

Kalfjällsregionen 
I tundralandskapet längst i norr där årsmedel-
temperaturen är -3 grader och årsnederbör-
den 400-500 mm utbreder sig ett hedlandskap 
av torra, lavrika rishedar. I sänkornas myrom-
råden ligger palsarna som stora "chokladpud-
dingar" och i videna trivs det nordliga lappblå-
gullet (Polemonium acutiflorum). Som bjärt 
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kontrast till dessa milsvida hedar står landets 
nordligaste hörn med det botaniskt intressanta 
Pältsan med gröna ängar och en artrik och 
speciell flora med bl a Laestadius vallmo (Pa-
paver laestadianum). 

I Torneträsksänkans västände ligger de lika-
så välkända Abiskofjällen norr och söder om 
sjön. Dessa ängsrika och botaniskt mycket rika 
fjällområden kontrasterar starkt mot högfjälls-
massiven i sydost med Mårmatjåkka och 
Kebnekaise. Dessa höga och hårda fjäll domi-
nerar över 1.200 km' med blockhav endast av-
brutna av dalgångarnas frodigare partier. 
Ängsarealen är i dalgångarna mycket stor. De 
har t o m Norrbottensfjällens högsta ängsan-
del då proportionerna hed/äng jämföres. Det-
ta beror naturligtvis dels på att den lågalpina 
regionens hedar och ängar endast intar en liten 
del av den totala ytan, men även på att snön är 
riklig och ligger länge och därmed håller undan 
risen. 

Fortsättningen söder och väster om högfjäl-
len tar vid mot Sitasjaure- ett landskap domi-
nerat av ängsvegetation i den lågalpina regio-
nen. De snölegerika fjällen reser sig här till 
mer än 1.500 mö h där vidsträckta blockhav och 
gräshedar vidtar. I sydlägena finns det även 
frodiga, stora högörtsängar som i Teusadalen 
och vid sjön Mattajaure. 

Söder om den breda sänkan med det björk-
skogsomgivna Suorvamagasinet och med an-
gränsande hedfjäll vidtar de västra, kalkrika 
Padjelantafjällen. Padjelanta betyder "det hö-
ga landet" och detta 7 millånga område från 
Stipokjaure i norr till Sulitelma i söder gör skäl 
för sitt namn. Det är dock inte en flack yta 
men, i jämförelse med Sareks dramatiska land-
skap i öster, är de här lågfjällens former lugna. 
Runda fjäll, på ca 1.200 möh, uppbyggda av 
lättvittrade, kalkrika skiffrar präglar områdets 
topografi. Centralt ligger de stora sjöarna Viri-
haure och Vastenjaure. Vegetationen präglas i 
norr, vid Stipokjaure, av ängsmarker medan 
den centrala delen av Padjelanta, runt de stora 
fjällsjöarna i hjärtat av Padjelanta national-
park, domineras av hedar. Söder om högfjälls-
massiven med Sulitelma och Jeknaffos block-
och gräshedsmarker fortsätter den rika vegeta-
tionen utmed den norska gränsen. Här är dock 
reliefen något mer skarp beroende på hårdare 
amfibolitlager ovan de kalkrika skiffrarna. 

Denna del av fjällkedjan hör till det absolut 
rikaste och botaniskt mest intressanta och flo-
ran brukar här kallas för "Virihaurefloran", en 



Fig. 13. Vegetationsregioner i Norrbottensfjällen 
baserade på vegetationskartorna. 

The vegetational regions in Norrbotten county based 
on the vegetation maps. 
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benämning som lanserades av Sten Selander. 
Selander gjorde under ett tiotal år under 
1930-40 talen otaliga vandringar i dessa delar 
av sydvästra Lule Lappmark och han fann bl a 
två arter som gjort området mycket känt i bo-
tanistkretsar, nämligen raggfingerört ( Poten-
tilla hyparctica) och grusnarv (Arenaria humi-
fusa). Grusnarven är en liten, oansenlig växt-
art som är knuten till serpentinklackarna i 
nordvästra delen av Padjelanta nationalpark 
runt sjön Sallohaure. Andra arter i "Virihau-
refloran" är fjällarnika, staggstarr, brandspi-
ra, lapsk alpros, kantljung, fjällklocka, lapp-
kattfot och fjällblära (Arnica alpina, Carex 
nardina, Pedicularis flammea, Rhododendron 
lapponicum, Cassiope tetragona, Campanu/a 
uniflora, Antennaria carpartica, Melandrium 
apetalum). Dessa arter har en rent nordlig ut-
bredning i de svenska fjällen och deras huvud-
sakliga sydgräns går söder om Sulitelma, runt 
sjöarna Mavas- och Ikesjaure. 

Mellan de västra "rikfjällen" och amfibolit-
massiven finns längre söderut, söder om Pite-
älvens dalgång, ett vidsträckt fjällområde med 
kalkfattiga sevebergarter. I stark kontrast mot 
de gröna fjällen i väster utbreder sig här ett 
vidsträckt fjällområde, Arfotjårro, med runda 
krön och dominerat av grå färger av lavrika, 
skarpa rishedar, gräshedar och block- och häll-
marker. 

Fjällen öster om högfjällen vilar till större 
delen på urberggrund i läläge för de neder-
bördsrika atlantvindarna. De taigalika dragen 
som präglar den subalpina regionens björksko-
gar kännetecknar också kalfjällsområdena 
här. De oftast runda fjällen, vars flackhet här 
och var bryts av branter i skallgränsens marke-
rade skåra, domineras av hedar. De högre de-
larna intas av väldiga gräshedar, som på U! te-
vis, och fjällen når endast sällan upp i de högal-
pina blockhaven. Nedanför gräshedarna sätter 
rishedarna sin prägel. Torra rishedar domine-
rar men andelen frisk och våt, ofta viderik hed 
är stor i dalgångarnas sänkor och utmed vat-
tendrag och sjöar. De lägsta partierna intas av 
stora myrmarker där palsrikedomen är stor 
och uppfrysningsmarker vanliga. 

I sydligaste Norrbottensfjällen, söder om de 
stora amfibolitmassiven och söder om Arfo-
tjårro, ligger den björkskogsdominerade 
Sädvajauresänkan. I väster begränsas den av 
ett stort urbergsfönster, Fierras, dominerat av 
snölegor och gräshedar och i söder av Björk-
fjället, gränsfjället mot Västerbotten. I fjällens 
lägre delar mot Sädvajauredalgången och in-
om Sarvestjåkkaområdet finns i ett mosaikar-
tat lågfjällsområde inslag av rik vegetation. 



Berggrund 

Den berggrundskarta som publiceras här får 
säkerligen många geologer att resa borst. Den 
bygger på Kullings: "Berggrundskarta över 
Norrbottensfjällen" (1965, 1977) men visar 
mer botanistens än geologens syn på berggrun-
den. Olika bergarters hårdhet och innehåll av 
kalk har varit avgörande för grupperingen i ett 
fåtal grupper där kalkrika bergarter framhävts 
med blå färgeri figur 14. Med grå nyanservisas 
de kalkfattiga bergarterna. De hårda amfiboli-
terna, som bygger upp högfjällen, har här fått 
den mörkaste tonen. Det östliga urberget har 
betecknats med "kråksparkar". Den stora 
skollgränsen mellan urberg- och fjällbergarter 
har markerats då den ofta innehåller kalk och 
floran i anslutning därmed är rik. 

De s k ultrabasiterna, främst representera-
de av serpentin, har markerats på kartan efter-
som dom ofta har ett botaniskt intresse. Denna 
bergart uppträder som små isolerade bergkul-
lar och har en liten art- och individrikedom. 

Olika delar av fjällen har olika landskapsfor-
mer. Det som man kanske först tänker på när 
norrbottenfjällen nämns är höga berg med gla-
ciärer, blomrika fjällängar och björkskogs-
klädda dalgångar. Sambandet mellan former-
na, blommorna och berggrunden är starkt. I 
regel är de 20% av norrbottensfjällen som ut-
gör de verkliga högfjällen med Sarek, Kebne-
kaise och Sulitelma de som är botaniskt fattiga. 
De hårda amfiboliter som bygger upp dessa 
fjäll ger dåliga förutsättningar för vegetatio-
nen. Fjällängarna hör i stället samman med de 
mjukare och kalkrika skiffrarna i väster, berg-
arter som genom att de är lättvittrade formar 
runda och lägre fjäll med rikligt av vittringsma-
terial, lämpligt för ängens gräs och örter. Dal-
gångarna i form av stora U-formade genom-
brottsdalar hör däremot samman med de höga 
fjällen. Orsaken till deras lägen och något om 
hur och varför fjällkedjan ser ut som den gör 
skall förklaras här nedan. 

De bergmassor som bygger upp fjällkedjan 
är inte rotfasta utan har västerifrån skjutits in 
över en urbergsplatta. Härvid skrynklades lag-
ren ihop och sköts i liggande veck över eller in i 
och under varandra så att den ursprungliga 
lagerföljden fullkomligt omkastades. Lättast 
kan man iaktta detta vid överskjutningsskol-
lornas kant mot öster. En några hundra meter 
hög, tvärstupande brant som vid Kaisepakte 
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vid Torneträsk och Tjikkompakte vid Kaitum-
sjöarna (se foto omr. 12), reser sig över det 
vågiga urbergslandet. Längst ner består bran-
ten av urberg. Därovanför kommer en serie 
lagrade bergarter, sandstenar, lerskiffrar, 
alunskiffrar. Över skiffrarna ligger ett mäktigt 
skikt av hård, kristallinisk bergart. Branten 
har uppstått genom att de hårda bergarterna 
har motstått vittring bättre än skiffrarna. 

Skollornas olika bergartsinnehåll har olika 
motståndskraft mot vittring och utbildar där-
för olika typer av fjällandskap. De centrala 
amfibolitområdena ger, som nämnts, upphov 
till de vilda, splittrade spetsarna i högfjällsmas-
siven. De kalkrika och lättvittrade köliskiffrar-
na återfinns bl a i de västra fjällen från Abisko 
vid Padjelanta och söderut till Silvervägen och 
skapar en mjukt vågig terräng med vidsträckta 
ängar, jordflytning, ras med skredjord och få 
blockmarker. Öster om köliskiffrarna finns i 
regel ett bälte av seveskiffrar. De är oftast 
svårvittrade och ganska kalkfattiga och skapar 
karga marker med vidsträckta fält av frost-
sprängda block och jämförelsevis fattig hedve-
getation. Fördelningen av seve- köliskiffrar är 
en av orsakerna till att fjällfloran i Lappland 
blir i stort sett rikare ju längre västerut man 
kommer. Urbergsunderlaget öster om fjäll-
kedjan ger upphov till en monotonare land-
skapsbild, karga fjällslätter eller lågfjäll med 
rundade konturer och mager flora. 

Ett egendomligt faktum, som förmodligen 
hänger samman med att vår fjällkedja är myc-
ket gammal och till större delen nervittrad, är 
att vattendelaren ligger så långt väster om krö-
net på fjällkedjan. Ofta genomkorsas de höga 
fjällmassiven av U-formade genombrottsda-
lar. Förklaringen ligger troligen i att fjällens 
högsta delar en gång låg längre västerut men 
att de lösa skiffrarna här nöttes ner till en lägre 
nivå än i öster med deras hårdare bergarter. 
Älvarna fortsatte dock att följa sina gamla få-
ror och hann fördjupa dom i takt med avnöt-
ningen västerut. Vackra exempel på detta ut-
gör bl a Rautasvagge, Rapadalen och Tarrada-
len. 

Högfjällens nuvarande former har sedan 
mejslats vidare av glaciärer. Resultatet av de-
ras arbete har bl a blivit spetsiga fjälltoppar, 
glaciärnischer och fördjupade dalgångar vilka 
har fått en karakteristisk U-form. 



"" 

Fig. 14. Berggrundskarta över Norrbottensfjällen. 
Bergarter som ofta är kalkförande är markerade 
med blå färgtoner. De höga amfibolitmassiven har 
den mörkaste grå färgtonen. Efter berggrundskarta 
över Norrbottensfjällen (Kulling 1972). 

Bedrock map of the mountains of Norrbotten county. 
Calcareous bedrock is indicated by blue tones. The 
high amphibolite massifs have the darkest grey tones. 
From the bedrock map of the mountains of Norrbot-
ten (Kulling 1972). 
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46 Naturförhållanden i Norrbottensfjällen 

Rikområden 

De kalkrika, basiska och lättvittrade bergar-
terna är de som ligger till grund för rikområde-
na vilka redovisas i en översiktskarta på vege-
tationskartans framsida. De har även fram-
ställts i fig 15. Den använda karteringsmetodi-
ken ger inte möjlighet att i detalj kartera kalk-
krävande vegetation. Intresset av att på något 
sätt visa utbredningen av sådan vegetation an-
sågs dock så stor att delar av fältarbetet har 
inriktats på kontroll av gränser och olika berg-
arters botaniska förutsättning. All vegetation 
inom de rikområden som tagits fram är natur-
ligtvis inte kalkpåverkad men möjligheterna 
att här hitta sådan är stor. Fältkontrollerad, rik 
vegetation redovisas även på vegetationskar-
tan i form av stjärnor. 

Norrbottensfjällens rikområden är främst 
koncentrerade till köliskallans kalkrika skiff-
rar i fjällkedjans västliga delar. Rikområden 
uppträder också i anslutning till större och 
mindre kalkområden lokalt, som i Tjäktjavag-
ge, samt till skallgränserna och då speciellt i 
anslutning till den östliga huvudskollan mellan 
fjäll- och urbergarter. Detta innebär att de 
östra fjällen, öster om de höga amfibolitmassi-
ven inklusive det vidsträckta, nordligaste hed-
landskapet vid Rostonsölkä/Råstojaure, i re-
gel är artfattiga med undantag för zonen där 
den kalkrika skallgränsen går fram. Sådana 
platser finns bl a i Kaisepakte, Tidnopakte, 
Kebnekåbmamassivet öster om Kebnekaise, 
vid Kaitums j öarna, i St. Lulevattens västra de-
lar samt öster och söder om Kvikkjokk. I regel 
kännetecknas dessa lokaler även av de mar-
kanta branterna som skallgränsen orsakar. 

De centrala högfjällens amfibolitmassiv 
(omr. 10, 17) är likaså fattiga med vissa undan-
tag i anslutning till skollgränsen, som i Ladtjo-
vagge i Kebnekaisemassivet. Det är framför-
allt väster om högfjällen, mot de rundare 
gränsfjällen, som de stora rikområdena påträf-
fas. Längst i norr ligger det lilla, rika Pältsan 
( omr. l). På ömse sidor om väständen av 
Torneträsk ( omr. 8) ligger stora rikområden 
som arealmässigt sett inte återkommer förrän i 
Padjelantaområdet i söder. Från Sitasjaure 
och söderut till Silvervägen utbreder sig, med 
vissa luckor, vidsträckta rikområden (o mr. 14, 
19, 20, 21). Längst i söder, söder om Sädva-
jauredalgången ( omr. 26) i gränsen mot Väs-

terbottens län, återkommer sedan stora rikom-
råden. 

Definition av rik vegetation 
För att vegetationen skall klassificeras som rik 
krävs att det förekommer några kalkkrävande 
extremrikarter. Förutom dessa arter finns i re-
gel ett antal föl j earter, s k intermediärrikarter, 
vilka ensamma dock ej räcker till för att klassi-
ficera området som ett rikområde. I nedan-
stående lista tas några olika arter för extremri-
ka resp. intermediärrika växtsamhällen upp. 
Arterna baserar sig på Norrbottensförhållan-
den och på fälterfarenheter och litteraturupp-
gifter. I övriga fjällen kan andra arter vara 
indikatorarter på rik vegetation. 

Rikarter: 
fjällsippa 
lapsk alpros 
dvärgyxne 
brudsporre 
fjällklocka 
kantljung 

fjällarnika 
fjällblära 
brandspira 
fjällspira 
fjälltätört 
purpurbräcka 
klippveronika 
svartbinka 
hårstarr 
klippstarr 
huvudstarr 
svedstarr 
fleraxig sävstarr 
polarvide 
glansvide 

Dryas actapeta/a 
Rhododendron lapponicum 
Charnarehis alpina 
Gymnadenia conopsea 
Campanu/a uniflora 
Cassiope tetragona 
främst vid lågalpin förekomst 
Arnica alpina 
Melandrium apetalum 
Pedicularis flammea 
Pedicularis hirsuta 
Pinguicula alpina 
Saxifraga oppositifolia 
Veronica fruticans 
Erigeron humi/is 
Carex capillaris 
C. rupestris 
C. capitata 
C. atrofusca 
Kobresia simplisiuscula 
Salix polaris 
S. myrsinites 

Intermediärrikarter- kalkgynnade-arter som gyn-
nas men som ej kräver kalk. 
fjällglim ' Silene acaulis 
fjällskära Saussurea alpina 
svarthö Bartsia alpina 
fjällruta Thalictrum alpinum 
björnbrodd Tofieldia pusilla 
blodrot Potentilla erecta 
dvärglummer Selaginella selaginaides 
ullsäv Scirpus hudsonianus 



Fig. 15. Rikornrådeskarta. Baserad på analys av 
berggrundens kalkrikedorn samt fältarbeten. 

Map over potential calcareous-linked vegetation. B a-
sed on analys is of the abundance of calcium in the 
bedrock and on fieldwork. 
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4. VEGETATIONSGEOGRAFISKA 
OMRÅDEN 

I detta kapitel behandlas kortfattat de olika 
vegetationsgeografiska områdena i Norrbot-
tensfjällen. Här redovisas de viktigaste urvals-
grunderna vid framtagandet av områdena och 
hur gränsdragningen gjorts. Här finns även en 
allmänt beskrivande del och en del om vegeta-
tionskarakteristika. 

För varje område redovisas också karaktä-
ren med kommentarer till ytfördelningarna. 
Utbredningsbilden av vegetationstyperna 
återspeglar de ekologiska och klimatiska för-
hållandena inom området och de enskilda ve-
getationstypernas procentuella utbredning bör 
ses i ett större sammanhang. Det har varit 
viktigt att bl a notera utbredning för äng och 
ängsskog, förhållandet mellan rishedstyperna 
och mellan myrtyperna. Utbredningen av gräs-
hed och blockhav ger främst upplysningar om 
topografiska förhållanden. I regel finns också 
kommentarer om botaniskt intressanta områ-

den. Dessa behandlas även för sig i naturvär-
deringskapitlet. 

I anslutning till områdesbeskrivningarna 
finns även anvisningar till eventuellt förekom-
mande litteratur med angivande av upptaget 
delområde och typ av undersökning. I littera-
turlistan är fullständig titel m m angiven. 

Den litteratur som anförs här är främst av 
beskrivande art. Litteratur av mer allmän art 
och landskapsfloror tas inte upp i detta sam-
manhang. Ej heller mer allmänna naturinven-
teringar såvida de inte innehåller nytt primär-
material baserat på fältarbete. Artnoteringar 
från olika typer av botaniska tidskrifter be-
handlas inte heller i detta mer översiktliga 
sammanhang. 

Även i historikkapitlet behandlas delar av 
litteraturen. För övrig litteratur om vegetation 
och flora i Norrbottensfjällen hänvisas tilllitte-
raturlistan. 

Fig. 16. Fotopunkter till färgbilagan. 
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l. Pältsan (område l) 
Pältsan (area l) 

2. Fjällvallmo (Papaver radicatum) 
Arctic poppy (Papaver radicatum) 

3. Rostonsölkäs böljande hedlandskap (område 2) 
The rolling heathlandscape of Rostonsölkä (area 2) 



4. skogstundra och palsmyrar öster om 
Torneträsk (område 7) 
Taiga and palsa bogs east of Torneträsk 
(area 7) 

5. Pals i Taavavuoma (område 4) 
Palsa in Taavavuoma (area 4) 

6. Tallurskog vid Alajaure (område 7) 
Virgin pineforest at Alajaure (area 7) 



7. Fjällsippehed i Abiskofjällen . Mot Kuok-
kelfönstret och Vadvetjåkka i norr (område 
8) 
Heath with mountain avens (Dryas octopeta-
la) in the mountains of Abisko., Towards the 
archaic rock window at Kuokkel and 
Vadvetjåkka in the north. (area 8). 

8. Avståndet mellan ängens örter och hög-
fjällens glaciärer är inte långt i högfjällen. 
Stuor-Räittavagge (område 10). 
The distance between the meadows'herbs and 
the peaks' glaciers is not great in the alpine 
areas. Stuor-Räittavagge (area JO) 



9. Grusbankar längs Rapaälven i Sarek. Mot Pielloriep-
pe (område 17) 
Grave/ banksalong Rapaälven in Sarek. Towards Piello·· 
rieppe (area 17) 

10. Ängslandskap vid Stipokjaure (område 14) 
Meadow landscape at Stipokjaure (area 14) 

11. Tjikkompaktes sydbrant och Harrejaures palsmyr-
landskap vid Kaska-Kaitumjaure (område 12). 
The steep south slope of Tjikkompakte and the Harre-
jaures palsa bogs at Kaska-Kaitumjaure (area 12). 



12. Kapasåive och Jeknaffo i södra Padjelanta (område 20) 
Kapasåive and Jeknaffo in southern Padjelanta (area 20) 

13. Brandspira (Pedicularis flammea) 
A lousewort (Pedicularis flammea) 

14. Staloluokta vid Virihaure i centrala Padjelanta (område 19) 
Staloluokta at Virihaure in central Padjelanta (area 19) 



, 

15. Kvikkjokksdeltat (område 23) 
The Kvikkjokk delta (område 23) 

16 och 17. Någon mil öster om de ängsri-
ka , gröna fjällen vid Pieskehaures väst-
ände ligger Arfotjårro och Piteälvens 
dalgång med ett kargt, grått hed- och 
hällandskap (område 21 och 24) 
Arfotjårro and the Pite river valley, with 
its barren, grey landscape of heath and 
bedrock are situated on/y 10-15 mileseast 
of the meadowrich, green mountains at 
thewestend of Pieskehaure (areas 21 and 
24) 



-

18. Gräshedar vid Guikuljaure (område 27) 
Grass-heaths at Guikuljaure (area 27) 

19. Seitatjs profil i Ikesjaures västände i början av juli (område 21). 
The profile of Seitatj reflected in thewestend of Ikesjaure in the beginning of ju/y (area 21) 

:j 



21 och 22. Än oks deltalandskap någon mil norr om Kvikkjokk visar,de falska färgerna i en infraröd färgbild. Rött 
= björkskog och äng. Ljusblå ton = glest tallbevuxen blockmark. Lila färgton = barrskog, främst tall. Kamajokks 
slamrika vatten är turkosfärgat medan lagunernas klara vatten är svart. (se även kap. 2). 
The delta landscape of Ä no k ab out 10-15 miles north of Kvikkjokk shows the false co/ors of an in frared color picture. 
Red = birch forest and meadows. Light blue color = boulder field covered by sparse pine forest. Purp/e color = 
coniferous fares t, min/y pine. The si/ty water of Kamajokk is turguoise wheras the e/ear water of the lagoans is black. 
(see chapter 2 a/so). 

Utsnitt från vegetationskarta nr 7, Ö. Sarek/St. Sjöfallet. Beskrivning till utsnittet finns på sid. 32: "Hur läser man 
kartan?" 
Section from the vegetation map number 7, E. Sarek/St. Sjöfallet. A description of the seetio n is given on page 32: 
"How does one read the map?" 
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01 BLOCK- OCH 
HALLMARK 
Blocky areas and 
bedrock outcrops 

11 GRÄSHED 
Grassheath 

12 SKARP RISHED 
Extremely dry heath 

13 TORR RISHED 
Dry heath 

14 FRISK RISHED 
Fresh heath 

16 VÄT RISHED 
Wet heath 

21 lAGÖRTÄNG 
Meadow with low herbs 

22 HÖGÖRTÄNG 
Meadow with tall herbs 

31 MODERAT 
SNÖLEGA 
Snow-bed vegetation, 
moderate 

32 EXTREM 
SNÖLEGA 
Snow-bed vegetation, 
extreme 

41 RISMYR IMOSSEI 
Bog and fen hummack 
vegetation 

42 GÖLRIK MOSSE 
Bog with mud-bottoms 
and water-filled pools 

43 TORRT KÄRR 
Dry fen 
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44 BACKKÄRR 
Sloping fen 

45 VÄTT KÄRR 
Wet fan 

46 BLANDAD MYR 
Mosaic mire between 
41 and 43 

50 VIDE 
Will o w 

61 LAVRIK HED-
BJÖRKSKOG 
Birch forest - heath 
type with lichens 

62 MOSSRIK HED-
-I;lJ,ÖRKSKOG 
Birch forest - heath 
rype with mosses 

63 ÄNGSBJÖRKSKOG 
Birch forest - meadow 
type with tall herbs 

GLES BJÖRKSKOG 
Birch forest - sparse/y 
grown 

71 LAVRIK BARR-
SKOG 
Coniferous fofest -
heath rype with lichens 

72 MOSSRIK BARR-
SKOG 
Coniferous forest -
heath rype with mosses 

73 ÄNGSGRANSKOG 
Spruce forest- meadow 
type with tall herbs 

GLES BARRSKOG 
Coniferous forest -
sparse/y grown 

HYGGE 
Clear-felled areas 

SJÖ 
Lake 
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Fig. 17. Vegetationsgeografiska områden i Norrbot-
tensfjällen. En analys av vegetationskartorna till-
sammans med material om berggrund, klimat, växt-
geografi m m har lett fram till 28 områden med i 
huvudsak likartade ekologiska förutsättningar för 
vegetationen. 
Vegetational districts in the Norrbotten mountains. 
An analysis of the vegetaion maps, to gether with in-
formation on bedrock, phytogeography, elimate etc 
has led to the determination of 28 areas that on the 
who/e have similar ecological conditions for vegeta-
tion. 
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Område l 

Pältsan 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Fjällberggrund. Högalpint. Hög ängsfrekvens. 
Rik vegetation. 

Pältsan-Måskokaise är isolerade högfjäll inom 
en i övrigt flack lågfjällsterräng på den svenska 
sidan. På norska sidan om riksgränsen är land-
skapet däremot betydligt mer dramatiskt med 
topparna Paras och Ottertind. Orsaken är att 
fjällberggrunden här skär in i Sveriges nordli-
gaste hörn och topparna ligger på nivåerna 
1400-1500 möh. 

Pältsan-Måskokaisemassivet liknar till for-
men en jättelik hästsko med öppningen vänd 
mot sydöst. Mellan skänklarna ligger U-dalen 
Pältsanvagge. Fjället Pältsan har tre toppar 
där den sydligaste är mycket spetsig och är 
synlig milsvitt omkring. 

Måskokaiseryggen, 1516 möh, har ett flertal 
glaciärnischer vilka vetter mot Pältsanvagge. I 
samtliga fall är glaciärerna nu så avsmälta att 
de ej når in på den svenska sidan . 

Då området är avgränsat med fjällberggrun-
dens skallgräns som grund ingår också högslät-
terna Rappisatjek och Tjuotmer. Båda hög-
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slättsområdena kontrasterar starkt mot Pältsas 
ängar genom sin gräshedsdominans. Nivån är 
ca 700-800 möh. 

Större delen av området avvattnas mot öster 
genom Kummaeno och sjöfrekvensen är myc-
ket liten , knappt 3% . Där Njärrejåkkå skär 
över områdesgränsen finns ett mycket vackert 
vattenfall i skallgränsen med en fallhöjd på ca 
30 meter. 

Berggrunden- som således tillhör fjällberg-
grunden-utgöres i sina högsta delar av amti-
bolit och lättvittrade glimmerskiffrar. Kalk-
sten förekommer som kransar runt Pältsan och 
Måskokaise vilket tydligt framgår av vegeta-
tionen. Det mycket fuktiga klimatet gör att 
markrörelserna är stora och därmed hålles 
kalkhalten i markens ytskikt högt. Klimatet är, 
speciellt på nordsluttningarna, av arktisk prä-
gel genom Obetydlig solexposition, hög neder-
börd och en kort vegetationssäsong, på endast 
en till två månader . 

Berggrunden har varit urvalsgrunden för 
detta vegetationsgeografiska område. Dock 
kan två delområden av ganska skilda karaktä-
rer urskiljas . 

Pältsan-Måskokaisemassivet 
Detta koncentrerade fjällmassiv med mellan-
liggande dalgång upptages nästan uteslutande 
av ängar , utanför de högalpina blockmarker-
na . Den gynnsamma berggrunden gör att vege-
tationen bitvis är extremrik med utbredda 
Dryashedar. Exempel på arter som påträffas 
här är: 
kantljung 
brandspira 
fjällsippa 
nätvide 
lappkattfot 
fjällarnika 
fjällklocka 
dvärgyxne 
staggstarr 
kolstarr 
isstarr 

Cassiope tetragona 
Pedicularis flammea 
Dryas octopetala 
Sa/ix reticulata 
Antennaria carpatica 
Arnica alpina 
Campanu/a uniflora 
Charnarehis alpina 
Carex nardina 
Carex halostorna 
Carex glacia/is 



50 Vegetationsgeografiska områden 

Det spetsiga fjället Pältsan är helt omgärdat av äng-
ar. I de högre, frostpåverkade delarna växer den 
endemiska Laestadius fjällvallmo (Papaver laesta-
idanum). 
The peaked mountain Pältsan is completely sur-
rounded by meadows. An endemic poppy (Papaver 
laestadianum) grows in the higher areas that are 
influenced by frost action. 

Alla dessa fjällflorans aristokrater växer i en 
traditionell fjälläng med smörblommor (Ra-
nunculus acris), vårbrodd (Anthoxanthum 
odoratum), fjälltimotej (Phleum commuta-
tum) och kruståtel (Deschampsia flexuosa). 

Förutom dessa mer eller mindre sällsynta 
arter förekommer två arter som här har sin 
enda förekomst i landet: Laestadius vallmo 
(Papaver laestadianum) och fjälltrift (Armeria 
scabra), båda växande på Pältsans övre, högal-
pina delar. Laestadius vallmo har stor betydel-
se inom den så kallade "nunatakteorin" som 
innebär att vissa arter har "övervintrat" senas-
te istiden på isfria bergstoppar. Laestadius 
vallmo skulle enligt denna teori ha "övervint-
rat" på det närbelägna norska fjället Paras. 
Vallmoarterna har en mycket långsam och 
svag spridningsförmåga. 

Hela detta delområde måste betraktas som 
mycket värdefullt på grund av sina exklusiva 
arter, sitt isolerade läge och sin orördhet. 

Rappisatjek - Tjuotjmer 
Dessa två östliga utlöpare av fjällberggrunden 
ter sig vid en första anblick ganska lika det 

vegetationsgeografiska området 2. Dock finns 
inom området fläckvis rikare partier, Tjuot-
mers sydbrant, samt områden med stor artri-
kedom, Kappåive. På östra sidan om rullstens-
åsen, markerad som skarp rished, finns ett vitt-
förgrenat ravinsystem med välutbildade ängar 
på sluttningarna och i bottnarna. De videpar-
tier som här finns är alla av typ ängsvidesnår 
med mycket skogsnäva (Geranium sylvati-
cum), smörbollar (Trollius europaeus) och 
borsttistel ( Cirsium heterophyllum) under rip-
vide (Salix glauca) och grönvide (Salix phylici-
folia). 

De dominerande partierna upptages av ens-
artade gräshedar med klynnetåg (Juncus tri-
fidus) och torra rishedar. Ett mindre parti hed-
björkskog vid Treriksröset ingår också. Björk-
skogen är här ofta flerstammig och lågvuxen. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmark: 8%, till allra största delen inom hög-
fjällsmassivet. Mindre partier finns också på Rappi-
satjek. 
Snölegor: 4%, till övervägande del av årligen bort-
smältande typ. Samtliga belägna i östvända slutt-
ningar. 
Gräshed: 33% av området upptages av ensartade 
gräshedar, bitvis blockiga. 
Ris hedar: 35%, av vilka 85% äri form av torr rished. 
Övergångar mot gräshedar - även ängsartade - är 
vanliga. 
Ängar: 14%, vilket är en hög siffra återspeglande 
berggrund och maritimt klimat. 
Myr: l%, några smärre områden med torra kärr. 
Björkskog: 3%, vid Treriksröset. 

Litteratur område l 
Undersökningområde, typ av undersökning 
Fries, Th., 1913: Växtgeografi och vege-

tationskarta. 
Hedberg 0., 1963: Sveriges nordligaste hörn. 
Hedberg 0., Mårten-
son 0., Rudberg S., 1952:Botanisk undersökning 

Nordhagen R,., 1939: 
av Pältsan. 
Bidrag till fjället Pältsans 
flora. 

_j 
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Område 2 

Råstojaure- Rostonsölkä 

Urvalsgrunder 
Urberggrund. Kontinentalt klimat. Heddominans. 

Denna ofantliga högplatå ger associationer till 
arktisk ödslighet. Här finns inget av det som 
kännetecknar fjällkedjan i stort såsom högfjäll 
och utbredda ängar . Rostonsölkä är en högpla-
tå som mjukt böljar kring 700 möh i de låg/mel-
lanalpina regionerna. 

Området dräneras i stort åt sydost via Råst-
ätno och källflödena till Tavaätno . De östra 
delarna av området , det egentliga Rostonsöl-

kä, avvattnas via mindre , ofta djupt nerskurna 
jåkkar åt öster till gränsälven Könkämäälven. 
Gränssjön Råstojaure ligger på vattendelaren 
och dräneras åt nordväst via den norska Råsta-
edno, samt åt sydost via Råstätno . 

Söder om Råstojaure höjer sig platån och 
når upp i högalpin region med fjället Pädna-
tjärro , 1102 möh . Klimatet blir här något mari-
timare genom närheten till havet. Det innebär 
rikligare nederbörd vilket också återspeglas i 
vegetationen . 

Berggrunden är enhetlig inom området och 
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Torr lavrik rished vid Kiepanjaure med inslag av ensamstående dvärgbjörkskvastar. Ett landskap av arktisk 
storhet och fattigdom. 

A dry, shrubby heath with abundant lichens at Kiepanjaure, with an interspersion of solitary dwarf birch 
shrubs. A landscape of arctic grandeur and poverty. 

består av urberg utanför de egentliga fjällked-
jebergarterna. De graniter som här påträffas 
är de äldsta kända svenska bergarterna, drygt 
2.500 miljoner år gamla. 

Rostonsölkä - Tavvaskaite har i flera sam-
manhang kallats för "Sveriges tundra" vilket 
innebär att det här förekommer ständig tjäle, 
s k permafrost. Skälen till detta är den flacka 
terrängen, den låga årsmedeltemperaturer1 på 
ca -3 grader och den låga årsnederbörden på 
400-500 mm. Detta sammantaget med berg-
grunden gör att vegetationen i botanistens 
ögon blir synnerligen trivial. De stora platåer-
na utgöres av lavrika kråkbärshedar, vilka i 
regel är hårt ren betade. En artförteckning från 
Kiepanjåkkaområdet visar tydligt på den tri-
viala vegetationen. Arterna är förtecknade i 
fallande frekvens. 
kråkbär Empetrum hermaphroditum 
blåbär Vaccinium myrtillus 
dvärgbjörk Betula nana 
fårsvingel Festuca ovina 
lapprör Calamagrostis lapponica 

Dvärgbjörken ( Betula nana) växer på utsatta 
lägen spaljeformat krypande utefter marken. I 
de fall snöskyddet tillåter den att bli mer busk-

formig överstiger den sällan 3 dm. Bottenskik-
tet inom samma område utgöres främst av ren-
lavar. 

grå renlav 
snölav 
hårbjörnmossa 
kvastmossa 

Ciadina rangiferina 
Cetraria nivalis 
Polytrichum piliferum 
Dicranum ssp 

Dessa arter återkommer inom hela områ-
det. 

Trots den monotoni som upplevs i landska-
pet finns en variation inom den torra risheden. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmark-U% av kalfjället främst inom de högal-
pina områdena på Pädnatjärro i väster och Rautuo-
ivi i öster. I övfigt förekommer blockmarker spritt 
inom hela området. 
Gräshed - 27% av kalfjället. Främst som kraftigt 
frostpåverkad klynnetågshed (J uncus trifidus) på det 
egentliga Rostonsölkä. 
Rishedar- 54% av kalfjället. 45% av dessa utgöres 
av torr rished. 19% av frisk typ samt 19 resp 17% för 
våt och skarp typ. Våt rished upptar förhållandevis 
stora arealer i sänkornas lägre delar där även vide-
arealen är stor. Skarp rished upptar också förhållan-
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D L av björkskog 

D Massbjörkskog 

Ängsbjörk skog 

-

Ängar och 
ängsviden 
L av- och ris -

o o o 
o o Snölegor 

Blo c k- och 
hällm a rk h e dar, viden 

D Myrmark / skogsgräns 
,_- T o lk ad från 1980 

å r s flygfoton. 

" Karta öfver Vegetationen ofvan barrskogsgränsen i Karesuando och norra Jukkasjärvi socknar" utarbetad 
av Th. Fries och E. Bergström år 1909 är ett imponerande pionjärverk inom vegetationskartering. Kartan 
som här redovisas med samma utsnitt som den nya vegetationskartan (nr 1), omfattar totalt cirka 7500 km2• 

Detta har kartlagts till fots och med renrajd! Den är tryckt i färg i skalorna 1:200000 och 1:500000. 

Vegetation map published 1909 by Th. Fries and E. Bergström. The map is completed with the upper limitfor 
the birch forest region from the new vegetation map (no l) published 1983. 

devis stora arealer och är koncentrerade till de östra 
delarna mot Könkämädalgången. 
Lågörtäng-Upptar knappt 2% av kalfjället. Area-
len är mycket liten och förhållandet hed/äng ligger 
på 28, dvs 28 ggr så stor areal upptas av hed som äng. 
Myrar- 10% av områdets yta . Domineras av torra 
kärr och blandad myr. Palsrikedomen är stor på 
myrarna. 
Viden- 2% av områdets yta. Viderikedomen är stor 
speciellt i terrängens svackor. Viden förekommer 
även rikligt i den friska och våta risheden. 
Björkskog - Knappt 3% av områdets yta. Gränsen 
för området är dragen i den sammanhängande skogs-

gränsen varför endast smärre partier av björkskog 
ingår i detta område , främst i inre delen av Lainioäl-
vens dalgång. Ett mindre björkskogsområde med 
ängsskog finns i ett isolerat läge vid Kiepanjaure i 
sydväst. 

Litteratur område 2 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Fries Th., 1913 Växtegeografi och vege-

tationskarta. 
Jonasson S., 1979 Dvärgbjörkshedarnas 

ekologi. 
Curry-Lindahl, K., 1963 Naturbeskrivning. 
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Område 3 

Könkämädalgången 

Urvalsgrunder 
Björkskogsklädd dalgång . Subalpina hedar. Pals-
myrar. Kontinentalt klimat. 

Längs gränsälven Könkämäälven drar den 
tundralika björkskogen upp mot Treriksröset i 
Sveriges nordligaste spets med en förgrening 
längs Kummaeno mot fjället Pältsan . Det är 
inte en björkskog av det slag vi är vana vid från 
resten av fjällkedjan som möter oss här. Ande-
len hedar insprängda i skogen är stor. Hedarna 
är till stor del av subalpin, köldbetingad typ 
men uppträder även på uppstickande sedi-
mentområden. De lavrika skogarna är glesa 
och lågvuxna och övergår utan skarp gräns i 
kalfjällets och dalgångarnas hedar, som vid 
Arpujärvi och Virkkujoki . Dalgången känne-
tecknas också av de vidsträckta myrarna med 

rikligt av palsar och av våta hedar och viden 
längs bäckdråg och i svackor. 

Skogsgränsen sjunker från 660 möh i Kurn-
maenos dalgång till 500 meter i sydost där kli-
matet är mer kontinentalt med lägre neder-
börd och sämre snöskydd. Berggrunden utgö-
res av urberg vilket medför att området är 
botaniskt fattigt. 

Ängsbjörkskogar , vilka främst förekommer 
i Kummaeno~ dalgång ,uppvisar bitvis en yp-
pig blomsterprakt som kontrasterar starkt mot 
övrig vegetation inom hela den "norra triang-
eln'' av Sverige. 

Hedarna i området är ofta av våt typ med 
övergång mot kärr. De är koncentrerade till 
lokalklimatiskt kärva lägen i svackor, längs 
sjökanter och utmed bäckar. Dvärgbjörk (Be-
tula nana) med en höjd av närmare en halv 
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Kummaenos dalgång. De subalpina rishedarna orsakas av att kalluften "rinner" ned i sänkorna. Denna lilla 
klimatförbistring är tillräcklig för att stoppa upp björkskogens nedvandring. 
Kummaeno valley. The shrubby subalpine heaths are eaused by the fact that cold air "runs" down in the valleys. 
This small elirnatic deterioration is sufficient to stop the birch forest. 

meter täcker ofta dessa hedar. En direkt mot- ärhårtrenbetad. Isåextremformförekommer 
sats till de våta rishedarna finns i de knastertor-
ra, skarpa hedarna vid Vuokkasenvaara och 
Kummavuopio. Dessa hedar ligger på sand-
ackumulationer och är glest björkbevuxna 
med endast någon meter höga "träd". Ett fåtal 
välvuxna tallar finns vid Vuokkasenvaara. 
Landets absolut nordligaste barrträd växer yt-
terligare ca 40 km uppströms Könkämäälven 
vid Saarikoski. Ett större myrkomplex med ett 
flertal välutbildade palsflak/palsar finns vid 
Vittankijärvi-Arpuvuoma. De är av samma 
dimension och karaktär som Taavavuomas 
myrkomplex och för beskrivningen hänvisas 
till område 4. 

Botaniskt intressanta områden 
Kummaenos dalgång har mycket stora kvalite-
ter som opåverkad och variationsrik land-
skapstyp. Från dalbottnen med den meandran-
de och forsande Kummaeno och upp mot kal-
fjället förekommer samtliga björkskogstyper, 
de flesta hedtyper i subalpin form och en stor 
variation inom myrserien. 

Den glacifluviala terrassen vid Vuokkasen-
vaara är bevuxen med en knastertorr, gråvit 
lavmatta ( Cladonia ssp, stereoeaulon sp) som 

\ 

den här landskapstypen inte någon annanstans 
i fjällkedjan. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Björkskog - 43% av området. 78% av dessa är av 
mossrik typ. 20% är av lavtyp. skogstyperna är säl-
lan rena utan övergångsformer och mosaiker är mer 
regel än undantag. Ängsbjörkskog upptar knappt 
2% och är koncentrerad till de sydvända sluttningar-
na i Kummaenos dalgång. 
Blockmark- 5% av området. 
Gräshed- 3% av området på uppstickande lågfjäll i 
björkskogsregionen. 
Rishedar- 27% av området varav hälften som torr 
rished. Rishedarna är till större delen av subalpin 
typ. Frisk och våt rished upptar 25% av hedarna, 
främst koncentrerade till svackor i terrängen med 
bäckar och myrar. 
Myrar- 10% av området. En jämn fördelning mel-
lan olika myrtyper. Palsar är vanliga. 
Äng - Saknas. 

Litteratur område 3 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Fries Th., 1913 Växtgeografi. Vege-

tationskarta. 
Lundgren, S., 1963 Könkämädalen. 

Lundberg B., 1966 
Naturbeskrivning. 
Naturbeskrivning. 

l 
l 
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Område 4 

Taavavuoma 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Typområde för palsmyrar i fjällkedjan. Lavskogar. 
Subalpina hedar. Blocksänkor. 

Taavavuomaområdet är ett bäcken med björk-
skog, myrar och lågfjäll i det flacka, milsvida 
hedlandskapet mellan Rostonsölkä i norr och 
Tsåktsoplatån i söder. Medelnivån är 550 möh 
vilket är 100-150 meter under omgivande 
landskap. Området dräneras åt öster via Tav-
vaätno som är ett av källflödena till Lainioäl-
ven. Ur bäckenet höjer sig fjället Surko-
tjåkkåh till 760 möh varifrån överblicken över 
området är mycket god. De stora sjöarna 
Tavvajaure och Jeutojaure är båda grunda och 
helt myromkransade. Lokalklimatet är strängt 
vilket återspeglar sig i vegetationen med lav-
skogar, palsmyrar och blocksänkor. B jörksko-
gen, som snarast är att likna vid en arktisk 
"bush", blir lövad först i slutet av juni för att 
redan i slutet av augusti börja skifta i gult och 
rött. 

Hela området vilar på urberggrund och är 
botaniskt fattigt men mycket variationsrikt. 
Sandackumulationer av imponerande mått fö-
rekommer exempelvis vid Råvejaure och 
Pulsujärvi. Dessa dynbildningar är kalblåsta 
och i det närmaste vegetationsfria. 

Taavavuoma förknippas nästan enbart med 
palsmyrar. Avgränsningen i detta samman-
hang omfattar dock hela bäckenet och "palsfö-

rande" myrar, rismyr och blandad myr, upptar 
då knappt 20% av ytan. I övrigt finns här torra 
och våta starrkärr, rishedar, björkskogar och 
viden i en mosaik . 

Rishedarna, som främst är av torr kråkbärs-
typ är till 20% täckta av en lågvuxen, gles 
björkskog. Vid Pulsujärviområdet finns stora 
sandackumulationer med dynbildningar och 
det väldränerade underlaget tillsammans med 
hårt renbete har medfört att de skarpa lavris-
hedarna har nakna sår av den eroderande vin-
den. De våta rishedarna som framförallt följer 
bäckarna är viderika, med rip- och lappvide 
(Salix glauca, S. lapponum), vilket medför att 
området bitvis är svårframkomligt för vandra-
ren. Skillnaden mot de sammanhängande vi-
deområdena är främst videnas höjd på 2-3 
meter utmed bäckarna. Björkskogarna upptas 
till hälften av en lågvuxen och gles lavtyp. I 
öster samt i anslutning tilllågfjällen blir skogen 
något mer högvuxen men artsammansättning-
en är oförändrad. 

Taavavuoma är starkt påverkad av en domi-
nerande sydvästlig vindriktning vilket framgår 
av såväl vindskador på palsarnas yta som snö-
drevsskador på träd och annan vegetation. 
Snötäckets tjocklek uppgår till 50-70 cm i lä i 
björkskogsdungar. Det avtar emellertid 
snabbt med ökad vindexposition och på de 
öppna myrytorna är snötäcket i regel inte mer 
än någon dm. De högre palskrönen är i stort 
sett helt barblåsta vintertid. Det ringa snödju-
pet på myrarna och de låga temperaturerna i 
kombination med kraftiga vindar är faktorer 
som gynnar frostens nedträngande i marken 
och bildandet av ständig tjäle vilket är en förut-
sättning för at~ palsar skall kunna uppstå . En-
ligt den definition som föreslås av Wramner 
(1973) är en pals en kulle eller en vidsträckt 
upphöjning som l. uppträder i myrmark och 
har torv i ytan. 2. innehåller ständigt tjälad 
jord och 3. har bildats genom tjällyftning. 

Vegetationen på palsmyrarna i Taavavuoma 
är mycket särpräglad. De höga palsarna om-
givna av kärr och vattenfyllda partier skapar 
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Taavavuoma. Ett komplext myr- tundraområde av internationellt värde med mycket välutbildade palsar. 
Taavavuoma. A camplex bog-tundra area of international significance with very well developed palsen. 

ett mosaikartat miniatyrlandskap där växter 
med högst varierande ståndortskrav växer nä-
ra varandra (se fig 19). Varje pals genomgår ett 
cykliskt utvecklingsförlopp, varvid dess vege-
tation befinner sig i en ständig förändring. På 
en och samma myr kan palsarna befinna sig i 
olika utvecklingsstadier och därmed uppvisa 
en olikartad vegetationssammansättning. 
Översidan liksom vindsidan på en pals saknar 
ett sammanhängande vegetationstäcke som 
följd av de bistra förhållandena som råder. I 
regel förekommer även på de mest utsatta stäl-
lena fläckar med lavar och mossor. Palsarnas 
karaktärsmossa är enbjörnmossa (Polythri-
cum juniperinum) men även Dicranumarter är 
vanliga. Där fältskikt finns dominerar kråkbär 
(Empetrum hermaphroditum) samt hjortron 
(Rubus chamaemorus), den senare främst på 
fuktigare partier. I torvsprickorna har vanligen 
dvärgbjörk (Betula nana) fått fäste för sina 
rötter. 

Ofta kan man finna små vattenfyllda sänkor, 
palsgölar, på palsarna. Här dominerar ängsull 
(Eriophorum angustifolium) och vitmossear-
ter (Sphagnum spp.). Vid palsarnas sidor blir 
vegetationen frodigare och nya arter tillkom-
mer tack vare bättre snöskydd. Dvär~björken 

(Betula nana) blir kraftigare och inslaget av 
rosling ( Andromeda polifolia), odon (Vaccini-
um uliginosum), lingon (Vaccinium vitis-
idaea) och blåbär (V. myrtillus) ökar. 

Runt palsarna finns oftast en smal vatten-
sänka som benämns palslagg. När palsen bryts 
ned utökas vattensamlingen och betecknas då 
som ett palskar. På dessa platser förekommer 
kråkklöver ( Comarum palustre) och ängsull 
(Eriophorum angustifolium) allmänt. Även 
gråstarr ( Carex c annescens) och rundstarr (C. 
rotundata) är vanliga inslag. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Taavauomaområdet består tilllika delar av hed och 
blockmark som av björkskog och myrmark (45% 
vardera). Björkskogsgränsen är kraftigt utdragen i 
öst-västlig riktning och tunnar ut via glesa skogar. 
Björkskog- 18% av områdets yta. Lika stora delar 
moss- som lavtyper. 
Blockmark- 4% av området utgöres av blocksänkor 
och frostsprängda sluttningar. Någon högalpin re-
gion förekommer ej. 
Rishedar- 41% av området. 65% av rishedarna ut-
göres av torr typ medan frisk och våt tillsammans 
upptar 30%. 
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Fig. 19. Schematisk bild av vegetationssammansättningen på en pals där "nedbrytningsprocesserna" nyligen 
startats. (Hämtad från: Taavavuomaområdet. Naturinventering. Länsstyrelsen i Norrbottens län). 

Schematic picture of the composition of the vegetation on a palsen where the "process of decay" has recent/y 
started. 

Ängar - Saknas förutom på några små ytor utmed 
Tavvaätno. 
Myrar - 28% av området varav hälften är blandad 
myr. Av resterande myrar utgöres 80% av rismyr 
och kärr, dvs de ingående typerna i blandad myr. 
Palsrikedomen är stor. 
Vide - 3% av områdets yta upptas av samman-
hängande videområden. Viden finns dessutom all-
mänt på kärr och i våt rished (markerade med sym-
boler på vegetationskartan). 

Litteratur område 4 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Arvidsson B., 1979 Taavavuoma. Natur-

beskrivning. 
Curry-Lindahl K., 1963: Taavavuoma. Främst 

fågelliv. 
Curry-Lindahl K., 1963: Sveriges nordligaste 

hörn. Naturbeskrivning. 
Wramner P., 1982: Taavavuomas myrar. 

Pals vid Jeutojaure. Höjden på sådana här palsar 
kan bli 6-7 meter. 

Palsen är Jeutojaure. The height of such palsen can 
reach 6-7 meters. 
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Område 5 

Tsåktsoplatån 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Flack högplatå. Urberggrund. Kontinentalt klimat. 
Fattig vegetation. Speciella rishedar. 

Tsåktsoplatån är en högslätt som böljar mellan 
600-700 möh. Ur denna slätt reser sig det 
spetsiga fjället Tsåktso (tidigare Sautso) (1.118 
möh). Området ligger helt ovan skogsgränsen 

och karakteriseras av hedar och myrar med 
riklig pals bildning. Stora delar av denna flacka 
högslätt har dålig avrinning och då avdunst-
ningen är låg blir andelen våta rishedar och 
viden stor, speciellt i sydost. Delar av området 
kan betraktas som tundra då permafrost torde 
förekomma över stora delar. 

Området upptas till 73% av rishedar och 

-~---~~~~~~~--------------------------------------~ 
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Tsåktsoplatåns lägre delar täcks till viss del av viderika, våta rishedar. 

The lower parts of the Tsåktso plateau are in same places covered by wet heaths with much willows. 

13% av myrar. Rishedarna domineras av en 
lågvuxen och gles, torr rishedstyp som i vissa 
delar kan sägas vara en övergångsform mot 
gräshed. Karakteristiskt är också de solitära, 
halvmeterhöga dvärgbjörksbuskarna (Betula 
nana) på jämnt avstånd från varandra, som om 
de vore planterade. Denna rishedsform före-
kommer inte i liknande omfattning inom fjäll-
kedjan i övrigt. Orsaken står att finna i kombi-
nationen av jordart och klimat. Artvariationen 
är låg och dominansen är nästan total av: 
dvärgbjörk Betula nana 
kråkbär Empetrum hermaphroditum 
klynnetåg Juncus trifidus 

Inom främst de sydöstra och nordvästra de-
larna av området glesnar växttäcket ytterligare 
och bottenskiktets lavar ökar. Hedarna är här 
av typen skarp rished vilket också innebär att 
dvärgbjörk (Betula nana) saknas eller endast 
förekommer som spaljetormigt krypande utef-
ter marken. Utmed bäckar och vid myrkanter 
tätnar dvärgbjörken och rishedarna övergår 
till frisk eller våt typ. Bitvis är de svårfram-
komliga och speciellt då videinslaget blir stort 
som i sydöst runt Vuomajaure. I videsnåren 
förekommer emellanåt lappblågullet (Polemo-
nium acutiflorum). 

Myrarna, som är av typen vått kärr eller 
blandad myr, har ofta palsbildningar. Dessa är 
inte lika extremt utbildade som inom 
Taavavuomaområdet i nordost utan är snarare 
av typen palsflak ofta med en rikedom av 
hjortron (Rubus chamaemorus). 

Då området gränsar mot björkskog i norr 
och söder innebär det att gles björkskog före-
kommer på hedarnas ytterområden. Träden är 
här flerstammiga och sällan mer än tre till fyra 
meter höga. Det är ett resultat av vegetativ 
förökning och tunt snötäcke. Det innebär att 
en individ ger upphov till hela trädgruppen och 
efter hand som de olika stammarna dör kom-
mer nya stubbskott att växa upp. Björkindivi-
den kan på detta sätt bli mycket gammal. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmark- 2% av områdets yta. 
Gräshed -l% av områdets yta. Uppträder främst på 
fjället Tsåktso. 
Rishedar- 90% av kalfjället täcks av rishedar av 
vilka 73% är av torr typ. 17% är av frisk typ. Skarp 
rishedstyp upptar 7% och är främst knuten till den 
nordvästra delen. Den friska risheden uppträder 
främst i söder och väster. 
Myrar- 14% av området. Av dessa upptar blandad 
myr lika mycket (7%) som vått och torrt kärr tillsam-
mans. Palsar är vanliga. 
Viden - 4% av områdets yta. Viden är vanligast i 
sydost. 

Litteratur område 5 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Fries Th., 1913: Växtgeografi. 

Vegetationskarta. 
Curry-Lindahl K., 1963: Tsåktso. Främst fågelliv. 
Jonasson S., 1979: Dvärgbjörkshedarnas 

ekologi. 
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Område 6 
.. 
Ostra Torneträsks- och 
Lainioälvens björkskogsområden 

l 

l L ________ _ 

o 1 o 2 0km 
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Typiskt för landskapet öster om Torneträsk är den svagt böljande terrängen samt inslaget av myrar och sjöar i 
björkskogen. Myrarna är oftast palsmyrar där blöthetsgraden varierar från relativt torra, som på bilden, till 
mycket blöta. Blocksånkan i förgrunden är ett exempel på former bildade genom tjälning. 

The s light/y rolling terrain and the occurence of mires and lakes in the birch forest are typical for the landscape 
east of Torneträs k. The mires often have palsen and vary from being relative/y dry, as in the picture, to being 
very wet. The boulder depression in the foreground is an example of a feature formed through frost action. 

Urvalsgrunder 
Björkskogsregion med isolerade lågfjäll. Urberg-
grund. Kontinentalt klimat. Fattig vegetation. 

Detta östligt belägna område utgöres av två 
delar åtskilda av Tsåktsoplatåns lågfjällsområ-
de. Det utgör de centrala delarna av det vittut-
bredda björkskogsområdet i Torne Lapp-
mark. Topografiskt karakteriseras området av 
ett flackt landskap med spridda mer eller 
mindre rundkulliga fjällpartier. Nivåskillna-
derna är vid Lainioälven endast 100-150 me-
ter medan de längre västerut, närmare fjäll-
kedjan, blir större. Avgränsningen mot Ren-
sjöns barrskogsområde (område 7) är glidan-
de. Områdets sydvästra delar omfattar partier 
av den egentliga fjällkedjan, vars östliga utlö-
pare når l 000-metersnivån på topparna 
Nakervare och Råppe. Övriga kalfjällspartier 
utgöres av isolerade, mindre massiv där Ripas-
vare norr om Torneträsk och Rakisvare i öster 
bör nämnas. Området är som helhet sjörikt 
och dräneras dels direkt ner till Torneträsk 

eller via Rautasätno i söder och Pirtimesätna i 
öster till Torne älv. Björkskogslandskapet vid 
Lainioälven är av något annorlunda karaktär 
och präglas mer av lågfjäll åtskilda av björk-
skogsbevuxna dalgångar. Dräneringen sker 
här via Lainioälven till Torne älv. Berggrun-
den utgöres av urberg. 

Klimatet har en tydlig arktisk prägel och 
denna kommer mer och mer till uttryck mot 
nordost. Här ligger skogsgränsen så lågt som 
vid 500 möh och understryker de kärva be-
tingelserna som råder här. Det kontinentala 
klimatet, med endast 400 mm nederbörd/år, 
återspeglas också i vegetationen med omfat-
tande lavsko~ar. 

Huvuddelen av området ligger inom höjdin-
tervallet 350-650 möh och domineras av den 
subalpina björkskogsregionen. Fjällbjörksko-
gen är här mycket enhetlig, vilket hänger sam-
man med den flacka topografin, det kontinen-
tala klimatet och en näringsfattig, hård berg-
grund. Skogen består i huvudsak av fjällbjörk 
(Betula pubescens ssp tortuosa) men här och 



var i sluttningar eller i anslutning till vatten-
drag finner man täta bestånd av asp (Populus 
tremula), rönn (Sorbus aucuparia) och gråal 
(A/nus incana). Den lavrika björkskogstypen 
har här sin största utbredning i landet. Främst 
är det den flacka terrängen nordost om Tome-
träsksänkan som präglas av dessa glesa, låga 
skogar. När man vandrar i dem;frågar man sig 
om de verkligen kan betraktas som skogar då 
de flerstammiga, knotiga träden sällan är mer 
än 3-4 meter höga. Skogens utseende är 
främst orsakad av kärva klimatiska betingelser 
och brist på näring. 

Den massrika skogen skiljer sig från lavty-
pen främst genom att den är tätare och högre. 
Övergången är successiv. I regel finns samma 
ris i undervegetationen men dvärgbjörk ( Betu-
la nana) tillkommer som ett betydande inslag. 
Lavarna är inte heller så framträdande utan 
mossorna överväger i bottenskiktet. 

Lavrika björkskogar präglar också terräng-
en utefter Lainioälven i öster. Det är en klen-
vuxen skog där marken är täckt av renlav i 
knastertorra, vitskimrande mattor. Märkvär-
digt nog påträffas också buskar av gråvide (Sa-
lix cinerea) som här växer på torr mark. Dess 
normala växtmiljö är annars fuktiga ställen och 
bäckkan ter. 

Det är problem att skilja på skogs- och träd-
gräns utefter Lainioälven och dess biflöden. 
Upplösningen av skogen sker över kvadratmil-
stora arealer över vilka skogen blir allt klenare 
och glesare. 

Utmed en del jåkkar och i sydvända slutt-
ningar tätnar skogen och vegetationen blir nå-
got frodigare. Sådana skogar upptar endast 
mindre ytor men står i bjärt kontrast mot den i 
övrigt mycket torftiga vegetationen. 

Botaniskt intressanta områden 
Ripasjaure. Ett välavgränsat palsmyrområde 
med stor variation av hed, myr och skog. Den 
kalkpåverkade vegetationen i Tidnopaktes 
branter har förts till område 10. 

Väster Nakerjaure. Variationsrikt område 
med ängsskog, viden och ängsmarker vilka 
delvis är kulturbetingade. 

Torneträsks hpl. Myr med mycket välutbil-
dade palsar. 

Öster Bergfors. Ett omväxlande område 
med hedar, palsmyrar och lavbjörkskogar. 
Växtplats för sällsynt växtart. 

Kåppajaureområdet. Variationsrikt område 
med palsmyrar, hedtyper och lavskogar. 

Område 6 63 

Björkskogen är i de flacka dalgångarna låg och gles-
vuxen. 

The birch forest in the valleys is sparse and low. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjäll - 39% av området. 
Björkskog- 41% av området. 37% av skogarna är av 
lavtyp. 4% upptas dessutom av glesa skogar på låg-
fjällens nedre delar. 
Blockmark - 9% av kalfjället. Blockmarker åter-
finns, förutom på kalfjället, även i björkskogslandet 
som uppfrysningsmarker. 
Gräshed- Områdets kalfjäll når inte upp i den mel-
lanalpina gräshedsregionen. 
Rishedar- 80% av kalfjället. Fördelningen av ris-
hedstyperna är nästan en normalfördelning för rishe-
darna inom Norrbottensfjällen. Torr rished domine-
rar med 56%. 30% utgöres av frisk rished. 9% av 
skarp och 5% av våt. 
Lågörtäng- 2% av kalfjället. Ängar förekommer 
främst i väster på lågfjällen norr om Rautasvagge. 
Ängsarealen är mycket låg i området. Förhållandet 
hed/äng är 40, dvs 40 gånger så stor yta upptas av hed 
som av äng. 
Myr- 8% av områdets yta. Andelen våta kärr är hög 
- 23% av myrarealen. Blandad myr upptar 46% av 
myrarealen. Palsar är vanliga på myrarna inom hela 
området. 
Vide- 3% av områdets yta. Viden som heltäckande 
bestånd är vanliga på lågfjällen, speciellt i väster. I 
landskapet vid Lainioälven är viden koncentrerade 
till de små bäckravinerna. Viden som markerats med 
symbol på vegetationskartan förekommer dessutom 
rikligt på områdets myrar. 

Litteratur område 6 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Fries, Th., 1913: Växtgeografi. 

Vegetationskarta. 
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Område 7 

Rensjöns barrskogsområde 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Barrskogsområde. Urberggrund. Fattig vegetation. 

Barrskogsregionen sträcker sig längs Torne älv 
till i höjd med Torneträsks östra del. Enstaka 
tallar och mindre bestånd förekommer dock 
betydligt längre västerut- ända till A biskoda-
len ca 5 mil från den sammanhängande barr-
skogen. Barrskogens övre höjdgräns pendlar 
runt 500-metersnivån. 

Området utgörs av de övre delarna av Torne 
älvs dalgång från Torneträsks östra ände mot 
sydöst med sjöstråken Jekejaure - Alajaure 

samt Koojärvi - L u! ep Stalojaure-Al ep Vuo-
lusjaure . Dalgången utgör ett brett bäcken ut-
an nämnvärda nivåskillnader. I den lilla skalan 
kan dock topografin uppvisa en stark bruten-
het med djupt nerskurna dalar med samma 
orientering som huvuddalarna. Brutenheten 
är orsakad av de två dominerande bergarts-
grupperna i området, gabbro och den s k 
Vaktoserien, som består av lagrade urbergar-
ter. Det enda egentliga fjället är det centralt 
belägna Lulep Patsajäkel som når 780 möh. 
Lägsta delen utgöres av Vakojaure (327 möh) i 
kartbladsgränsen i söder. Områdets många 



~~~~Kalfjäll Osjörk~kog 

Område 7 65 

Osarr~kog • Gran 
Tall 

Barrskogens utbredning i Torneträsksänkan. Kartan baserar sig på flygbildstolkning vilket innebär att en-
staka träd och trädgrupper kan ha förbisetts. 

Distribution of the coniferous forest in Torneträsk valley. The map is based on air photo interpretation, which 
means that single trees or clusters of trees can have been overlooked. 

sjöar visar en långsträckt form i NNV- SSO 
riktning. Berggrunden är fattig på näringsäm-
nen vilket gör att vegetationen är torftig. Vissa 
förekomster av rikare vegetation kan dock på-
träffas i anslutning till källor och bäckflöden på 
sluttande mark. 

Klimatet är kontinentalt med en årsneder-
börd för det centralt belägna Kattuvuoma på 
endast ca 300 mm. Snömärkeslaven (Parmelia 
olivacea) som växer på björkarnas stammar 
markerar medelsnöns övre gräns. Den ligger 
här på endast 30-40 cm över marken. Ä ven 
palsförekomsten tyder på kärva klimatiska be-
tingelser med stark kyla och ringa snödjup . 
Flera växtarter inom området indikerar ett re-
lativt sommarvarmt klimat. 

Ur växtgeografisk synpunkt är detta område 

Tallbestånden når inte ända ner till sjön. Längs 
stranden är det i stället björkskog, hed eller myr 
vilket orsakas av ett kärvare lokalklimat vid sjön. 

The s tands of pine do not reach all the way down to the 
lake. Instead the re is birch forest, heathor mires al o ng 
the shore, due to the mo re severe elimate at the shore. 
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Inom naturreservatet Alajaure påträffas mycket 
gamla tallar, såvällevande som döda. 

Very old pines, both living and dead, are found in the 
Nature Reserve at Alajaure. 

av stort intresse. Det är ett utpostområde för 
både gran och tall. Utbredningen av barrsko-
gen och dess fördelning mellan gran- och tall-
skog framgår av kartan (fig 20). Stora delar av 
barrskogarna utgöres av urskogar vilka är sär-
skilt framträdande i Alajaureområdet och i 
landskapet öster därom. Tallen dominerar 
dessa skogar och går betydligt högre än gra-
nen. Gran och granbestånd förekommer en-
dast i sydöst, i höjd med Vakojaure och Alep 
Vuolusjaure. Ett mindre granbestånd före-
kommer dock så långt åt nordväst som vid 
Torneträsks utlopp. Undervegetationen i tall-
skogen är i stort sett lik björkskogens i angrän-
sande områden, dvs det är ris som dominerar. 
Det är främst kråkbär (Empetrum hermaphro-
ditum), blåbär (Vaccinium myrtillus) och ling-
on (V. vitis-idaea) samt i varierande grad mos-
sor och lavar som utgör växttäcket. Barrsko-
gen har vanligen ett lägre skikt ·w björk under 
de betydligt större tallarna. Mot tallens ut-
bredningsgräns blir björkskiktet tätare och tal-
larna står här glest som överståndare. Det är 
ofta stora, kraftiga tallar med vida kronor som 
vakar över den lägre björkskogen. 

Paittasjärvidalgången 
Barrskogen längs Kalix älvdal söker sig in till 
och omkransar större delen av Paittasjärvi och 
berör därmed vegetationskarta nr 5 Kebne-
kaise med sina västligaste, talldominerade de-
lar. 

Berggrunden domineras av sura urbergarter 
men i norr påverkas vegetationen av mer ba-
sisk berggrund i anslutning till skollgränsen. 

Detta medför att mer krävande arter uppträ-
der längs jåkkarna, bl a längs Alep-Tjabbe. 

Det lokala klimatet ger speciella drag åt ve-
getationen. Nikkaluokta är ökänt som ett 
köldhål. Kallluft "rinner" ner från högfjällen 
och ansamlas i dalen. Då temperaturen är -35 
grader i Nikkaluokta är den ofta 15 grader 
högre i Tarfala 700 vertikalmeter upp i Kebne-
kaisemassivet. Den stränga kylan kombinerad 
med tunt snötäcke medför att uppfrysnings-
marker av block är vittutbredda speciellt söder 
om sjön. 

Botaniskt intressanta områden 
Rensjöns barrskogar har mycket stora natur-
värden genom sin orördhet och betydelse för 
vetenskaplig forskning. Det svårtillgängliga 
Alajaure/Påkketanområdet har visat sig ha be-
tydande värden för dendrokronologiska stu-
dier. Paittasjärvidalgången har vid naturvär-
deringen klassats som ett klass III-område 
p g a de av lokalklimatet orsakade extrema 
vegetationstyperna med palsmyrar, lavskogar, 
omvända vegetationszoneringar och uppfrys-
ningsmarker. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjäll- 10% av området. 
Björkskog- 42% av området. 25% av björkskogen 
utgöres av lavskogar. 18% av området täcks dess-
utom av glesa björkskogar, främst koncentrerade till 
tallskogsområdena. 
Barrskog- 23% av området. 4% täcks dessutorr: av 
gles barrskog i björkskogen. 7% av barrskogen är av 
lavtyp. Ängsskog förekommer ej. Hyggen fanns 
1980 endast i ett mindre område längst i söder. 
Myr - 9% av området. Myrtyperna domineras av 
blandad myr med mosse och kärr. Palsar förekom-
mer allmänt på myrarna. 
Blockmark- Ett par procent av områdets yta upptas 
av blockmarker främst i lägre partier i terrängens 
svackor och i anslutning till myrarna som uppfrys-
ningsmarker. Blockrikedomen är störst i nordväst 
och väster om berget Lulep Patsajäkel. 

Litteratur tJmråde 7 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Länsstyrelsen BD Alajaureområdet. 
1979:13 Naturinventering. 
Rosenberg, M., 1976: Paittasjärvi. 

Naturinventering. 
Statens naturvårdsverk, 
1984: Urskogsinventeringen. 

l 
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Område 8 

Abisko-Vadvetjåkka 

Urvalsgrunder 
Kalfjälls- och björkskogsområde på kalkhaltigt 
berggrundsunderlag. Rik vegetation. 

Abisko- Vadvetjåkkaområdet utgöres av de 
klassiska Abiskofjällen runt västra delen av 
Torneträsk med Njulla, Låktatjåkka, Kårsa-
tjåkka , Vassitj åkka m fl samt gränsfjällen norr 
om Torneträsk med bl a Vadvetjåkka, Lulli-
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Blomrika, sluttande ängar och djupt nerskurna dalgångar karakteriserar de kalkrika Abiskofjällen. Vassi-
vagge. 

The calcareous mountains of Ab is ko are characterized by slopes full of flowers and by deeply cut valleys. 
Vassivagge. 

hatjårro och Vakketjåkka. De två delarna, sö-
der och norr om Torneträsks milsbreda vatten, 
hålls här samman genom likartade berggrunds-
och vegetationsförhållanden. 

Fjällen söder om Torneträsk 
Topografiskt kan ett antal olika delar urskiljas. 
Den björkskogsklädda Abiskodalen domine-
rar landskapet från Abisko till norska gränsen i 
sydväst vid Allakas. Väster om dalgången lig-
ger de vidsträckta Abiskofjällen vars toppar 
som mest, i det glaciärrika Vassitjåkka, når 
1.590 möh. De västra Abiskofjällen är något 
högre och har mer alpin relief än de östra 
fjälldelarna. För att vara uppbyggda av skiffrar 
är dock Abiskofjällen överraskande vilda och 
starkt brutna. Särskilt är detta fallet väster om 
Björkliden och ovan Vassijaure. Dessa bran-
ter har troligen orsakats av överskjutningarna 
mellan olika bergartstyper. I stort kan dock 
fjällen betraktas som rundkulliga då man jäm-
för med de vildare högfjällen i sydöst med bl a 
Mårmatjåkkas hårda högfjäll (omr. 10). 

Från olika håll mynnar stora och framträ-

dan de U-dalgångar i Abiskodalen. Den största 
är Kårsavagge i nordväst medan Alesätnas dal-
gång i söder viker av åt öster, mot Rautasvag-
ge. Mindre, framträdande dalgångar är Lap-
porten och Nissunvagge i öster och Håikan-
vagge i väster. 

Området dräneras i huvudsak av Abisko-
jåkka till Torneträsk där den mynnar i ett vid-
sträckt delta efter passagen av en kilometer-
lång kanjon med lodräta väggar. Alesätno, 
som dränerar mindre delar i söder, rinner 
österut till Rautasjaure och vidare mot Torne 
älv. 

Området som helhet präglas av ett maritimt 
klimat beroende på närheten till Atlanten och 
den låga pasströskeln i väster (se fig. 11). Det 
klassiska e~mplet på nederbördens och kli-
matets förändring i fjällkedjan är jämförelsen 
mellan de meterologiska stationerna Riks-
gränsen och Abisko. Skillnaden i årsnederbör-
den mellan dessa platser på 35 km avtstånd är 
600 mm. Riksgränsens värde hör till landets 
högsta på 900 mm medan Abiskos hör till de 
lägsta på 300 mm. Den nederbördsrika statio-
nen vid Riksgränsen ligger på lovartsidan för 



Område 8 69 

Hedarna i björkskogen och längs Torneträsks stränder uppvisar en intressant kalkpåverkad flora. Mot 
Njulla. 

Theheathsin the birch forests andalongthe shores of Torneträsk exhibit an interesting flora influenced by lime. 
Towards Njulla. 

de nederbördsförande Atlantvindarna medan 
stationen i Abisko ligger i regnskugga på läsi-
dan av det avskärmande Vassitjåkka/Låkta-
tjåkkamassivet (se fig. 21). I väster blir neder-
bördsfördelningen under året utpräglat mari-
tim vilket också visar sig i snömängdsförhållan-
dena. I Riksgränsen når snötäcket ofta värden 
på 120-150 cm, medan det i Abisko sällan 
överstiger 50 cm. Antalet dagar med snötäcke 
är likaså mycket större i Riksgränsen, 30 dagar 
fler än i Abisko. 

skogsregionen 
I Torneträskområdet når tallbestånden trak-
ten av stenbacken i östra änden av sjön och 
sedan återkommer tallen med enstaka utpos-
ter i den varma A biskodalen där den söker sig 
till de varmaste lägena i terrängen. Förutom 
detta undantag tillhör A biskodalen den subal-
pina björkskogsregionen. skogsgränsen ligger 
i allmänhet på 650 möh men stiger i sydslutt-
ningarna till 700 meter och i de allra gynnsam-
maste lägena, som vid Slåttatjåkkå, till inemot 
800 meter. Abiskodalens björkskogar är gles-
vuxna och parkartade med flerstammiga b j ör-

kar. Marken är torr och vegetationen artfattig. 
Kråkbär och lingon (Empetrum hermaphrodi-
tum, Vaccinium vitis-idaea) är de viktigaste ar-
terna men linnea, lappspira och skogsstjärna 
kan liva upp bilden (Linnaea borealis, Pedicu-
laris lapponica, Trientalis europaea). Där snön 
ligger djupare ökar andelen blåbärsris (Vacci-
nium myrtillus). 

Floristiskt sett är dessa skogar ganska mono-
tona men vid fuktstråk med rörligt vatten änd-
ras skogens karaktär. Här byts rismattan ut 
mot en artrik ängsflora. Samtidigt blir björken 
yppigare och inslaget av andra arter i trädskik-
tet som hägg, sälg, rönn och gråal (Prunus 
padus, Salix caprea, Sarbus aucuparia, Alnus 
incana) tillkommer. De rikaste skogarna på-
träffar man på sluttningarna av exempelvis 
Njulla och Slåttatjåkkå där det är gott om snö 
och rikligt av källsprång. Här möter man sko-
gar dominerade av smörbollar och midsom-
marblomster (Trollius europaeus, Geranium 
sylvaticum) och ibland också rena ormbunks-
skogar med strutbräken (Matteuccia struthio-
pteris). I artlistan härifrån finns förutom ovan-
stående arter även: 
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Lofoten Riksgränsen Ab is ko 

Fig . 21. Skiss visande fördelningen av varm och lätt 
atlantisk luft och kall och tung kontinental i en vin-
tersituation. Den varma luften klättrar upp på den 
kalla och avger stora mängder nederbörd. Riksgrän-
sen får ca 900 mm/år medan Abisko endast 3 mil 
österut har 300 mm (Efter Sandström 1936). 

Sketch showing the distribution of w arm, light Atlan-
tic air and of cold, heavy conlinental air in winter. The 
warm air rises above the cold and /arge amount of 
precipitation are produced. Riksgränsen receives 900 
mmlyear of precipitation, whereas Abisko, on/y 20 
miles to the east, receives 300 mmlyear (From Sand-
ström 1936). 

tolta 
fjällkvanne 
trollduva 
lundstjärnblomma 
ormbär 
vänderot 
hundkex 
hässlebrodd 
lundelm 

Kalfjället 

Lactuca alpina 
Angelica archangelica 
Actaea spicata 
Stellaria nemoreum 
Paris quadrifolia 
Valeriana sambucifolia 
Anthriscus sylvestris 
Milium effusum 
Roegneria borealis 

Ovan skogsgränsen finns ofta en bård av viden 
och högörtängar vilka successivt uppåt övergår 
i friska, viderika dvärgbjörkshedar. Ovan des-
sa hedar, där snöskyddet blir sämre, övergår 
vegetationen i en blandning av torra rishedar 
och lågörtängar. Ängsarealen är mycket hög i 
dessa fjäll av lättvittrade, kalkrika skiffrar. 
Ovan l 000 meter tunnas rishedarna ut och 
övergår i mellanalpina gräshedar. 

Förutom som bårder ovan skogen påträffas 
vidsträckta högörtängar i sluttningarna väster 
och sydväst om Alesjaure. 

Delar av Abiskoområdets högörtängar, lik-
som de som finns norr om Torneträsk, har ett 
något annorlunda utseende och uppkomsthis-
toria. Björkskogarna i dessa fjälltrakter drab-
bades av katastrofer 1955 och i mitten av 

1960-talet då fjällbjörkmätaren härjade och 
ödelade stora skogsarealer. I A biskodalen var 
3/4 av skogens gamla träd döda. stubbskott 
gjorde att speciellt hedskogarna ganska snabbt 
repade sig. I fjällsluttningarnas ängsskogar har 
dock inte björken haft samma möjligheter till 
reproduktion och i främst dess övre delar ut-
breder sig därför än idag vidsträckta områden 
med högörtängar med glest stående björkar. 
Särskilt omfattande är dessa högörtängar i 
sluttningarna norr om Torneträsk . 

Vegetationen förändras med lokalklimatet 
dels i höjdled med vegetationsregioner men 
även i nord-sydlig och öst-västlig riktning . Öst-
SJllttningar i fjällen är i regel läsidor dit snön 
blåser från de stormiga västsidorna och där den 
under vintern hopar sig alltmer. Snölegor, 
jordflytning, källsprång, ängsvegetation i både 
skog och på kalfjäll samt viden sätter därför sin 
prägel på östsluttningarna medan västsidorna 
intas av torra rishedar eller skarpa, vindblotte-
hedar där snöskyddet är som sämst. De välbe-
vattnade och kalkrika östsluttningarna, exem-
pelvis på Njulla och Slåttatjåkkå, blir p g a en 
rad gynnsamma ekologiska faktorer något av 
det blomrikaste man kan träffa på i den sven-
ska fjällkedjan. 

Västsidans hedar och vindutsatta topplatåer 
präglas av fjällgröna (Diapensia lapponica) 
och krypljung (Loisleuria procumbens) på 
kalkfattiga marker medan fjällsippa (Dryas 
octopetala) och lapsk alpros (Rhododendron 
lapponicum) dominerar kalkmarkerna. De 
torra hedarna som möter där snöskyddet inte 
är fullt så bra utbildar i kalkrika trakter över-
gångar mot ängen. Kalkhed och kalkäng kan 
här vara svåra att skilja åt om man med hed 
menar sådan vegetation där fjällsippan (Dryas 
octopetala) är karaktärsart. Fjällsippan har en 
vid amplitud och förekommer från rena hedar 
på torr mark, som på Låktatjåkkas sluttningar, 
till fuktigare, mer ängslika växtsamhällen. 

Högre upp mot de mellanalpina gräshedar-
nas klynnetågsmarker (Juncus trifidus) före-
kommer på dessa kalkfjäll arter som fjällkloc-
ka (Campanttla uniflora), fjällarnika (Arnica 
alpina), lappkattfot (Antennaria carpatica), is-
starr (Ca r ex glacial is) och staggstarr (C. nardi-
na). Kantljungen (Cassiope tetragona) med si-
na vita klockor kan på dessa högre nivåer, som 
i passet mellan Njulla och Slåttatjåkka, prägla 
vegetationen. Denna art är inte kalkbunden på 
dessa nivåer vilket den är längre ner i den 
lågalpina regionen. 
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I de västra delarna av Abiskofjällen möter 
ett kargare landskap där fjällen höjer sig till 
den högalpina regionens blockhav och glaciä-
rer. Stora områden intas här också av snölege-
marker vilka ner mot dalgångarna, som i 
Kårsavagge och Håikanvagge, övergår i vid-
sträckta lågörtängar. 

Subalpina hedar 
Hedvegetation finns även här och var nere i 
den subalpina björkskogsregionen. Dessa sub-
alpina hedar finns dels längs Torneträsks strän-
der på starkt vindexponerade sträckor och dels 
här och var inne i Abiskodalen. Björkskogen 
löser upp sig i flikar ner mot sjön på samma sätt 
s.:>m vid skogsgränsen upp mot kalfjället. Ve-
getationsperioden är här förkortad vilket tyd-
ligt märks på björkens senare lövsprickning. 
Dessa subalpina, kalkrika hedar betingas av 
ett lokalklimat som ger upphov till markrörel-
ser som jordflytning och tjälskjutning. Detta i 
sin tur medför att det hela tiden bildas ny mark 
med plats för konkurrenssvaga, ofta sällsynta 
arter. 

På kalkfattig mark dominerar här, liksom på 
kalfjällets vindblottehedar, krypljung 
(Loisleuria procumbens) och fjällgröna (Dia-
pensia lapponica). 

De kalkrika, subalpina hedarna har en artri-
kedom och inslag av sällsyntheter som gör att 
de hör till områdets intressantaste naturtyper. 
Blomningen här inleds i maj med purpurbräc-
kan (Saxifraga oppositifolia) och fortsätter 
med fjälltätört (Pinguicula alpina), lapsk alp-
ros (Rhododendron lapponicum), rosling 
(Andromeda polifolia) och fjällglim (Silene 
acaulis). Den slutar med fjällsippans vita och 
gullbräckans (Saxifraga aizoides) gula eller rö-
da blommor under högsommaren. Bland and-
ra arter märks här: 
kantljung Cassiope tetragona 
dvärgtätört Pinguicula villosa 
brudsporre Gyrnnadenia conopsea 
dvärgyxne Charnarehis alpina 
björnbrodd Tofieldia pusilla 
nätvide Salix reticulata 
hårstarr Carex capillaris 
borststarr C. rnicroglochin 
fjälltåg Juncus arcticus 

Den märkligaste av de subalpina hedarnas 
arter är vår sällsyntaste orkide, lappyxne (Pla-
tanthera oligantha), som vid Abisko har lan-
dets enda förekomster. Arten är i övrigt känd 
endast från några lokaler i nordnorge och i 
Sibirien. 
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Norr om Torneträsk är stora delar av skogen dödad 
av fjällbjörkmätarens larver. Dessa angrepp från 
1950- och 60-talen, syns än idag. 

Large areas of the forest north of Torneträsk were 
killed by a larva. There assaults, from the 50§ and 60§, 
are visible today. 

Fjällen norr om Torneträsk 
Fjällen utefter Torneträsks norra strand visar 
inte på långt när samma djärva topografi som 
amfibolitmassiven i söder. Norr om Pålnovi-
ken i Torneträsks nordvästra ände bildar 
Barduälvens kanjon ett kraftigt hack i fjällked-
jan. Mot öster ligger en rad rundkulliga fjäll 
med Lullihatjårro, Snuritjåkka, Jebrentjåkka 
och Vakketjåkka, vars toppar når mellan 
900-1.150 möh. De olika fjällen är endast 
obetydligt skilda åt. De botaniskt mest intres-
santa delarna här sträcker sig uppför de solex-
ponerade sydsluttningarna från Torneträsks 
stränder genom de frodiga ängsbjörkskogarna 
upp på kalfjällets vidsträckta ängsmarker. 
Gräshedarna på de runda fjällen går tillsam-
mans med vidsträckta snölegemarker i dessa 
nederbördsrika fjäll ner till 900-metersnivån. 

I den långa artlistan från dessa fjäll, som hör 
till de rikaste i fjällkedjan, märks en rad av 
exklusiva arter. 
fjällkrasse 
fjällarnika 
polarsmörblomma 
kransrams 
klippbräcka 
rosenbinka 
lappögontröst 
vippvedel 
lappkattfot 
grönkattfot 
smånunneört 
purpurknipprot 

Braya linearis 
Arnica alpina 
Ranunculus sulphureus 
Polygonaturn verticillaturn 
Saxifraga adscendens 
Erigeron bareale 
Euphrasia lapponica 
Astragalus norvegicus 
Antennaria carpatica 
A. porsildii 
Corydalis interrnedia 
Epipactis atrorubens 
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skogsfru 
guckusko 
dvärgyxne 
brokstarr 

Epipogium aphyllum 
Cypripedium calceolus 
Charnarehis alpina 
Carex bicolor 

huvudstarr C. capitata 
isstarr C. glacia/is 
snöfryle Luzula arctica 
taggbrä~en Polystichum lonchitis 
kalkbräken Gymnocarpium robertianum 

Väster om Barductalens "hack" ligger de 
högre och mer dramatiska massiven Vadve-
tjåkka, med Sveriges nordligaste national-
park, och Päivetjåkka (l 250 resp. l 305 möh) 
med mäktiga branter mot söder. Sydsidan av 
dessa fjäll genomdras av mängder av bäckar 
vilka är resultatet av den mycket höga neder-
börden. Snön, som i skogarna ofta når ett me-
delqjup på flera meter, gör att kalfjällets ängar 
är vittutbredda. Snölegor och jordflytnings-
marker är också vanliga. 

Vadvejåkka och Tjuonajåkka har grävt sig 
djupa raviner i de kalkrika branterna ovanför 
det vidsträckta deltalandet där jåkkarna myn-
nar. Detta deltaland är en värld för sig med 
ängar, björkdungar, blötmyrar, videsnår, sjö-
ar och laguner. I deltalandets inre del möter ett 
parklandskap med björkar och mellanliggande 
ängar. Här finns kulturspår i bl a floran med 
den kulturbundna arten rödven (Agrostis tenu-
is). Spåren tyder på att detta mycket avlägsna 
och isolerade område en gång röjts och utnytt-
jats som slåttermark. 

Botaniskt intressanta områden 
Så gott som hela Abisko-Vadvetjåkkaområ-
det är botaniskt mycket intressant. Själva 
kärnområdet utgöres av Abisko nationalpark 
med fjällen Njulla och Slåttatjåkka. På norra 
sidan av Torneträsk är likaså de botaniska vär-
dena mycket stora, från Vadvetjåkka i väster 
över Lullihatjårro till Vakketjåkka i öster. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjäll- 72% av området. 
Björkskog- 14% av området. 25% av skogen är av 
ängstyp. Ängsskogar är vanligast i Abiskofjällens 
östsluttningar ner mot Abiskodalen samt i sluttning-
arna norr om Torneträsk. Lavskogar är sällsynta. 
Barrskog - Bildar ej bestånd men tall förekommer 
spritt i norra delen av Abiskodalen. 

Den högalpina regionen upptar ca 25% av kalfjäl-
let fördelad på blockmark, extrema snölegor och 
glaciärer. 

Blockmark -14% av kalfjället. Förekommer främst 
i de västliga Abiskofjällen med Vassitjåkka samt på 
Päivetjåkka längst i nordväst. 
Snölegor- 9% av kalfjället. De extrema snölegorna 
som hör till de mellan- och högalpina regionerna 
dominerar. 
Glaciärer- Knappt l% av kalfjället. 
Gräshedar-15% av kalfjället. Utbredningen är stor 
på de runda fjällen med platåartade partier över 
l 000 möh. 
Rishedar - 40% av kalfjället. Den torra risheden 
dominerar med 67% av hedarna. Våt rished är säll-
synt. 
Ängar- 17% av kalfjället. Fjällen är mycket ängsri-
ka och förhållandet hed/äng är här 2,4, en siffra som 
visar att Abiskofjällen hör till de ängsrikaste i Norr-
botten. Andelen högörtäng av ängen är mycket hög, 
närmare 10%. Dessa ängar utgöres dock till stor del 
av f d ängsskogar. 
Myrar - Myrarna är koncentrerade till skogslandet 
där knappt 10% av arealen upptas av myr. Mossar 
uppträder främst i form av blandad myr med inslag 
av palsar längs Torneträsks stränder. 
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Område 9 

Kuokkels urbergsfönster 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Skogs- och lågfjällslandskap . Urberggrund. Fattig 
vegetation. 

Kuokkels urbergsfönster består av två topo-
grafiskt skilda delar . Den norra delen, norr om 
järnvägen, är ett björkskogs- och lågfjällsom-
råde mellan Torneträsk och norska gränsen, 
mellan Vadvetjåkkafj ällen i norr och Abisko-
fjällen i söder. Denna del ligger till stor del 
under 500 möh och hör därigenom till den 
subalpina lågfjällsregionen. Fjället Råtjuvare i 
väster har den högsta toppen på 725 möh me-
dan lågfjällsområdet Kuokkel i öster når drygt 

600 möh. Områdets södra del sträcker sig från 
järnvägen utmed norska gränsen i söder ner till 
Allakas i A biskodalen. Detta parti, med Vas-
sitjåkkas högfjäll i öster, ligger ovan skogs-
gränsen och är betydligt mer kuperat med top-
par på drygt l 300 möh . Det västliga läget utan 
några högre skyddande fjä ll mot Atlanten gör 
att nederbörden är mycket hög , närmare 900 
mm vid Riksgränsen . 

Fjällkedjan byggs upp av fjä llbergarter av 
olika slag vilka vilar på ett urberg. Urberget 
dominerar berggrunden öster om fjä llen men 
kommer även fram på en del håll i väster som 
s k fönster, av vilka Kuokkelfönstret är det 
nordligaste . Området präglas, speciellt i norr, 
av ett tunt moräntäcke med stor areal hällmar-
ker orsakade av glacial erosion . Blockhalten är 
i vissa delar stor och landskapet får ett säreget 
utseende med blocken som ligger på hällarna . 
Kuokkelfönstret påminner i vissa avseenden 
om ett skärgårdslandskap. Sjörikedomen är 
stor och mellan sjöarna ligger hällområden där 
vegetationen är hänvisad till moränfyllda skre-
vor. Björkskogen mellan Torneträsk och nor-
ska gränsen är en hedskog med insprängda 
videstråk i fuktigare partier. Undervegetatio-
nen domineras av blåbär och kråkbär (Vaccini-
um myrtillus, Empetrum hermaphroditum) allt 
efter snöskyddet. Bottenskiktet domineras av 
mossor. Lavar saknas vilket gör att dessa sko-
gar markant skiljer sig från de lavdominerade 
skogarna öster om Torneträsk . Själva 
Kuokkelfönstret kan liknas vid ett pussel med 
små bitar av hed ; block- och hällmarker samt 
björkskogar. Vegetationen är utpräglat fattig 
men vissa västliga arter som hönsbäret (C or-
nus suecica) och fjällbrud (Saxifraga cotyle-
don) gör området något mer floristiskt intres-
sant . 

Botaniskt intressanta områden 
Kuokkelfönstret - karakteristisk vegetations-
sammansättning för ett urbergsområde i de 
västra fjä lltrakterna . 
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Kuokkelområdets urbergsfönster med stor andel hällar och sjöar ger associationer till ett skärgårdslandskap. 

The Archean rock window in the Kuokkel area, with its /arge amounts of bare bedrock and its lakes, is 
reminiscent of the landscape of the archipeligos. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Björkskog- 17% av området. 16% av skogarna ut-
göres av ängsskogar. Lavskog saknas. 
Block- och hällmarker- 27% av området. Hällmar-
ker utgör en stor del av dessa. 
Rishedar- 24% av områdets yta. Den torra typen 
dominerar helt med 83%. Övrig rished är av frisk 
typ. 

Lågörtäng - 5% av området. De är främst kon-
centrerade till den södra delen. Själva Kuokkel-
fönstret saknar ängar. 
Snölegor- 4% av området. De är koncentrerade till 
den södra delens något högre fjäll. 
Myrar- 2% av området. Palsar saknas. 
Sjö - 14% av områdets yta. De sjörikaste, lägre 
delarna i norr upptas till >20% av flikiga småsjöar. 



Område 10 Mårrna 

Kebnekaise-Kårsatjåkka 

o 1 o 20km 
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De centrala delarna av Kebnekaise med Tarfaladalen i förgrunden. 

Urvalsgrunder 
Högalpint landskap. Amfibolitberggrund. 

Detta nordliga högfjällsområde är, tillsam-
mans med Sarek, det största högfjällsområdet i 
den svenska fjällkedjan. Det upptar en yta på 
närmare 2 500 km' och sträcker sig från Lapp-
orten vid Abisko i norr till Sjöfallet i söder. 
Det hör härigenom till flera av de stora fjälläl-
varnas vattensystem. 

Den hårda, för väder och vind motstånds-
kraftiga, amfiboliten är den helt förhärskande 
bergarten. Den ger upphov till mycket drama-
tiska fjällformer där nivåskillnader på mer än 
tusen meter mellan dalbotten och fjälltopp är 
vanliga. Ur botanisk synpunkt är dock amfibo-
litberggrunden mindre intressant och de bota-
niskt intressanta delarna är främst knutna till 
de kalkförande bergarterna längs Tjäktjavag-
ges västsida. Kalkrik berggrund uppträder 
också längs skallgränsen mellan fjällkedje-
bergarterna och urberget. Denna skallgräns 
går längs Vistasvagge och in i Ladtjovagge 
samt lokalt i mellersta delen av Tjäktjavagge 
och längs Teusadalgången. 

Flera stora vattendrag, tidvis gråa av glaciär-
slam, dränerar detta vidsträckta område. De 
nordligaste fjällen avvattnas dels genom ett 
antal smärre vattendrag till Torneträsk men 
stora vattenmassor samlas i Alesätna vars slam 
avsätts i ett stort delta i västra delen av Rautas-
jaure. Vistasjåkka och Ladtjojåkka samman-
flödar i Paittasjärvi vid Nikkaluokta. Vistas-
jåkka utbildar här ett ansenligt deltalandskap 
med meandring och lagunsjöar utmed en mer 
än en millång sträckning i dalgången. Ladtjo-

jåkkas slamrika glaciärvatten sedimenteras i 
Ladtjojaures västände där ett flera kilometer 
långt deltalandskap är uppbyggt. Den högre 
liggande, och därmed nästan helt skogfria, 
Tjäktjavagge avvattnar de västliga delarna av 
Kebnekaisemassivet via bl a V. Kaskasajåkka 
och Kuoperjåkka. sedimenten härifrån avsätts 
i landdeltan på flera platser längs Tjäktja-
jåkkas lopp ner mot Padje-Kaitumjaure. Ett 
vidsträckt sådant deltalandskap med viderika 
kärr finns väster om Singistugorna. Vid 
Padje-Kaitumjaure ändrar vattendraget rikt-
ning mot OSO i Kaitumälvens dalgång. Områ-
dets sydvästligaste delar med Teusa- och 
Kakerjaure hör till St. Luleälvs vattensystem 
och är de enda vattnen inom området som är 
påverkade av vattenreglering. 

Om själva högfjällen, vars blockhav upptar 
närmare hälften av området, finns det i dett<'. 
botaniska sammanhang inte så mycket att sä-
ga. Block, glaciärer och perenna snöfält domi-
nerar helt kartbilden och även om det finns 
kärlväxter nästan upp till toppen oav Kebne-
kaise är art- och individrikedomen liten. De 
branta fjällen gör att zonerna mellan vegeta-
tionsregionerna blir smala. Det blir nästan in-
gen plats kvar för gräshedar, rishedar och äng-
ar på fjällsidorna om inte dalgångarna breder 
ut sig nedanför fjällen. På vissa platser som i 
Vistasvagges nedre, västra del gränsar björk-
skogen direkt mot blockmarken. Gräshedarna 
tar endast 13% av kalfjällets yta i anspråk, 
vilket inte är så mycket mer än snölegornas och 
glaciärernas sammanlagda yta. Störst utbred-
ning har gräshedarna mot öster där fjällen ofta 
bildar platåer på ca l 100 möh. 
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The central parts of Kebnekaise with Tarfala valley in the foreground. 

Dalgångarnas lågalpina delar med rishedar 
och ängar uppträder på ett regelbundet sätt 
styrt av ekologiska och klimatiska förhållan-
den. Snödjupet är ofta stort i dalgångarna och 
snöskyddet under vinter och vår gott. Detta 
medför att dalgångarnas botten täcks av friska 
dvärgbjörkshedar med torra kråkrishedar där 
snöskyddet lokalt inte är fullt så bra som på 
mindre höjder och längre upp på sluttningar-
na. I vissa lägen där kalluften ansamlas i dal-
bottnen får den känsligare friska risheden vika 
för torr eller skarp rished. Upp mot den mel-
lanalpina gräshedsregionen där snön ligger 
kvar så länge att sommaren blir för kort för 
risen utbreder sig ängsmarker. Dessa ängar är 
vanliga i de flesta dalgångarna. Ner mot björk-
skogen där fuktigheten är större utformas de 
ibland som viderika högörtängar, som längs 
Vistasvagges östsida. 

Björkskogen söker sig på flera håll längs 
dalgångarna långt in bland högfjällen. De stör-
sta är Rautas-, Vistas-, Ladtjo-, Kaitum- och 
Teusajauredalgångarna. Björkskogarna ut-
görs av en blandning av hed- och ängstyper. 
Ängsskogarna är vanligast i sydlägen en bit 
upp på sluttningen, längs jåkkar och på deltan 
och intar avsevärda arealer som i Vistasvagge 
och längs Alesätno. 

Här nedan följer en beskrivning av några 
delområden. 

Tuoptetjåkkah-Tidnopakte 
Högfjällsområdet på norra sidan av Torne-
träsk har p g a berggrundsförhållanden förts 
samman med det stora centrala högfjällsområ-

det söder därom. Fjällen byggs på likartat sätt 
upp av amfibolit och har en kalkrik skollgräns 
åt öster. Fjällens övre delar, mellan 
l 100-1 600 möh domineras av blockhav. Al-
pina gräshedar förekommer främst inom höjd-
intervallet 900-1 100 möh. Mot Torneträsk 
bildar skollgränsen markanta branter under 
vilka det växer ängsbjörkskogar. Den lågalpi-
na regionen domineras av friska rishedar med 
mycket stort inslag av viden. 

I öster avslutas det ståtliga fjället Tidno-
pakte med en flera hundra meter hög, lodrät 
brant. Mot dalbottnen övergår denna i ett vid-
sträckt blockhav av skiffer och gulvit dolomit. 
Artrikedomen är stor med förekomst av flera 
sällsyntheter. 
fjällklocka 
klibbig fetknopp 
purpurbräcka 
lappfingerört 
svartbinka 
klippveronika 
fjällspira 
kantljung 
lapsk alpros 
vityxne 
dvärgyxne 

Rautasvagge 

Campanu/a uniflora 
Sedum villasurn 
Saxifraga oppositifolia 
Potentilla nivea 
Erigeron humilis 
Veronica fruticans 
Pedicularis hirsuta 
Cassiope tetragona 
Rhododendron lapponicum 
Leucorchis albida 
Charnarehis alpina 

Den nordligaste av de stora dalgångarna 
går från öster till väster där den når fram till 
Abiskodalen vid sjön Apparjaure. Sjön Rau-
tas östra delligger i en smal passage omgiven 
av höga branter med bl a Neittapakte i norr 
och Lulep Välivare i söder. Väster härom vid-
gar sig dalen med omfattande björkskogar runt 
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Vegetationszonerna är smala i de branta högfjälls-
massiven och avståndet mellan glaciären och ängar-
na i Stuor-Räittavagge är inte långt. 
The vegetation zones are narrow on the steep alpine 
massifs and the distance between the glacier and the 
meadows in the Stuor-Räittavagge is not great. 

deltalandskapet i sjöns västände. Björkskogen 
sträcker sig närmare en mil åt väster från Ra u-
tas på en nivå av ca 700 möh. Längre västerut 
präglas dalgången av torra och friska rishedar, 
viden samt smärre myrpartier. I dessa myrar 
finns välutbildade palsar vilket är ovanligt för 
ett så västligt läge. Dessa tyder, liksom dal-
bottnens subalpina hedar, på snöfattiga förhål-
landen och sträng kyla. 

Tjäktjavagge och fjällen väster därom 
Dalgången höjer sig från 580 möh i söder vid 
Padje-Kaitumjaure till ca 900 möh vid sjöarna 
mot Tjäktjapasset. Dalgången är, så när som 
på ett mindre område i söder, skoglös. Enstaka 
björkar kan man dock finna i sydbranterna vid 
Singistugorna. 

Tjäktjadalgången utgör även en berg-
grundsgräns. Högfjällen i öster byggs upp av 
hårda amfiboliter medan fjällen i väster utgö-

res av glimmerskiffrar med kalkstråk i branter-
na mot dalgången. Fjällen i väster är i regel 
låga och runda (ca l 300 möh) med gräshedar 
på de övre partierna. I dalgångarna som kom-
mer från väster och mynnar i Tjäktjavagge 
finns rikligt med ängar. Fjällsidorna i denna 
västra del hyser mycket artrika, kalkpåverka-
de växtsamhällen där arter som lapsk alpros 
(Rhododendron lapponicum), fjällsippa (Dry-
as octopetala), purpurbräcka (Saxifraga oppo-
sitifolia) och klippveronika (Veronica fruti-
cans) ej är ovanliga. På de högre gräshedsmar-
kerna finns kantljung ( Cassiope tetragona) och 
fjällspira (Pedicularis hirsuta) och med litet tur 
kan man hitta den lilla fjällklockan ( Campanu-
la uniflora). Ett av dessa botaniskt mycket rika 
fjäll är Matertjåkka norr om Näsketvagge. 

Vistasvagge 
Kebnekaises högfjällsområde begränsas i öster 
av Vistasvagge som, från Paittasjärvi i söder 
mot nordväst leder till Abiskofjällen. VistaS-
vagge är en djupt nerskuren, björkskogsbe-
vuxen U-dalgång. 

Björkskogen domineras av hedskogar men 
frodiga ängsskogar finns i anslutning till bäc-
karna och på deltat samt i en bård upp mot 
kalfjället. Stora områden i björkskogens övre 
delar har härjats av fjällbjörkmätarens larver 
och består därför mest av döda träd med en 
frodig "undervegetation" av höga örter. Örtri-
ka björkskogskärr, en vegetationstyp som ej är 
vanlig i fjälltrakterna, finns här och var, bl a 
vid bäckarna från Tuopmatjåkka. 

Långt norrut på dalens östra sida, i höjd med 
Råvekårsa, finns några mindre tallbestånd 
som utposter från Paittasjärvidalgångens tall-
skogar. 

skallgränsens kambrosilur med kalk går upp 
i en bård längs Vistasvagges sidor men ger bara 
lokalt upphov till rikare vegetation. Utmed 
östsidan kastar sig på flera ställen bäckarna ner 
i vattenfall och i de kraftigt nerskurna fårorna 
finns här och var en artrik högörtvegetation. 

Ladtjovagge 
Porten in mot Kebnekaise, Ladtjovagge, når 
man idag med bil eller buss till Nikkaluokta, 
medan man för bara några år sedan fick avsluta 
landsvägsresan vid Pirttivuopio och ta båt förbi 
Vistasjåkka till Nikkaluokta. Vandringen mot 
väster går genom en i början bred björkskogs-



Vistasvagges björkskogsklädda dalgång skär djupt 
in i högfjällen öster om Kebnekaise. 

Vistasvagges' birch-forest-e/ad valley cuts deeply into 
the high alpine area east of Kebnekaise. 

beklädd dalgång, där man i fonden ser Tuolpa-
gårni med sin egendomliga kittel resa sig från 
det inre av dalgången. Fjällen mot norr är 
fortfarande relativt låga och runda och inte 
förrän någon halvmil väster om Ladtjojaure 
möts man av det imponerande högfjällsmassi-
vet. Hedbjörkskogen dominerar i dalgången, 
men i öster finns också en dellavrika björksko-
gar betingade av det hårda klimatet med bl a 
sträng kyla i låglanden vid Nikkaluokta. Kylan 
"rinner" ner i dalbottnen och temperaturskill-
naderna mellan Tarfala på l 130 möh och 
Nikkaluokta på 465 mö h kan vara mycket stor. 
Då temperaturen i Nikkaluokta är -35 grader 
är den ofta 15 grader högre i Tarfala ( -20). 

Ängsbjörkskogar finns som ett band upp 
mot kalfjället ovan hedskogarna och även i 
anslutning till deltalandskapet vid Ladtjo-
jaure. 

Vid Tarfalaålke, där skallgränsens kalkrika 
kambrium går i dagen, finns en liten men kraf-
tigt markerad brant med flera intressanta syd-
bergsväxter. Den sällsynta sanddraban (Draba 
nemorosa) finns här på Nordens nordligaste 
lokal. Andra krävande arter är tuvbräcka 
(Saxifraga caespitosa), purpurbräcka (S. oppo-
sitifolia), klippveronika (Veronica fruticans), 
hårstarr ( Carex capillaris) och klippstarr (C. 
rupestris). På myrarna väster om Tarfalaålke 
finns på flera platser stora bestånd av brud-
sporren (Gymnadenia conopsea). 

Utmed dalgångens sidor, speciellt mot sö-
der, dyker den kalkrika skallgränsen här och 
var fram i form av mörka små branter. Ända in 
i den allra västligaste delen av Ladtjovagge, 
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söder om Singitjåkka, hittar man dem med sin 
rika flora av bl a alpros (Rhododendron lappo-
nicum) och kantljung ( Cassiope tetragona). 

Väster om fjällstationen glesnar björksko-
gen och dalgången vidgar sig och övergår i 
öppna hedar i dalbottnen. Fjällsluttningen i 
sydläget under Kebnekaisemassivet har fukti-
gare marker med mycket ängsvegetation, fris-
ka och våta rishedar vilka kan vara besvärliga 
att ta sig fram genom men som är väl värda 
detta besvär med tanke på dess rika flora. 

Kebnekaise högfjällsområde 
Ur botanisk synpunkt finns på denna översikt-
liga nivå egentligen inte så mycket att säga om 
själva högfjällsmassivet Kebnekaise. Block-
hav, glaciärer och snölegor dominerar hela 
kartbilden. De kraftigt nerskurna dalgångar-
na, som Stuor-Räitavagge, har gräshedar med 
närmast arktiska tundradrag med uppfrys-
ningsmarker och jordflytning som gör att den 
artfattiga floran blir mycket gles. De lägre fjäl-
len, öster om Tarfalavagge, på l 300-1 500 
mö h är bevuxnna med gräshedar med domine-
rande klynnetåg (Juncus trifidus) i glesa för-
band. 

Tensavagge 
Den sydligaste öst-västliga genombrottsda-
len med Kårsatjåkkas högfjäll i norr och Kal-
laktjåkkas i söder. Dalgången är mycket trång 
med branta sidor i passet söder om Kårsa-
tjåkka men vidgar sig mot väster, i höjd med 
Teusajaurestugan och mot öster och Kaker-
jaure. Björkskogen skär genom hela område 
10- en björkskog som domineras av hedtyp. 
Frodigare ängstyp uppträder vid Teusajaures 
östände nedanför kalkrika branter. Ovan 
björkskogen under Kårsatjåkkas stup finns 
stora ängsmarker vilka i gynnsamma lägen 
även är utformade som högörtängar. Längs 
Ätnajåkka söker sig ängsmarkerna långt in i 
Kårs at j åkkamassi vet. 

Botaniskt intressanta områden 
Tidnopakte - rik brant- och sydbergsvegeta-
tion. 
Övre Rautasvagge- orörd dalsträcka med väl-
utvecklade ängsskogar. 
Sydbranterna under Adnjetjårro och Kiellas-
tjåkka - vittutbredda högörtängar. 

J 
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Utmed Tjäktjavagges västsida reser sig branta, grö-
na berg där kalkrikedom och hög nederbörd ger 
upphov till praktfulla ängar. Matertjåkka. 

Steep, green mountains rise along the west side of 
Tjäktjavagge, where abundant lime and high preci-
pitation give rise to magnificent meadows. 

Norr om Kierkaure i Rautasvagge- kalkpåver-
kade hedar. 
Neittapaktes sydbrant- rik vegetation. 
Vistasvagge - stort deltalandskap. Ängssko-
gar. Björksumpskog. Högörtängar. 
Ladtjovagge - rik vegetation i anslutning till 
branter i dalens sidor. Ängar och våt hed under 
Kebnetjåkka med rik flora. Delta i Ladtjo-
jaure. Sydväxtberg vid Tarfalaålke. Tarfala-
vagge med rik vegetation och välutbildad vege-
tationszonering. 
Tjäktjavagge- rik vegetation och vittutbredda 
ängsmarker i väster. stora landdeltaområden. 
Teusajaures sydostände- rik vegetation. Hög-
örtängar. Ängsskogar. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmarker- Den högalpina regionen omfattande 
blockmarker, glaciärer och extrema snölegor upptar 
tillsammans 54% av kalfjället. Av detta är 46% 
blockhav. 
Gräshedar - Den mellanalpina gräshedsregionen 
upptar 13% av kalfjället. 
Rishedar-Upptar 18% av kalfjället. Fördelningen 
mellan rishedstyperna är nästan ett genomsnitt för 
hela norrbottensfjällen med 12% för de skarpa, 52% 

för de torra, 31% för de friska och 4% för de våta. 
Ängar- Kalfjällets ängsareal är 10% vilket är ett 
mycket högt värde. Förhållandet hedläng blir där-
med 1,8 vilket ger ett av de högsta värdena för norr-
bottensfjällen. Vi måste då tänka på att det bara är 
förhållanden inom den lågalpina regionen som beak-
tas. Hedens och ängens sammanlagda yta av kalfjäl-
let är bara 28% mot ett "n ormalf j äll" med över 50%. 
De ekologiska förhållandena i de välavgränsade dal-
gångarna är gynnsamma för ängsbildningen. Av 
ängarna är 5% högörtäng. Dessa finns främst i ras-
branter eller som en bård ovan björkskogen. Stora 
högörtängar finns i Alesätnas dalgång, i Vistasvagge 
samt i Ladtjovagge. I Vistasvagge utgöres delar av 
dessa ängar av ängsbjörkskogar som härjats av fjäll-
björkmätarlarver och där träden till stor del är döda. 
Viden - som bestånd upptar l%. Störst utbredning 
har de i Rautas- och Vistasvagge men viden finns 
dessutom rikligt i Ladtjovagge och längs Tjäktja-
jåkka men då markerade med symboler på kartan. 
Björkskogen - Upptar 7% av området. 63% är av 
hedtyp. 34% är av ängstyp vilket är norrbottensfjäl-
lens högsta värde. Av fjällbjörkskogarna inom den 
karterade delen av Norrbotten är 11% ängsskog. 
Orsaken till den stora andelen är, liksom för ängar-
na, gynnsamma ekologiska lägen i trånga dalgångar. 
Knappt 3% av björkskogen inom området är av 
lavtyp. Den återfinns i lokalkontinentala områden 
vid Nikkaluokta. 
Myren- Upptar endast någon dryg % av hela områ-
dets yta. Den är främst koncentrerad till den lågalpi-
na regionens lägre delar. A v skogsregionen upptas 
17% av myr. Deltaområdenas myrar är ofta blötmy-
rar med norrlandsstarr (Carex aquatilis) och viden. 
20% av myren utgöres av backkärr. 
Barrskog- Några mindre bestånd med tall uppträder 
långt norrut i Vistasvagge i höjd med Kaskasavagge. 
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Område 11 

Kaisepakte-Kebnekåpma 

l 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Lågfjällsområde på urberggrund. Risheds- och 
ängsdominerat. Viderikt. 

Öster om högfjällen med bl a Kebnekaise och 
Mårmatjåkka sänker sig fjällen till nivåer runt 
l 200 möh och bildar vad man skulle kunna 
kalla en förfjällsplatå. Denna platå, som vilar 

på urberg, skiljer sig markant från område 12, 
Tjäpetjåkka- Kaitumjauredalgången som har 
ett likartat läge och berggrund , genom sin sto-
ra ängsareaL 

Området sträcker sig från Stordalen vid 
Torneträsk till Paittasjärvidalgången i söder. 
Det delas av Rautasvagges björkskogsklädda 
dalgång och blir härigenom uppdelad i två hal-
vor som skiljer sig åt vegetationsmässigt. Den 
norra halvan är ett vegetationsmässigt ganska 
normalt östligt fjällområde med normalfördel-
ning av rishedar, lågörtsängar och gräshedar. 
Torra rishedar dominerar här den lågalpina 
regionen med ett markant inslag av vittutbred-
da viden längs de många småjåkkarna ner mot 
Torneträsk längst i nordväst. Ovan l 000 me-
ters höjd utbreder sig gräshedar på de runda 
fjällen Kaisepakte och Luovare . Lågfjällsom-
rådet söder om Rautasvagge byggs likaså upp 
av runda lågfjäll med höjder på ca l 100meter 
och breda dalgångar. Centralt samlar sig här 
vattnet från ett otal små videomkransade vat-
tendrag till Lävasjåkka som rinner vidare mot 
öster. På dalens botten runt Valasjaure har ett 
stort vide- och myrlandskap av tundrakaraktär 
utbildats med frostmarker och palsmyrar. I 
dalgångarna upptar lågörtängarna avsevärda 
arealer vilka upp mot fjällsidorna glidande 
övergår i gräshedar. Ovanför skogen i VistaS-
vagge i väster finns rikligt med högörtsängar 
och viden med bl a smörbollar (Trollius euro-
paeus) och rosenrot (Sedum rosea). 

Genom det i huvudsak fattiga området går 
skallgränsen mellan urberg och fjällbergarter 
och botaniskt rika lokaler uppträder därför 
bl a vid branterna vid Kaisepakte och Luovare 
i norr samt på Kebnekåbma i söder. Rikinsla-
get är ofta inte stort i lågörtängar och gräshe-
dar men vissa kalkindikerande arter finns här 
och var som i listan från lågörtängarna ovan 
Vistasvagge . Bland arterna här märks: 
fårsvingel Festuca ovina 
vårbrodd Antoxantum odoratum 
kruståtel Deschampsia flexuosa 
styvstarr Carex bigelowii 
axfryle Luzula spicata 
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De runda lågfjällen på urbergsunderlaget öster om Vistasvagge är mycket ängsrika. Kebnekåbma. 
The low, round mountains on the archean rock goundation east of Vistasvagge have many meadows, Kebne-
kåbma. 

smörblomma 
rosenrot 
fjällkåpa 
fjällfibbla 
fjällkattfot 
fjällskära 
fjällnejlika 
fjällveronika 
gullris 
lappspira 
fjällviol 
polarvide 
dvärgvide 

Ranunculus acris 
Sedum rosea 
Alehemilla alpina 
Hieracium alpina 
Antennaria alpina 
Saussurea alpina 
Visearia alpina 
Veronica alpina 
Solidago virgaurea 
Pedicularis lapponica 
Viola biflora 
Salix polaris 
S. herbacea 

Botaniskt intressanta områden 
Luovare och Kaisepakte med rik vegetation. 
Kebnekåpmas rika ängar och gräshedar. 
Käckejaures och Valasjaures vide- och 
palsmyrlandska p. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmark- 8% av kalfjället. Blockrikedomen är i 
övrigt låg. 
Gräshed - 19% av kalfjället. 
Rishedar- 44% av kalfjället. Närmare 70% utgöres 
av torra rishedar. 27% är av frisk typ och knappt 3% 
våt. 
Lågörtäng- 20% av kalfjället. I söder ökar ängsan-
delen till30%. Förhållandet hed/äng ligger på drygt 

2, dvs hedarealen är dubbelt så stor som ängsarea-
len. Orsaken till de vittutbredda ängarna på urbergs-
underlaget måste sökas i snö- och berggrundsförhål-
landena. Delar av området byggs upp av skiffrar som 
ger upphGv till en finkornsrikare jordmån. Denna 
faktor tillsammans med mycket snö och ett konti-
nentalt, varmt sommarklimat kan vara orsakerna till 
de blomrika och väldränerade ängarna. 
Viden- Närmare 7% av totala ytan. Detta är Norr-
bottensfjällens högsta värde- flera procentenheter 
högre än det norra taigalandskapet vid Tavvavuoma 
och Råstojaure. I den södra halvan stiger andelen 
viden till 9%. Det är främst fråga om meterhöga 
viden som täcker väldiga arealer i svackan vid 
Käckerjaure-Valasjaure och i sluttningarna ner 
mot Paittasjärvi. Videna är ganska väl koncentrera-
de till dessa områden men finns dessutom i hedarna 
ner mot Paittasjärvi i söder och i rishedarna runt 
områdets sjöar. 
Myr- l% av områdets yta. De flesta myrarna inne-
håller palsar. Fördelningen mellan torra och blöta 
kärr samt risiJlyrar är jämn. 
Björkskog- 3% av området upptas av Rautasvagges 
björkskogar av vilka 113 är av ängstyp. Björkskog 
söker sig också upp i sydsluttningarna väster om 
Rautas mot Kuolpannjunnje. 

Litteratur område 11 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Sandberg G., 1963: Luopakte. Vegetations-

beskrivning. 
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Tjäpettjåkka-Kaitumdalgången-
Satihaure 

Urvalsgrunder 
Lågfjällsområde på urberggrund. Risheds-och gräs-
hedsdominerat. 

Detta stora östliga lågfjällsområde delas in i ett 
par delområden av Kaitumälvens dalgång med 
de tre långa Kaitumsjöarna. I norr avgränsas 
området av Paittasjärvidalgången i Kalixäl-
vens vattensystem. I söder utgör gränsen St. 
Luleälv med Satihaure. 

Lågfjällsområdet mellan 
Kaitumsjöarna och Paittasjärvi 
Med en västlig gräns ungefär vid Savovagge 
domineras norra delen av område 12 av runda 
fjäll med toppar på l 300-1 400 möh i väster 
och 800-900 möh i öster. Breda dalgångar på 
700-800 möh gör att nivåskillnaderna i detta 
landskap är små. De vidsträckta lågfjällen når i 
regel ej upp i den högalpina regionen utan på 
dess vidsträckta krön dominerar mellanalpina 

gräshedar. Dessa är ofta av tätvuxen typ med 
styvstarr ( Carex bigelowii) som är vanlig i om-
råden med bättre snöskydd. Mot öster sänker 
sig området ytterligare och här, där fjällen är 
lägre, dominerar torra, lavrika rishedar. Den 
lågalpina regionen har ur vegetationssynpunkt 
karakteristiska drag för de östliga urbergsfjäl-
len med en liten ängsareaL Lågörtängar på-
träffas främst i nordväst, väster om Tjäpettjåk-
ka, där Kaukuljåkkas viderika dal drar upp 
mot Tjäktjavagge i väster. 

En stor och bred dalgång skär igenom områ-
det från väster, från Palta vare, mot nordost 
över Seitajaure och vidare mot öster längs 
Kirjasjåkka. Dalgången ligger på 700-800 
möh och kransas av friska dvärgbjörkshedar 
med stort videinslag. I dalgångens botten är 
myrarealen hög. Det är främst rismyrar med 
stort videinslag som ofta övergår i rena vide-
områden. Över stora arealer finns också våta 
rishedar vilka glidande övergår i viden eller 
myr. I regel är det lågvuxna viden men vid 

Between Kaska-Kaitumjaure and Harrejaure, below the magnificent slopes of Tjikkompakte, there is an 
extensive area of bogs and palsen. 



några platser, som vid Tjäpet-jauratjah och 
väster om Seitajaure, reser sig stora videsnår 
av grönviden (Salix phylicifolia) utmed vatten-
dragen med en höjd av 3-4 meter. Ett bistert 
klimat i dalgångarna gör att de ständigt frusna 
palsmyrarna, ofta i form av stora flak, är vanli-
ga. Speciellt välutbildade är de väster om 
Seitajaure där åtskilliga småtjärnar vittnar om 
palsarnas slutliga öde - koll~ps. Blockrika 
uppfrysningsmarker vid sjöarna vittnar om 
samma klimatpåverkan. Mot söder vidgar sig 
Kirjasjåkkas dalgång och sänker sig samtidigt 
ner på en nivå där björkskogen kommer in. 

Kaitumjauredalgången 
Björkskog omger dalgången i hela dess sträck-
ning från öster till väster. Utmed några sträc-
kor är den gles eller saknas som på 
Kaska-Kaitumjaures västra sida. Närmast 
sjöarna finns här och var trädlösa, subalpina 
marker där vind och kyla ger upphov till spe-
ciella förhållanden som palsmyrarna och lav-
björkskogarna sydost om Kaska-Kaitumjaure. 
Större delen av området ligger på urberggrund 
med en fattig vegetation. Det tväras emellertid 
över av fjällkedjerandens bildningar med kalk-
rika bergarter och, i anslutning härtill, växtrika 
fjällbranter på ömse sidor om Kaska-Kaitum-
jaure liksom på det isolerade fjället Akavare. 
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Det är särskilt i söder, där Tjikkompakte stu-
par ner mot sjön, som man finner en rik vege-
tation. De vackra, men inte särskilt stora, del-
talanden som bildas av småjåkkarna runt 
Kaska-Kaitumjaure är botaniskt intressanta. 
Här finns inslag av högalpina arter, och, som 
vid Livvamjåkkas deltalandskap, kalkpåver-
kad vegetation. Bergsbranterna och talusbild-
ningarna hyser på en del platser högörtängar, 
som vid Tjålmetjåkkas och Tjikkompaktes 
branter. 

Området mellan Harrejaure och Kask a-Kai-
tumjaure upptas av myrar och slingrande små-
jåkkar. Här uppträder stora palsmyrar och he-
darna utgöres av viderika, våta rishedar med 
halvmeterhög dvärgbjörk ( Betula nana). I det-
ta områdes nordvästra hörn blandas myrarna 
med tundrapolygoner och isälvsavlagringar 
med så rörligt material att rena stenöknar och 
även sanddyner utbildats. Detta är ett mycket 
säreget landskap med få motsvarigheter i lan-
det. 

Lågfjällen mellan Kaitum- och 
Satihauredalgången 
Mellan Kaitum- och Satihauredalgångarnas 
björkskogar och öster om Kårsatjåkkas högal-
pina blockmarker utbreder sig ett av gräs- och 
rishedar dominerat lågfjällsområde. I väster, 

Mellan Kaska-Kaitumjaure och Harrejaure, nedanför Tjikkompaktes magnifika branter, ligger ett vidsträckt 
palsmyrområde. 
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• Gräshed av styvstarrtyp (Carex bigelowii). CJ Gräshed av klynnetågtyp (Juncus trifidus). 

Fig. 22. Gräshedar inom kartbladet Kebnekaise. 
Grassheaths on map Kebnekaise. 

runt och öster om sjön Lermejaure, utbreder 
sig ett närmast undulerande gräshedslandskap 
där ängslika gräshedar dominerade av styv-
starr ( Carex bigelowii) är vanliga (se diskus-
sion om gräshedar nedan). 

Längre österut utgöres den här vattendela-
ren mellan Kaitumälven och St . Luleälv av 
lågfjäll med friska rishedar där videinslaget 
kan vara mycket stort. En gles björkskog, vars 
gleshet troligen beror på angrepp av fjällbjörk-
mätarlarver, intar stora arealer av rishedarna 
norr och öster om Harrejaure. Myrrikedomen 
är hä: hög och i de blöta kärren och blandmy-
rarna finns även palsar. Söder om Kirkatjåkka 
i öster utbreder sig enorma backkärr i slutt-
ningen omväxlande med våta rishedar och vi-
den. Dessa "våta" sluttningar övergår succes-
sivt i Satihauredalgångens björkskogar som i 
dessa delar utgöres av en väldig mosaik av myr, 
våt hed, tjärnar och björkskog. 

Satihauredalgångens björkskogar 
Mellan fjällen söder om Kaitumjauredalgång-
en och Satihaure utbreder sig ett skogsland-
skap där barrskogarna förts till ett eget vegeta-
tionsgeografiskt område, nummer 17. Ett mils-
brett björkskogsland upptar den platåartade 
delen mellan barrskogen och fjällen över vars 
yta på ca 550 möh några lågfjäll på upp till870 

Artrika styvstarrhedar ( Carex bigelowii) vid Lerme-
jaure. 

A sedge-heath (Carex bigelowii) at Lermejaure that 
has many species. 

meter reser sina rishedshjässor. Detta land-
skap utgör ett mosaikartat övergångslandskap 
mellan taiga och kalfjäll. Björkskogen är upp-
splittrad av otaliga myrar och hedar , ofta våta 
rishedar. Ett mer kontinentalt klimat i lä bak-
om höga massiv orsakar de taigalika förhållan-
dena med palsmyrar, blocksänkor och lav-
skogsinslag. Enstaka tallbestånd förekommer i 
björkskogen långt upp mot kalfjället . Frodiga 
ängsskogar uppträder främst under branterna 
vid Karanis, vid Vietas och under Altas. 

Gräshedar 
Den mellanalpina regionens gräshedar upptar 
ca 19% av området. De karakteriseras av glest 
bevuxna marker där klynnetåg (Juncus trifi-
dus), styvstarr (Ca r ex bigelowii) och fårsvingel 
(Festuca ovina) dominerar. På nivåer över ca 
900 möh är klimatet för hårt för ris och örter. 
Markrörelser med uppfrysning och jordflyt-
ning och kort vegetationssäsong gör att bara 
ett mindre antal arter, gräs och halvgräs, klarar 
påfrestningarna. Gräshedens undre gräns, mot 
de lågalpina rishedarna och ängarna, varierar 
mellan 900-1 100 möh. Det högre värdet hör 
till syd- och d0t lägre till nordsidorna . Gräshe-
dens övre gräns varierar likaså med det topo-
grafiska läget. I Kårsatjåkka ligger den mellan 
l 200-1 300 möh. I Kebnekaise mellan 
l 100- 1 300 möh. 

Gräshedarna är inte någon helt enhetlig typ 
utan varierar med snöskydd och fuktighetsför-
hållanden. Den vanligaste typen domineras av 
glest växande klynnetåg (Juncus trifidus) och 
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uppträder på marker med dåligt snöskydd. 
Den finns därför främst på högre bergknallar 
men också i dalgångar som i Stuor-Räitavagge 
i Kebnekaisemassivet. 

Marker med bättre snöskydd, men på så 
höga nivåer att ängsvegetation ej kan utveck-
las, kan hysa en annan gräshedstyp. Här bildar 
styvstarr ( Carex bigelowii) till~mmans med 
klynnetåget (Juncus trifidus) och fårsvingel 
(Festuca ovina) förhållandevis täta "gräsmat-
tor" med inslag av örter som fjällfibbla (Hiera-
cium alpina) och fjällnejlika (Viscaria alpina). 
Sådana gräshedar finns dels i det östligt centra-
la området söder om Ramas j vare med låga och 
runda fjäll och dels runt sjön Lermejaure sö-
der om Kårsatjåkka (se figur 22). 

Botaniskt intressanta områden 
Seitajaure välutbildat palsmyrområde. 
Tundralikt landskap. 
Kaska-Kaitumjaure- subalpina marker i syd-
ost med hedar, lavbjörkskog och palsmyrar. 
Ängsskogsinslag. Brantvegetation och högört-
ängar vid Tjålmetjåkka och Tjikkompakte. 
Deltaområden. Stort palsmyrområde, fukthe-
dar, dynvegetation m m av säregen typ mellan 
Harrejaure och Kaska-Kaitumjaure. 
Akavare - rik, kalkpåverkad flora med bl a 
fjällklocka (Campanu la uniflora) 
Lermejaure - välutbildade, artrika gräshedar 
av styvstarrtyp med bl a mycket fjällnejlika 
(Viscaria alpina). Delta med ängsvegetation. 
Mindre rikområde. 
Vietasvagge!Suorva - variationsrikt område 
från barrskog till högalpin region. Intressanta 
arter i Nieras sydbranter. 
Juobmotjåkko - kalkvegetation. 
A/tas - artrika gräshedar och frodiga ängssko-
gar. 
Björkskogslandskapet norr om Satihaure- de 
västra delarna av Sjaunjaområdet. Ett av 
Lapplands mest utpräglade vildmarksområ-
den. Stor vegetationsmosaik. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmark- blockmarker intar endast 10% av kal-
fjället och då främst i nordväst där fjällen med bl a 
Tjäpetjåkka reser sig något högre än i resten av 
området. Blockmarker uppträder också som väldiga 
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talusmarker under Tjikkompakte och Tjålmetjåkka. 
I låglandet norr om Harrejaure finns sanddyner och 
stenöknar vilka likaså betecknats med block- och 
hällmarksrastret på vegetationskartan. Fjällen är i 
övrigt blockfattiga. 
Gräshedar- 19% av kalfjället intas av gräshedar. 
Rishedar-fördelningen av rishedstyperna är ganska 
normal för norrbottensfjällen. 5% för skarp typ (mot 
12% för hela norrbottensfjällen) är en låg siffra. 
49% för torr typ- mot 55%. 21% förfrisk typ- mot 
27% samt 7% mot 6% för våt typ. Rishedstyperna 
har dock lokalt mycket olika utbredning. Våta rishe-
dar dominerar landskapet i Seitajauredalgången och 
i björkskogslandet mot Satihaure. De är också myc-
ket vanliga längs de nedre Kaitumsjöarna i låglanden 
och på sluttningarna. 
Ängar - förekommer främst i nordväst norr om 
Kaska-Kaitumjaure. Är i övrigt inte vanliga. Ängs-
arealen är 3% och förhållandet hed/äng blir 19, dvs 
ett mycket lågt värde vilket skall jämföras med 5 för 
hela norrbottensfjällen. Högörtängar förekommer i 
bergsrötterna ovan en del talusbranter. 
Snölegor- snölegearealen är liten, endast l%. 
Viden- som bestånd upptar videna 3% av hela områ-
det - ett högt värde jämförbart med de viderika 
fjällen längst i norr (omr 4-6). Viden markerade 
som symboler på kartan finns dessutom allmänt på 
nordsluttningarna mot Kaitumsjöarna, Seitajaure 
och ~anakjaure. 
Björkskog- upptar 20% av områdets yta och dess-
utom är drygt 3% av hed och myr bevuxna med gles 
björkskog. 85% utgöres av hedtyp. Endast 3% av 
skogen är av ängstyp. Ängsskogarna uppträder 
främst i gynnsamma sydlägen i anslutning till bran-
ter. 10% är av lavtyp som främst finns i mer lokal-
kontinentalt präglade delar som i nordsluttningarna 
vid Paittasjärvi och östra delen av Kaitumjauredal-
gången samt i skogslandet norr om Satihaure. 
Myr ~ 9% av hela området täcks av myr. Den är 
främst koncentrerad till björkskogen och till den 
lågalpina regionens lägre delar. En stor del av myren 
är palsmyr - antingen uppbyggd som våta kärr som 
vid Seitajaure och Harrejaure eller som blandmyrar 
som norr om Satihaure. Närmare 20% av myren är 
blötmyr, lika mycket som mosseandelen. Backkärr 
är ovanliga. Stora backkärr finns dock söder om 
Kirjasjåkka. 

Litteratur område 12 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Sjörs H., 1968: Kaitumdalgången. 
Statens naturvårdsverk: Kaituminventeringen. 

Vegetation och flora. 
Curry-Lindahl K., 1963: Satihaure, Naturbe-

skrivning. 
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Område 13 

Det västra 
urbergsfönstret 
Urvalsgrunder 
Urbergsfönster. Fattig vegetation. Kala hällmarker. 
Ensartade gräshedar. 

Det västra urbergsfönstret består av tre åtskil-
da delområden. Det norra följer riksgränsen 
norr och öster om Sitasjaure, österut till Sälka-
massivet. Det mellersta området följer den 
norska gränsen väster Sårkåjaure och Rautå-
ive väster om Suorvamagasinets dalgång. Det 
sydligaste området omfattar bergen Rako-
tjåkkå och Kuotelistjåkkå utmed norska grän-
sen, väster om sjöarna Virihaure och Vasten-
jaure. 

De mellersta och södra områdena känne-
tecknas av mer eller mindre kalspolade häll-
marker medan det norra inte är fullt så extremt 
utformat. Det norra området ligger huvudsakli-
gen inom den mellanalpina regionen och domi-
neras av ensartade gräshedar som ofta är svagt 
tuvade av frostaktivitet . Över l 000 möh ut-
breder sig vidsträckta block- och hällmarker 
samt extrema snölegor. 

I det södra området finns en intensiv grön 
högörtsäng som ligger omgärdad av hällmar-
ker i ett dramatiskt landskap. Närheten till 
björkskogen på norska sidan är endast någon 
kilometer och ytterligare tre kilometer väster-
ut återfinns barrskogen. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Block- och hällmark - Tillsammans med snölegor 
upptar dess vegetationsfattiga marker 46% av kal-
fjället. Större delen utgöres av kala hällmarker. 
Gräs hedar- 29 % av kalfjället. Främst torra , artfatti-
ga gräshedar. 
Rishedar-13 % av kalfjället. Utgöres till3/4 av torra 
rishedar och 1/4 av friska. 
Ängar-lO% av kalfjället utgöres av lågörtängar som 
dock vanligen är uppblandad med annan vegetation. 

Litteratur område 13 
Undersökningsområde , typ av undersökning 
Björkman G., 1939, 
1965: 
Selander S. , 1950: 

Växtgeografi . 
Växtgeografi. 



Område 14 

Stipok-Sitasjaure 

Urvalsgrunder 
Ängsrika fjäll. Berggrund av m. el. m. kalkrika skiff-
rar. Maritim påverkan. Nederbördsrikt. Myrfattigt. 

Detta tudelade vegetationsgeografiska områ-
de på ömse sidor om Suorvadalgångens breda 
sänka är Norrbottensfjällens ängsrikaste 
fjällandskap . Ängsrikedomen och orsaken till 
dess uppkomst med berggrund , jordmån och 
klimat är det som legat till grund för avgräns-
ningen. Berggrunden är till stora delar enhetlig 
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med mjuka , lättvittrade glimmerskiffrar med 
eller utan kalk. Det som också är sammanhål-
lande är skillnaden mot angränsande områ-
den. Ä ven om olikheterna mellan olika fjällde-
lar kan tyckas stora är ändå likheterna betyd-
ligt större . 

Den norra delen , norr om Suorvadalgångens 
björkskogar och rishedar , domineras av den 
stora dalgången med sjöarna Sitasjaure, Auta-
jaure (tillhör område 15), Suorkejaure och vi-
dare österut ner till Teusajaure. De västra de-
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Mattajaures dalgång präglas av låg- och högörtängar. 

Mattajaures' valley is characterized by low and tall herb meadows. 

lama, söder om sjön Sitasjaure, byggs upp av 
ett antal fjäll på l 300-1 600 möh där fjället 
Råpetjåkka (l 312 möh) skiljs från fjällen 
Marko (1 445 möh) och Alitåive (l 584 möh) 
av Kåbtå- och Mattajames dalgång i ost-västlig 
riktning. 

I öster bildar Teusadalen gräns mot fjället 
Kallaktjåkkå i söder (omr 10). Den l 000 me-
ter djupt nerskurna dalen bildar tillsammans 
med fjället Retjipakte i norr områdets mest 
utpräglade alpina relief, med branter, block-
hav, glaciärer och snölegor. 

Den södra delen, söder om Suorvadalgång-
en, byggs upp av lägre, runda fjäll på främst 
l 100-1 200 möh. Fjället Rautåives snökläd-
da hjässa når dock l 600 möh. Centralt ligger 
här en bred dalgång med sjöarna Stipok- och 
Kalpejaure som dräneras åt sydost via Sieper-
jåkkå. 

Båda delområdena dräneras med huvudrikt-
ning mot sydost. Sitasjaures utlopp har dock 
skurits av p g a vattenkraftsutbyggnad och 
vattnet går numera genom bergstunnel till 
Suorvamagasinet vid Ritjem. Detta har kraf-
tigt påverkat de hydrologiska förhållandena i 
Teusadalen med effekt på bl a strandvegeta-
tionen. 

Delområdet norr om Suorvadalgången 
Nedanför de högalpina blockhaven och snöle-
gorna dominerar gräshedar och lågörtängar 
helt detta fjällandskap. Gräshedarna är ofta av 
ängslik typ med styvstarr ( Carex bigelowii) 
som kräver långvarigt snötäcke. De vittutbred-
da ängarna är koncentrerade, här som på and-
ra håll i fjällen, till den lågalpina regionens 
övre delar. På nivåer mellan 600-950 möh 
domineras detta landskap av ängarna. Tack 
vare de stora snömängderna övergår gräshe-
darna uppåt snabbt i vittutbredda, extrema 
snölegemarker. Vid Kaitumtjåkkå utbildar 
gräshedarna även en övergångsform mot skarp 
rished där krävande arter som isstarr ( Carex 
glacialis), fjällklocka ( Campanula uniflora) 
och fjällspira (Pedicularis hirsuta) påträffas. 

Ä ven i övrigt när det här området skall be-
handlas blir det ängsvegetation och kalkkrä-
vande sällsyntheter som tas upp. För att börja 
med det extrema så bör de vidsträckta högört-
ängarna norr om Mattajaure på Råpetjåkkås 
sydsluttning på en yta av mer än 8 km' toppa 
listan. Dessa ängar domineras av skogsnäva 
(Geranium sylvaticum) vilka i blomningstid 
färgar hela fjällsluttningen violett. Högörts-



Högörtängar är vanliga i områdets bergsrötter. Per-
ka vid Sitasjaure. 

Tall herb meadows are common in the exposed areas 
of the mountain roots. Perka at Sitasjaure. 

ängar finns även i övrigt spritt i området om än 
inte med sådana dimensioner. De stora hög-
örtängarna i Teusadalen behandlas nedan. 
Högörtängarna i sydbranterna under Skuoket-
jåkkå i väster är rika på brudsporre ( Gymnade-
nia conopsea). 

De fuktiga ängsmarkerna är präglade av 
jordflytning som på Markos och Alitåives 
nordsluttningar och på Skelta. Här hyser kalk-
ängar, på en "bottenmatta" av Smörblomma 
(Ranunculus acris) och fjällviol (Viola biflora), 
arter som lapsk alpros (Rhododendron lappo-
nicum), svartstarr ( Carex atrata), hårstarr (C. 
capillaris) och lapptåg (Juncus triglumis). 

Kalkpåverkad vegetation förekommer även 
i övrigt på flera platser och speciellt bör då 
kanske halvön Perka i Sitasjaure nämnas. 

Teusadalen 
Den smala och välavgränsade Teusadalgången 
i ost-västlig riktning omges av höga fjäll i norr 
och söder, Retjipakte och Kallaktjåkkå. P g a 
den lättvittrade och kalkrika berggrunden, den 
höga nederbörden och det sydvända läget blir 
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vegetationen på dalens nordsida både artrik 
och yppig. Från de ängsbjörksskogsklädda 
nedre delarna av sluttningen övergår vegeta-
tionen i vittutbredda högörtängar, lågörtängar 
och rishedar högre upp varefter gräshedar och 
blockhav vidtar. Denna zonering, från sjön på 
550 mö h till toppen på l 600 möh, sker på bara 
några kilometer fågelvägen. Dalgången är ett 
belysande exempel på lokalklimatets påverkan 
på vegetationen även om också berggrunden 
bidrar till de starka kontrasterna mellan syd-
och nordsidorna. 

I ängsbjörkskogarnas trädskikt finns även 
hägg (Prunus padus), sälg (Salix caprea) och 
gråal (Alnus incana). Fältskiktet präglas av 
högvuxna örter och ormbunkar. En artlista 
från ängsbjörkskogarna vid Suorkejaure upp-
visar riklig förekomst av bl a: 
strutbräken Matteuccia struthiopteris 
majbräken Athyrium filix-femina 
stormhatt Aconitum septentrionale 
torta Lactuca alpina 
hundkex Anthriscus sylvestris 
fjällkvanne Angelica archangelica 
smörbollar Trollius europaeus 
brännässla Urtica dioica ssp sondenii 
ängssyra Rumex acetosa ssp lapponicus 
ormbär Paris quadrifolia 

Mer sparsamt men ändå inte sällsynt förekommer: 
nordbräken Dryopteris assimilis 
röda vinbär Ribes rubrum 
hallon Rubus idaeus 
hässlebrodd Milium effusum 
lappelm Roegneria mutabi/is 
bergsslok Melica nutans 

Vid källsprång och fuktdråg växer kalkkrävande 
arter såsom: 
gullbräcka 
hårstarr 
huvudstarr 
fjällstarr 
brudsporre 
kärrfibbla 
finbräken 

Saxifraga aizoides 
Carex capillaris 
C. capitata 
C. norvegica 
Gymnadenia conopsea 
Crepis paludosa 
Cystopteris montana 

Rishedarna skiljer sig kraftigt åt mellan de 
södra och norra sidorna av dalen. På den södra 
förekommer en ordinär torr rished med kr åk-
bär, blåbär (Empetrum hermaphroditum, Vac-
cinium myrtillus) och hönsbär (Cornus sueci-
ca). Här finns även inslag av rikare partier och 
anmärkningsvärd är de två mycket begränsade 
men individrika förekomsterna av fjällvallmo 
(Papaver radicatum ssp hyperboreum) i anslut-
ning till några jåkkar från Kallaktjåkkå. 

På den norra sidan dominerar hedar av Dry-
as-typ vilket också innebär att förekomsten av 
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kalkkrävande arter är stor. Orsaken till skill-
naderna står naturligtvis att finna i berggrun-
den som är kalkrikare på norra sidan. Stråk av 
kalkmarmor dominerar här berggrunden. En 
artlista från dessa rishedar, som delvis är ängs-
lika, på Suorketjårros sluttning innehåller bl a 
följande arter: 
fjällsippa 
lapsk alpros 
kantljung 
dvärgyxne 
klippveronika 
isdraba 
lappfingerört 

Dryas octopetala 
Rhododendron lapponicum 
Cassiope tetragona 
Charnarehis alpina 
Veronica fruticans 
Draba nivalis 
Potentilla nivea 

svartstarr Carex atrata 
klippstarr C. rupestris 

Övergången mellan kalkäng och kalkhed är 
glidande både vad gäller förhållandet mellan 
arterna och vegetationens fysionomi. Fjällsip-
pan och ett antal av fjällsippehedens örter och 
gräs återfinns också i kalkängen men här blir 
artantalet än större och arter som fjällskära 
(Saussurea alpina), lappgentiana (Gentianella 
tenella), vippvedel (Astragalus norvegicus)och 
hårstarr ( Carex capillaris) tillkommer. 

Delområdet söder om 
Suorvadalgången 
Vegetationen inom den södra delen är likartad 
den norra delens med dominerande lågört-
ängar och gräshedar. Tack vare att fjällen inte 
är så höga så intar blockmarker och extrema 
snölegor inte så vidsträckta arealer som i norra 
delen. Gräshedar och lågörtsängar växlar i en 
ständig mosaik och övergångsformer är vanli-
ga. Padjelantas nationalparksgräns genomkor-
sar området i nordväst-sydostlig riktning. 

Den kalkpåverkade vegetationen är här 
främst koncentrerad till fjället Stipok med 
karstbildningar och högplatån Kålokpuolta 
nordost därom. Ett utdrag ur artlistan från 
detta område visar tydligt på dess höga bota-
niska kvaliteter. 
fjällsippa Dryas octopetala 
polartåg Juncus biglumis 
gulldraba Draba alpina 
svartbinka Erigeron humi/is 
lappkattfot Antennaria carpatica 
lappvedel Oxytropis lapponica 
fjällarnika Arnica alpina 
brokstarr Carex bicolor 

Även på Rautåives nordsluttningar finns 
fläckvis rikare vegetation. 

Botaniskt intressanta områden 
Stora delar av det här ängsrika landskapet är 
botaniskt intressant. Vissa delar höjer sig dock 
i detta avseende över andra. 
Teusadalen -Den djupt nerskurna dalgången 
mellan Teusajaures västände och sjön Auta-
jaure. Förekomst av kalkkrävande vegetation 
med yppiga, vittutbredda högörtängar och 
ängsbjörkskogar. Ett stort antal sällsynta arter 
som fjällvallmo (Papaver radicatum ssp hyper-
boreum). 
Kaitumtjåkka - Rika gräshedar. 
Råpetjåkkas sydsluttningar- Vidsträckta hög-
örtängar. 
Perka - Rik vegetation. 
Skelta och Alitåive - Rika lågörtängar 
Stipok och Kålokpuolta - Mycket artrika låg-
örtängar och gräshedar med kalkpåverkad ve-
getation. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Björkskog- l% av området upptas av Teusadalens 
skogar som till hälften utgöres av ängsskogar. 

De hög- och mellanalpina regionerna inkl. snöle-
gor omfattar nästan hälften av områdets kalfjäll. 
Block- och hällmark- 13% av kalfjället. 
Gräshedar- 24% av kalfjället. 
Snölegor, glaciärer- 11% av kalfjället. 
Rishedar- 28% av kalfjället. 
Ängar - 22% av kalfjället. Förhållandet hedläng 
ligger på 1,3 vilket är Norrbottensfjällens högsta 
värde för ängsandeL 5% av ängarna utgöres av hög-
örtängar vilket likaså är en mycket hög siffra för 
Norrbottensfjällen. 
Myrar - l% av området upptas av myrmarker, 
främst torra kärr. 
Viden - Uppträder i mycket liten utsträckning. 

Litteratur område 14 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Björkman G., 1939, 
1965: 
Selander S., 1950: 
Bråvander L.-G., 1979: 

, 
Bråvander L.-G., 
Liljelund L.-E., 1969: 

Rune S., 1964: 

Växtgeografi 
Växtgeografi 
Flora och vegetation i 
Teusa- och Situasjaure-
dalgångarna. 
Vegetationsbeskrivning 
vid Sitas-, Auta- och 
Suorke j aure. 
Floran mellan Teusa-
dalen och Sitasjaure 
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Område 15 

Snorvadatgången 

1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Björkskogs/myrlandskap. Heddominerade lågfjäll. 
Urbergarter. Fattig vegetation. 

Suorvadalgången innefattar förutom det mils-
breda Suorvamagasinet även den björkskogs-
klädda tvärdalen med Vuojatätno upp till Kut-
jaure, sjösystemet i nordväst med omkringlig-
gande lågfjäll och den heddominerade dal-
gången mot norr över sjön Autajaure. 

Berggrunden utgöres främst av graniter vil-
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ket medför att vegetationen mestadels är nor-
malt trivial, med undantag för partier i anslut-
ning till skallgränsen i öster och områdena norr 
om Autajaure. 

Området är tämligen flackt och endast några 
lågfjäll i norr, med Seukok och Kalavarta, når 
över 700 möh . Längs Suorvamagasinets strän-
der sträcker sig björkskogen långt in mot nor-
ska gränsen i väster. De största björkskogarna 
återfinns i den myrlänta inre delen där även 
antalet småsjöar är stor. skogsgränsen sjunker 
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Backkärr vid Läipajaure med Akkamassivet i fonden. 

Sloping fen at Läipajaure with the Akkamassif in the baekground. 

mot dessa västliga delar till nivåer på ca 600 
möh från att i öster ha legat på närmare 800 
möh. Skogarna på det hårda och sura underla-
get domineras av hedskogar vilka uppåt kal-
fjället övergår i vidsträckta glesa skogar, en 
gleshet som har orsakats av fjällbjörkmätaran-
grepp. Speciellt omfattande är denna glesa 
skog i Vuojatätnos dalgång. Kråkbär domine-
rar vegetationen i öster medan skogarna i det 
mer maritima och snörika västläget är av blå-
bärstyp med stort inslag av hönsbär ( Cornus 
suecica). Ängsskogar uppträder här och var i 
gynnsamma lägen som vid Kalavarta i väster 
och vid Suorva i öster, områden där det även 
finns ett visst kalkinslag i berggrunden. Vid 
Kalavarta växer kransrams (Polygonatum ver-
ticillatum) och majveronika (Veronica serpylli-
folia). I den innersta delen av Suorvadalgång-
en finns även ett mindre område med lavbjörk-
skog utbildad på sandiga, väldränerade sedi-
ment. 

På vissa håll övergår skogen mot kalfjället i 
vidsträckta videområden och våta rishedar, 
som på Unna-Seukokatjs nordsluttningar och i 
Vuojatätnos dalgång. 

Den sammanhängande barrskogen har idag 
sin västgräns vid St. Sjöfallet men enstaka tall-

bestånd finns så långt västerut som vid Ritjem-
jåkkå. Innan vattenregleringarnas tid var de 
slutna tallskogarna dock mycket mer utbredda 
i väster. Vattenregleringarna som medfört att 
vattenståndet i Suorvamagasinet har en ampli-
tud på 30 meter har inte bara spolierat tallsko-
garna utan en rad värdefulla biotoper och även 
arter har försvunnit från området. 

Kalfjället domineras av torr och frisk rished 
och endast mindre partier når de mellanalpina 
gräshedsnivåerna på ca 900 möh. I regel är det 
fattiga rishedar som präglar fjällen men i norr, 
norr om Au ta j a ur e, är berggrunden kalkrikare 
och artlistan blir fylligare med bl a: 
fjällsippa Dryas oetopetala 
kantljung Cassiope tetragona 
dvärgyxne Charnarehis alpina 
vityxne Leueorchis albida 
fjällglim , Silene acaulis 
lapsk alpros Rhododendron lapponicum 
enaxigt sävstarr Kobresia myosuroides 
isstarr Carex glacialis 
staggstarr C. nardina 
renstarr C. aretogena 

Inom det myrrika björkskogslandskapet 
väster om Suorvamagasinet finns alla i vegeta-
tionskartan ingående myrtyper. De små my-
rarnas sammanlagda areal är dock liten. An-



Vattenkraftutbyggnad har påverkat området kraf-
tigt. Suorvamagasinet. 

The construction of power stations has great/y influ-
enced the area. Suorva reservoir. 

märkningsvärt är de välutbildade gölmossar-
na, en myrtyp som är ovanlig i Norrbottensfjäl-
len. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Björkskog -15% av området. Dessutom tillkommer 
5% som är täckt av gles skog. 9% av skogarna är av 
ängs typ. Lavskog finns i mindre utsträckning längst i 
väster. 
Barrskog - Området ligger ovan gränsen för sam-
manhängande barrskog. Enstaka bestånd finns längs 
stränderna till i höjd med Ritjemjåkkå. 
Block- och hällmarker- 8% av områdets yta. En stor 
del av blockmarken finns i skogslandet och speciellt 
vittutbredd är den norr och öster om fjället Akka. 
Gräshed- 11% av kalfjället. 
Rishedar- 65% av kalfjället. 70% av dessa utgöres 
av torr och 27% av frisk typ. De återstående 3% är 
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Det en gång så mäktiga Stora Sjöfallet har efter 
vattenkraftutbyggnaderna en vattenföring på l% av 
sitt forna jag. 

After the power station construction, the water di-
scharge of the once mighty Stora Sjöfallet is only 1% 
of its original value. 

förbehållna våt hed i Vuojatätnos och Ritjemjåkkås 
dalgångar. 
Ängar- 7% av kalfjället. 
Myrar - 4% av området. Samtliga myrtyper finns 
representerade. 

Litteratur område 15 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Björkman G., 1939, 
1965: Växtgeografi 
Bråvander L.-G., 1979: Flora och vegetation 

Bråvander L.-G., 
Liljelund L.-E., 1969: 
Karlsson L., 1978: 

Rune S., 1964: 

inom Sitas- och Auta-
jaureområdena. 
Vegetationsbeskrivning 
vid Autajaure 
Vegetation på Litte-
jokkadeltat vid Sitasjaure 
Vegetation vid 
Autajaure. 
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Område 16 

St. Lulevattens och 
Satihauredalgångarnas barrskogar 
inkl. Aktse 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Fjällbarrskogsregion. 

De sammanhängande barrskogarna följer St. 
Lulevattens och Satihauredalgångarna till St. 

Sjöfallet i väster. De norra och södra delarna 
åtskiljs av ett lågfjällsområde med bl a fjället 
Hälka (omr 12) . Området vilar på urbergsun-
derlag öster om fjällkedjebergarterna. Barr-
skogsgränsen ligger vid St. Sjöfallet i väster på 
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Vietasvagges tallurskog tillhör den svenska fjällbarrskogens finaste områden. 

The virgin pineforest at Vietasvagge is one of the finest areas of the Swedish alpine coniferous forest. 

450 möh. Denna stiger successivt för att vid 
den östra kartbladsgränsen ligga ca 100 meter 
högre. skogarna ligger på sluttningarna mot 
sjösystemen förutom i den flackare passöver-
gången mellan St. Lulevatten och Satihaure. 

75% av området, undantaget sjöarna, är 
barrskogs täckt. Fördelningen mellan gran och 
tall är den att granen avtar åt väster för att helt 
upphöra med enstaka exemplar vid Vietasätna 
(se fig 23). I granskogsområdena förekommer 
tall främst på torrare ryggar och då med myc-
ket kraftiga individ. Fältskiktet följer mark-
fuktigheten på så sätt att de friska områdena 
domineras av blåbär (Vaccinium myrtillus) och 
i något torrare kråkbär (Empetrum hermaph-
roditum) och glest med ljung (Calluna vulga-
ris). Ängsgranskogar förekommer främst vid 
vittförgrenade jåkkmynningar där undervege-
tationen innehåller arter som stormhatt (Aco-
nitum septentrionale), torta (Lactuca alpina), 
ormbär (Paris quadrifolia) och skogsnäva (Ge-
ranium sylvaticum). Ängsgranskogarna vid 
Aktse är dåligt utbildade och är inte represen-
tativa för sin vegetationstyp. 

Myrarna är främst lokaliserade till den nord-
östra delen av området vilket utgör en sydlig 
fortsättning på det myrrika taigalandskapet i 
norr (o mr 12). Torra artfattiga tuvsäv-/tråd-
starrkärr dominerar (Scirpus caespitosus, Ca-
rex lasiocarpa). Palsbildningar förekommer i 
form av palsflak på det stora myrkomplexet 
Njuomma-Ape i passövergången mellan St. 
Lulevatten och Satihaure. 

Botaniskt intressanta områden 
Fjällbarrskogarna är inom detta område delvis 
av mycket stort värde. I Vietasätnas dalgång 
och vidare ner mot Kebnats är tallskogen an-
märkningsvärt grovvuxen med hänsyn till det 
västliga läget. Den dominerande åldersklassen 
är 200 år men åldrar upp mot 500 år är inte 
ovanligt. Området är påverkat av väg- och vat-
tenkraftsutbyggnad. Nordöst om Satihaure är 
skogs- och myrlandskapet mycket komplext. 
Barrskogen uppvisar allt från mäktiga tallur-
skogar, Luottovaratj, till senvuxna "lusgran-
skogar" i myrkanterna. Kombinationen med 
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D Björkskog 

lE Gr a n/tallskog 

Fig. 23. Barrskogens utbredning och differentiering 
längs St. Lulevatten. 

Distribution and differentiation of the coniferous [o-
rest along St. Lulevatten. 

myrar, subalpina hedar och björkskogar ger 
området en taigakaraktär. Om det slitna epite-
tet "vildmark" skall användas så är detta ett av 
Norrbottens genuina vildmarksområden - el-
ler om man så vill "urlandskap". 

På artnivå är det främst själva St. sjöfalls-
området som med fläckar av rikare vegetation 
samt lågfjällen Tarvasvarsj och Njarkavarsj 
med bl a mångfingerört (Potentilla multifida) 
som är intressanta. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Block- och hällmark- 2% av områdets yta i form av 
blocksänkor. 
Rishedar- 4% av områdets yta i form av torra rishe-
dar på uppstickande lågfjäll och friska och våta rishe-
dar subalpint i barrskogen. 
Barrskog- 76% av områdets yta då sjöarna är från-
räknade . 90% av skogarna är av massrik barrskogs-
typ. Fördelningen framgår av fig 23. Lavskogar före-
kommer i mindre omfattning i sydost och även i 
Satihauresänkan. 
Björkskog- 13% av områdets yta. Främst på upp-
stickande höjder i barrskogslandskapet men även i 
lokalklimatiskt kärvare lägen. 
Myrar- 9% av områdets yta. 1/3 är torra kärr. I 
övrigt är myrtyperna jämnt fördelade. Palsar före-
kommer på Njuomma-Ape. 

Litteratur område 16 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Curry-Lindahl K. , Mellan Satihaure och 
1963: Kaitumälven , natur-

beskrivning. 
Björkman G., 1939, 
1965: 
Björkman G. , 1963: 

Rune S. , 1964: 
statens naturvårdsverk 
1984: 

Växtgeografi 
St. Sjöfallets national-
park. Vegetation. 
Vegetation vid Satihaure. 

Urskogsinventeringen. 
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Område 17 

Sareks högfjällsområde inkl. Akka 

Urvalsgrunder 
Högfjällslandskap. Amfibolitberggrund. Fattig ve-
getation. 

Ingen annanstans inom vårt land finns en så-
dan mängd mäktiga fjällmassiv med djupt ner-

skurna dalgångar, vidsträckta högplatåer, 
spetsiga toppar och omfattande glaciärer kon-
centrerade till ett relativt sett så litet område 
som i Sarek. Närmare hälften av ytan upptas av 
högalpina block- och hällmarker , snölegor och 
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Rapadalen begränsas av de mäktiga massiven Piellorieppe (t.v.) och Skårki (t.h.). 

Rapadalen is delimited by the majestic massifs Piellorieppe (to the left) and Skårki (to the right). 

glaciärer. Sammanhängande vegetationstäcke 
förekommer endast i dalgångarna samt på 
några få högplatåer. De högsta topparna är 
Sarektjåkkå (2 089 möh), Akka (2 015 möh) 
och Pårtetjåkka (2 005 möh). Praktiskt taget 
samtliga massiv har ett flertal toppar över 
l 800 möh. Dalbottnarna höjer sig från 500 
mö h längst i öster till 900 mö h i väster. Detta 
gör att landskapet blir oerhört dramatiskt med 
höjdskillnader på över l 200 meter i de trånga 
dalgångarna. Berggrunden utgöres av hårda 
och svårvittrade amfiboliter inom högfjälls-
massiven. Dalbottnar och de norra högplatåer-
na uppbyggs däremot av urbergarter. Detta 
gör att vegetationen är fattig undantaget små 
fläckar med rikare vegetation. 

Sarek avvattnas huvudsakligen åt sydost via 
Sitoätno och Rapaätna till Lilla Lule älvs vat-
tensystem. Väster om högfjällen går vattende-
laren till St. Lule älv och här samlar flera älvar 
och jåkkar vattnet till Vuojatätno som mynnar 
i Suorvamagasinet. 

Genom Sarekområdet finns en odefinierbar 
klimatgräns med höga nederbördssiffror, som 
mest upp mot 3 000 mm/år på högfjäll som är 
utsatta för västliga atlantvindar. Vissa delar av 
Sarek kan däremot ligga i en relativ regnskug-

ga med årsnederbörder understigande l 000 
mm. Detta, liksom temperaturvariationerna 
mellan dalbottnar och högplatåer, påverkar 
vegetationens utformning. 

Högalpina block och hällmarker 
De ingående massiven Pårte-Tjäkkok- Piel-
lorieppe, Ålkatj -Sarvestjåkkå, Ruotes-
Lanjektjåkkå, Sarektjåkkå- Niak, Akka och 
Äpar-Skårki är alla av samma karaktär. Den 
högalpina regionens block- och hällmarker 
uppvisar sällan någon större variation från 
fjällområde till fjällområde. På den höjden 
saknas ett slutet växttäcke. Mellan blocken 
finns lavar och mossor, dvärgvide ( Salix herba-
cea) och några enstaka gräs och örter, t ex 
snögräs (Phippsia algida) och isranunkel (Ra-
nunculus gla~ialis). Ned mot mellanalpina re-
gionen minskar blockmängden och ger plats 
för större vegetationstäckta ytor. Där ca 50% 
av marken är vegetationstäckt börjar den mel-
lanalpina regionen. Denna gräns, mellan hög-
alpina regionens blockmarker och mellanalpi-
na regionens gräshedar, är glidande och ofta 
svår att exakt fastställa. 



Rishedsdominerade dalgångar samt 
gräshedsområden i norr 
Med vegetationen som grund kan Sareks dal-
gångar delas in i två grupper. Gränsen mellan 
dessa är i stort sett NNO-SSV med början i 
Sareks sydvästligaste hörn. Till de östliga, ris-
hedsdominerade dalgångarna ~an då räknas 
Njåtsosvagge, Kåtokvagge, Västra Rapada-
len/Alkavagge och Kukkesvagge. Övriga dal-
gångar, undantaget Rapadalen, domineras av 
ängar. Orsaken till dessa vegetationsskillnader 
mellan öst och väst är klimatisk. Större neder-
bördsmängder i väster där atlantvindarna har 
sin första kontakt med högfjällen. Snömäng-
derna är här så stora att vegetationssäsongens 
längd inte räcker till för risens utveckling. Snö-
mängderna i öster är mindre och vegetations-
perioden något längre. Då berggrundsunderla-
get av amfibolit är svårvittrat finns inga förut-
sättningar för en rikare flora mer än fläckvis. 
Hedarna är av kråkbärstyp (Empetrum her-
maphroditum) men inom stora områden är 
gräs- och örtinslaget påtagligt, speciellt i Alka-
vagge. I den branta sidodalen Kåtokvagge i 
öster intas ängarnas plats av viderika myrar 
och våta rishedar. 

Högplatån Kassalako i norr domineras av 
gräshedar. Gräshedarna i det här småkupera-
de landskapet utgör en ständig upprepad mo-
saik av block, stengropar och gräshedsfläckar. 
Den är mycket glesvuxen och kraftigt frostpå-
verkad. På de större myrarna vid Suottasjaure 
finns även palsar. 

Rikare partier påträffas vid Palkatjåkkå 
(Njåtsosvagge) med Dryashedar innehållande 
bl a blekgentiana (Gentianella aurea). Här, i 
östra Sarek, ligger också det som kallas Äpart-
jåkkås magnesitfält, en känd växtlokal med 
kantljung ( Cassiope tetragona), fjällsippa 
(Dryas octopetala) och en anmärkningsvärd 
förekomst av bågstarr (C ar ex maritima) vilken 
normalt är en västlig havsstrandväxt. 

Ängsdominerade dalgångar 
Till denna grupp av dalgångar i det västliga 
Sarekområdet har förts Sarvesvagge, Kuoper-
vagge och Ruotesvagge. Den mest utpräglade 
ängsdalgången är Ruotesvagge där ängarna 
ofta övergår i gräshedar. Ängarna domineras 
av smörblomma (Ranunculus acris), daggkåpa 
( Alehemilla spp), vårbrodd (Antoxantum odo-
ratum) och fjällgröe (Poa alpina). 
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Porten till Sarek. Det magnifika Rapadeltat som 
ständigt byggs på av det slamrika vattnet. 

The gateway to Sarek. The magnificent Rapa delta 
which is constant/y enlarged by the silty water. 

I Sareks branta dalgångar är vegetationszo-
neringen ofta omvänd på så sätt att gräshedar 
av styvstarrtyp ( Carex bigelowii) återfinns i 
dalbottnen och ängar klättrar upp efter slutt-
ningen. I dalbottnarna och på fjällens öst- och 
nordsidor ligger snön så länge att endast gräs-
hedens arter klarar sig. Upp på sluttningarna, 
och speciellt då på fjällens väst- och sydslutt-
ningar, är vegetationsperioden längre och 
ängarna kan breda ut sig. 

Pårekslätten 
I Pårekslätten innefattas de södra delarna av 
Sarek mellan Pårte och barrskogslandskapet 
norr om Kvikkjokk samt Ivarlako i öster. 
Landskapet karakteriseras av sin blöthet. På 
sluttningarna ovan den egentliga Pårekslätten 
utbreder sig vidsträckta våta, ofta viderika ris-
hedar och väldiga backkärr, som speciellt 
präglar sluttningarna på Ivarlako. Uppåt över-
går hedarna successivt i gräshedar. Söder om 
sluttningarna utbreder sig en stor "slätt", den 
s k Pårekslätten, dit vattnet från sluttningens 
många småjåkkar söker sig. Till Pårekslätten 
rinner också kalluft från Sarek ner och ansam-
las. Vegetationen får därför en extrem utform-
ning med lavrika björkskogar och trädlösa he-
dar utmed sjöarna där det även finns rikligt av 
blocksänkor. Snötäcket är tydligen tillräckligt 
mäktigt för att palsar inte skall kunna utbildas 
på myrarna men landskapet har i allt övrigt 
tundalika drag. 
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Björkskogar i Rapadalen, Östra 
Sarvesvagge och Västra Sitojaure 
Rapadalen är nationalparkens mest berömda 
område, smått legendarisk i ryktbarhet. Varia-
tionen såväl inom art- som vegetationstypsnivå 
är stor och partier med kalkkrävande växter 
förekommer. 

Rapadeltat, vilket ej ingår i nationalparken 
utan ägs av Svenska Naturskyddsföreningen, 
är fjällkedjans mest aktiva delta tillika ett av de 
allra största. Det är ett ca lO km' stort pussel av 
land och vatten som ständigt ändrar karaktär. I 
de våta kärren växer norrlandsstarr ( Carex 
aquatilis), ängsull ( Eriophorum angustifolium) 
samt fräkenarter ( Equisetum ss p). De torra 
kärren domineras av tuvsäv (Scirpus caespito-
sus) och trådstarr (C. lasiocarpa). Främst på de 
torra kärren och då koncentrerade till deras 
kanter växer2-3meter höga snår av svartvide 
(Salix nigricans), ripvide (S. glauca), lappvide 
(S. lapponum) och grönvide (S. phylicifolia). 
Det är ett vegetativt tumult som kan bringa 
fjällvandraren till förtvivlan. 

Björkskogarna i dalbottnen är av mossrik 
hedtyp men sluttningarna, främst de sydvän-
da, är av ängsskogstyp. Varje försök till skild-
ring av fjällens ängsbjörkskogar ter sig blek 
mot verklighetens yppighet och enastående 
örtrikedom. Förutom björk växer i trädskiktet 
sälg (Salix caprea), rönn (Sorbus aucuparia), 
gråal (Alnus incana), hägg (Prunus padus) och 
asp (Populus tremula). Anmärkningsvärt är 
det välavgränsade, isolerade granskogspartiet 
väster om N ammat j. Fältskiktets örter varierar 
men nedanstående förteckning är allmänt gäl-
lande för Rapadalen. 
smörbollar 
torta 
fjällkvanne 
stormhatt 
borsttistel 
skogsnäva 
rödblära 

Trollius europaeus 
Lactuca alpina 
Angelica archangelica 
Aconitum septentrionale 
Cirsium heterophyllum 
Geranium sylvaticum 
Melandium rubrum 

nordbräken Dryopteris dilatata 
träjon D. filix-mas 
strutbräken Matteuccia struhiopteris 

På de sydvända sluttningarna i Rapadalen 
breder lågörtängarna ut sig, en del med en gles 
björkskog som rest efter kraftiga angrepp av 
fjällbjörkmätarlarver. Högörtängar förekom-
mer främst vid Låddepakte och vid Skierfe. 
Vid Låddepakte visar berggrundskartan kalk 
och följdriktigt påträffas här t ex fjällskära 
(Saussurea alpina), fjällklocka (Campanula 

uniflora) och svartstarr (Ca r ex atrata). N am-
matj är en annan kalklokal där den sällsynta 
mångfingerörten (Potentilla multifida) växer. 

Botaniskt intressanta områden 
Rapadalen- ink!. Rapadeltat. Orörd, mycket 
varierad dalgång med stor variation på såväl 
art- som vegetationstypsnivå. Frodiga ängsko-
gar och en kalkpåverkad sydbrantsflora med 
sällsynta arter. 
Pårekslätten- Tundralika drag i vegetationens 
och landskapets utformning. Denna land-
skapstyp har ett botaniskt intresse speciellt 
som liknande landskap saknas längre söderut. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Den högalpina regionen med block- och hällmarker, 
snölegor och glaciärer upptar hälften av områdets 
yta. 
Gräshedar- 19% av kalfjället främst i norr. 
Rishedar-18% av kalfjället. Av dessa är 65% torra. 
Ängar- 6% av kalfjället främst koncentrerade till de 
västra dalgångarna. 10% av ängarna utgöres av hög-
örtängar. 
Myr- 4% av området. Palsflakbildning förekommer 
på de flacka myrarna på Kassalako. I övrigt före-
kommer myrarna främst utmed dalgångarnas jåkkar 
och på Ivarlakas sluttningar i söder. 15% av myrarna 
utgöres av backkärr på Ivarlako. 
Viden -1.5% av området. Då högfjällen borträknas 
upptas 3% av sammanhängande viden. Viden före-
kommer dessutom rikligt i form av symboler på ve-
getationskartan i ängsskogar och på våta hedar och 
myrar. 
Björkskog- 5% av området. 27% av björkskogarna 
är av ängstyp. 6% av skogarna är av lavtyp, vilka 
återfinns på Pårekslätten i söder. 

Litteratur område 17 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Björkman G., 1939, Växtgeografi inom 
1965: St. Sjöfallets national-

Tengvall Å., 1924: 
Curry-Lindahl'K., 1963: 
Curry-Lindahl K., 1971: 
Björkman G., 1937: 

Karlsson L., 1973: 

Cederberg B., 1973: 

Åberg B., 1949: 

park 
Flora i Sarek 
Sarek. Naturbeskrivning. 
Flora i Sarek 
Flora på Äpartjåkkas 
magnesitfält 
Flora på Tjakkeli, 
Nammatj, Skierfe 
Floran på Rittokkammen 
och nedre Rapadalen 
Växternas höjdgränser 
i Sarek. 
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Område 18 

Ultevis inkl. Sitojauresänkan 

' 

o 1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Urberggrund. Fattig vegetation. Utbredda högpla-
tåer. Klimatiskt utsatta lägen . 

Ultevis är en vidsträckt och svagt böljande ur-
bergsplatå på ca l 000 möh mellan St. Lulevat-
ten i norr och Sitojauredalgången i söder. Från 
Sarekmassiven i väster skiljs den genom den 
breda, skoglösa dalgången Autsutjvagge. I frå-
ga om arktisk ödslighet finns stora likheter 
med urbergsplatån Rostonsölkä nedanför Tre-
riksröset (omr. 2). Ultevis avvattnas "åt alla 
håll" med ett stort antal mindre jåkkar. Den 
stora dräneringsvägen ut ur området är via 
Sitoätno åt sydost. Älven rinner genom ett 

flackt, försumpat område på ca 600 möh. Om-
rådets nordvästra del avvattnas norrut till St. 
Luleälv via Pietsaure. 

Klimatet avviker från det angränsande Sa-
rek främst genom den betydligt mindre årsne-
derbörden och mer kontinentala drag. Detta 
visar sig bl a i form av palsbildning och lavsko-
gar. 

Ultevis, Jåkåtjkaskalako, Lulep 
Kierkau 
Detta delområde kan i sin tur delas upp i två 
delar, gräshedplatåerna och rishedsområdena. 
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Den flacka högplatån Vitevis upptages av gräshedar och "kortsnaggade" rishedar. 

The high, flat plateau Ultevis is occupied by grassheathsand "closely clipped" shrubby heaths. 

De kan dock betraktas som ekologiska enheter 
och sammanhålles därför. 

Den totala gräshedsdominansen på Ultevis 
och den söder om Sitojaure liggande Jåkåtj-
kaskalako är anslående. Klynnetåg (Juncus tri-
fidus) dominerar helt gräsheden som är gles-
vuxen och frostpåverkad. Likheterna med 
Rostonsölkä längst i norr är påtagliga. Centralt 
på Ultevis ligger ett stort myrområde. Palsbild-
ning både i form av kupolpalsar och palsflak 
förekommer vilket är anmärkningsvärt på den-
na nivå. Den omfattande palsförekomsten är 
den sydligaste i fjällkedjan med undantag av 
några mindre palsområden längre söderut. 
Palsbildningen är ett tecken på hårda och snö-
fattiga vinterförhållanden med kraftig vind-
drift av snön. 

Kråkbärshedar omgärdar högplatån. Rishe-
darna söder om Ultevis utgör vegetationsmäs-
sigt en övergångsform till gräshedarna och 
gränsdragningen är här ofta svår att göra. De 
dvärgbjörk- och viderika, friska och våta rishe-
darna i Autsutjvagge gör dalsidorna svårfram-
komliga. Här finns en form av omvänd zone-
ring där skarp rished intar de lägsta nivåerna i 
dalgången. Orsaken till detta är den s k 

Pietsauresandurn med sandigt underlag som 
orsakar torra växtbetingelser p g a en snabb 
dränering. 

En kalkrik skallgräns på Lulep Kierkau 
återspeglar sig direkt i vegetationen. Här på-
träffas lapsk alpros (Rhododendron lapponi-
cum), kantljung (Cassiope tetragona) och fjäll-
vallmo (Papaver radicatum ssp. hyperbore-
um). 

Sitojauresänkan 
Den björkskogsklädda sänkan mellan Ultevis 
och Jåkkåtjkaskalako är ett extremt mosaik-
format landskap präglat av de lokalklimatiska 
förhållandena med litet snö och sträng vinter-
kyla. Resultatet blir ett lappverk där björksko-
gen omväxlar med subalpina hedar av både 
torr, frisk och våt typ, torra och våta kärr mot 
dalbottnen och backkärr på sluttningarna, vi-
den, blocksänkor och småtjärnar. Längs de 
många jåkkarna blir skogen ängsartad. De sto-
ra blötmyrarna är utformade som strängmyrar 
med ett nätverk av strängar som dämmer upp 
de blöta flarkarna. Dylika strängmyrar är säll-
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Sitojauresänkan är ett mosaiklandskap av hed, myr och björkskog. 
Sitojaure valley is a mosaic of heath, mires and birch forest. 

synta i fjällkedjan. På en del myrar finns även 
antydan till palsbildning. 

Botaniskt intressanta områden 
Ultevis - Det flacka, ensartade gräshedsområ-
det på Ultevis bildar en sällsynt landskapstyp 
med landets sydligaste, större palsmyrområde 
i ett ovanligt läge. 
Lulep Kierkau - Rik vegetation. 
Sitojauresänkan - Mångfald av vegetationsty-
per med mycket komplex utformning. Utgör 
ett övergångsland från barrurskogarna i nedre 
delen av Sitoätno mot angränsande fjällområ-
den. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Block- och hällmark- 5% av områdets yta. Området 
når inte upp i den högalpina regionen utan större 
delen av blockmarkerna utgöres antingen av block-
sänkor eller frostvittringsmarker. 

Gräshed - 31% av kalfjället. Gräshedarna är helt 
koncentrerade till de "oändliga" mellanalpina pla-
tåerna. 
Rishedar- 43% av områdets yta. 65% av rishedarna 
är torr typ. 20% är friska. Andelen subalpina rishe-
dar i Sitojauresänkan är stor. 
Lågörtängar - Knappt l%. 
Snölegor- Saknas. 
Viden- l% av områdets yta. Videna uppträder dels 
längs jåkken i Pietsauredalgången och dels i Sito-
jauresänkan. Kalfjället är videfattigt förutom på de 
våta rishedarna i kalfjällets lägre partier. 
Björkskog - 15% av områdets yta. 5% av skogen 
utgöres av ängsskogar utmed jåkkarna. 

Litteratur område 18 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Björkman G., 1939, 
1965: 
Bråvander L.-G., 
Norman R., 1981: 
Lundgren S., 1973: 

Växtgeografi 
Sitojaure. 
N aturinventering. 
Ultevis Tuoddar. 
Naturbeskrivning. 
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Område 19 

Padjelanta lågfjällsområde 

Urvalsgrunder 
Rishedsdominerad örtrik högslätt. Kalkrika glim-
merskiffrar. Sällsynta växter. 

De centrala delarna av Padjelanta (lapska: 
"Det höga landet") har en medelhöjd på ca 
700 möh. Landet höjer sig svagt åt sydost innan 
det ånyo faller ner mot Tarradalen. Från den-
na högplatå reser sig några toppar såsom Allak 
(l 348 möh), Mattåive (l 467 möh) och Kapa-

såive (l 249 möh). Centralt i i området ligger 
de stora sjöatna Virihaure och Vastenjaure. 
Hela Padjelantas lågfjällsområde avvattnas hit 
och vidare till Suorvamagasinet och St. Lule 
älv via Vuojatätno. Dessa över 200 km' stora 
sjöar är opåverkade av vattenkraftregleringar 
och tillhör därmed fjällregionens minskande 
skara av större "naturliga" sjöar. Praktiskt ta-
get hela centrala delarna av kartbladet med 
Virihaure-Vastenjaurebäckenet har för ve ge-
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Staloluokta lappkapell vid stranden av Virihaure i hjärtat av Padjelanta. 

The lappish chappel at Staloluokta on the shores of Virihaure in the heart of Padjelanta. 

tationen en mycket gynnsam berggrund. Det 
är mjuka, lättvittrade och kalkrika skiffrar som 
här ger upphov till ett av de intressantaste 
botaniska områdena i de svenska fjällen. Fro-
diga ängar, fjällsippehedar, rikmyrar och snö-
legesamhällen - alla hyser de exklusiva arter 
för sin vegetationstyp. Arter som fjällarnika 
(Arnica alpina) och gulldraba (Draba alpina) 
är inga större svårigheter att påträffa. 

De s k ultrabasiterna, inom området repre-
senterade av serpentin, har en så hög halt av 
tungmetaller att de är att betrakta som giftiga 
för de flesta växter. På denna bergart, som ofta 
uppträder som små, isolerade bergkullar, är 
art- och individrikedomen liten. Arterna är 
ofta småväxta och svårupptäckta och som 
exempel kan nämnas de centimeterstara grus-
narv (Arenaria humifusa) och skrednarv (Are-
naria norvegica). Ultrabasiterna återfinns en-
dast inom två begränsade områden, dels i 
nordväst mellan sjöarna Vastenjaure och 
Sallohaure och dels söder om Virihaure i Tuki-
området. 

Allak, Mattåive och Låtatj 
De här urskilda lågfjällen har samtliga hög 
ängsandel och gräshedar på sina övre partier. 
Fjällen, som till delar är kalkpåverkade, om-
gärdas av lågörtängar ovan rishedarna. I dessa 
ängar återfinns, förutom karaktärsarterna 
smörblomma (Ranunculus acris) och fjällviol 
(Viola biflora), även arter som: 
fjällglim Silene acaulis 
nätvide Salix reticulata 
fjällsippa Dryas actapeta/a 
björnbrodd Tofieldia pusilla 
gullbräcka Saxifraga aizoides 
brandspira Pedicularis flammea 
lapsk alpros Rhododendron lapponicum 
fjällviva Primula scandinavica 
fjällblära Melandrium apetalum 

Ängspartier av högörttyp finns i de sydexponera-
de partierna och här tillkommer talrikt av: 
skogsnäva Geranium sylvaticum 
smörbollar Trollius europaeus 
ängsskallra Rhinantus minor 
fjällskära Saussurea alpina 
stormhatt Aconitum septentrionale 
ängssyra Rumex acetosa 
svartstarr Carex atrata 
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Fig. 24. Karta utvisande utbredningen för några spe-
ciella arter i Padjelanta. 

Map showing the distribution of same special species 
in Padjelanta. 

Anmärkningsvärt är att hundkex (Anthriscus syl-
vestris) nästan helt saknas inom området. Den är 
vanlig i högörtängar och ängsskogar norr om Suorva-
gasinet. 

"Virihaurefloran" söder om sjön 
Virihaure 
Söder om sjön Virihaure ligger ett geogra-
fiskt begränsat område med mycket speciell 
flora, den s k "Virihaurefloran", en benäm-
ning som är förknippad med Sten Selander. 
Denna lilla del av fjällkedjan tillhör de absolut 
rikaste och botaniskt mest intressanta. Det är 
endast fjällen runt Torneträsk samt den isole-
rade Pältsan längst i norr som kan uppvisa en 
motsvarighet till detta område. När man på 
andra ställen har t ex fjällsippa (D ryas octope-
tala), fjällblära (Melandrium apetalum) och 
dvärglummer (Selaginella selaginoides) som 
indikatorer på rik vegetation får man här "höja 
sig" för att reagera på rikedomen. De ovan 
nämnda exemplen är överallt förekommande 
inom området. 

Delområdet som fortsätter ner i område 20, 
Padjelanta högfjällsområde, begränsas i nord-
väst av Tukijåkkå och i öster av Viejjevagge. 
Raggfingerörten ( Potentilla hyparctica) är till-
sammans med grusnarv (A renaria humifusa) 
de enskilda arter som gjort området mest känt. 
Raggfingerörten har två kända växtplatser på 
det Europeiska fastlandet - Kapasåive 
( =Stalotjåkkå) och Jeknaffo. Arten upptäck-
tes så sent som 1941 av Sten Selander på Kapa-
såive och det har senare visat sig att den är 
relativt vanlig på de två fjällens toppkammar. 
Arten förekommer närmast på Grönland och 
Spetsbergen. Grusnarven beskrevs första 
gången från det lilla fjället Unna-Tuki, där för 
övrigt de flesta av fjällflorans aristokrater på-
träffas. Det svårtillgängliga fjället har fått nå-
got av en gloria över sig i botanistkretsar - en 
gloria som dock bör vidgas betydligt för att 
omfatta hela "Virihaureflorans" område. Den 
centimeterstara grusnarven ( Arenaria humifu-
sa) har senare visat sig vara relativt talrik på 
serpentinklackarna runt Sallohaure, i norra 
delen av Padjelanta. Inom landet i övrigt finns 
den endast på Atoklinten i Tärnafjällen. 

Exempel på andra sällsynta arter som här 
påträffas talrikare än annorstädes i fjällen är 
fjällarnika (Arnica alpina), staggstarr (Carex 
nardina), skrednarv (A renaria norvegica), 
snöfryle (Luzula arctica), brandspira (Pedicu-
laris flammea) och dvärgdraba (Draba crassi-
folia). 

Övriga delar av Padjelanta 
lågfjällsområde 
När lågfjällen är undantagna är rishedsdomi-
nansen i Padjelanta total. Padjelanta är ofta 
omtalad som "ett blommande fjällområde" 
och det epitetet stämmer även om ängarna 
undantages. Detta beror på den kalkpåverkan 
som finns i stora delar av området. Bland de 
arter som uppträder i kalkhedarna kan för-
utom fjällsippa (Dryas octopetala), nämnas: 
dvärgyxne Charnarehis alpina 
lappvedel ' Oxytropis lapponica 
klippveronika V eronica fruticans 
klippstarr Carex rupestris 

Två normalt sett vanliga följearter i fjällsip-
peheden, kantljung ( Cassiope tetragona) och 
lapsk alpros (Rhododendron lapponicum) har 
här en begränsad utbredning. Kantljungen 
uppträder här främst inom "Virihaureflorans" 
område med s k kantljunghed på Sierkka-

... 



tjåkkås sluttningar. Den lapska alprosen sak-
nas så gott som helt norr om Vastenjau-
re-Mattåive. Denna typ av kalkpåverkade he-
dar påträffas över hela Padjelanta inom rikom-
rådena enligt fig 15. 

Den torra risheden övergår successivt i 
skarp rished där snötäcket tunnar ut. I sin mest 
typiska form uppträder den so1n vindblotte-
mark på krönen av kullar och åsar. 

Padjelantas, och en av fjällkedjans, bota-
niskt mest imponerande platser är kalkbranten 
Aralåbtå vid Vastenjaures norra strand. Här 
finns ett växelspel av kalkklippor, högört-
ängar, videsnår, ängsskogspartier och hedar-
allt kraftigt påverkat av kalk. Så gott som samt-
liga Padjelantas arter, undantaget den speciel-
la "Virihaurefloran", kan påträffas inom detta 
begränsade område. Exempel på här förekom-
mande, i övrigt sällsynta arter är smalviva (Pri-
mula stricta), purpurknipprot (Epipactis atro-
rubens) och kransrams (Polygonatum ver-
ticillatum). 

I övergången till det högalpina Sarek i öster 
finns en kort tvärdal till Kuopervagge, Nasas-
vagge. Här finns en mycket artrik och varierad 
flora i branterna mot Nasajaure, med bl a rik-
ligt med rosenbinka (Erigeron boreale). Vid 
ingången till Sarvesvagge-Sarvespuolta finns 
välutbildade ängar av högörttyp. 

Björkskogarna vid Staloluokta och Lådde-
jåkk kan bitvis bli mer eller mindre oframkom-
liga då tortan (Lactuca alpina) och stormhat-
ten (Aconitum septentrionale) här blir manshö-
ga. I sluttningarna är björkstammarna kraftigt 
nedböjda av snötryck och markrörelser vilket 
ytterligare förstärker snårigheten. Förutom 
björk växer här också hägg (Prunus padus), 
sälg (Salix caprea) och rönn (Sorbus aucupa-
ria) liksom hallon (Rubus idaeus) och röda 
vinbär (Ribes rubrum). Anmärkningsvärda är 
de isolerade björkpartierna vid Miellätnos öv-
re lopp, nedströms Alkajaure. Kraftiga björ-
kar påträffas här utan att de yttre betingelserna 
tycks speciellt gynnsamma. Detta är ovanligt 
på en så hög nivå som 800 möh. 
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Botaniskt intressanta områden 
Stora delar av detta område måste betraktas 
som botaniskt mycket intressant främst p g a 
kalkrikedomen. "Virihaureflorans" område, 
Kålmålåkkehalvön, Aralåbtå, serpentinklac-
karna och Staloluoktaområdet är de partier 
där rikedomen är mest påfallande. En grade-
ring är dock svår att göra då många lokaler som 
här ej upptagits skulle betraktats som mycket 
värdefulla i en annan region. 

Naturvärderingen i kapitel5 utgår från hela 
fjällkedjan som referens och i det samman-
hanget accentueras Padjelantas stora värden. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Block- och hällmark- ink!. snölegor. 7% av kalfjäl-
lets yta, huvudsakligen inom högalpin region. 
Gräshed- 15% av kalfjället, ofta med stort ängsin-
slag. 
Rishedar- 67% av kalfjället. 70% utgöres av torr 
rished till stor del kalkpåverkad. 23% frisk dvärg-
björkshed. De fåtaliga våta rishedarna är alla videri-
ka och förekommer främst i nordsluttningarna. 
Ängar -10% av kalfjället, främst på nivåer över 800 
mö h. 
Myr- 4% av kalfjället. Svag palsbildning förekom-
mer vid Mattåivejauratj och Kieddaure. 
Vide och björkskog- 3% av kalfjällets yta. Björk-
skog uppträder främst vid Staloluokta. Viden är van-
liga i terrängens lägsta partier utmed jåkkar samt i 
nordsluttningar med våta rishedar. 
Sjö - 20% av områdets yta. 

Litteratur område 19 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Björkman G., 1939, Växtgeografi inom de 
1965: nordligaste delarna. 
Curry-Lindahl K., 1963: Padjelanta och Virihaure. 

Naturbeskrivning. 
Curry-Lindahl K., 1971: Padjelanta nationalpark. 

Naturbeskrivning. 
Karlsson L., 1981: Floran vid Sierkatjåkkå. 
Linnaeus C. von, 1913: I ter lapponicum-

historisk växtgeografi. 
Rune 0., 1963: Om grusnarv (Arenaria 

humifusa). 
Selander S., 1950: Växtgeografi. 
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Område 20 

Padjelanta högfjällsområde 

o 10 20km 

Urvalsgrunder 
Högfjällsområde. Mellanalpina gräshedar. Berg-
grund av kalkrika skiffrar. Snörikt område. 

Dessa sydliga delar av Padjelantaområdet ut-
gör en topografisk barriär mellan de rika låg-
fjällen i norr och söder (o mr 19 och 21) längs 
den norska gränsen. Högfjällen med Sulitelma 

(l 850 möh) och Sierkatjåkkå (l 667 möh) i 
väster byggs upp av hårda amfiboliter vars 
mörka, dramatiska fjällsidor kontrasterar mot 
några av landets största glaciärer, Stuora-Jek-
na och Ålmåijekna. De två högfjällsmassiven 
skiljs åt av Sårjåsjaures dalgång. 

Öster om dessa högfjäll utbreder sig en me!-



Sulitelmamassivet med Salajekna. 

The Sulitelma massif with Salajekna. 

lanalpin högfjällsslätt på 900-1 000 möh, över 
vars yta de imponerande fjällen Jeknaffo 
(l 836 möh) och Kierkevare (l 639 möh) reser 
sina väldiga kammar. Mot norr höjer sig Ala-
tjåkkås snöklädda topp som ledstjärna mot 
Padjelantas stora sjöar. I öster skär den björk-
skogsklädda Tarradalen in i fjällen. 

Berggrundens kalkhalt varierar något och 
med den även vegetationen. I regel byggs hög-
slätten och Tarradalens övre delar upp av köli-
skollans kalkrika glimmerskiffrar och vegeta-
tionen är där mycket rik. Ytterligheten åt and-
ra hållet påträffas i det artfattiga och blockrika 
dödislandskapet norr om Råvvejaure och i 
stråk med kalkfattiga seveskiffrar. 

Från dessa högfjäll rinner vattnet åt tre olika 
håll till tre storälvar. Till St. Luleälv i norr via 
Stalojåkkå och Miellätno. Till Piteälven i sö-
der via Varvekjåkkå och till Lilla Lule älv i 
öster via Tarrajåkkå. 

De högalpina block- och hällandskapen 
finns det i detta botaniska sammanhang inte så 
mycket att säga om. Gränsen neråt, mot de 
mellanalpina gräshedarna, är en gräns som 
kraftigt varierar med exposition och andra fak-
torer på mellan l 200-1 300 möh. På Sierka-
tjåkkå och Jeknaffo finns på dessa nivåer en 
del av Padjelantas celibriteter, som isdraba 
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(Draba nivalis), gulldraba (Draba alpina), 
raggfingerört (Potentilla hyparctica) och nor-
mansarv (Sagina normaniana). Härunder do-
mineras landskapet av mellanalpina gräshe-
dar, lågörtängar och snölegor. Gräshedarna 
söker sig långt ner mot, och ibland under, 
900-meterskurvan och omgärdar på detta sätt 
större delen av Råvvejaure på 926 möh. Vin-
terns stora snömängder ligger här kvar länge, 
tilllångt fram i augusti, och gör att ängarna får 
hålla till g:::>do med de varmare sydsluttningar-
na medan rishedarna inte får nog med som-
marvärme på platån. Rishedarna kommer 
dock in i Tarradalens övre delar i öster. 

Högplatån är sjörik beroende på en dödis-
morän som givit upphov till ett kraftigt småku-
perat landskap. Den tjocka moränen ger, tack 
vare sitt hårda och sura bergartsinnehåll, inte 
upphov till någon rikare vegetation. Här och 
var träffar man på rikare partier i dessa kargare 
områden, som i landskapet söder om Råvve-
jaure där små "miniraukar" av kalk visar den 
underliggande berggrundens beskaffenhet, 
vilket även grottorna vid Råvvejaures utlopp 
gör. På bergsidorna utanför dödismoränland-
skapet, i denna sydliga del, finns några av 
Padjelantaområdets rikaste växtlokaler vid 
bl a Haddit, Tjåkevaratj, Skallatjåkkå och 
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Kartevare. I norr är rika partier koncentrerade 
till Stuor-Liemak och Ieltivares ängsrika slutt-
ningar. Även i fjällområdet öster om Tarrada-
len, som byggs upp av amfibolitberggrund, 
finns inslag av kalksten och magnesit, som vid 
Såmmartjåkka, vilket ger inslag av rik vegeta-
tion i ett i övrigt kargt landskap. De nordvästra 
delarna av området med Jeknaffo, Kailavagge 
och Staddatjåkkå ingår i det som brukar kallas 
för "Virihaurefloran" vilken noggrannare har 
beskrivits under område 19. I denna flora finns 
en rad exklusiva fjällväxter. Ett axplock ur 
artlistan från Jeknaffo ger en uppfattning om 
de botaniska värdena. 
vityxne 
dvärgyxne 
fjällblära 
brandspira 
fjällspira 
lapsk alpros 
raknörel 
enaxig sävstarr 
svedstarr 
svartstarr 
fjällklocka 
lappkattfot 
isdraba 
svartbinka 

Leucorchis albida 
Charnarehis alpina 
Melandrium apetalum 
Pedicularis flammea 
P. hirsuta 
Rhododendron lapponicum 
Minuartia stricta 
Kobresia myasuraides 
Carex atrofusca 
C. atrata 
Campanu/a uniflora 
Antennaria carpatica 
Draba nivalis 
Erigeron humi/is 

Tarradalens övre delar 
Tarradalens övre delar från Tarraure och norr-
ut utgör den sydliga porten mot Padjelantas 
högslätt i norr. De norra delarna av dalgången 
har skiljts från de södra av berggrundsskäl ge-
nom de kalkrika glimmerskiffrarna och kalk-
stenen som här sätter sin prägel på vegetatio-
nen. Den här porten norrut var tidigare, på 
Linnes tid, inte den led in mot landskapet i 
norr som den är idag. Av naturliga skäl, be-
roende på vegetationens yppighet i dalens 
drivhuslika ängsskogar, gick leden över Tarre-
kaise i öster längs Vallevagge. Idag går dock en 
vandringsled på dalbottnen nedanför branter 
och berg som med överväldigande kontrast re-
ser sig runt den gröna dalgången. Med Sten 
Selanders ord kan Tarradalen karakteriseras 
som "en harmoni av ljusa leenden och stort 
allvar". Berggrund tillsammans med gynnsamt 
lokalklimat och ett mer övergripande, mari-
timt klimat gör att frodiga ängsbjörkskogar 
med högvuxna örter, gräs öch ormbunkar do-
minerar och då särskilt öst- och sydsidorna. 
Myrrikedomen är hög med rikligt av backkärr 
som letar sig ner genom skogarna mot dal bott-

nen. Dessa backkärr är i regel mycket artrika. 
Vid Tarraure, där Tarrajåkka mynnar, breder 
blöta, ofta viderika kärr ut sig över stora area-
ler. 

Botaniskt intressanta områden 
Hela denna sydliga del av Padjelantaområdet, 
undantaget själva Sulitelmamassivet, har myc-
ket höga botaniska värden. Antalet kärlväxter 
från området är drygt 400 vilket är 80 arter mer 
än inom exempelvis Sarek och St. Sjöfallets 
nationalparker. 

Tarradalen i hela dess längd från sjön Saggat 
(även inom omr. 22) är det finaste exemplet i 
de svenska fjällen på en välavgränsad, björk-
skogsbevuxen dalgång med krävande flora. 

De mellanalpina markerna i sydligaste 
Padjelantaområdet hyser några av fjällens art-
rikaste lokaler. 

Landskapet söder om Råvvejaure utgöres 
av ett småkuperat, säreget och ur vegetations-
synpunkt varierande landskap. 

Virihaurefloran i fjällområdet mellan Jek-
naffo och Staddatjåkkå och Ieltivares kalk-
ängar hör till de klassiska riklokalerna från 
fjällen. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Block- och hällmark- 21% av kalfjället. Ink!. glaciä-
rer som utgör 4%. 
Gräshedar- 41% av kalfjället. 
Snölegor-7% av kalfjället med lika stor utbredning 
för extrema som för moderata snölegor. 
Ängar- 13% av kalfjället. Ängarna är koncentrera-
de till klimatiskt gynnsamma lägen i den mellanalpi-
na regionen samt till övre delarna av den lågalpina. 
Rishedar - 18% av kalfjället koncentrerade till 
Tarradalens övre delar. Skarp rished upptar 24% av 
rishedarna vilket är ett mycket högt värde. 
Björkskog-l% av områdets yta, i Tarradalen. Hälf-
ten utgöres av ängsskogar. 
Myr- 2% av områdets yta främst koncentrerade till 
Tarradalen där 1/3 av myrarna utgöres av backkärr. 

Litteratur område 20 , 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Curry-Lindahl K., 1971: Tarradalen och Padje-

lanta. Naturbeskrivning. 
Rune 0., 1963: Sulitelma. Naturbe-

Selander S., 1950: 
Selander S., 1963: 

skrivning. 
Växtgeografi. 
Jeknaffo. Naturbe-
skrivning. 
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Område 21 

Stuor Jervas-Akaris-Lairo 

Urvalsgrunder 
Kalfjällsområe. Hög nederbörd. Kalkrik berg-
grund. Ängsrika fjäll. 

Dessa västliga fjäll i Pite Lappmarks nord-
västra hörn avviker markant från fjällen i ös-
ter , både topografiskt och vegetationsmässigt . 
Medan fjällen i öster inom område 25 är platå-
artade och ytterst fattiga ur botanisk synpunkt 

är fjällområdet utmed norska gränsen kraftigt 
sönderskuret och botaniskt mycket rikt. De 
stora sjöarna Ikesjaure , Mavasjaure och 
Pieskehaure skär in i fjällen i 700-1 100meter 
djupa dalgångar. Områdets östra gräns , som 
också är en berggrundsgräns, går i den breda 
Jurunvagge- Ikesvagge och vidare norrut ös-
ter om Sulitelma längs Varvekjåkkå. 
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Ikesjaure i början av juli. Isen har ännu inte gått och snön ligger fortfarande rikligt. Bilden är inte speciellt 
extrem ty detta västliga och nederbördsrika landskap präglas av stora och sent bortsmälta snömängder. 
Detta, tillsammans med kalkrik berggrund, gynnar ängsbildningen. 

Ikesjaure at the beginning ofjuly. The ice has notyet broken up and there is still a lotofsnow. The picture is not 
an exaggeration, because this western lands cape, which receives a great deal of precipitation, is characterized by 
/arge amounts of snow that me/t late. This, tagether with the calcareous bedrock, favors the formation of 
meadows. 

Området hör till större delen till Piteälvens 
vattenområde med källsjöarna Pieskehaure 
och Mavasjaure. Ikesjaure är en av Skellefte-
älvens övre källsjöar. I sydväst hör mindre de-
lar till Junkarälven som rinner västerut mot 
Norge och Atlanten. 

Berggrundsbilden är komplicerad med tre 
olika skollor, var och en med flera zoner. Den 
östligaste, som är den botanisKt mest intres-
santa, innehåller således ren kalkberggrund, 
kalkrika glimmerskiffrar och fylliter medan de 
västliga byggs upp av hårdare bergarter som 
gabbro och grönstenar. Denna västliga, över-
sta skolla gör att fjällen får en verkligt alpin 
relief vilken är mest accentuerad i själva 
Sulitelmamassivet men även i Nourt-Saulo och 
Årjep-Saulo vars toppar når upp till mer än 
l 700 mö h. Lägre delar av fjällen, och fjäll som 
Lairo och Labba som saknar den hårda skon-
berggrunden, får runda former och mängden 
vittringsgrus och därmed ängsmarker är här 
stor. Detta är således ett intressant fjälland-
skap som ger verklig fjällkänsla i ett botaniskt 
område med få motsvarigheter i fjällkedjan. 

Normalt har de rika, västliga fjällen på grund 
av den mjuka, lättvittrade berggrunden runda 
och föga dramatiska former. Dessa västliga 
fjäll hör till de "gröna fjäll" där ängsmarker 
dominerar sluttningarna men de är också "vita 
fjäll" beroende på stora och sent bortsmälta 
snölegor. Tyvärr är de också "gråa fjäll" efter-
som regn och dimma sommartid hör till det 
normala här. 

Fjällsidomas gröna ängar söker sig ner till 
700-metersnivån, dvs ofta ända ner till dal-
gångamas botten eller till sjöarna. Orsaken till 
de vittutbredda ängarna berördes ovan med 
kalkrikt vittringsgrus och mycket och länge lig-
gande snö. Snön gör också att gräshedar och 
blockmarker ~ök er sig långt ner och att omfatt-
ningen av snölegemarken är stor. Snölegorna 
är oftast av den extrema typen, dvs de smälter 
inte fram varje år och när de gör det består 
vegetationen främst av mossor. Under fältar-
betet med detta kartblad i mitten av juli 1982 
hade isen ännu inte gått upp på Ikesjaure och 
björken stod i knopp. 

Björkskogen söker sig längs Mavasjaure in 



Brandspira (Pedicularis flammea). 

till norska gränsen. Vid Pieskehaure, som lig-
ger 30 meter högre än Mavasjaure, går den 
sammanhängande skogen inte fullt så långt åt 
väster även om mindre bestånd finns vid väst-
änden av sjön. Skogen är till stor del en örtrik 
ängsskog genom vilken artrika backkärr drar 
ner. 

Områdets lägsta delar upptas av rishedar 
vilka tack vare ett gott snöskydd ofta utbildats 
som friska eller våta hedar. De våta rishedarna 
finns främst runt Pieskehaures västände där 
de, väster om och på Suolohalvön, utbildar en 
mosaik med backkärr, viden, björkdungar och 
uppstickande kullar med vindblottehed. Norr 
om Suolohalvön på Talputs västsida där de 
nederbördsrika Atlantvindarna fäller ut sitt 
vatten dominerar viderika, våta hedar med in-
slag av backkärr. 

Vegetationen hör, tillsammans med "Viri-
haurefloran" i Padjelanta norr härom, till de 
rikaste i fjällen. En rad mycket krävande arter 
är i det närmaste "vanliga" här. Många av 
dessa aristokrater i växtvärlden har dessutom 
sin svenska sydgräns här strax ovan polcirkeln 
runt sjöarna Ikes- och Mavasjaure. Bland des-
sa kan nämnas: 
brandspira 
lappkattfot 
kantljung 

Pedicularis flammea 
Antennaria carpatica 
Cassiope tetragona 

• Fjällklocka (C. ·1nula un•""lora) 
• Fjällblära (Meh ,lrium apetalum) 
* Brandspira (Pedi, . aris fla!Miea) 
-+ Kantljung (Cassiot, tetragona) 

* staggstarr (Carex nardina) 
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Fig. 25. En rad exklusiva, nordliga fjällväxter har sin 
svenska sydgräns i fjällen runt Ikesjaure och Mavas-
jaure söder om Sulitelma. (Efter Arwidsson 1943 
och Selander 1950). 

The southern alpina boundary in Sweden for several 
rare, northern alpine plants is near Ikesjaure and 
Mavasjaure south of Sulitelma (From Arwidsson 
1943, Selander 1950). 

fjällarnika Arnica alpina 
fjällvallmo Papaver radicatum 
fjällklocka Campanula uniflora 
fjällblära Melandrium apetalum 

Några av dessa, fjällklocka och fjällblära, 
har även ett sydligt utbredningsområde- de är 
s k bicentriska arter med två utbredningsom-
råden. 

En botaniskt givande vandring från söder till 
norr i detta landskap börjar lämpligen strax 
norr om Silvervägen, vid Skärrimjåkkå, där 
branter i ett sydexponerat läge hyser krävande 
fjäll- och sydbergsarter. Mer än 140 arter växer 
på berget Skärrims sydsida. Av dessa skall en-
dast ett fåtal nämnas: 
taggbräken Polystichum lonchitis 
kransrams Polygonatum verticilatum 
svedstarr Carex atrata 
purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
gullbräcka S. aizoides 
fjällsippa Dryas octopetala 
fjälltätört Pinguicula alpina 
fjällviva Primula scandinavica 

Fjällen väster om Jurunvagge, Rivatjåkkå 
och Utsa-Jerva, domineras av blockmarker 
och gräshedar med ett mycket stort inslag av 
extrema snölegor. Botanistens vandring går 
dock inte fullt så högt upp utan håller sig på 
fjällsidan öster om Rivatjåkkå där små mini-
raukar på några meters höjd står spridda som 
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erosionsrester på ängssluttningarna. Dessa gör 
tillvaron angenäm för botanisten som inte be-
höver huka sig för att titta på kalkväxter som 
purpurbräcka och tuvbräcka (Saxifraga oppo-
sitifolia, S. caespitosa). Från sluttningen är ut-
sikten över deltat i Jurunjaure magnifik. 
Jurunjaure mottar slamrikt vatten från tre vä-
derstreck; från söder, från fjällen i väster och 
från Ikesjaure i norr. De ansenliga deltaområ-
dena fyller den lilla fjällsjöns nordvästra halva 
med viderika, blöta myrområden. På Stuor-
Jervas nordsluttning går den svenska sydgrän-
sen för lappkattfoten (Antennaria carpatica). 
Efter passagen av Ikesjaure med Seitatj som 
karakteristisk profil i det inre av dalgången når 
vi Årjep-Saulo som reser sig drygt i l 700 mö h. 
Ikesvagges västsluttning präglas här av jord-
flytning och domineras av ängsmarker. På 
minikarsten i dalbottnen utbreder sig artrika 
fjällsippehedar medan sluttningens ängar hy-
ser fjällens sydligaste brandspiror (Pedicularis 
flammea). I det här partiet har flera av de arter 
som nämndes tidigare sin svenska sydgräns. På 
barblåsta kullar kan man finna den oansenliga 
staggstarren ( Carex nardina), även den på sin 
svenska sydgräns. 

Nordväst om Pieskehaure står fjällen Lairo, 
Labba, Utsa-Varvek och Kasak som runda 
vaktposter framför det dramatiska Sulitelma-
massivet med Sveriges största glaciärer, Stuor-
Jekna och Salajekna. Dessa kalkrika förposter 
till det fattigare amfibolitmassivet är ytterst 
rika ur floristisk synpunkt och speciellt då 
ängsmarkerna i fjällens lägre delar. Längs syd-
sidan av Lairo är ängarna i det nederbördsrika 
och lokalmaritima området utformade som 
vidsträckta Trolliusängar med midsommar-
blomster, kvanne, stormhatt, brudsporre och 
många fler (Geranium sylvaticum, Angelica ar-
changelica, Aconitum septentrionale, Gymna-
denia conopsea). 

Öster om Lairo, i Lairojåkkås och Lappa-
jåkkås utflöden i Pieskehaure, förs Sulitelma-
glaciärernas slamrika vatten ner och sedimen-
terar i ett vidsträckt delta, det s k Pieskehaure-
deltat. Stora delar av främst deltats yttre par-
tier pålagras ständigt av nytt material och har 
därför en gles vegetation. Här upptäcktes för-
sta gången brokstarren (Ca r ex bicolor) i Sveri-
ge. 

Botanisten som går till Sulitelma från deltat 
letar sig inte fram den lättaste vägen på ängar-
na längs Lairojåkkå utan strävar naturligtvis 
uppför Labbas sluttningar och belönas väl för 

mödan på de rika ängarna i kalkbranterna med 
lappfingerört, fjälltätört, dvärgyxne, brand-
spira, alpros, fjälldraba och många fler ( Poten-
tilla nivea, Pinguicula alpina, Charnarehis alpi-
na, Pedicularis flammea, Rhododendron lap-
ponicum, Draba alpina). 

Efter utsikten mot Sulitelmas glaciärer går 
färden vidare mot nordost, mot Hadditjåkkå 
och Kaisekietj-jåkkå där de rinner fram till-
sammans med ett otal små vattendrag på en 
platå med kalkängar och extremrika myrar 
präglade av fjälltätört (Pinguicula alpina) och 
nätvide (Salix reticulata). Det här landskapet 
mellan Sulitelmamassivet och Tsäkkok kallas 
för Sulitelmaplatån av Sten Selander. 

Botaniskt intressanta områden 
Hela detta västra fjällandskap är ett botaniskt 
mycket intressant område. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjällsområde. 
Blockmarker och gräshedar-upptar 113 av kalfjäl-
let. De extrema snölegorna på dessa hög- och mel-
lanalpina nivåer upptar dessutom 10%. 
Rishedar - 40% av kalfjället. Den torra risheden 
utgör 60% av hedarna och frisk och våt tillsammans 
ca 30%. Lokalt, som vid Pieskehaure, dominerar 
våta rishedar. 
Ängar- 16% av kalfjället. Förhållandet hed/äng är 
lågt (2,5), d v s ängsarealen är hög. Området hör till 
ett av de ängsrikaste i de svenska fjällen. Inslaget av 
högörtäng är stort, speciellt i de nederbördsrika de-
larna runt Pieskehaure. 
Björkskog- 6% av området. 25% utgöres av ängs-
björkskog. 
Myr- Arealen är stor. 3% av totalarealen vilket är 
en hög siffra för fjällen i Norrbotten. Mer än 113 av 
myren utgöres av backkärr vilket likaså är ovanligt 
för den här delen av fjällkedjan. 

Litteratur område 21 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson G., Pieskehauredeltat. 
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Område 22 

Staika-Tarrekaise 

1 o 20km 

Urvalsgrunder 
Högfjällsområde. Kalkfattig berggrund. 

Ett vidsträckt fjällområde söder om Padjelan-
tas och Sareks fjällmassiv som sträcker sig från 
Sulitelma i väster till Kvikkjokksfjällen i öster. 
Djupa dalgångar skiljer de olika fjällmassiven 
från varandra . I öster och sydost gränsar det till 
barrskogslandet . Centralt domineras det av 
det vidsträckta Staika/Raskamassivet som med 
sina toppar på upp till l 600 meter utgör den 
·västra fonden för vandraren längs leden 
Kvikkjokk- Padjelanta . Över vandraren hö-
jer sig i öster och norr Tarrekaisemassivet med 
toppar på över l 600 meter. Väster om Staika-
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massivet och väster om Sartamedalgången vid-
tar ett fjällandskap med bl a fjällen Tsäkkok 
och Jengak på l 400-1 500 möh. Längst i syd-
ost finns ett mindre lågfjällsområde på urberg-
grund , Kaisatj . Öster om Kvikkj okk och norr 
om sjön Saggat ligger ett mindre fjällområde 
med Sjnjerak och Kabla som förts till samma 
område . 

Fjällen begränsas eller genomdras av dal-
gångar. Tarradalen som skär igenom från sö-
der till norr nämndes ovan . I nordost ligger 
Tjuoltavagges björkskogsklädda dalgång och i 
sydväst Piteälvens med sjöarna Pieskehaure, 
Mäkak och Tjeggelvas . I områdets västra del 
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Tarradalen letar sig in mellan Staikas (till vänster) och Tarrekaises högfjällsmassiv. Från Sjnjerak ovan 
Kvikkjokk. 

Tarradalen is situated between Staikas' (to the left) and the high alpine massif of Tarrekaise. From Sjnjerak 
above Kvikkjokk. 

går två dalgångar i ost-västlig riktning, dels 
Vaimokvagge med Sulitelmaleden och dels 
Fierrovagge under Tsäkkoks branter. 

Piteälven i söder och Luleälven i norr avvatt-
nar fjällen. 

Berggrunden domineras av kalkfattiga skiff-
rar och amfiboliter. De senare skapar högfjäl-
lens alpina relief i Tarrekaise och Staika. Här 
och var i fjällområdet finns smärre kalkföre-
komster som öster om Pieskehaure, i Tarre-
kaises branter, längs Staikas sydsida och längs 
Fierrovagge. Kalkförekomsterna är dock gan-
ska lokala liksom förekomsterna av magnesit 
och peridotit i Tarrekaise och Staika. Den 
kalkrika skallgränsen mellan urberg- och fjäll-
bergarter drar i öster vindlande fram genom 
skogs- och fjällandskapet och yttrar sig i bran-
ter vid bl a Kassavare norr om Saggat och Ra-
mekvare vid Peurare. 

Klimatet är förhållandevis maritimt med 
hög nederbörd mot väster vilket återspeglas i 
de vidsträckta snölegemarkerna och i före-
komsten av den västliga fjällbruden (Saxifraga 
cotyledon) så långt österut som till fjället Nam-
matj vid Kvikkjokk. 

Fjällens högre delar, ovan ca 900 möh, intas 
av blockmarker och gräshedar med stort inslag 
av extrema snölegor och även en mindre gla-
ciär i Staikamassivet. Nedanför den mellanal-
pina regionens gräshedar vidtar ett bälte av 
rishedar och ängar. Ängsinslaget är påfallande 
stort för att vara i ett fjällandskap uppbyggt av 
hårda, sura bergarter. Ängarna är vanligast 
mot öster medan de i de västra J en gak och 
Tsäkkok ersätts av gräshedar och snölegor. 
Fjällsidorna i öster har dessutom rikligt med 
friska och våta rishedar vilket kan ställa till 
besvär för vandraren då de dessutom ofta är 
viderika. Kalfjället är i regel fattigt på myrar 
men i öster är backkärr vanliga på fjällslutt-
ningarnas nedre delar. 

KaisatjmaSiiivet i sydost skiljer sig från det 
övriga fjällandskapet genom sin mer kontinen-
talt präglade vegetation. Denna yttrar sig i lav-
rika björkskogar, subalpina rishedar, våta, vi-
derika rishedar och uppfrysningsmarker. För 
att vara på ett urbergsunderlag täcks förvå-
nansvärt stora arealer här av lågörtängar. 

Ängsarealen är som sagts ovan hög och en 
förhållandevis stor del utgöres av högörtäng. 



Normalt uppträder denna som band ovan 
björkskogen eller under rasbranter. I Tarra-
och Tjuoltavagge upptas stora arealer av en 
högörtängstyp med något annorlunda bak-
grund. Det är ängsbjörkskogen som här angri-
pits av fjällbjörkmätarlarver under 1950-talet. 
Föryngringen i denna f d skog är dålig och i 
björkskogsregionens övre delar ;not kalfjället 
uppträder en närmast björkfri högörtäng på 
sydsidorna av fjällen. 

Björkskogen som präglar Tarra- och 
Tjuoltavagge samt i Piteälvens övre delar är till 
stor del av en ängsbjörkskog som, fastän un-
derlaget främst består av sura bergarter, utbil-
dats som en mycket ört- och ormbunksrik 
skog. Ofta är även inslaget av viden stort, vil-
ket är speciellt påfallande i de norra dalgångar-
na, Njåtsovagge och Tjuoltavagge, där även 
stora arealer av kalfjällets nedre delar täcks av 
vide buskage. 

Det till Kvikkjokk närbelägna fjällområdet 
med Kabla, Sjnjerak och Kassavare är ett av 
de allra tidigaste undersökta fjällområdena i 
svenska fjällen. Kvikkjokk har alltsedan Lin-
nes tid varit utgångspunkt för botaniska exkur-
sioner. Det här fjällområdet byggs upp av ur-
bergarter men genomdras av den vindlande 
skallgränsen som bl a avslöjas i Kassavare och 
Tavvevare. Områdets södra, centrala delar, 
öster om Sjnjerak, intas av ett småkuperat och 
sjörikt landskap, medan det norra Kablamassi-
vet domineras av lugna former och jämna slutt-
ningar där torra, lavrika rishedar uppåt succes-
sivt övergår i gräshedar. De mosaikartade och 
omväxlande delarna i söder har i anslutning till 
skallgränsen en rikare vegetation och i bran-
terna uppträder ofta en yppig ängsvegetation 
både i barr- och björkskog. 

Botaniskt intressanta områden 
Botaniskt intressanta är främst dalgångarnas 
ängsbjörkskogar i Tarradalen och Tjuolta-
vagge. Intressanta är även de små rikområden 
som finns vid Pieskehaures östända under 
Vuorbmanåive och längs Fierrovagge. Brant-
vegetation uppträder även under Tarrekaise, 
vid Spietjamvalle, Rarnekvare och Vuoka. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Björkskog - 16% av området. 29% av ängstyp. 
Ängsskogsandelen är mycket hög. Lavskog återfinns 
främst i Kaisatj01nrådet i sydost där 18% av skogar-
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Tarradalens ängsbjörkskogar är mycket frodiga och 
bitvis svårframkomliga. 

The birch forests and meadows of Tarradalen are 
luxuriant and almost impassable in places. 

na är av lavtyp. Ovriga skogar i det senare området 
är ofta mycket viderika. 
Myren -upptar endast 3% av områdets yta och är 
koncentrerad till björkskogen i öster och sydost där 
backkärren är dominerande myrtyp. Mossar före-
kommer ej. 
Blockmark och gräshedar- 56% av kalfjället. Det 
höga värdet för mellan- och högalpin region åter-
speglar främst de topografiska förhållandena med 
höga fjäll och vittutbredda platåer på drygt l 000 
mö h. 
Snölegor- 7%. Är koncentrerade till mellan- och 
högalpin nivå. 
Rishedar-30% av kalfjället. Torra rishedar domine-
rar men med ett lågt värde på 47% av rishedarna 
totalt. En stor del av rishedarna utgöres av frisk och 
våt typ - tillsammans nästan lika stor andel som den 
torra. Dessa återfinns främst i öster och sydost där 
ofta våta rishedar, viden och backkärr präglar fjällsi-
dorna ner mot björkskogen. 
Lågörtäng- 6% av kalfjället. Ängar är vanliga och 
då främst i öster, i zonen ovanför de våta och friska 
rishedarna. Förhållandet hedläng är 5,5 vilket är 
nästan detsamma som medianvärdet för Norrbot-
tensfjällen vilket ligger på 5,2. 
Vide- Upptar bara någon% av områdets yta. Denna 
procent utgöres dock av rena bestånd. De flesta 
videna har markerats med symbol och ingår som del i 
rishedar, myr och skog. Utbredningen av viden i 
nordost och sydost är ofta stor. 

Litteratur område 22 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Dahlskog S och B., 1980:Floran i Kvikkjokks-

trakten. 
Selander S., 1950: Växtgeografi 
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Område 23 

Saggat- och Penraredalgångarnas 
barrskogslandskap 

Urvalsgrunder 
Barrskogslandskap. 

De övre, större källsjöarna till Lilla Lule älv 
och dess biflöde Pärlälven är Saggat och Peura-
re , två sjöar som ligger i ett barrskogslandskap 
som tränger långt in mot Sareks högfjäll. Delar 
av det här barrskogslandet har under senare år 
varit hett omdiskuterade. Striden mellan na-
turvårdens bevarandeintressen och skogsbru-
ket har varit hård . Som det nu verkar kommer 
den orörda fälten av gammelskog, som bara till 
mindre delar utmed saggats stränder nåtts av 
moderna skogsbruksmetoder , att få stå kvar. 
skogslandskapet domineras av barrskogar av 
frisk ristyp . Både tall-, gran- och barrbland-
skogar uppträder på ett sätt som kanske inte 
alltid går att förklara ekologiskt utan mer ge-
nom tidigare skogsbruk och gruvhantering- ty 
det här är inte ett öde och orört landskap . 
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Vid Kvikkjokk i sjön Saggats övre ände möts de slamrika vattnenKama-och Tarrajåkkå. Slammet bygger här 
upp ett delta med vindlande fåror och stilla laguner. 

In the upper end of lake Saggat, at Kvikkjokk, the silty water of Kamajåkka and Tarrajåkka meet. Here the silt 
builds a delta with meandering channels and stilllagoons. 

Redan på 1600-talet öppnades landskapet ge-
nom gruvdriften med "centralorten" Kvikk-
jokk med smältverk och tillgång till brännved. 
Under 1800-talet koloniserades trakten och de 
delar som främst var intressanta var deltaom-
rådena. Stora sådana finns vid Kvikkjokk och 
Peurare. Under början av 1900-talet försörjde 
deltat vid Kvikkjokk 43 personer. Sedan 
1950-talet förekommer inte längre någon slåt-
ter eller något jordbruk här. 

I de lägre delarna av barrskogslandet där 
kalluften ansamlas, som söder om Pårekslät-
ten under Sareks tinnar, utbreder sig stora lav-
rika tallskogar. Tallskog uppträder också all-
mänt i Tarradalens lägre delar medan dalsidor-
na upptas av granskog. Inslaget av ängsskog är 
litet. Denna skogstyp, som kräver gynnsamma 
klimatiska förhållanden, trivs bäst under bran-
terna i sydlägen vid ex. Kassavare vid Kvikk-
jokk, Rarnek vid Peurare och i sydlägena och 
längs bäckravinerna i Tarradalen. Här är också 
berggrundsförhållandena gynnsamma med 
kalkrika bergarter längs skallgränsen som 

vindlar sig fram från norr till söder i området. 
Som en dörrpost i Tarradalens jätteport in 

mot fjällen i väster reser sig ett kubiskt tvär-
brant fjäll, Nammatj. Dess namn är välbekant 
för de flesta botanister sedan mer än ett sekel. 
Här i ett av landets mest berömda sydberg 
avspeglas traktens möte mellan sydligt och 
halvarktiskt. Liksom i många andra sydbranter 
längs Tarradalen och runt Saggat växer här 
sydsvenska arter som häxört, tibast och under-
viol ( Circaea alpina, Daphne mezereum, Viola 
mirabilis) långt från sina närmaste övriga före-
komster och i bergsbranterna råkar de sam-
man med växter som bara hör hemma i fjällen. 
Ursprungligen fick Nammatj sitt rykte främst 
som en av de tidigaste kända lokalerna för 
fjällbrud (Saxifraga cotyledon). Orsaken till 
den rika floran står bl a att finna i de mjuka och 
kalkrika skiffrarna men en sådan här fjälldal 
med l 000 meter höga tvärstup bildar också en 
gigantisk drivbänk där det gror och växer dyg-
net runt under sommaren. 
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I flera decennier har Sten Dahlskog studerat K vikk-
jokksdeltats utveckling. 

Sten Dahlskog has studied the evolution of Kvikkjokk 
delta for several decades. 

Piteälvens barrskogslandskap 
Längs Piteälven söker sig ett från huvudområ-
det i norr avskiljt barrskogsland. Det skiljer sig 
från saggatsområdets barrskogar på flera sätt. 
Det utgör bl a inte någon sluten fäll av barr-
skog utan här dominerar tallskogar med kraf-
tigt inslag av björk vilka norr om Tjeggelvas 
övergår i björkskogar med inslag av tall. Längs 
sjösystemet ovan Tjeggelvas som här utgör 
Piteälven med sjöarna Falehaure, Viltak, 
Kuoddejaure m fl utbreder sig vidsträckta ur-
spolningszoner med hällar eller glest tall- och 
björkbevuxna blockhav. 

Laisdalens och 
Sädvajauredalgångens barrskogar 
Laisdalen och området öster om Sädvajaure 
domineras av tallskog. Enklaver med gran kan 
påträffas spritt, ofta bildar de kloner. I Laisda-
len gör tallskogen ett vilt intryck genom den 
kraftigt kuperade berggrundsmorfologin. Och 
bakom de tallbeväxta höjderna står kalfjällen 
som en mäktig fond. 

Botaniskt intressant är det lilla naturreser-

vatet Märkklyftan. Området är kraftigt kupe-
rat och skogen domineras av tall med rikligt 
inslag av björk. I östra delen av området finns 
ett tjärnsystem med rikkärrspartier och i väster 
avgränsas området av Märkforsen. Själva 
Märkberget är ett sydväxtberg där många för 
Pite Lappmark sällsynta växtarter som t ex 
klippbräcka (Saxifraga adscendens) har sin 
växtplats. Även den natursköna Märkklyftan 
har rasbranter med en särpräglad flora. I klyf-
tans botten finns en mycket frodig alskog där 
bl a dvärghäxört ( Circaea alpina) påträffas. Ca 
270 växtarter har noterats i området vilket be-
kräftar att trakten är ett synnerligen skydds-
värt botaniskt rikområde. 

Skogen i Laisdalen är starkt påverkad av 
veduttag, främst under Nasafjällsepoken. 

Deltaländerna i barrskogsområdet 
(förf. Sten Dahlskog) 

I barrskogsområdet ligger några av fjällrandens stör-
sta, ännu oförstörda deltaländer med naturlig vat-
tenregim. Få landformer visar lika snabba föränd-
ringar i vegetation och miljö. 

Deltaländernas framväxt bestäms av sjöns vatten-
djup och av vattenståndsväxlingarna och slamtillför-
seln i källfloderna. Högvattnens bottentransport rul-
lar grovkornen (fingrus och sand) fram mot myn-
ningarna där de avlastas i nya bankar, vilkas stränder 
höjs när de sjunkande översvämningarna fäller ut 
den grovmo som har svävat i älven under högvatt-
nen. Stränderna kan höjas ovan de högsta högvatt-
nens nivå av vinddriven sand från obevuxna bankar 
under stormiga lågvattentider på senhöstar och för-
vårar. De nya mynningsbankarna växer ihop med de 
äldre stränderna och mynningsfårorna trevar sig allt 
längre ut i sjön. Mellan flodfårorna förblir landet 
lågt, ty dit når bara slamfritt högvatten. Flodloppen 
och deras pålagringsområden ändrar långsamt läge 
och pendlar under årtusenden från den ena dalsidan 
till den andra. 

Deltaländerna är landskap i ständig förvandling, 
snabb och ofta även snabbt skiftande längs de aktiva 
flodloppen, långsammare och vanligen stadigare 
längs de övergivna flodloppen och i de stora kärrom-
rådena. Klimatet är hårdare än dalsidornas, och 
90-95% av deltfllandet kan dränkas av ett högvatten 
när som helst under vegetationsperioden, vanligen 
omkring midsommaren när smältvattnet från fjällhe-
darna fyller älvarna över breddarna, men ofta även i 
juli eller augusti efter varma östliga långregn som 
spolar jöklarna rena från snöresterna. Det är föga 
underligt att många växtgrupper saknas eller är yt-
terst sällsynta på deltaländerna. Varken branternas 
eller mosseplanens arter kan finna sina underlag där, 
dvärgrisen tål inte översvämningarna och kan växa 
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endast på de högsta dynlandskapens sanddriftskrön, 
och de arter som vanligen sprids av myror, som 
vråfryle, bergslok och kovall, Luzula spicata, Melica 
nutans, Melampyrum pratense) når sällan längre än 
myrorna från stackarna på deltats moränstränder. 
De växter som skall kunna klara ett deltaland får lita 
till en rik fröspridning eller till sega, knopprika rot-
system. De dominerande arterna är vanligen klon-
vandrare. ; 

På de nya bankarna kan nersköljda frön och 
groddknoppar från fjällhedarna gro i svag konkur-
rens, och ormrot, fjällsyra, lapparv, groddsvingel 
och styvstarr (Polygonum vivparum, Cerastium ce-
rastoides, Festuca vivipara, Carex bigelowii) är vanli-
ga i de första årens glesa kolonisationsstadier, men 
trängs snabbt ut när växttäcket tätnar och kvarlever 
sällan in i ungskogsstadierna. Isolerade bankar kolo-
niseras mest genom fröspridning och domineras där-
för ofta i början av tuvgräs, men eftersom tuvtåtel 
och fjällven inte uthärdar stark pålagring tar rot-
stamsarterna snabbt över, madröret mest på sand i 
strömläge, norrlandsstarren ( Carex aquatilis) mer på 
grovmo i lä. På de nya älvvallarna på pålagrings-
stränderna i de vandrande flodloppen tar rotstams-
arterna genast överhand med rotskott från de äldre 
bestånden. Vedväxterna och de första örterna försö-
ker invandra samtidigt som gräsen, men lyckas först 
när banken inte längre pålagras med mer än några 
mm om året (antingen därför att den har höjts utom 
räckhåll för de vanligaste högvattnen eller därför att 
strömdragen har länkats bort från platsen). 

När pålagringen har börjat minska skjuter sälgar-
na snabbt i höjden förbi björk och gran. Om gråalen 
(A/nus incana) nyligen har haft ett bra frö år växer 
den ifrån sälgarna. På höga sanddriftmarker sluter 
sig björken tidigt till täta slyn i vilka den långsamma-
re granen långsamt tar överhand: här kan lingon, 
kråkbär (Vaccinium vitis-idaea, Empetrum her-
maphroditum) och till och med blåbäret (Vaccinium 
myrtillus) (en av deltaländernas sällsyntaste växter) 
bilda en dvärgrished utan att dränkas. 
påverkas växtligheten mycket av betningen; små-
plantorna av sorkar under sorkåren, småträden av 
harar och älgar. Hägg, rönn (Prunus padus, Sarbus 
aucuparia) och tall är särskilt omtyckta av älgarna, 
som under de senaste årtiondena har haft idealiska 
beten på de tidigare delvis kultiverade deltaländer-
nas igenväxande slåttermarker. 

Tjugo-trettio år efter kolonisationen är de tätnan-
de ungsnåren deltaländernas artrikaste samhällen, i 
vilka rester av pionjärbestånden ännu inte har slagits 
ut av skogsarterna. En del högörter som vänderot, 
älgört (Valeriana sambucifolia, Filipendula ulmaria) 
och kanske smörbollar (Trollius europaeus) har re-
dan invandrat, men en typisk högörtbjörkskog, med 
stormhatt, lundstjärnblomma, hässlebrodd, röd 
trollduva, ekorrbär, ormbär, ekbräken, strutbräken 
(Aconitum septentrionale, Stellaria nemoreum, Mili-
um effusum, Actaea erythrocarpa, Maianthemum bi-
folium, Paris quadrifolia, Gymnocarpium dryopte-
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ris, Matteuccia struthiopteris), uppstår i bästa fall 
först efter ett par hundra år. Deltaländernas högört-
björkskogar blir inte fullt lika yppiga och artrika som 
skogarna på de mest gynnade fjällsluttningarna (kli-
matet är dimmigare och kallare och markvattnet är 
inte lika näringsrikt), och några arter saknas som 
asp, hallon, tibast (Populus tremula, Rubus idaeus, 
Daphne mezereum). 

Högörtbjörkskogarna står på så höga marker att 
de sällan översvämmas mer än något dygn vartannat 
år. På sluttningarna in mot lagunområdenas starr-
kärr avlösas de av ett bälte gammalbjörk med högvi-
den, älgört och styltstarr, och därinnanför vidtar ett 
av fjällens mest svårframkomliga växtsamhällen, 
lågvidesnår dominerade av ofta manshögt lappvide 
och av styltstarrtuvor ( Carex juncella), ofta över-
svämmade under mer än en månad. Innanför lågvi-
det utbreder sig flaskstarrkärren ( Carex rostrata), 
som översvämmas ännu längre och intar den största 
ytan av deltaländernas alla vegetationstyper. I de 
högsta flaskstarrkärren samdominerar ofta ängsull 
(Eriophorum angustifolium), i de lägsta vattenklö-
ver och sjöfräken (Equisetumfluviatile). Lagunerna 
är mycket sällan djupare än 1,5-2 meter, och deras 
bottnar är bevuxna av isoetidsamhällen med smal-
bladig igelknopp och Potamogeton-arter. (Bladvass 
och gul näckros (Phragmites communis. Nuphar lu-
teum) kan växa i myrtjärnar runt deltat, men tycks ej 
tåla deltaländernas vattenståndsväxlingar med hög-
vattnens kallströmsinbrott). Sjöfräknen gynnas av 
svag pålagring och bildar därför vidsträckta ruggar 
vid tilloppens mynningar i lagunområdena. I den 
gamla nybyggarkulturen gjorde det högvärdiga sjö-
fräkenhöet fräkenkärren till värdefull slåttermark, 
och man grävde ofta kanaler från älvarna in i av-
stängda lagunområden för att leda in slamvatten och 
öka fräkenkärrarealen. Deltaländernas kärr har ofta 
använts mer än skogarna. Även på ett delta som 
ligger så nära en gammal by som Kvikkjokks finns 
stora arealer ursprunglig skog, men alla dessa starr-
kärr har slagits. 

Deltaländerna blir läggspel av växtsamhällen, där 
en fullständig zonering av skog, snår och kärr ofta är 
sammanträngd på en sträcka av bara 20 meter. Van-
ligen ligger äldre samhällen uppströms de yngre, 
men inte alltid, ty nya bankar växer upp vid tillop-
pens mynningar i de stora lagunerna, och en rak 
flodstrand som har slipats jämn av strömdragen kan 
innehålla unga avspärrningsbankar framför över-
givna flodlopp. Innan växtligheten hinner anpassa 
sig till den ändrade omvärlden ändrar sig flodloppen 
ofta på nytt, och deltaländernas växtsamhällen är 
troligen sällan i full jämvikt med sin miljö. 

Vart och ett av deltaländerna i de övre Lilla Lule-
dalarna har sin egenart. Laidauredeltat är det största 
och det snabbast växande, Änok har det vackraste 
meanderloppet, Peurauredeltat har de bäst utbilda-
de regressiva samhällena. Kvikkjokkdeltat är det 
formrikaste och det mest lättillgängliga. 
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De fjällnära barrskogarna i Saggats och Peurares dalgångar utgöres till stor del av urskogar. Speciellt värde-
full är den orörda fällen av barrskog vid sjön Peurare. Vy mot Vallevare med Kamajokk i förgrunden. 
Teckning: Hans Andersson. 
The coniferous forests situated near the mountains in Saggats and Peurares valleys are largely virgin forests. 
The untouched blanket of coniferous forest at the lake Peurare is of special merit. Laoking towards Vallevare 
with Kamajokk in the foreground. Drawing: Hans Andersson. 

Botaniskt intressanta områden 
Som framgått av ovanstående beskrivning har 
barrskogen i sig stora urskogsvärden. I övrigt 
är deltaländerna vid Kvikkjokk, Peurare och 
Änok av stort botaniskt intresse, liksom brant-
vegetationen vid Nammatj, Kassevare, Kuos-
savare och Ramek. 

Märkberget i Sädvajauredalgången i söder 
med rikområden har likaså stora botaniska 
värden. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Björkskogsgränsen - är dragen i barrskogens övre 
gräns varför björkskogen främst hänför sig till isole-

rade delar som vid deltana. 2/3 av björkskogen utgö-
res således av ängsskog. Några mindre partier av 
lavbjörkskog finns som utlöpare från PäreksJättens 
större lavskogsområde. 
Barrskogen - domineras till 83% av mosstyp som 
vanligen utgöres av en blåbärsgranskog men även av 
lingontallskogar. 14% upptas av tallskogar med lav-
dominerat bottvnskikt. Dessa är främst koncentre-
rade till nedre Tarradalen och landskapet söder om 
Sarek, runt Änok. Endast 2% av barrskogarna är av 
ängstyp. 

Litteratur område 23 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Dahlskog, S., 1964, Kvikkjokks delta. 
1967: Flora och vegetation. 
Naturvårdsverket: Urskogsinventeringen. 
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Område 24 

Arfotjårro-Kostar 

Urvalsgrunder 
Kalfjäll . Kalkfattiga skiffrar. Hög nederbörd. 

Som en motpol till de gröna fjällen i väster 
ligger här ett stort fjällområde med ganska 
lugna storformer där vegetationen är gles och 
lavrik . Nivåskillnaderna inom området är en-
dast på några hundra meter och, förutom i 
Kustarmassivet i söder, utan några markantare 
reliefer. I Kustarmassivet är nivåskillnaderna 
större och de blockklädda fjällen reser sig här 
l 000 meter över sjön Gardaures yta. 

Fjällen hör till större delen till Piteälvens 
vattensystem där den i norr går fram genom de 
stora sjöarna Pieskehaure, Kaskaure och 
Låddaure - lugnsel mellan vilka forsarna då-
nar. I Alep Mäkak rinner Pieskehaures och 
Kaskaures vatten ihop efter att ha varit åtskil-
da av det l 100meter höga fjället Radtja. Från 
Mäkaksjöarna drar Piteälven vidare mot söder 
och bildar områdets östgräns. I väster och sö-
der är dalgångarna Sieldutvagge och Ikesvagge 
naturliga begränsningar för området, inte bara 
av topografiska skäl utan även beroende på 
berggrunden . 

Ur vegetationssynpunkt är fjällområdet 
mycket märkligt, sett ur litet större fjällper-
spektiv. Det är inte något rikt område utan 
utgör i kontrast till de västra kalfjällens vegeta-
tion ett mycket påvert fjällandskap som helt 
präglas av skarpa, lavrika vindblottehedar. 
Det är inte någon "normal" vindblottehed det 
är fråga om utan en mycket artfattig rished som 
till stor del intar kalfjället. Den faller inte in 
naturligt i indelningssystemet då den egentli-
gen är en övergångsform mot gräshed. Detta 
jordmånsfattiga landskap med successiva 
övergångar mellan block- och hällmark, gräs-
hed och rished präglas av de stora och sent 
bortsmälta snömassorna. Den hårda och sura 
berggrunden orsakar de vidsträckta, enformi-
ga rishedarna vilka uppåt höjderna övergår i 
gräshedar eller, som i Arfotjårros och Kustars 
högfjäll , av blockhav och hällmarker. Snö-
mängderna i de kalkrika, jordmånsrika fjällen 
i väster orsakar en stor ängsareal med ett för-
hållande mellan hed/äng på 2,5. Förhållandet 
inom detta område är nästan 50, dvs heden har 
här 50 gånger så stor utbredning som ängen. 

En flygresa längs Piteälvens sjöar och vatten 
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Arfotjårromassivet präglas av skarpa, lavrika rishedar och hällmarker. 

Arfotjårro massif is dominated by dry, shrubby heaths having abundantlichensand by exposed bedrock. 

från Mäkaks j öarna i öster till Kaskaure i väster 
visar ett annat karakteristiskt drag i detta om-
råde, som kanske inte främst är botaniskt utan 
mer geologiskt, nämligen de omfattande kal-
spolade hällområdena som utbreder sig längs 
hela dalgången och högt upp på fjällsidorna i 
söder. Vegetationskartan kan här ge en skev 
bild av förhållandena om man inte tänker på 
att block- och hällmark har samma utseende på 
kartan. 

Botaniskt intressanta områden 
Området är botaniskt och floristiskt ett terra 
inkognita. Vissa besök har tidigare gjorts i 
Kustar och längs vattnen i norr och möjligt är 
att botanister sökt sig fram över dessa enformi-
ga hedar vilka dock av naturliga skäl inte läm-
nat några spår efter sig i litteraturen. De få 
kalkområdena som finns i den mellanalpina 
regionen har en mycket kort artlista där mos-
sor dominerar. Vid Njarkalisjaure i nordost 
finns ett visst inslag av kalkvegetation. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Block- och hällmarker- upptar som sammanhängan-
de ytor närmare 1/4 av kalfjället men förekommer 

dessutom rikligt i form av blockrika hedar m m. En 
stor del av dessa marker utgöres av hällar. 
Gräshedar - 7% av kalfjället. Den mellanalpina 
gräshedsregionen är tillbakahållen, vilket beror på 
att den skarpa risheden fysionomiskt och artmässigt 
står mycket nära gräshedarna och intar deras plats. 
Rishedar-Upptar 2/3 av kalfjället. Mer än 60% av 
dessa har klassificerats som skarp rished-det högsta 
värdet i fjällkedjan. Den torra risheden har fått ma-
ka åt sig med endast drygt 20% jämfört med 55% för 
hela Norrbottensfjällen. Frisk rished finns som en 
smal bård längst ner mot dalgångarna runt och i 
området. 
Lågörtsäng-Någon procent av kalfjället. Högörts-
äng finns endast i N j ar kalis branter i nordost och som 
inslag i Kustarmassivets sydvända rasbranter. 
Myr- Närmast försumbar areal. 
Björkskog-Domineras helt av hedsko g. Ett undan-
tag utgöres av landskapet i nordost vid Njarkalis, där 
berggrundsförhållandena är annorlunda och ängs-
skogar är vanliga på sluttningarna. En del lavrik 
björkskog finn/ i dalgången med sjön Maranjaure 
väster om Skalbmo vars sluttningar även avviker 
från områdets normala typ, med friska och våta ris-
hedar. 

Litteratur område 24 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Fries C., 1925: Kustarakaise. 

Naturbeskrivning. Flora. 
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Område 25 

Fierras urbergsfönster 

l 

Urvalsgrunder 
Kalfjällsområde. UrbergsfönsteL Fattig hedvegeta-
tion. Hög nederbörd speciellt i sydväst. 

I Laisälvens övre delar ligger ett stort urbergs-
fönster uppbyggt av granit och kvartsit med det 
centrala högfjället Fierras på l 599 möh. I sö-
der möts de i huvudsak öst-västliga dalgångar-
na Laisdalen och Smuolevagge. Vid Nasafjäll 
ligger en sjörik fjällplatå på 800 möh. Här 
saknas höga pass mot väster vilket medför att 
fuktiga atlantvindar får fritt spelrum in mot 
öster , mot Fierras högfjällsmassiv. Årsneder-
börden utgör här på omkring l 200 mm. Det 

här medför i sin tur att snölegemarkerna är 
vittutbredda på Fierras östsluttningar och även 
i övrigt på fjällen häromkring. På Fierras finns 
dessutom två mindre glaciärer. 

Från sjön Guijaure och vidare mot norr bil-
dar Buoggevuobmevagge och Jurunvagge ett 
nästan sammanhängande dalstråk. Nordväst 
om Fierras , på norra sidan av Smuolevagge, 
ligger ett annat till delar högt fjällområde med 
toppar på närmare l 600 möh. Större delen av 
detta fjällmassiv, liksom fj ällen i övrigt inom 
området, ligger på nivåer av ca l 200-1 300 
möh. Fjällmassivet norr om Smuolevagge är 
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Delta i Smuolevagge. 

Delta in Smuolevagge. 

genomsatt av fyra parallella, korta och vackert 
utformade U-dalar. 

Det karga fjällområdet upptas till 2/3 av 
blockmarker, snölegor och gräshedar vilka i 
väster söker sig ner till 800-metersnivån. De 
vittutbredda blockmarkerna på fjällen Garga-
tis, Vaulatjårro och Guijaurtjårro finns ner till 
l 200-metersnivån men uppträder vid sjön Gu-
ijaure nästan ända ner till sjöytan på 690 möh. 
Dalgångarna domineras av rishedar. I botten, 
där snöskyddet är gott, uppträder friska rishe-
dar ofta med ett stort videinslag och även en 
hel del kärrmarker. På den högt liggande 
Nasafjällsplatån, runt bl a sjön Verdejaure, 
blåser den skyddande snön bort och vidsträck-
ta vindblottehedar dominerar. 

I det gynnsamma sydläget längs Smuolevag-
ges nordsida tränger björkskogen långt in mot 
väster. I branterna ovan björkskogen finns 
mindre partier av högörtängar. Här vid sjön 
Smuolejaures västända finns myrlänta delta-
områden och något längre in i dalen, i Fiella-

vagges och Vaulavagges tvärdalar, utbreder 
sig stora ängsmarker. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmark- 28%. 
Gräshed - 21%. 
Rished-31 %. Torrrisheddominerar(55%). 37% av 
risheden är av frisk, viderik typ i dalgångarnas lägre 
partier. Den skarpa typen upptar 7% och då främst 
inom Nasafjällsplatån. 
Äng-3%. Uppträderfrämst vid Smuolevagge. Äng-
en är ofta uppblandad med hed och gräshed. 
Snölega- 15%. Ett högt värde som förklaras av det 
västliga läget. 
Myr- l%. Området är mycket myrfattigt ovanför 
dalgångarnas Migsta partier. 

Litteratur område 25 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Arwidsson Th., 1926: Växtgeografisk under-

sökning som perifert 
berör området. 
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Område 26 
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Sädvajaure-Laisälvsdalgångarna 

Urvalsgrunder 
Björkskogslandskap. Rishedsdominerade kalfjäll. 
Rikt i väster 

Området består av fyra björkskogsklädda dal-
gångar i NV-SO riktning med mellanliggande 
fjäll. Barrskogen i öster har förts samman med 
barrskogsområdet längre norrut i område 23. 
De centrala delarna upptas av de breda dal-
gångarna längs Sädvajaure och Laisälven åt-
skilda av lågfjällen Vallåive och Pieljekaise. I 
norr begränsas Sädvajauredalgången av 
Tjidtjakgaises mäktiga högfjäll med toppar på 
närmare l 600 rnöh, l 000 meter över Sädva-
jaure. Den tredje björkskogsklädda dalgången 
går nordost om Tjidtjakgaise mot nordväst 
längs Luoitaresjöarna. Den fjärde, och sydli-
gaste, dalgången söker sig upp längs Dellikäl-
ven och söder om Krappesvare. 

Den kraftigt reglerade Sädvajaure hör till 

Blockmarker på Tjidtjak. 
Boulder fields on Tjidtjak. 

Skellefteälvens vattensystern medan Laisälven 
är ett biflöde till Vindelälven. 

Berggrunden domineras av föga omvandla-
de glimmerskiffrar med gynnsam inverkan på 
floran. Mot öster blir dock skiffrarna gnejsiga 
och vegetationen därmed fattigare. Några 
diabasförekomster vid Pieljekaise ger lokalt en 
något rikare vegetation. Söder om Sädvajaure 
finns stråk av kalksten som dock sällan går i 
dagen. Jordtäcket domineras av morän som på 
de högre fjällmassiven är mycket tunt. 

Klimatet bestäms av två gradienter, 
ost-väst och låg respektive hög höjd. De väst-
liga dalgångarna har ett lokalmaritimt klimat 
med hög nederbörd som sjunker mot öster. 
Vintertid är temperaturen mycket låg i dal-
bottnarna och Vuoggatjålrne i väständan av 
Sädvajaure är ett välkänt köldhål. Klimatets 
inverkan på vegetationen märks bl a i de nord-



västligaste dalgångarna, Sieldutvagge och 
Mierkenisvagge, där det lokalmaritima klima-
tet gynnar utbredningen av ängsskog. 

Vegetationen i området som helhet domine-
ras av hedbjörkskogar som till sin karaktär är 
likartade över stora arealer med blåbär och 
kråkris (Vaccinium myrtillus, Empetrum her-
maphroditum). Lokalt i hela ory.rådet, på plat-
ser där snötäcket ligger länge, är inslaget av 
örter och gräs stort i hedskogen och enbuskar 
(Juniperus communis) bildar där ofta ett busk-
skikt. Områdets björkskogar är jämförelsevis 
opåverkade. Som ett belysande exempel är 
Pieljekaise nationalpark avsatt för dess orörda 
björkskog. Ängsbjörkskog är vanlig i sydvän-
da sluttningar, särskilt i de kalkrika delarna 
och längs bäckar och fuktiga dråg. De största 
sammanhängande ängsbjörkskogarna åter-
finns längs Sieldutvagges och Mierkenisvagges 
ostsluttningar samt i sydlägena ovan Ruonek-
tjåkka och Laisälven. 

Längs hela norra sidan av Sädvajauresänkan 
upp till Vuoggatjålmejaure växer glesa be-
stånd av barrträd, främst tall (Pinus sylvestris). 
Bestånden har ett förhållande mellan tall/ 
björk på 1/10 med ofta mycket grova och gamla 
tallar. Förmodligen är tallskogen resterna ef-
ter en mer vidsträckt barrskog som växte här 
före gruvdriftsepoken vid Nasafjäll, vilket 
stubbar i skogen vittnar om. 

Små kärr och blandmyrar förekommer över-
allt, även långt upp på kalfjället, men är alltid 
små. Större sammanhängande ytor finns 
främst längs Laisälven och Sieldutjåkkå. På 
myrarna vid Sieldutjåkkås utlopp i Vuogga-
tjålmejaure finns några mindre palsar, några 
av de sydligaste i Sverige. Vid Laisälvens ut-
lopp i sjön Iraft ligger dessa fjälltrakters största 
delta, ett delta med myrar, slåttermarker och 
viden. Deltat har hävdats under lång tid och är 
avsatt som naturreservat. 

Såmbertjårro och Ruonekjåkkå 
Såmbertjårromassivet ger ett "trasigt" intryck 
genom att berggrundens mjuka kalkfylliter är 
starkt vittrade. Det småkuperade fjällandska-
pet blir härigenom rikt på små sjöar och snöle-
gor och vegetationen blir kraftigt varierande. 
Den kalkrika berggrunden ger upphov till en 
artrik flora speciellt på sydsluttningarna mot 
Ruonekvagge, ovan de mycket frodiga ängs-
björkskogarna. 

Laisälvens dalgång. 

Laisälvens' valley. 

Här märks arter som: 
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fjällsippa Dryas octopetala 
purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
gullbräcka Saxifraga aizoides 
nätvide Salix reticulata 
glansvide Salix myrsinites 
hårstarr Carex capillaris 
fjällnejlika Visearia alpina 
isdraba Draba nivalis 
klibbig fetknopp Sedum villasurn 
tuvbräcka Saxifraga caespitosa 
lapsk alpros Rhododendron lapponicum 
fjälltätört Pinguicula alpina 
brudsporre Gymnadenia conopsea 

Ruonekjåkkås östliga lopp i björkskogen 
går i en hängande dal och kastar sig i branta fall 
ned till Sädvajaure. 

Bäno med Sieldutvagge och 
Mierkenisvagge 
Längst upp i områdets nordvästra hörn ligger 
två mindre dalgångar på var sida om det drygt 
l 000 meter höga Bäno. Dalgångarna vilar till 
större delen på kalkfattigt urbergsunderlag 
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men smärre partier av hård kalksten finns i 
bägge dalgångarna, i Sieldutvagge främst 
längst upp i norr mot Jurunjaure. Dessutom 
finns kalkklackar och hällar lokalt på Bänos 
gräsheds- och snölegedominerade krön. De 
trånga dalgångarnas ostsidor med gynnsamt 
lokalklimat har yppiga ängsbjörkskogar me-
dan derl mer skuggiga västsidan domineras av 
en fuktig hedskog med mycket viden. skogs-
gränsen skiljer drygt 100 vertikalmeter mellan 
ost- och västsidorna beroende på lokalklima-
tet. 

Fjället Avatjåkkå norr om Mierkenisjåkkå 
mittför fjällgården Mierkenis höjer sig till 
l 054 meter. Detta är ett av de botaniskt in-
tressantaste fjällen i Pi te lappmark. Fjället har 
en mycket brant sydsida som täcks av en rik 
ängsbjörkskog där det finns inslag av skogfria 
ytor. I denna sydväxtlokal har 130 arter note-
rats. Även på kalfjället har Avatjåkko en rik 
flora med många kalkväxter: 
lapptåg Juncus triglumis 
vityxne Leucorchis a/bida 
fjällsmörblomma Ranunculus nivalis 
purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
snöbräcka Saxifraga rivularis 
fjällsippa Dryas octopetala 
lappvedel Oxytropis lapponica 
lapsk alpros Rhododendron lapponica 
fjällarnika Arnica alpina 

Tjidtjakgaise 
Ett stort fjällmassiv, som till delar behandlats 
ovan. Det domineras i sina södra och östra 
kalfjällsdelar av friska rishedar med stort in-
slag av småsjöar och små myrar. Den kalkrika 
sydsidan återspeglas i floran i björkskogens 
rika backkärr. Bland sluttningarnas mer krä-
vande arter märks fjällsippa, lapsk alpros, 
fjällspira, gullbräcka och huvudstarr (Dryas 
octopetala, Rhododendron lapponicum, Pedi-
cularis hirsuta, Saxifraga aizoides, Carex capi-
tata). 

Vallåive 
En östlig utlöpare av en flack fjällrygg som 
från högfjället Fierras skjuter ut mot öster och 
mot Pieljekaise. På Vallåive finns flera mar-
kanta men relativt låga toppar, alla botaniskt 
rika. Vegetationen präglas av friska rishedar 
vilka på fjällryggens krön blir torra. Mot väster 
övergår hedarna uppåt sluttningarna i för om-

Enbuskrik björkskog i Sädvajauredalgången. 
Birch forest with many juniper in Sädvajaure valley. 

rådet jämförelsevis vittutbredda ängsmarker. 
Pieljekaise utgör en östlig fortsättning från 

Vallåive av vattendelaren mellan Skellefteäl-
ven och Vindelälven. Det är en flack fjällrygg 
med fattig, rishedsdominerad vegetation. Na-
tionalparken omfattar södra sidan av kalfjället 
och det björkskogsklädda låglandet söder där-
om. I sydsluttningen finns relativt stora be-
stånd av ängsbjörkskog men skogen domine-
ras i övrigt av en av människan opåverkad 
hedsko g. 

Laisdalen 
Laisdalen är en lång och bred dalgång med 
flack nordsida. I söder bryts dalsänkan av höga 
fjällmassiv metA bl a Ertektjåkkås ?50-meters-
stup. Hedbjörkskogar dominerar dalgången 
men inslaget av ängsbjörkskogar är stort. Vid 
Blassavardo växer ett isolerat tallbestånd med 
urskogskaraktär hos de 400-åriga tallarna. 
Myrmarker finns spritt i hela dalen och utefter 
dess sluttningar är backkärr vanliga. Berg-
grunden utgöres av glimmerskiffrar men i höjd 
med Fjällfors avbryts dessa av kalksten som 



lokalt gynnar floran. På rikkärren här växer 
arter som lappstarr, borststarr och rivide (Ca-
rex paralella, C. microglochin, Salix arbuscu-
la). 

Tjålmejauresänkan 
Ett lågfjällsområde som utmäJks av sin fukti-
ga vegetation där vidsträckta, våta rishedar 
omväxlar med kärr och viden. Den våta rishe-
den karakteriseras av knähöga buskar av 
dvärgbjörk (Betula nana) och gråviden (Salix 
spp). Under buskarna är marken kärrartad. 
Detta är en miljö som passar det nordliga lapp-
blågullet (Polemonium acutiflorum) som här 
har en utpostlokal utanför sin huvudutbred-
ning. I området finns även "inslag av mer krä-
vande arter. 

Botaniskt intressanta områden 
Kalkrik berggrund med rik vegetation och flo-
ra påträffas främst i väster. Här kan tre områ-
den avgränsas med starkt kalkpåverkad vege-
tation med floristiska värden. 
Sieldutvagge - En smal och variationsrik dal-
gång med björkskog. Förhållandevis neder-
bördsrikt, maritimt område. På Bäno rikområ-
den av visst lokalt intresse. 
Tjidtjakgaise- Rik vegetation på västsluttning-
en. 
Ruonektjåkka- Såmbertjårro - Ruonekjåkkå 
omges av rik vegetation särskilt vid fallen i 
öster före utloppet i Sädvajaure. Tjapkatjåkkå 
och Såmbertjårro är mycket rika fjäll. 
Intressanta delområden med välutvecklade 
och/eller särpräglade vegetationsförhållanden 
är: 
Laisdalen - Dal med välutbildad björkskog 
och isolerade tallbestånd med extremt västligt 
läge. Mycket artrika myrar vid Fjällfors. 
Pieljekaise nationalpark. - Orörd fjällbjörk-
skog. 

Tjålmejauresänkan - Låglänt terräng med 
stor areal våt rished. 

Område 26 133 

Dellikälvens dalgång. - Orörd fjällbjörkskog. 
Botaniskt intressanta med ytmässigt mindre 
lokaler med krävande flora finns bl a vid Lill-
selet (lapsk alpros), Silvovaratj (guckusko), 
Tjågnoris, Dadtjatjåkka, Målke, Tjaksa (fjäll-
arnika). 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Björkskog- 36% av områdets yta. 9% av skogarna 
är av ängstyp. 
Blockmark - 5% av kalfjället. Blockmarkerna är 
koncentrerade till de högre delarna av Tjidtjakgaise. 
Gräshed -10% av kalfjället. Främst på Tjidtjakgaise 
och fjällen i nordväst. 
Rished -73%. Den friska risheden dominerar med 
54% av rishedarnas totala areal vilket återspeglar 
utbredningen av kalfjällets låglänta delar. Torr ris-
hed upptar 36% av hedarna medan skarp och våt hed 
har liten utbredning. Lokalt, som i Tjålmejauresän-
kan upptar dock våt hed ansenliga arealer. 
Äng- 7% av kalfjället. Högörtängar är sällsynta. 
Fjällen är ängsfattiga med ett förhållande hedläng på 
10, dvs 10 ggr så mycket hed som äng. 

Litteratur område 26 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Arwidsson Th., 1926: Växtgeografi 
Arwidsson Th., 1943: Artlista Pieljekaise 
Edin G., 1963: Kåserande naturbe-

Karlsson L., 1969: 
Lundqvist, J., 
Sjörs H., 
Wistrand G., 1969: 
Nilsson C., 
GreJsson G., 1983: 
Marklund S., 1976: 
statens natur-
vårdsverk, 1984: 
Wistrand G., 1962: 

Wistrand G., 1981: 

skrivning 
Artlista Laisälven 

Artlista Laisälven 

Inventering Sädvajaure 
Inventering !raft-deltat 

Urskogsinventeringen 
Växtgeografisk under-
sökning i skogslandet 
Avatjåkkå. Naturbe-
skrivning och artlista. 
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Område 27 

Sarvestjåkkå 

Urvalsgrunder 
Högfjällsområde. Gräsheds-och snölegedominerat. 
Stort inslag av kalk och kalkrika skiffrar. 

Ett fjällområde som byggs upp av flera höga , 
men runda massiv: från väster Jållektjåkkå 
(1 414 möh), Sarvestjåkkå (1 375 möh), 
Tsangatjåkkå (l 641 möh) med två små glaciä-
rer och längst i öster Svaipa (1 430 möh). Mel-
lan massiven finns dalstråk med flacka sidor. 
Djupast nerskuren är dalen mellan Sarves-
tjåkkå och Tsangatjåkkå med ett sjösystem, 
Vuordnajaure, i dalbottnen. Sjön utgör en av 
Vindelälvens källsjöar. Randalen i väster är en 
dalgång som sträcker sig till norska gränsen. 
Höjdförhållandena ligger genomgående över 
800 mö h. Gränsen mot området i norr (o mr. 
25) är en berggrundsgräns mot Fierras urbergs-
fönster. Detta område har en berggrund som 
till övervägande del består av lågmetamorfa 
sediment , fylliter och gråvackor , vilka är bota-
niskt gynnsamma. Körtlar av kalksten finns på 
flera platser. 

Klimatet präglas av områdets västliga läge 
och ligger öppet för fuktighetsmättade atlant-
vindar då några barriärer i form av höga fjäll-
massiv inte finns på den norska sidan. Neder-
börden är hög. 

Områdets avgränsning där de östliga , lågal-
pina delarna förts till område 26 och de södra 

till Västerbottens län gör att återstående delar 
utgöres av ett högfjällsområde. Rishedar är 
därför fåtaliga och vegetationen domineras av 
mellanalpina gräshedar och lågörtängar. De 
högsta partierna, speciellt på Tsangatjåkkå, 
intas av högalpina blockmarker. Den maritima 
påverkan gör dessutom sitt till att gräsheds-
och snölegeutbredningen liksom ängsarealen 
är stor . Intressant är att ängsarealen här är fem 
gånger så stor som i urbergsområdet norr här-
om. Klimatförutsättningarna är likartade i de 
båda områdena men de mjukare och mer lätt-
vittrade bergarterna här ger upphov till en fin-
jordsrikare jordmån som i sin tur gynnar ängs-
bildningen. 

Rik vegetation påträffas spritt över hela om-
rådet. Vid västra Randalen kan en del av artlis-
tan innehålla: 
fjällsippa D ryas actapeta/a 
gullbräcka Saxifraga aizoides 
nätvide , Salix reticulata 
sotstarr Carex atrata 
klippstarr C. rupestris 
purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
rosenbinka Erigeron bareale 
lappvedel Oxytropis lapponica 
fjällspira Pedicularis hirsuta 

Fjällspirans (Pedicularis hirsuta) förekomst 
här är extremt sydlig för landet. 



Jållektjåkkå. 

Botaniskt intressanta områden 
Områdena är i regel små och utgöres av rikom-
råden. 
Västra Randalen - Förekomst av lappvedel 
( Oxytropis lapponica). 
Gåbråive- Förekomst av bl a fjällviva (Primu-
la scandinavica). 
Vildolvaratje - Förekomst av bl a fjällarnika 
(Arnica alpina) och fjällspira (Pedicularis hir-
suta). 
Framaktjåkkå- Förekomst av bl a lapsk alpros 
(Rhododendron lapponicum) och fjällviva 
(Primula scandinavica). 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjällsområde. 
Blockmark - 12% av kalfjället. De största ytorna 
finns på fjällen Gåbråive och Tsangatjåkkå. 
Gräshed- 30% av kalfjället. De centrala dalgångar-
na domineras av gräshedar. 
Rished- 23%. Områdesavgränsningen gör att area-
len är liten och att torra rishedar dominerar. 
Äng- 15% lågörtäng. Högörtäng förekommer ej. 
Området är ängsrikt. Ängarna ligger i anslutning till 
gräshedarnas nedre del. 
Snölegor- 20%. Domineras av extrema snölegor. 

Område 27-28 135 

Dessutom finns rikligt med mindre snölegor vilka 
markerats med symbol på vegetationskartan. 
Myr- 0,5%. 

Litteratur område 27 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Arwidsson Th., 1926: Växtgeografi 
Rune 0., 1981: Floristisk beskrivning 

av några lokaler. 

Område 28 

Björkfjället 

Urvalsgrunder 
Lågfjällsplatå. Torra rishedar och gräshedar. 

Större delen av området tillhör Västerbottens 
län. Området beskrivs därför utförligt i Väster-
bottensrapporten. 
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Naturvärdering 

Vegetationskarteringen av den svenska fjäll-
kedjan ingår som en delstudie i naturvårdsver-
kets "Fjäll utredning". I uppdraget att fram-
ställa dessa kartor ingår även att ta fram en 
botanisk naturvärdering. Denna värdering 
görs länsvis allt eftersom kartorna färdigställs. 

Tillsammans med annat material, om bl a 
geomorfologi och fauna, görs sedan en samlad 
naturvärdering som ligger till grund för en na-
turvårdsplan som upprättas av naturvårdsver-
ket. 

Inför den botaniska naturvärderingen har 
fjällkedjan delats in i fyra regioner efter de 
administrativa länsgränserna. Norrbottens-
fjällen omfattar kartbladen 1-10 samt delar av 
nr 12. Västerbotten omfattar bladen 11-14. 
Jämtlandsfjällen omfattar bladen 15-20 och 
Dalafjällen 21-22. 

Kartframställningen bygger på en metodik 
med en tämligen liten fältinsats på 4-5 vec-
kor/kartblad. Det insamlade materialet, vege-
tationskartornas innehåll, tidigare beskriv-
ningar och forskningsinsatser har här dock 
samlats på ett övergripande sätt som är unikt 
för landet i och med vegetationskartornas hel-
täckande bild av landskapet. Härmed har ock-
så en heltäckande utvärdering varit möjlig att 
genomföra om än på en översiktlig nivå. Över-
siktligheten måste poängteras i detta samman-
hang genom att värderingen baseras på vegeta-
tion och inte på växtsamhällen och arter. Detta 
innebär att de framtagna områdena areellt sett 
är ganska omfattande. Mer punktvisa objekt 
av ex sydväxtbergskaraktär är mer slumpvisa 
resultat av besök nu eller av tidigare forskare. 

Vid värdering av natur kan man inte undvika 
att det kommer in vissa subjektiva moment. 
Det beror i första hand på att det inte alltid går 
att finna mätbara och entydiga kriterier. Am-
bitionen vid framtagandet av detta värderings-
system har varit att göra det så enkelt och 
objektivt som möjligt. Den viktigaste förut-
sättningen för att få en god bedömning är att de 
personer som utför den har kunskap och er-
farenhet av vegetationen i det aktuella områ-
det samt att hela fjällkedjan utgör referensom-
råde. Den personal som arbetat med fjällkar-
teringen har varit stabil och omsättningen på 
kartörer låg vilket innebär att de kartörer som 

nu gör värderingarna har sett stora delar av 
fjällkedjan med dess variationer i vegetation 
och flora. 

Naturvärdering kan dock alltid diskuteras 
på andra plan. Vad är det som skall värderas? 
Är det faktorer som representativitet, diversi-
tet, det unika eller det typiska? Hur vi gjort 
värderingen och vilka faktorer vi ansett som 
väsentligast framgår av det följande. 

Ett förslag till värderingsprinciper presente-
rades 1981 för en grupp på naturvårdsverket. I 
mars samma år presenterades förslaget samt 
ett första utkast till naturvärdering av Jämt-
landsfjällen för länsstyrelsens naturvårdsenhet 
i Jämtlands län. Ett förslag till värdering av 
Norrbottensfjällens vegetation skickades un-
der hösten 1984 ut till ett 50-tal personer på 
länsstyrelser, botaniska institutioner och bota-
nister med kunskaper om berörda områden. 
De synpunkter på områdenas klassificering 
och avgränsning som härvid framkom har inar-
betats i värderingen. Några större ändringar i 
själva värderingssystemet har dock inte gjorts 
efter remissomgången. Uppgifter från natur-
vårdsverkets urskogsinventering har också ba-
kats in i materialet. 

Värderingen bygger på vegetationskartorna 
över Norrbottensfjällen. Inom parentes anges 
ansvarig kartör vilken också är ansvarig för 
värderingen av sina kartbladsområden. 

l. Treriksröset/ 
Naimakka (Ulf von Sydow) 

2. Abisko (Lars Andersson) 
3. Rensjön (Lars Andersson) 
4. Sitasjaure (Ulf von Sydow) 
5. Kebnekaise (Thomas Rafstedt) 
6. V. SarekNirihaure (Ulf von Sydow) 
7. Ö. Sarek/St. Sjöfallet(Ulf von Sydow) 
8. Sulitelma (Thomas Rafstedt) 
9. Kvikkjokk-, (Thomas Rafstedt) 

10. Pieljekaise (Claes Grundsten) 
12. Ammarnäs (Claes Grundsten) 

Naturvärdesbedömningen har skett i tre steg: 
• A. Framtagande och avgränsning av bota-

niskt värdefulla områden. 
• B. Värdering av områdena. 
• C. Klassificering av områdena. 

~ 
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Forskning Påverkan 
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ex Urskogsinvent. 

Fig. 26. Arbetsgång vid värdering av fjällvegetation. Värderingen sker med vegetationskartan som underlag. 

Method used in the evaluation of the alpine vegetation. The evaluation is based on the vegetation maps. 
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A. Framtagande och avgränsning 
av botaniskt värdefulla områden 

Vegetationskartan har varit den viktigaste in-
formationskällan vid urvalet och avgränsning-
en av de värdefulla områdena. Kartan inklusi-
ve den översiktliga rikområdeskartan har ana-
lyserats- så noga som möjligt och varje vegeta-
tionstyp har härvid givits en poäng beroende 
på hur artrik och varierande den normalt är. På 
detta sätt har ex lågörtängen fått en relativt 
hög poäng medan frisk rished fått en lägre. 
Högst poäng gavs ängsskogar och högört-
ängar. Vegetation inom kalkområden (enligt 
rikområdeskartan) gavs dessutom tilläggs-
poäng i den mån de påverkas av basisk berg-
grund. Torr rished och äng fick sålunda högre 
poäng i kalkområdena medan vegetationsty-
per som endast i mindre utsträckning reagerar 
på kalkinnehållet som frisk rished och gräshed 
fick lägre. 

Denna poängsättning är en del av en arbets-
metodik där varje delyta på samtliga kartor 
analyseras. Den ger riktlinjer om var de intres-
santa områdena står att finna och ger möjlighet 
till noggrann gränsdragning. Den är dock 
främst tänkt som ett sätt att som kartör nog-
grant tvingas arbeta igenom kartornas alla 
vinklar och vrår. 

Poängsättningen tillsammans med fältar-
betsuppgifter ger på detta sätt en avgränsning 
av värdefulla områden. 

Övrig information 
Vegetationskartan innehåller även informa-
tion om värdefull vegetation av olika typer som 
inte kommer fram vid poängsättningen. Exem-
pel på sådan vegetation är komplexa typer som 
deltavegetation eller avvikande typer som lav-
skogar. Härvid används även flygbildmateria-
let som har ett stort informationsinnehåll som 
inte utnyttjats vid kartframställningen. Utifrån 
kartbilden görs också en helhetsbedömning för 
att få fram mer särpräglade landskapstyper. 
Det kan gälla dalgångar som är opåverkade 
men som inte avgränsas på grund av enskilda 
vegetationstyper men som i ett större perspek-
tiv är motiverade att ta fram. 

Information från fältarbete, andra forskare, 
myndigheter och litteratur kan också leda till 
avgränsning av värdefulla områden. 

Några exempel på vegetation och andra 
uppgifter som används vid avgränsningen: 

Små rikområden utanför sammanhängande 
rikområde 
Deltavegetation 
Terrängtäckande myrar. 
Fjällområden med välutbildad vegetations-
zonering 
Naturreservat, domänreservat och national-
parker 
Urskogsinventeringens material 
Exkursionslokaler 
Forskningsinsatser 
Floristiskt intressanta lokaler 
Serpentinlokaler 
All denna information läggs in på vegeta-

tionskartan i skala 1:100 000 och härefter ut-
förs en slutlig avgränsning. 

En karta över botaniskt intressanta områden 
har erhållits. 

B. Värdering 
Syftet med den botaniska naturvärderingen är 
att få fram ett lämpligt underlag för den på-
gående planläggningen av våra fjälltrakter. 
Eftersom stora delar av dessa fortfarande är 
okända på en mer detaljerad nivå måste värde-
ringen grunda sig på den mer översiktliga nivå 
som finns i vegetationskartorna med komplet-
terande uppgifter om det som tidigare är känt 
om flora och vegetation. Det är därför nödvän-
digt att använda en metodik som senare, då 
nytt material kommer fram, medger en revide-
ring utan omfattande arbetsinsatser. Det för-
slag som utarbetats är ett försök att så långt 
som möjligt uppnå en öppen och objektiv re-
dovisning. Ä ven om metodiken har brister 
finns det också flera praktiska fördelar. 

Värderingssystemet bygger till delar på de 
principer som tagits fram vid den geomorfolo-
giska kartläggningen av fjällkedjan (Ulfstedt 
1974). Tankegångarna i "Råd och anvisningar 
vid översiktlig naturinventering och natur-
vårdsplanering" (SNV 1975) finns också med i 
bakgrunden. 

Värderingen bygger på en redovisning i flera 
steg med vissaiaktorer som ansetts vara grund-
läggande. 
l. Mångformighet, artnivå 
2. Mångformighet, vegetationsnivå 
3. Raritet och säregenhet 
4. Forskningsinsats 
5. Påverkan 

_. 
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l. Mångformighet, artnivå 
Denna mångformighet, eller artdiversitet, 
bygger på vad som framkom vid "framtagan-
det av botaniskt intressanta områden" ovan. 
Med mångformighet på artnivå menas att ve-
getationen är artrik. Härvid har artrika och 
kalkpåverkade vegetationstyper liksom kom-
plex vegetation givits ett högre värde. 
• Hela området präglat av kalkpåverkad 

och artrik vegetation 3 poäng 
• Mindre arealer med artrik 

vegetation eller stora partier med 
mindre artrik vegetation. 2poäng 

• Enstaka partier med artrik 
vegetation 

• Artfattig vegetation 
l poäng 
O poäng 

2. Mångformighet, vegetationsnivå 
Mångformigheten på vegetationsnivå är ett 
mått på hur mosaikartad vegetationen är. Mo-
saiken framgår direkt i kartan genom de olika 
vegetationstyperna men även av inslagssiffror, 
symboler och brutenhet i landskapet. Ett om-
råde som har ett stort antal vegetationstyper 
har en stor mångformighet. Viss småskalig mo-
saik generaliseras bort vid kartframställningen 
men den framgår oftast i flygbilden. Mångfor-
migheten gäller således större områden. Mind-
re objekt av typen sydväxtberg blir på detta 
sätt uteslutna från värderingen och förs till 
kategorin punktobjekt som behandlas separat 
i listningen. 
• Stor mångformighet 
• Mångformig vegetation 
• Enhetlig vegetation eller 

punktobjekt 

3. Raritet och säregenhet 

2poäng 
l poäng 

O poäng 

Raritetsfaktorn har bedömts vara av så stort 
naturvårdsvärde att den ges exponentiella vär-
den (F, 2\ 32). Vid bedömning av raritetsfak-
torn är det ofta fråga om en kombination av 
vegetations- och artnivå. Artnivån grundas på 
den allmänna kännedomen om fjälltrakternas 
flora. Vegetationsnivån grundar sig främst på 
vegetationskartan tillsammans med kartörer-
nas erfarenhet av området från fältarbete och 
flygbildsstudier. 
• Unik vegetation 
• Mycket ovanlig vegetation 
• Ovanlig vegetation 
• Vanligvegetation 

9poäng (32) 

4poäng (22) 

l poäng (F) 
O poäng 

4. Forskningsinsats 
Vi har ansett det väsentligt att ha en poängvär-
dering för forskningsinsats utförd inom ett om-
råde. En utförd insats ökar självfallet inte ett 
områdes botaniska värde men lokalens veten-
skapliga värde, bl a som referensområde vid 
framtida jämförande studier, kan vara stort. 

Stor restriktivitet har använts vid poängsätt-
ningen och för att erhålla 2 poäng erfordras en 
väsentlig och djupgående insats medan l po-
äng kan ges till exempelvis områden där en 
noggrann floristisk undersökning utförts. I det 
fall området utgör en vetenskaplig exkursions-
lokal kan det poängsättas. 

Skyddade områden i form av naturreservat, 
domänreservat eller nationalparker kan också 
poängsättas i de fall avsättandet varit av veten-
skapliga skäl. 
• Området har utförligt beskrivits 

och analyserats. "Klassiska 
lokaler" 2 poäng 

• Området har varit föremål för studier 
och analys. l poäng 

• Forskningsinsatser saknas O poäng 

5. Påverkan 
Vi har valt att arbeta med ett negativt begrepp 
för påverkan i stället för ett positivt för orörd-
het. 

Den kraftigaste påverkan ger - 2 poäng och 
omfattar sådant som vägdragningar, stugbyar, 
hyggen etc. 
• Kraftig påverkan -2poäng 
• Mindre påverkan -l poäng 
• "Opåverkat" O poäng 

C. Klassificering 
Vid klassificeringen indelas områdena i tre 
klasser efter totalpoäng vid värderingen. 

Klasserna omfattar följande poängsummor: 
• Klassi 10-17poäng 
• Klass II 5- 9 poäng 
• Klass III l - 4 poäng 

Maximalt kan ett objekt får 17 poäng men 
poängen för tiet unika används sällan och i 
realiteten kommer de värdefullaste områdena 
knappast att få en poängsumma som överskri-
der 10. Detta innebär samtidigt att områden 
som endast utmärker sig genom att vara unika 
automatiskt uppnår ett slagkraftigt poängtal 
vilket har motiverat den potentiella skalan för 
faktorn. 



Områdena kan sägas representera respekti-
ve riks-, läns- och lokalintresse. Denna termi-
nologi är dock inte helt lämplig inom fjällked-
jan och klasserna definieras därför enligt föl-
jande: 

Klass I: Områden som genom sin sällsynthet 
framstår som ytterst skyddsvärd~! vid beaktan-
de av vegetationen inom hela fjällkedjan (om-
råden av överregional betydelse). 
Klass II: Område som genom sin sällsynthet 
framstår som skyddsvärt vid beaktande av ve-
getationen inom en region (område av regional 
betydelse). 
Klass III: Område som genom sin sällsynthet 
framstår som skyddsvärt vid beaktande av ve-
getationen inom ett kartblad - d v s inom en 
yta av ca 2 500 km2 (område av lokal betydel-
se). 

Punktobjekt 
Vissa botaniskt intressanta lokaler har en are-
ellt mindre utbredning. Till denna kategori av 
små objekt som inte värderats eller klassifice-
rats hör lokaler av typen sydväxtberg, speciella 
myrtyper som små koncentriska mossar, vat-
tenfall med intressant lav- och/eller massflora 
etc. Dessa objekt kan ofta vara av stort floris-
tiskt intresse. Uppgifter om dem har i regel 
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stått att finna i litteraturen. I de fall punktob-
jekten ligger inom ett större område redovisas 
de under detta. Punktobjekten listas för sig 
efter de värderade områdena. 

Redovisning 
Redovisningen av regionens naturvärden görs 
med hjälp av tabell, kartor och kortfattad text 
som främst är tänkt att ge motivet bakom vär-
deringen. Utförligare redovisning finns vid be-
skrivningen av de vegetationsgeografiska om-
rådena. 

I den tabell som ingår i naturvärdesbedöm-
ningen uppges samtliga områden och punktob-
jekt. För varje område anges summapoäng 
samt fördelningen av poängen mellan de olika 
faktorerna. 

Klassindelningen och områdesavgränsning-
en återfinns även i kartform (fig 28). 

I tabellen redovisas också naturvårdsverkets 
fjällurskogsinventering (Lövgren 1984) i en sär-
skild kolumn. I de fall som området eller ob-
jektet endast har bedömts värdefullt ur ur-
skogssynpunkt har ingen annan värdering ut-
förts. I andra fall utgör urskogsvärdet endast 
en del av områdets värde och har då inarbetats 
i detta. Redovisningen i kartan visar även fjäll-
urskogsinventeringens värdering. 



Fig. 28. Botaniskt värdefulla områden i Norrbot-
tensfjällen. 

Botaniea/ly significant areas in the Norrbotten 
mountains. 

Värdefulla områden i 
Norrbottensfjällen 

Klass 
l. Pältsan I 
2. Kummaeno II 
3. Rostonsölkä III 
4. Könkämä älv III 
5. Vuokkasenvaara I 
6. Taavavuoma I 
7. Tsåktsoplatån II 
8. Huikajåkkå III 
9. Påkketanjaure I 

10. Koojärvi II 
11. Alajaure II 
12. Tidnopakte/Ripasjaure II 
13. Luovare ' III 
14. Kaisepakte II 
15. Vadvetjåkkå/Lullihatjårro I 
16. Abisko/Björkliden I 

Klass I 

Klass II 
Klass m 
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34. Stora Sjöfallet II 
35. Västra Sjaunja, Kuorpavarto I 
36. Stipok I 
37. Aralåbtå I 
38. Virihaure-/Vastenjaureområdet II 
39. Låtatj II 
40. Sydvästra Padjelanta/Sulitelma I 
41. Akaris/Stuor-Jervas II 
42. Lairo/Labba/Pieskehauredeltat I 
43. Årjep-/Saulo/Ikesvagge I 
44. Råvvejaure/Kartevare I 
45. Rapadalen ink! Rapadeltat I 

8 1 ) 9 1 46. Aktse III 
47. Sitojaure/Sitoätno II 

131e l 48. Ultevis III 
49. Tarradalen I 

17. Låkta/V assi/Kårsa II 50. Tjuoltavagge II 
18. Alesjaure II 51. Pårekslätten III 
19. Rautas II 52. Änoks delta II 
20. Lävas/Käckejaure II 53. Kvikkjokks delta I 
21. Vistasdalen II 54. Sjnjrerak och Kassevare I 
22. Vistasdeltat I 55. Pärlälvens urskogsområde, delta I 
23. Ladtjovagge II 56. Vuormanåive III 
24. Paittasjärvidalgången III 57. Sieldutvagges övre delar III 
25. Västra Tjäktjavagge II 58. Såmbertjårro/Grappesvare II 
26. Perka III 59. Tjidtjakgaise III ~ 27. Mattajaure/Skelta II 60. Smuolevagge/Ruonektjåkka I l:: .... 28. Valtajåkkå III 61. Nasafjällsplatån III ~ 

~::>, 

29. Övre Teusadalen I 62. Laisdalen II .... 
!:l_ 

"' 30. Kaska-Kaitumjaure II 63. Tjålmejauresänkan II .... s· 31. Harrejaure I 64. Pieljekaise nationalpark III OQ 

32. Seitajaure III 65. Märkberget I ...... 
~ 33. Lermejaure III 66. Dellikälvens dalgång III ...., 
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Botaniskt värdefulla områden 
i norrbottensfjällen 
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BD l Pällsan 3 O 9 2 O 14 I 
Pältsan - Måskokaiseområdet är uppbyggt av amfiboliter 
och kalkrika glimmerskiffrar, dvs fjällberggrund. Ängar 
dominerar i området och de är till delar kalkpåverkade. 
Några arter har sin enda förekomst i landet inom området. 
Stora forskningsinsatser har gjorts och dessa fjäll är av 
betydelse för den s k "övervintringsteorin". 

BD 2 Kummaeno O l 4 O O 5 II 
Välavgränsad björkskogsklädd dalgång med subalpina 
hedar utmed älven. Ängsskogar, palsmyrar och vinddyner. 

BD 3 Rostonsölkä O O l O O l III 
Extremt artfattigt gräshedsområde dominerat av styvstarr 
(Carex bigelowii) och renlavar (Cladonia spp). Området 
är kraftigt frostpåverkat och av tundrakaraktär. Typområde 
från nordligaste delarna av fjällkedjan. 

BD 4 Könkämä älv O l l O O 2 III 
Hela Könkämäälvens dalgång är präglad av det nordliga 
läget. Vegetationen utgöres av en mosaik av lövskogar, 
palsmyrar och hedpartier. Utpostlokaler för gran och tall. 
Arpuvuoma och Vittankijärvi områdets myrar är av 
högt värde. 

BD 5 Vuokkasenvaara O l 9 O O 10 I 
Glacifluvialt delta bevuxet med rished av skarp typ av 
en utformning som är mycket sällsynt inom fjällkedjan i 
övrigt. Glest björkbevuxen. Tall. 

BD 6 Taavavuoma O 2 9 l O 12 I 
Typområde för palsmyrar i fjällkedjan. Lavskogar och 
subalpina hedar är andra kontinentala drag liksom block-
sänkor. Mycket stor vegetationsmosaik. 

BD 7 Tsåktsoplatån O l 4 2 O 7 II 
Hed/myrlandskap av arktiskt prägel. Landskapets domine-
rande rishedsvegetation är i stort enhetlig men ingående 
vegetationstyper har stor variation med till delar unik ut-
formning för fjällkedjan. 

BD 8 Huuikajåkka l l l O O 3 III 
Skog/myrområde inom björkskogsregionen. Palsmyrar, 
våta kärr, lavrika björkskogar och hedar. 

J 
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BD 9 Påkketanjaure o 9 o 11 I 
Skogsområde i förfjällsterrängen sydost om Torne träsk 
med betydande arealer utpräglad barrurskog. Området 
fortsätter även öster om kartbladet. Barrskogen domineras 
av tall men här och var finns granpartier. Björkskogen är 
gles och lågvuxen, ofta med överståndare av gamla resliga 
tallar. 

BD 10 Koojärvi o 4 o o 4 II 
Dalsänka med barrskog i ~öder vilken successivt övergår 
i kontinentalt präglad, lavrik björkskog mot norr med pals-
myrar, uppfrysningsmarker, blocksänkor. 

BD 11 Alajuare o 4 -1 5 II 
skogsområde- övre delen av barrskogsregionen med sprid-
da tallar. Lavrika björkskogar, palsmyrar, uppfrysnings 
marker. Kontinentalt präglat område till delar med 
urskogar. 

BD 12 Tidnopakte-Ripasjaure 3 2 4 o o 9 II 
Brant med rik, kalkpåverkad vegetation. Ängsskog. Myr-
område med pals och hedpartier. Ett välavgränsat, varia-
tiansrikt område. 

BD 13 Luovare 2 o o 4 III 
Kalkpåverkad vegetation. Välutbildad zonering. Exkur-
sionslokal. 

BD 14 Kaisepakte 2 o 5 II 
Rik vegetation. Klassisk exkursionslokaL 

BD 15 V advetjåkkå-Lullihatjårro 3 2 9 2 o 16 
Starkt kalkpåverkad vegetation från Torne träsks strand 
upp på kalfjället. Välutbildade, frodiga björkskogar av 
ängstyp vilka delvis skadats av fjällbjörksmätarlarver. 
Mycket artrik, exklusiv och väldokumenterad flora. Stor 
variation av vegetationstyper. Ett betydande delta 
område söder om Vadvetjåkka. 

BD 16 Abisko-Björkliden 3 2 9 2 -1 13 I 
Mycket örtrikt, väldokumenterat område som under lång 
tid varit föremål för botanisk forskning. Klassiska exkur-
sionslokaler. Påverkan koncentrerad till järnvägen-
landsvägen. 

BD 17 Låkta-Vassi-Kårsa 2 4 2 o 9 II 
Rik vegetation, speciellt i de kalkpåverkade dalgångarna. 
Utbredda ängsmarker, delvis av högörttyp, i de djupt ner-
skurna dalgångarna. 

BD 18 Alesjaure 3 o 4 o o 7 II 
sydvästsluttning med betydande ängsmarksareaL I övre 
delarna är de starkt kalkpåverkade. Ovanligt stor utbred-
ning av högörtäng. Viden i deltalandet längs Alesätno. 

BD 19 Rautas 3 2 4 o o 9 II 
Inre delen av den trånga dalgången runt Rautasjaure. 
Variationsrik vegetation från Alesätnas kraftiga ängs-
björkskogar och videdelta, till friska rishedar och täta 
viden på sluttningen mot norr. 

BD 20 Lävas-Käckejaure 2 4 o o 7 II 
Lågfjäll i skallgränsområdet vilket medför att vegetationen 
delvis är kalkpåverkad. Vidsträckta ängs- och gräsheds-
marker. Arktiska drag vid bl a Valasjaure med palsar, våt 
rished, uppfrysningsmarker och viden. En för östra fjällked-
j an sällsynt vegetationsutformning. 

BD 21 Vistasdalen (exkl. Vistasdelta t) 2 4 o 8 II 
Väl avgränsad dalgång. Ängsskogar. Högörtängar. Rik 
vegetation i anslutning till skallgränsen längs dalsidan. Ut-
postlokaler för tallskog. 
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BD22 V is tasdeltat l 2 9 o o 12 I 
Ett av fjällens största deltaområden. Ängsskogar, viden 
och blöta kärr. 

BD 23 Ladtjovagge l 2 4 l -l 7 II 
Väl avgränsad dalgång med välutbildad zonering. Delta 
i Ladtjojaure. Ett av Kebnekaiseregionens få rikområden. 
Högörtängar. Sydväxtberg. Ängsbjörkskog. Vissa forsk-

. ningsinsatser. 
BD 24 Paittasjärvidalgången söder om sjön o 2 l o -l 2III 

Ett lokalkontinentalt klimat präglar vegetationen. Lav-
skogar. Palsmyrar. Uppfrysningsmarker. 

BD 25 Västra Tjäktjavagge 3 o 4 o o 7 II 
Rik vegetation med ängar och gräshedar. Brantvegetation. 

BD 26 Perka 2 l l l -l 4III 
Variationsrika vegetationstyper, delvis kalkpåverkade. 
Förekomst av sällsynta arter. Delvis påverkat av sjöreg-
le ring· och kraftledning. 

BD 27 Mattajaure-Skelta 3 l 4 l -l 8 II 
Mattajaure-Kåbtåjaure är en orörd, ängsdominerad dal-
gång. Nordsidan är av högörttyp med inslag av kalkvege-
tation. Råpetjåkkas höjdrygg med sällsynta arter. Skelta 
är ett kalkpåverkat lågfjäll med typisk zonering. Rika 
backkärr. Till delar påverkat av sjöreglering och 
kraftledning. 

BD 28 Valtajåkkå o 2 1 o -1 3III 
Gölrika mossar vid Rautojaure. Stor myrmosaik i 
björkskogen. Påverkat av sjöreglering. 

BD 29 Övre Teusadalen 3 1 9 2 -1 14 I 
Dalgång med kalkpåverkad vegetation och välutbildad 
zonering. Utbredda ängsskogar, ängar och fjällsippehedar. 
Förekomst av sällsynta arter. Stränderna påverkade av 
Sitasjaures reglering. 

BD 30 Kaska-Kaitu"!iaure 2 1 4 2 o 9 II 
Kaska- Kaitumjaure omges av ett omväxlande fjällandskap 
med Harrejaures klass I-område i söder. Björkskogar av 
olika slag, brantvegetation och små, sinsemellan mycket 
olika, deltan uppträder runt sjön. Lokalt rik vegetation 
med sällsynta arter. Forskningsinsatser. 

BD 31 Harrejaure 2 2 9 2 o 15 I 
Arktiska drag i vegetationen. Välutbildade palsmyrar, 
viden och lavskog. Rik vegetation på Akavare. Forsknings-
insatser. 

BD 32 Seitajaure o 2 1 o o 3III 
Arktiskt präglat landskap. Palsmyrar. Vidsträckta vide-
områden, våta rishedar och uppfrysningsmarker. Ovanlig 
landskaps typ. 

BD 33 Lermejaure o o 1 o o l III 
Artrika gräshedar av styvstarrtyp med inslag av mer krä-
vande flora. Välutbildad mindre delta. 

BD 34 Stora Sjöfallet 2 1 l 1 -2 3 II 2 
Frodiga ängsskogar och delvis kalkpåverkade rishedar. 
Urskogs område. Västlig utpost för gran. Kraftigt påverkat 
av vattenkraftutbyggnad och turism. 



BD 35 Västra Sjaunja, Kuorpavarto 
Ett stort mosaikartat vildmarksområde. I norr karakterise-
rat av subalpina hedar, myrvariation, blocksänkor och del-
vis klenvuxen granskog- taigalikt. I söder urskogsområde, 
gran och tall, av högsta klass. Påverkat av sjöreglering. 
Urskogs-/myrlandskapet har stor utbredning öster om 
kartbladsområdet. 

BD 36 Stipok 
Örtrika gräshedar, delvV; kraftigt kalkpåverkade. Före-
komst av sällsynta arter. Serpentinflora. 

BD 37 Aralåbtå 
Kalkbrant. Mycket stor artrikedom, ett flertal sällsynta 
arter. Frodiga högörtängar och varierande hedar. 

BD 38 Virihaure-Vastenjaureområdet 
Centrala P ad jelantaområdet hyser bitvis en mycket rik flora 
såsom vid Kålmålåkke och Huornatj. Välutbildade zone-
ringar på Allak och Mattåive. Ett stort område har av-
gränsats för att framhäva Padjelantas stora botaniska 
värden. 

BD 39 Låtatj 
Representativt lågfjäll inom Padjelanta högslätt. Kalkpå-
verkad flora. Välutbildade zoneringar. 

BD 40 SV Padjelanta/Sulitelma 
Ett av fjällkedjans artrikaste områden. Mångfald av säll-
synta arter, vissa med enda växtplats i landet. 

BD 41 Akaris/Stuor-Jervas 
Sydlig fortsättning av Padjelantaområdets västliga, kalk-
påverkade och ängsrika fjäll. Mycket rik vegetation med 
sydligaste lokaler för flera sällsynta arter. Delta vid 
Jurunjaure. Högörtängar. Forskningsinsatser. 

BD 42 Lairo/Labba/Pieskehauredeltat 
Kalkpåverkad vegetation med artrik flora med flera säll-
synta arter. Högörtängar. Pieskehaures deltavegetation. 
Forskningsinsatser. 

BD 43 Årjep-Saulollkesvagge 
Kalkpåverkad vegetation med artrik flora med flera mycket 
sällsynta arter - några med sin svenska sydgräns i området. 
Ängsrikt. Forskningsinsatser. 

BD 44 Råvvejaure/Kartevare 
Kalkpåverkad vegetation med artrik flora. Sällsynt land-
skapstyp. Forskningsinsatser. 

BD 45 Rapadalen ink/. Rapadeltat 
En orörd, mycket varierad dalgång. Stor variation på så-
väl art- som vegetationstypsnivå. Frodiga ängsskogar. 
Kalkpåverkad sydbrantsflora med sällsynta arter. Rapa-
selets myr/videområden. Rapadeltat är fjällkedjans mest 
aktiva delta, tillika ett av de allra största. Forsknings-
insatser. 

BD 46 Aktse 
Välutbildade zoneringar från barrskog till mellanalpina 
gräshedar. Högörtängar. Ängsskogar av björk och gran. 
Delvis kalkpåverkat. 

BD 47 Sitojaure/Sitoätno 
Mosaiklandskap med subalpina hedar, myrar, blocksänkor, 
lavskogar och ängar. Stor variation, välutbildat. 
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BD 48 VItevis 
Flackt ensartat gräshedsområde. Mycket enhetligt och väl-
utbildat. Palsmyrar i ovanligt läge. Sällsynt landskapstyp. 

BD 49 Tarradalen 
En av fjällkedjans större och mer välutbildade björkskogs-
dalgångar. Rik vegetation i ängsskog och på myr. Brantve-
getation. Tarrauredeltat. 

BD 50 ,Tjuoltavagge 
Björkskogsbevuxen dalgång med stor vegetationsvariation. 
Orörd. Ängsskog. Högörtäng. 

BD 51 Pårekslätten 
Arktiska drag i vegetationen orsakade av läget nedan-
för Sareks högfjäll. Lavskogar, subalpina hedar, viden 
och våta rishedar. 

BD 52 Änoks delta 
Deltavegetation. Ängsskog. Intressant jämförelseobjekt till 
det näraliggande och aktiva Kvikkjokksdeltat. 

BD 53 Kvikkjokks delta 
Stort, aktivt deltalandskap, tidigare intensivt utnyttjat 
för slåtter. Ängsskogar, örtrika ängar, viden och kärr om-
växlar med vindlande älvarmar. Forskningsinsatser. 

BD 54 Sjnjerak och Kassevare 
Omväxlande vegetation och landskap med ställvis rik vege-
tation längs skollgränsen. Ängsskogar. Brantvegetation. 

BD 55 Pärlälvens urskogsområde inkl. Peuraredeltat 
Skogsområde klassat som klass l i naturvårdsverkets ur-
skogsinventering. 

BD 56 Vuormanåive 
Landskapet vid Pieskehaures östände har till delar en kalk-
påverkad vegetation med flera sällsynta arter. 

BD 57 Sieldutvagges övre delar 
Björkskogsdalgång med skogsvariation. Övre delarna kalk-
påverkade. Ängsvegetation. 

BD 58 Såmberijårro-Grappesvare 
Ett rundat, drygt 1000 möh högt fjällmassiv av kalkfylliter. 
I området förekommer spritt med fjällsippehed. 

BD 59 Tjidjakgaise 
Västsluttningen av det drygt 1500 möh höga fjället Tjidjak-
gaise. Vegetationen är delvis rik genom, att berggrunden 
innehåller kalksten. 

BD 60 Smuolevagge-Ruonekijåkka 
En markerad dalsänka i ost-västlig sträckning. De västra 
delarna, som ligger ovanför trädgränsen, omges av branta 
högfjäll. I väster finns ett välutbildat delta. Vegetationen 
i öster är kalkpåverkad och genomgående rik. Mycket fro-
dig ängsbjörkskog i Tjapkatjåkkås sluttning. 

BD 61 NasafjäUsplatån 
Vidsträckt och flack fjällplatå med många småsjöar. Berg-
grunden utgör ett urbergsfönster av företrädesvis graniter. 
Området är representativt för fjällens urbergsfönster. 

BD 62 Laisdalen 
Fjällbjörkskogsdominerad dalgång som vid Blassavardo är 
av frodig ängstyp. Här finns också en tallurskog i ett iso-
lerat, extremt västligt läge. Längst Laisälven finns bota-
niskt intressanta myrar. Floran vid Fjällfors är artrik. 
Vid sjön Iraft finns ett välutbildat delta med kultur-
präglad vegetation. Urskogen vid Blassavardo har klassats 
som värdeklass II i urskogsinventeringen. 
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BD 63 Tjålmejauresänkan l 2 4 o O 7 II 
En skålartad sänka mellan högre fjällmassiv med ett system 
av större sjöar med en rik övärld. Våta rishedar upptar 
stor areal. 

BD 64 Pieljekaise nationalpark o l O 3 III 
Nationalparken karakteriseras av fjällbjörkskog med ur-
skogskaraktär. Skogen breder ut sig på en småkuperad platå 
söder och väster om fjället Pieljekaise. I fjällsluttning-
arna växer ängsbjörkskcfg, men hedbjörkskog dominerar. 
Området är fattigt med smärre riklokaler. 

BD 65 Märkberget 3 l 9 l O 14 I 
Ett väl avgränsat, botaniskt rikt område. Det är kraftigt 
kuperat med tallskog som dominerande vegetationstyp. I 
området finns rikkärr, sydväxtberg och botaniskt intres-
santa rasbranter i Märkklyftans djupt nerskurna ravin. 

BD 66 Dellikälvens dalgång o l o o O l III 
Orörd dalgång i björkskogsregionen med ett re!. stort 
oreglerat vattendrag .. Dalgången är botaniskt föga känd 
men har intresse som ett representativt område i den 
subalpina regionen. 

Punktobjekt inom Norrbottensfjällen 
101 Kuoblåive. Kalkpåverkad flora inom ett i 119 Nasasvagge. Mycket artrik och varierad 

övrigt artfattigt område. flora. 
102 Njiulijåkkå. Ängsvideområde utmed me- 120 Sarvespuolta. Omfattande artrika ängs-

andrande jåkk. samhällen. 
103 Torne Träsk. Myr med välutbildade palsar. 121 Palkatjåkkå. Kalkpåverkad vegetation med 
104 Stordalen. Myrområde där betydande forsk- sällsynta arter. 

ning bedrivits. 122 Äpartjåkkå. Artrikt magnesitområde. 
105 Pajeb Paddustievva. Rik vegetation. Forskningsområde. 
106 Neitapakte. Lokal för sällsynta orkideer. 123 Sitoätno, Rinim. Vittförgrenat delta. 
107 Unna-Jerta. Rik vegetation. 124 Lulep Kierkau. Mycket artrik kalkflora 
108 Kaitumtjåkka. Kalkpåverkade vegetations- med sällsynta arter. 

typer. 125 Tarvasvarasj. Sydbrant med sällsynta arter 
109 Pauketjåkkas delta. Massförekomst av inom urbergsområdet. 

brokstarr ( Carex bicolor). 126 Kukkesape. Myrmosaik i barrskogsområdet. 
110 Skuoketjåkkå. sydbrantberg med högört- 127 Nammatj. Klassisk lokal med sydbergs-

äng samt rika orkideängar. vegetation. 
111 Kalavarta. Kalkpåverkad flora med säll- 129 Bäno, Rikområde. 

synta arter. 130 Mierkenis. Rik flora. Dryashedar. 
112 Rautåive. Kalkrik nordbrant med intressant 131 Gäddgaureh. Rik flora. Dryashedar. 

flora. 132 Västra Randalen. Rik flora i anslutning till 
113 Teusajaure/Ätnajåkka. Rik brantvege- kalksten. 

tation och ängsbjörkskog. 133 Dårestjåkkå. Rik flora. Högörtäng. 
114 Råvve (Tjuonajåkk). Brantvegetation med 134 Tjågnoris. Rik flora. Dryashedar. 

förekomst av sällsynta arter. 135 Dadtjatjåkkå. Rik flora. Dryashedar. 
115 Kuotelistjåkkå. Högörtäng inom urbergs- 136 Målke. Rik flora. Dryashedar. 

området. 137 Habak. Rik flora. Dryashedar. 
116 Kuotelisvare. Rik kalkflora samt massföre- 138 Ribrebuoda. Rik ängsbjörkskog. 

komst av käringtand. 139 Tjäksa. Rik flora. Dryashedar. 
117 Suottasjaure. Palsflakmyr i ovanligt läge. 
118 Mattåivejauratj. Variationsrikt myrom-

råde. 
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Sommary 

Background 
Because of the increasing pressure on the Swe-
dish mountains due to tourism and recreation, 
water regulation, mining, new roads etc, the 
Swedish Parliament decided at the end of theh 
sixties that an inquiry be made in order to cope 
with the problem of exploitation. In 1970 the 
Swedish Environment Protection Board was 
commissioned to investigate "the alpine areas 
systematic exploitation within the scope of mo-
dern environmental protection". Included in 
this report are a numer of supplementary stu-
dies of vegetation, geomorphology, fauna etc, 
which shall serve as a basis for the formulation 
of an environmental plan for the mountains. 
One of these supplementary studies consists of 
a complete vegetation mapping of an area of 
65.000 km>, together with an environmental 
evaluation. 

The mapping of the Swedish alpine vegeta-
tion has been a pioneer project, as it is the first 
small scale mapping ofits kind in Sweden, and 
is unique even from an international perspecti-
ve because it is based on advanced remote 
sensing techniques. The mapping has been car-
ried out by botanists and geographers at the 
Physical Geography department at Stock-
holm's University. The project began with a 
study of the technique (Ihse, 1975), which re-
sulted directly in practical application in 1975. 
Now, eightyears later, it seems as if the project 
in its en tirity can be completed with 22 printed 
vegetationmapsin the scale of 1:100 000 and 
four regional reports for the different areas of 
the mountains in which the vegetation is dese-
nbed and evaluated. 

History 
It is illustrative of the unique position that 
Lapland has among the other Swedish pro-
vinces that one can talk of its discovery and of 
its exploration and research expeditions. Carl 
Linnaeus was a figure of importance in the 
scientific exploration of Lapland. The point of 
departure for the mountain-related part of his 
Lapland journey was Kvikkjokk, in the upper 
part of the Lilla Lule River. With his journey 

Linnaeus inaugurated the first "Kings Trail" 
(Kungsleden) through the mountains of Lap-
land and in his wake many traveliers followed, 
such as Göran Wahlenberg and Lars-Levi 
Laestadius. During almost all of the 1800's 
southwestern Lule Lappmark stood as a sym-
bol for the entire mountain world of Lapland. 
Later, interest shifted to the north w hen the 
railroad opened up the mountain area of Torne 
Lappmark, also. 

Important phyteogeographic studies in Lule 
Lappmark have been conducted by Sten Selan-
der (1950), T.Å. Tengvall (1920) and Gunnar 
Björkman (1939, 1965). The flora of Pite 
Lappmark has been investigated by Th. 
Arwidsson (1943) and Gunnar Wistrand 
(1962, 1981). The pioneering stud y of the flora 
and vegetation of the alpine region of northern 
Lapland was made by Th. Fries, who described 
the vegetation in, among other things, a vege-
tation map of the northernmost corner of 
Sweden, Torne Lappmark, in a monograph 
in 1913. 

The establishment of a scientific station in 
Abisko in the beginning of the 1900's has been 
of great importance for the research and know-
ledge of the unique environmental significance 
of the Torneträsk area. More than 1600 stu-
dies, of which 80% are biological, have been 
published from this Abisko area. 

The botanical investigations can be devided 
into different epochs that have different aims. 
The period of the exploration of the flora of 
Linnaeus, Wahlenberg and others gave way to 
a phyteogeographical period that resulted in a 
number of significant reports from the 1920's 
on. A third period, which partly coincided with 
the phyteogeographic one, began with the 
threat of exploitation of the waterways of Lap-
land and is focnsed on environmental protec-
tion. These environementally directed bota-
nical investigations startedwith the investiga-
tion of the Suorva area made in 1920 by Gun-
nar Björkman, but have had their greatest ex-
tent in connection with the Environmental 
National Planning begun at the end of the 
1960's and continueing to the present. 



Mountain ecology 
This report should be seen as a description of 
the vegetation maps and the ecological and 
phytogeographical features are therefore so-
mewhat unfair! y treated. The ecological condi-
tians are dealt with chiefly if they are such that 
they influence the map's appearance. "The 
Plant Cover of Sweden" is n!commended for 
those who wish to have a more thorough di-
scussion of alpine ecology. 

The vegetation in the Nordie countries has 
Iong been divided into several regions, from ' 
the deciduous forest region farthest south, the 
coniferous forest regions in the north, to the 
subalpine birch forest region and the three al-
pine regions (fig. 1). The- mapped area ex-
tends for outside of the alpine area itself and 
therefore includes parts of the coniferous fo-
rest region, in which an alpine coniferous fo-
rest region with a large element of birch can be 
distinguished. 

Between the alpine coniferous forest and the 
area above treeline there is generally an area of 
birch that forms the treeline. In southern Jämt-
land this treeline reaches its highest Swedish 
altitude of ca 1000 m a s l. In the Torneträsk 
area in northern Lappland this value decreases 
to a 500 m a s l. 

The alpine area above treeline is traditional-
ly divided into three regions. The low alpine 
area is dorninated by heaths and meadows. 
The rniddle alpine area is dominated by "gras-
ses" such as Stiff Sedge (Carex bigelowii) and 
Three-leafed Rush (Juncus trifidus). From the 
phytogeographical viewpoint the boundary be-
tween these regions is drawn at the upper 
boundary for Bilberry (Vaccinium myrtillus). 
This boundary naturally does not completely 
agree with that drawn on the vegetation maps, 
which is based on air photo interpretation. For 
the mapping this boundary is drawn where the 
dominance of meadows and heaths terminates. 
However, the agreement between the phyto-
geographical boundary and the boundary ba-
sed on air photo interpretation is surprisingly 
good (cffigp. 9). It runs at ca 1100 m a s l in the 
southern mluntains (950 m a s l in the north). 
The third region, the high alpine, begins in the 
southern mountain area at an altitude of ca 
1200 m a s l and in the northern mountain area 
at 1000 m a s l. This region is dominated by 
boulder fields, semi-permanent snowfields and 
glaciers. Here the plants are scattered and do 
not form any continuous plant cover. 
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C lirnate 
On the who le the Swedish mountain chain has 
a damp maritime climate, which is eaused by 
the fact that air masses over the Atlantic ab-
sorb large amount of moisture and then are 
driven towards the mountains by westerly 
winds. Thus, the mountain area is one of the 
areas with the most precipitation in Sweden, 
with a yearly precipitation of more than 1000 
m. The higher parts of the mountains, such as 
the Sarek area, can have up to 3000 mm of 
precipitation/year. The precipitation is driven 
farther east in the areas of the mountains with 
low passes towards the Atlantic, while areas 
that are in the rainshadow ofthe high Norwegi-
an mountains have a more continental climate, 
like that in Dalarna and Härjedalen. As the 
precipitation chiefly falls on the western side of 
the mountain chain, the eastern flanks of the 
mountain are often drier. 

Bedrock 
The Scandinavian mountain chain consists of 
varying types of rock that are often grouped 
tagether under the label 'mountain bedrocks' 
in contrast to the Archean rocks in the east. In 
connectionwith the formation of the mountain 
chain, the 'mountain bedrocks' were pushed 
from the west to the east out over the Archean 
rocks, with the result that we today see overt-
hrusted areas, socalled 'skollor' with steep slo-
pes towards the east and more gentie slopes 
towards the west. In some places the underly-
ing Archean bedrock is exposed, as at Kuok-
kelfönstret west of Torneträsk and at Sö-
sjö/Oldfjällen in northern Jämtland. 

The different types of bedrock influence the 
vegetation and flora in different ways. The 
Archean bedrock, chiefly granite, porphyry, 
sandstone and arkase represents a substrate 
that is poor in nutrients and that does not 
weather easily, as is also the case with the high 
alpine amphibolites. Strale and some intrusive 
rocks can be more fertile. Easily weathered 
phyllites, mica schist and other soft, often cal-
cium-rich rocks represent the fertile mounta-
ins. These easily weathered rocks are found 
mainly in the low, gently rounded western 
mountains. 

Classification of alpine vegetation 
The classification system for alpine vegetation 
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that has been used here has naturally been 
adapted to the methodology that has been used 
and to the mapscale designed to giv e an overall 
view. The vegetation map in the scale 
1:100 000 was produced through interpreta-
tion of infrared-sensitive air photographs in 
the scale 1:60 000. Fieldwork has been limited 
to 3-4 weeks per map, or elose to 100 km2/days 
in field. It is not possible to identify single 
species or plant communities from the air pho-
tographs even though the photos have so high 
resolution that i t is possible to discern areas of 
a few square meters. Instead, it is the vegeta-
tion as a whole that has been interpreted and 
accounted for. The percentage of shrubs, 
herbs, bare ground and so on gives the basis for 
the elassification into heath, meadow, mire, 
willow thicket and forest. It therefore follows 
that the term vegetation geography is more 
suitable in this connection than phytogeograp-
hy. 

The heaths are dominated by shrubs, non-
succulent grassand single herbs, as well as by 
mosses and lichens. The meadows are charac-
terized by the lack of shrubs and lichens. 
Among the grasses succulent species are found 
and herbs are generally numerous. The mires 
plants make up an ecologically well-defined 
group on a substratum of peat. 

With reference to the height of the vegeta-
tion three groups can be distinguished, forest, 
shrub and open areas. The forest is in tum 
divided into coniferuous and birch forest. The 
shrub concists of willow, and the open areas 
consist of mires and alpine areas. The vegeta-
tion of the alpine area is elassified into heath 
and meadow as well as areas dominated by 
boulders and by bare ground. 

Division into vegetational districts 
The description of the vegetation of the ve-
getation of the mountains is based on elassi-
fication into vegetational districts in which al-
pine areas that are vegetationall y homogenous 
are delimited. In order to maintain the district 
elassification at a leve! easy to grasp a mini-
mum area of 500 km2 is considered to be reaso-
na b le. Thus, the Norrbotten mountains, which 
cover 30.000 kmZ, are divided into 28 vegeta-
tional districts, with areas varying between 
300-2500 km2 (fig 16). 

The character of the mountain depends on 
the prevailing conditions and in general the 

mountains can be divided into areas of heath, 
meadow or bog. Heaths are usually associated 
with hard bedrock lacking calcium, thin till 
cover and continental elimate, while meadows 
are associated with a more maritime elimate 
and the softer 'mountain bedrocks'. Mires are 
found in the most humid regions with the hig-
hest amount of precipitation. Bedrock and eli-
mate are the most important factors for the 
distribution of the vegetation. 

The delimitation and elassification of the re-
gion have been made in several steps. The 
lower boundary between the alpine area and 
the coniferuous forest region has been drawn 
at the lower continuous boundary for meadow 
type of spruce forest and sloping fens. In this 
way the upper portion of the coniferuous forest 
has been ineluded with the alpine vegetation in 
the form of a prealpine coniferuous forest. Li-
kewise the subalpine birch forest has been in-
eluded with the alpine vegetation. The tree 
limit, or in other words, the upperborder of the 
area of continuous birch forest, thus has not 
formed a boundary between the different ve-
getational district. The vegetational districts 
can therefore comprize several vegetational 
regions. 

The different vegetational districts have 
than been distingquished by a paralell analysis 
of several factors, such as the colors of the 
vegetation maps and geology. The colors on 
the vegetation map represent the principal 
composition of the vegetation. The geologic 
conditions are even analyzed in the map over 
potential calcaerous vegetation (fig 15). Be-
sides these, others important inelude elirnatic 
influence (fig 12), certain species distribution, 
topography and landforms. 

In order to describe the different regions 
more objectively the area covered by all the 
vegetation in all the regions has been calcula-
ted. 

Natural evaluation 
The aim with the mapping of the vegetation 
has not simply been to produce a map; the 
maps have formed the basic for an overall eva-
luation of the environmental significance. This 
evaluation, together with information on such 
subjects as fauna and geomorphology, form 
the basic for an environmental plan, or a pro-
posal concerning the future exploitation of the 
mountain areas (fig 28). 



For the botanical evaluation, the mountain 
chain has been divided into five regions, follo-
wing the administrative county boundaries. 

The evaluation system that has been develo-
ped is primarily based on the contents of the 
vegetation maps, as weil as material from the 
fieldwork, literature and personal contacts. 

A completely objective eva)pation system is 
quite difficult, if not impossible, to produce. 
We have strived to account for the significance 
of the different regions by division into several 
factors, in order to make the report more open 
and to make possible a future revision. An 
important proquisite for the evaluation is that 
the cartographers who perform the evaluation 
have seen as much as possible of the variation 
and different types of vegetation, flora and 
ecotypes of the mountain chain. The persann el 
invalved in the study has been stabile and the 
tumover of cartographers low, so the evalua-
tion can be considered to be as objective as is 
pössible for the present. However, the evalua-
tion can be discussed on other grounds. What 
is it that should be evaluated? Is it factors such 
as how representitive or how diverse, how uni-
que or how typical? Also, in the connection it 
should be mentioned that i t is only the botani-
cal circumstances that have been evaluated, 
and not for example the significance of the 
vegetation for animals or hirds. 

As a first step in the delimitation and selec-
tian of the significant areas, we have conside-
red a varled vegetation consisting of many spe-
cies to be more interesting than others. In this 
way the vegetation of meadow was rated hig-
herthan that of a heath, for example forests of 
meadows type and meadows with tall herbs 
received the highest ratings. Vegetation within 
calcium-rich areas also received a high rating. 
This first step is primarily a method that forces 
the cartographer to analyze the map very care-
full y in great detail. It also makes possible a 
precise drawing of the boundaries. Informa-
tion about nature reserves, virgin forests, field 
trip localities, localities with interesting flora 
etc is added to the basic information and a 
subsequent final delimitation of botanically 
significant areas can be made. 

A survey of the vegetional description 
of the mountains of Norrbotten 
A summary of the more comprehensive de-
scription in chapter 4. 
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Most people perhaps associate the moun-
tains of Norrbotten first with the topographic 
conditions of the areas that are most written 
about and photograhped; the wild peaks and 
the birch farest-elad valleys of Sarek, Kebne-
kaise, Sulitelma and Abisko. Even the descrip-
tion of the vegetation geography begins with 
these alpine areas but in a samewhat different 
way. From many points of view these alpine 
areas are fantastic, hut from the botanical 
point ofview they can be passed fairly quickly. 
The hard amphibolites that form the alpine 
areas are not favorable for the germinatian of 
plants and (because of their height) the y reach 
the species-poor, sterile altitudes of extensive 
boulder fields and grass meadows. The most 
interesting part of these alpine areas are the 
valleys, where a hothouse elimate during a 
few, short summer months can produce a daz-
zling display of color on the slopes of the birch 
meadow forest. 

Low alpine areas extend on both sides of 
these amphibolite massifs. To the east the 
archaic rocks consist of acid granites. Due to 
the position of Iee in relationship to the pre-
cipitation-laden westerly winds, extensive 
heaths are prevalent here. A more continental 
climate, with small amounts of precipitation 
and severe cold in the winter, often produces 
special tundra-like features in the east, such as 
constantly frozen mires, the so called palsar, 
and widely distributed forests and heaths with 
abundant lichen growth. The extensive areas 
of willow, appearing either as a downright 
"jungle" of meterhigh willow or in fresh or wet 
heaths, are another feature of this infertile 
gro und. 

A completely different lanscape extends to 
the west of the high alpine area, characterized 
by a more maritime elimate with large amounts 
of snow and milder winters. The bedrock con-
sists here of schists of different types. N ear the 
Norwegian borderthere are Köli schists, rich 
in calcium which give way to more calcium-
deficient seve schists near the high alpine 
areas. Because of the high amount of precipita-
tion, the protective covering of snow and the 
bedrock, which produces a fine grained soil, 
there are extensive meadows here. For Iong 
stretches elose to the Norwegian borderthere 
are so called windows of Archean bedrock that 
cause the vegetation to again be quite poor. 
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Conilerus forest region 
The alpine vegetation maps inelude not only 
the mountains themselves, but also inelude in 
several places parts of the northern coniferus 
forest region. Because of its virgin forest char-
acteristics, the coniferus forest adjacent to the 
mountains is of great environmental signifi-
cance, such as the pine forest southwest of 
Torneträsk is. Pineforest also occur in Paittas-
järvi valley, and in places characterized by a 
more continental local elimate forest with 
abundant lichens are found. A samewhat lar-
ger area of coniferous forest is found along St 
Lulevatten and at Saggat/Peurare. Around 
these latter lakes spruce darninates however, 
and pine is found primarily on the valley floors 
and in terrain having more severe climate, such 
as the plains south of Sarek's summits. Huge 
pines several hundred years old often stand in 
these untouched, extensive coniferus forest. 

Birch forest region 
The subalpine birch forest display distinctive 
characteristics in different parts of the moun-
tain chain. Farthest north, in the lanscape cal-
led "the Swedish tundra" there is a vast area, 
over 1000 km2, covered primarily by lichen-
rich birch-forest. In many places here, where 
the forest is low and sparse, the border be-
tween the forest and the mountain area above 
tree Iine is immense. Crowberry (Empetrum 
hermaphroditum) as weil as lichens dominate 
the forest floar in this area of little snowfall. 
Farthest north in Kummaeno's valley the 
forest is samewhat wetter, and the slopes here 
are same times covered by meadows. This tun-
dra-like landscape continues south to the area 
south of Torneträsk. The pine forest in the 
valley are succesively supplanted by large 
tracts of birch forest. The tall pines stand like 
sentinels over the low birches. 

Continentally influenced birch forest, often 
tagether with palsars, are even found on the 
Archean rock in the valleys of Paittasjärvi, 
Kaitumjaure and Satihaure, even if the pro-
portion of lichen-rich forest and of palsar de-
crease to the south. Palsars have generally 
reached the southern limit of their distribution 
in the forests of Pårekslätten and in the Kaisatj 
area of the K vikkjokk region, bu t there are still 
other features of the tundra left, such as an 
abundance of willow and permafrost. 

Farthest south, in Sädvajauresänkan, there 

is one of the largest areas of birch forest in the 
mountains of Norrbotten, covering more than 
700 km2• Forests with a heath understory of 
bilberryand crowberry (Vaccinium myrtillus, 
Empetrum hermaphroditum) dominate in the 
more maritime elimate with greater snowfall. 
Even the proportion of mountainslopes co-
vered by birch-meadows is large. 

Throughout the alpine area there are U-
shaped valleys that vary in size, from being 
several miles wide, as in the Torneträsk valley, 
to only a kilometer wide in the central part, of 
the mountains. Mostofthese valleys are cut so 
deeply that the birch forest, with its tree limit 
about 700 m a.s.l. is able to penetrate the 
whole mountain chain, and even reaches the 
Norwegian border at several places, such as 
Torneträsksänkan. Suorvamagasinet and 
Mavasjaure. Especially in narrow, elearly de-
fined valleys, the birch forest contrasts to the 
forest of the heath type on the foothill 
plateaus, and to the forest with abundant 
lichens on the east side, where the intersper-
sion of forests with meadows is large. Because 
of their location the valleys are ecologically 
quite favorable, having abundant running 
groundwater, large amounts of snow that insu-
late the ground, and a great deal of solar radia-
tion in southern exposures and are so warm on 
a sunny day that it can be uncomfortable to 
pass through them. In this case bedrock is of 
the minor significance, for even in areas with-
out much lime there is an abundance of herbs. 

The influence of the local elimate varies. It is 
primarily the western side of Abisko valley, 
with its large amounts of protective snowcov-
er, which shelters forests with meadows, 
whereas the steep, shaded western flanks of 
Vistasvagge supports forests with heaths. 
Meadow forests are associated with the war-
mer and rnaister eastern side of the more nar-
row Vistasvagge. The luxurant meadow 
forests, with ferns and with sowthistles and 
wolfsbane (Lactuca alpina, Aconitium septen-
trionale) as tall as a man, are distributed widely 
in Teusa, Tjuolta and Tarra valleys. It is not 
surprising that trails previously followed the 
higher valleys in the Tarrekaise massif, instead 
of going through the often boggy meadow 
forests, as the Padjelanta trail from Kvikkjokk 
does today. 

Upper alpine region 
A heath landscape of dry, shrubby heaths with 



abundant lichens is prevalent in the tundra 
farthest north, where the average annual 
temperature ia - 3o and the average annual 
precipitation is 400-500 mm. In depressions 
on the mires there are palsars like big "choco-
late puddings" and on areas ofwillow the Lap-
pish Jacob's Ladder (Polemonium acutiflor-
um) thrives. In the northerlUilost area, Pält-
san, a botanically classical locality with green 
meadows and a distinctive flora having a great 
variety of species, including Arctic poppy 
(Papaver laestadianum) stands in contrast to 
the extensive heaths. 

In the western end of the Torneträsk valley 
another classical area, the Abisko mountains, 
are situated to the north and south of the lake. 
This botanically rich area with man y meadows 
contrasts greatly to the Mårmatjåkko and Keb-
nekaise massifs to the east and south. These 
high, hard mountains dominate an area of over 
1200 km' of boulder fields, interrupted only by 
the lusher parts of the valleys. The area co-
vered by meadows is large in the valleys. When 
comparing heath to meadow, these valleys 
actually have the highest percentage of 
meadows in the mountains of Norrbotten. This 
is of course partly because the heaths and 
meadows of the low alpine region only occupy 
a small part of the total surface area, bu t is also 
due to the fact that the snow is abundant here 
and remains on the ground a Iong time, thus 
curbing shrub growth. 

Continuing south and west of the high alpine 
area one comes to Sitasjaure, a landscape 
dominated in the low alpine region by meadow 
vegetation. The mountains here rise to more 
than 1500 m a.s.l. and in this area where snow-
banks often persists a Iong time there are ex-
tensive boulder fields and grass heaths. On 
southern exposures there are also extensive 
and lush tall-herb meadows, as in Teusadalen 
and by the lake, Mattajaure. 

The calcareous western Padjelanta moun-
tains begin with a border of heath covered 
mountains, south of the broad valley with 
Suorvamagasinet and its surmunding birch 
forest. Padjelanta means "high country" and 
this one hundred mile Iong area, from Stipok-
jaure in the north to Sulitelma in the south, 
lives up to the name. Although the area is not 
flat the alpine features are subdued compared 
to Sarek's dramatic landscape to the east. The 
topography is dominated by gently round-
shaped mountains, 1200 m a.s.l. which are 
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formed of easily weathered, calcareaous shists. 
Two !arge lakes, Virihaure and Vastenjaure, 
are situated in the northcentral area. In the 
north, at Stipokjaure, the vegetation is char-
acterized by meadows, whereas in the central 
part of Padjelanta-in the National Park sur-
munding the two !arge lakes-heaths domin-
ates. south of the boulder fields and grass 
heaths associated with the Sulitelma and Jek-
naffo massifs, the luxuriant vegetation con-
tinues to the Norwegian border. The relief is 
somewhat more rugged here, however, due to 
the the harder layer of amphibolite on top of 
the calcareous shists. 

This is one of the richest and botanically 
most interesting part of the mountain chain, 
and the flora here is referred to as "The Viri-
haure flora", a name associated with Sten 
Selander. For a decade during the 1930's and 
1940's Selander made innumarable hikes in 
this part of southwestern Lule Lappmark and 
found, among other things, two species that 
made the area very well known among botan-
ists, namely an Arctic cinquefoil (Potentilla 
hyparctica) and a sandwort (Arenaria humifu-
sa). The sandwort is a small, insignificant plant 
associated with serpentine outcrops in the 
northwestern part of Padjelanta National 
Park, around the lake Sallohaure. Other spe-
cies of "the Virihaure flora" include Alpine 
arnica (Arnica alpina), a sedge (Carex 
nardina), a lousewort (Pedicularis flammea), 
Arctic rhododendron (Rhododendron lappo-
nicum), Cassiope ( Cassiope tetragona), Arctic 
bellflower ( Campanu/a uniflora), Carpathian 
catsfoot (Antennaria carpartica) and a earn-
pion (Melandrium apetalum). These species 
have an exclusively northern distribution in the 
Swedish mountains and the southern boundary 
of their distribution runs in the mountains 
south of Sulitelma around the lakes Mavas-
and Ikesjaure. 

Farther south, between the western, botani-
cally rich mountains and the amphibolite mas-
sif, and south of Piteälven's valley, there is an 
extensive area of mountains consisting of cal-
cium-deficient Seve bedrock. Arfotjårro, an 
enormous mountain area with rounded sum-
mits and dominated by the grey colors of 
shrubby, lichen-rich heaths, of grass heaths 
and of boulder fields and bare bedrock, is a 
stark contrast to the green mountains to the 
w est. 
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VEGETATIONSGEOGRAFISKA OMRÅDEN I NORRBOTTENSFJÄLLEN. 
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Vegetationsgeografiska områden i Norrbottensfjällen. 
En analys av vegetationskartorna kombinerad med bl a berggrund, 
klimat och växtgeografi har lett fram till att 28 områden med för vege-
tationen likartade ekologiska förutsättningar har avgränsats. 
Diagrammen visar vegetationens huvudsakliga procentuella fördel-
ning inom områdena. 
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Vegellabtonal disrricts in the mountain chain of 
Norrbotten coun1y. 
An analysis of several f actors such as the colors of the vegetation map, 
geological condirions, elimate and phytogeography has been led to the 
determination of 28 districts l hat on the whole have similar ecological 
conditions for vegetatio n. 
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