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F ÖRoR D

Föreltggande arbete har utförts vid Naturgeografiska Institutionen i Uppsala
(1968-1973) och vid Geografiska Institutionen i Umeå (1966*1967). Fältarbetet
har bedrivits åren 1966-19?0.

Ekonomiskt bidrag har erhållits från följande fonder och ansX.ag; Andr6stipen-
diet, Hedinstipendiet och Vegastipendiet från Svenska Sällskapet för Antropo-
logi och Geografi, Filip Hjuiströrns Stipendium från Geografiska Föreningen
i Uppsa1a, Hjalmar Lundboms Minnesfond, Fonden för främjande av ogradue-
rade forskares vetenskapliga verksamhet vid Umeå Universitet, Fonden för
främjar:de av ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet vid Uppsala
Universitet samt från Naturgeografiska Institutionens i Uppsala fäitforsknings-
anslag.

Genorn tiilmötesgående från Geografiska Institutionen i Umeå och från Natur-
geografiska Institutic,nen i Uppsala har datainsamling i fält kr-mnat ske genom
av för'fattaren handledda elevarbeten.

Författaren vill uttrycka ett tack till alla som hjäIpt till vid detta arbetes
genomförande.
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1 INLE DNING

1. 1 UNDERSöKNINGENS BAKGRUND, UPPLÄGGNING OCH OIVIFATTNING

Sedan en lång tid tillbaka har frågan om de kvartära nedisningarnas omfattning
och förlopp i nordvästra Skandinavien varit föremåIför omfattande vetenskap-
Iiga diskussioner. En viktig frågeställning har därvid varit huruvida vissa om-
råden varit isfria under Wiirno (jfr kap 2. 3 och 3.1). Från biologisk sida har
man sedan liinge hävdat att vissa områden varit isfria under den sista nedis-
ningen. Detta antagande grundas bl a på vissa arters spridningsmönster ut
från vissa centra, vilka man antar har varit isfria. Från geovetenskapiig sida
har argument framlagts både för och emot en total nedisning under Wtirm. Ti-
digt publicerade undersölmingar hävdar en partiell. nedisning, medan senare
undersökningar tyder på att området varit nedisat under kvartär, åtminstone
vid något tillftille.

Diskussionen om eventuell förekomst av isfria s ktrrefugierrt hade vid den tid-
punkt när författaren började sina undersökcringar åter kommit att aktualiseras.
Intresset hade därvid till en viss del inriktats på existensen av s k blockhav
inom högfjälIens toppområden. Blockhaven är de förekomster av vittringsmate-
rial in situ som ofta helt präglar morfologin i dessa områden. Man hade sedan
länge kåint till att dessa blockhav förekom över vissa bestämda nivåer, vilka
varierade regionalt (jfr kap 2.1). Denna variation innebär i korthet att den nivå
till vilken blockhav lägst förekommer suceessivt sjunker mot läster och mot
norr.

Förekomsten av vittringsmaterial in situ ovanför vissa regionalt varierande
nivåer föranledde många forskare att bedöma materialet som preglacialt.
Man tolkade därvid blockhavsgränsen som motsvarande en tänkt isöveryta.

Mot dessa teorier talade de fynd av isrörelsemärken och erratica, sonil gjorts
ovanför blockhavsgränsen. Iletta bevisade att blockhaven varit nedisade åtmin-
stone under kvartärperioden. Isrörelsespåren över blockhavsgränsen föranled-
de vissa forskare att klassificera bloekhaven som postglacialt utbildade. I så
fall kunde man tolka blockhavsgränsen som betingad av vertikala vittringsskill-
nader beroende av olikartat lokalklimat.

En mycket viKig frågeställning är under vilka betingelser blockhaven har bil-
dats och med vilken hastighet, samt om de nutida klimatiska betingelserna är
så gynnsamma att det nu pågår en aktiv nybildning av blockhav i högfjäIlen.

För att belysa denna problematik är det viktigt med en så stor kännedom som
möjligt om blockhavens nutida utveckling i olika miljöer.
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Det huvudsakiiga syf bet med denna auhandling är därfdr att så lngåenrio som
möjligt beskniva biocirhavens rnorfologi och r"lpph;vggnad tör att rlärigenon:r skaf-
fa underiag för en l:edömning av recent akEivitet inr:m bi"ocieharven salnt av deras
genes och utveckling,

Författaren har valt att koncentrera arbetet till en t,:iicning av rnark- och siutt-
ningsutveckling inon: blockfuaven. Avhandlingens huvucldel innehålLer därför de-
taljerade beskrivningar av
1/ Biöckhavens djup och vertikala struktur,
2,/ Blockhavens finare rnaterial,
3/ Ytblockens storlek,
4,/ Ytblockens orienteringu
S/ Strukturrr:.arkens relation tili gradienten samt
6/ Recent sluttrringstnansport"

Resultaten av de nämncla dei"undersökningarna sättes i relation till vittnings-,
frostsorterings- och sluttningsprocesser. TiIl clessa deLundersöl<ninga.r kan
fogas en begränsad undersökning av blockhal.*ns LokaLkliinat, samt registre-
ring av tjäldju"pet"

För de olika deiu"nderstikningarna ha;: material insa:erXals från blockhav belägna
i oiika miLjöer" Fältar]:etet liar koncentrerats till tre huvudon:"r.åden, r'ilka lig-
ger iängs en ungefärlig tvärprofil över norra §lsandina1,i"en. Två hu'u,udområden
ligger i fjällrniljö. Det ena cmfatt,ar öanna i VesteråIen ftuvudområde Ai ocli clet
andra fjäilen kring ldarvik och Torneträsk (huvud*mråde B;" Morfotrogiskt sett
uppvisar dessa områden stora likheten, men skiljer sig från varamdra bi a be-
träffande klimat och vergetaticnsförliållanden" Det t::edje undersöliningsområ-det
har föri.agts titrtr hiockläit i Noi'ri:ottens skogslanti (huvudområde C)" Dessa block-
flålt som Ligger invid Vittangi och Korpilombolo, ha:: undersöks som jämföreise-
objekt til1 fjäilblockhaven. Dessa, biockf?ilt ligger inom ett cmråde där daterings-
möjligheter av l'naterialets ålder föreligger.

Som komplement till f?iltundersöi<ningarna har författaren utfört kornparativa
försök i köldlaboratorium, vitrka frärnst har ornfattat frostsorteringens mekani.k
samt oiika bergarters mikrovittring. En del av dessa försök reclovisas i anslut-
ning till respektive delundersöl«ringar,

Sammanfattningsvis kan sägas att denna avhandling främst avser att beskriva
blockhaven som ett geomorfologiskt formelement, och de inom blockhaven före-
kornmande geomorfologiska processelna. Författaren anser att en god känne-
dom om processer och former är en förutsättning för en lösning av blockhavs-
problematiken. Författaren är dock medveten om att detaljerad l«ännedorn om
processernas recenta aktivitet kräver betydligt större observationsmaterial
och längre mätserier än vad som kunnat göras inom ramen för detta avhand-
lingsarbete.

De resultat som vunnits får därför ses som ett första steg på väg mot lösninger
av problematiken. Författarens önskan dr att rned ledning av de i samband med
fältarbetet gjorda installationerna - mätlinjer för registrering av sluttnings-
transport, utrustning för temperaturnoätning m m, och vunna erfarenheter, i
framtiden kunna följa utvecklingen inom de undersökta blockhaven.
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L.2 VAL AV UNDERSöKNINGSLOKALER

Ett förstahandskrav har varit att välja undersökningslokaler, som är så repre-
sentativa som möjligt för respektive område. Valet av lokaler i de båda fjäil-
områdena har grundats på en preLiminär bedömning av lokalernas förutsättning-
ar för utbildning av blockhav, t ex lämpliga nivåoch lutningsförhåI1anden. Den-
na bedtirnning har gjorts på grundval av officiella kartor och flygbilder. De lo-
kaler som på detta sätt preliminärt har bedömts ha förutsättningar för undersök-
ning har därefter rekognoserats i f?ilt. Det har vid valet av lokaler varit önsk-
värt att så många av de uppstäIlda delundersökningarna som möjligt kunnat ut-
föras inom samma lokal, Önskvärt för en fullständig undersölming har varit dt
blockhaven skulle förekomma i så många olika lutningar, nivåer och exponering-
ar som möjligt, för att därigenom möjliggöra lokala tollmingar och jämförelser.

Inom huvudområde A har undersöloingar utförts inom de flesta tiltgängliga fjäli-
områdena med blockhav. På samma sätt har förfarits vid behandlingen av om-
råde B med det undantaget, att de av R Dahl m fl nyligen detaljundersökf,a loka-
Ierna fått stå tiUbaka till förmån för andra icke tidigare undersökta.

De undersökningar som gjorts i område C har varit av järnförande karaldär.
Därför har författaren i första hand valt att presentera resultat från i litteratu-
ren tidigare beskrirma och kända områden, framför okiinda lokaler. De tidigare
undersökningarna kompletterade med författarens egna iakttagelser ger därige-
nom tillsamrnans en relativt tydtig bild över dessa blockfälts utseende och ut-
bildning. De rmdersökta lokalernas lägen framgår av figur 1.
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2 oMnÅoESBESKRTvNTNG

z.t r,Äcr ocH BEGnÄNsNrNc Av DE uNnpnsörrA BLocKHAvEN

Vid planeringen av denna undersöloring valdes att koncentrera fältarbetet till
lokaler förlagda till tre huvudområden (jfr kap 1.2). Som undersökningsloka-
Ier inom respektive område har räknats antingen enskilda bloct*rav eller stör-
re sammanhängande fjäI1områden, Den geografiska fördelningen av undersök-
ningslokalerna redovisas i figur l-. Som huvudområden har räknats; öarna
Andöy och Hinnöy (område A), fjällen kring Narvik oeh Torneträsk (område B)
samt blocldälten i trakten av Vittangi och Korpilombolo (område C).

Fig 1 Undersökta lokaler.
Investigated sites.

16

o
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uNoensöxte LoKALER c

(

a
Huvudområde A: Huvudområde B:
21 Stortind, m.fl..
22 Norddotsheio
23 Kvostind
31 Reinsokheio,m.ft.
32 Nordheio
ili! Soetertinden

Huvudområde C:

11 Rundtind
12 Fogernesfjel.l.
13 TvoerfjeLL
1t Sepmotfjel.t
15 S0l.vfjett
16 StorkLetten
&1 Vossitjekko, Kör-kctjorro
Å2 Koisepokte

km

1 Könntö
2 Llhtovooro
3 Vossikionemi
4 Jörmöö
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De tre huvudområdena har olikarbad karaktär stormorfologiskt sett. Ornrådena
A och B ligger i fjällmiljö medan område C ligger i låglänt barrskogsområde.

Morfologin inom Andöy-Hiruröyområdet karalitäriseras av låga, 500-600 m
höga fjäll med branta, glacialt tillskärpta begråtnsningar mot en omgivande låg-
slätt med strandflatemorfologi. På Hinnöy ersätts denna morfologi mot öster
av en vanl.ig U-dalsdominerad fjätlmiljö. Fjällen har i allmänhet relativt flac-
ka toppytor.

Narvik - Tometräskornrådet kiinnetechras av högfjällstopografi vilken i områ-
dets västra delar ytteriigare markeras genom rnarkant nedskurna fjorddalar.
Högfjällen har nivåer överstigande 1000-1200 m ö h och höjer sig markant över
en högslätt med nivåer kring 800-1000 m ö h. Mot områdets östra delar präglas
morfologin i hög grad av de kaledoniska överskjutningarna.

Blockhaven inom dessa båda områden är samtliga belägna inom fjällens krön-
områden och på de närmast nedanför liggande sluttningarna.

Som tidigare nämnts förekommer fjällbloekhaven främst ovanför vissa bestäm-
da nivåer, vilka varierar regionalt. Inom de av författaren undersökta område-
na är fördelningen följande:
på Andöy och norra Hinnöy > ca 300 m ö h,
på centrala Hinnöy z ca 500 m ö h,
på sydöstra Hinnöy >ca 700 m ö h,
i Narvikområdet :,1100-1200 m ö h samt
kring Torneträsk >ca 1100 ur ö h.
Denna fördelning överensstämmer väl med den i litteraturen redovisade upp-
fattningen att blockhavsgriinsen sjunker mot norr och väster (kap 3.1).

Vid avgråinsningen av blockhavszonen på de enskilda lokalerna har författaren
använt sig av det kriteriet att markytan tiII minst 5070 skall täckas av lokala
vittringsprodukter (block, grus m m), samt att en tydlig vittringspåverkan skall
kunna lakttagas på berggrunden (makrosprickor, förgrusning e dyl). Avgräns-
ning har gjorts inom områden där blockhaven ej begrdnsas av stup över rasvin-
keln. Liknande avgränsningsprinciper har tidigare använts av R Dahl (1966a) och
Rudberg (19?0a). Rudberg använder sig dock av 60Vo yttäckning som kriterium.

Bloekhavsgränsens utseende varierar mellan olika lokaler. I vissa fall kan den
betraktas som en gränszon med successivt ökad andel vittringsmaterial med
ökande höjd, i andra fall kan en mer distinkt gräns urskiljas. I de västligaste
områdena på Andöy och Hinnöy kan gränszonen vara utsträckt till ett hundratal
vertikalmeter. Liknande förhållanden råder inom områdena öster om riksgrän-
sen, där avgräusningen dessutom försvåras av en kraftig moråininblandning i
blockhavens nedre de1ar. Vid de undersökta lokal"erna i närheten av Ofotfjorden
är gränsen mer markant, och kan i vissa fall ha en utsträckning om bara 20-30
vertikalmeter.

Blockfälten i Vittangi - Korpilomboloområdet ligger i topografiska siinklägen
med sidlåint terräng.
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Rudberg (1954 sid 207) anser att blockhavsgränsen är beroende av klimatiska
faktorer och terrängen" Rapp och Rudberg (1960 sid 146) anser att gränsen i
allmänhet är distinkt, t ex i amfibolitbergarter, medan den i andra områden,
med t ex lågrnetamorfa bergarter, är myeket diffus och svår att föija. E Dahl
(1961 sid 85 ff) anser att grålnsen kan bestämmas inom ett begränsat höjdinter-
vaII, och antar därvid att den indikerar överytan på en inlandsis. Olika forsk-
are har såIunda i olika områden kommit fram till väsentligen olikartade upp-
fattningar om blockhavsgränsens genes och utseende. Av författarens iaktta-
gelser att dtima beror gränsens utseende ytterst på de lokala {örhållandena.
Beträffande genesen, dvs om den kan sägas vara aktualklimatisk eiler ej, kan
vissa intressanta iakttagelser göras vid en jämförelse med trädgränsens läge,

Ur växtgeografisk synpunkt kan fjällen indelas i tre huvudzoner (jfr t ex Sjörs
196?), vilka benämns låg-, mellan- och högalpin zon. Den lågalpina zonens
övre gräns motsvaras av björkskogens övre begränsning, den mellanalpina
zonen är en övergångszon om ea 250 vertikalmeter och den högalpina, vilken
karaKäriseras av kiirlväxternas successiva upphörande, motsvarar morfolo-
giskt blockhavsregionen.

Blockhavsgränsen ligger på Andöy och Hinnöy i allmänhet i nivå med eller un-
der trädgränsen (jfr Fig 8). Mot öster ökar vertikalavståndet mellan blockhavs-
och trädgränserna för att vid Narvikområdet uppgå till hela 700 m (jtr Fig 14).
öster om riksgränsen sjunker detta värde något, beroende bl a på en lägre iig-
gande blockhavsgräns.

I samtliga områden består trädgränsen av fjällbjörh Som klimatisk begräns-
ning för skogsgränsen har Enquist (1933 sid 179 ff) angivit att maxirnitempera-
turen för 26 sommardagar skall överstiga +14oC eller att maximitemperaturen
under 195 vinterdagar skall vara +zoc. Båda fallen gäller när skogsgränsen ut-
göres av björk"

Växtgeografistd sett ligger således blockhaven i område A i 1åg- och mellanalpin
zon, och blockhaven i område B i högalpin zon. Orn blockhavsgränsen i område-
na A och B vore betingad av aktualklimatiska förhållanden, skulle dessa variera
inom en mycket vid amplitud. Detta förutsatt att aKiv blockhavsbiidning före-
kommer inom båda områdena.
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2.2 BERGGRUNDSGEOLOGI

2.2.L Berggrunden i huvudområde A (Andöy-Hinnöy)

Geologiska detaljkarteringar över ornrådet finns åinnu ej publicerade. Geologin
finns därför endast översildligt beskriven i samrnanfattande arbeten med över-
siktskartor (t ex Ahlmann 1919, Holtedahl 1953, 1960, Landmark 1955, 1960a,
1e60b).

De undersöKa lokalerna på Andöy och Hinnöy ligger samtliga inom ett berg-
grundsområde som i huvudsak är uppbyggt av graniter, gnejser och gnejsgrani-
ter. Onrådet sträcker sig i ett ca 50 l<:m brett bälte i nord-sydlig riktning låings
Troms och Nordlands kuster. Berggnrndskomplexet är troligen av kaledonisk
åIder, eller utgöres möjligen av äldre berggrund som är präglad av den kale-
doniska bergskedjeveckningen. Av norska geologer benämns bergartsleden iall-
måtnhet som ett ilbottenkomplexrt i den kaledoniska fjällkedjan (jfr t ex Holtedahl
1953, sid 398). Väster om |tbottenkomplexettr ligger ett bälte av monzonitiska
eruptivbergarter, s k lofoteneruptiver av prekambrisk eller kaledoniskäIder
(Vogt 1909). Ögter om bottenkomplexet ligger det område inom den kaledoniska
fjällkedjan, som sammanfattningsvis brukar benämnas |tglimmerskiffermarmor-
gruppenrr (Ahlmann 1919, sid 151 ff).

På Andöyas östkust förekommer lokalt ett mindre område bestående av meso-
zoiska sedimentbergarter, med bI a kolförande lager.

Enligt författarens egoa ialdtagelser har hergarterna en förhållandevis enhetlig
struktur inom området. Bergarterna (granit, gnejs och gnejsgranit) har i all-
mänhet tät struktur, hög kvartshalt, sarnt stora inslag av mörka mineral (horn-
blände, biotiJ). Lokalt, som t ex på södra Andöy, har berggrunden inom vissa
områden amfibolitisk och dioritisk sammansättning. I områdets södra delar är
graniten rik på kalifältspat, s k rrlödingengranitr' (jfr Holtedahl 1953).

Lokalt uppträder tnom de flesta undersökningslokaler pegmatit, ren eller nära
nog ren kvarts i gångar, samt större partier roed kvartsitisk berggrund.

Sammanfattningsvis skriver Ahlmann (1919, sid 153) att berggrunden inom bot-
tenkomplexområdet 'rär frisk och resistent mot vittringrr, utom i de områden
där den pressats saulman och helt ändrat karaKär.

Nedan följer en sammanstäIlning av geologi.n inom huvudområde A. Samman-
stätlningen redovisas lokalvis och baseras huvudsakligen på egna observatio-
ner. Där ej annat angives består bergarterna till övervägande del av frbotten-
komplexetstt gne jser och gne jsgraniter.

{

1"



Lokal nr Dominerande bergarter för-
utom bottenkomplexets gra-
niter och sneiser

Markanta inslag av

Stortind, 2i.

Norddalsheia m fl,
22, 23
Reinsokheia ur fI, 3L

Nordheia, 32
Saetertinden, 33

Liidingengranit

Kvartsdiorit
Kvartsiter
Kvarts och pegmatit-
gångar
Amfiboliter
Pegmatitgångar
Biotitrika skifferzoner
Kvartsgångar
Pegmatitgångar
(Ingen uppgift)

t7

Tabell 1 tserggrunden vid undersökta lokaler i huvudområde A.

Beclrock in area A.

2.2.2 Berggrunrien inom huvudområde E (Narvik-Torneträsk)
Narvik och Tor.ueträsko.rnrådet präglas ur berggrundsgeologisk synpulnkt av den
kaledoniska fjällkedjars berga;rter. Dessutom förekommer områden med intru-
sioner i. Lrergskedjan och blottningar ar. dess urbergsunderlag. Geologin är jäm-
fört med områ.de ,å, sål"edes mycket växlande. En starkt sehematiserad bild ges
av en av författaren sammanställd översiktskarta (Fig 2), Denna karta baseras
på tiligängligt geologisl<t kartrnaterial.

För den norska delen av området består detta av Holtedahts (1953) översiktskar-
ta med beskrivning, Vogts (194i.) geologiska beskrivning över Narvikområdet,
Kullings (1960, 1964) saurmanställande översikter och kartor samt två geologiska
kartblad i skalan 1:100 000; bladen Narvik (Vogt 1950) och Tysfjord (Foslie 1941).
Det förra saknar beskrivning. För den svenska detren av området baseras fra:rr-
ställningen på Kullings (op.eit.). arbeten med översikts- och detaljkartor i olika
skalor. Nedanstående beskrivning grundas i huvudsak på ovan nämnda arbeten.

Tektoniskt sett kan området uppdelas i tre delar. Längst i väster ligger,
gränsande tiII det ovan nämnda bottenkomplexet {2.2.L1, ett synklinalområde
(Håfjellsynklinalen) rned upp tiil 5 000 meters lagermäkfighet" öster om detta
synklinalområde, mot riksgränsen rnellan Norge och Sverige, ligger ett anti-
klinalområde där denudationen blottat underliggande urberggrund. öster härom
återkommer de kal,edoniska bergarterna. I översildskartans (Fig 2) södra de-
lar har tektoniken tr<aralitär av flackb trågformigt uppbyggd skollberggrund, vil-
ken i de nordvästra delarna mer har påverkats av veclmingen.

Bergarterna kanbeskrivas frånväster mot öster enligt föliande schema-
tiska sammanfattning (jfr Fig 2); i väster tigger den ovan nämnda Håfjellsynkli-
nalen. I synklinalens bergartsled förekommer det norr orn Ofotfjorden liggande
s k Niingenkomplexet (benämning enligt Foslie), vilket är uppbyggt av skiffrar

\
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Fig 2 Geologisk karta över område B.

Geological map, area B.
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rner.l injektionsgr:.ejse:: ocli rnarmorstråk. öster härom, mot antikiinalen, trlot-
tas under-l"iggande bergartsled" vilka främst utgöres av den s k narviksl.iffern
(enligt VcSt)" Denna skiffer kan uppdetras i två etager. Den övre och västligare
består av migrnatiserad skiffer med inslag av trondheimit (intrusioner av kvarts-
oligoklas-i:iotittyp). Den undre och östligare etagen består av granatförande
gtrintrnerskiffer. I narvikskiffe::n finns dessutom inslag av kaikspatmarrnor.

Narvikskiffern underLagras av rrtarmor, s k rombakkrnarmor, f],llitiska hård-
sl«ffrar. s k ron:rbakkskiffer,och kvartsiter. öster om urbergsfönstret åter-
kommer ån;o'o samrna bergartsled (enligt KuIIing). Rombakkskiffern och rom-
bakirrnarmorn motsvara.s således av de östli.gare, på svenskt område förekom-
rnande hårdskiffrar:ra och marlnorn (lJiouljamarmor enligt KuIIing). Narvik-
skifferns undre granatförande etage motsvarar AbiskofjäIiens glimurerskiffrar.

§om frarngår av ör,ersiktskartan finns inom områdets sydvästra detr ett område
med basisra errpti\r, det s k liåndalens nr:ritfält. Noriten iigger inorn narvik-
skifferns nii.gn:atisera.de otage" Noriten i ornrådet är sammansatt av pyroxen,
hornbiänete cc,ir basisk plagiokias i inhördes varierande förhå].Ianden. Noritfäl-
tets centraia. pad'i utgöres av kvaCsncrit {enligt tr'osLie).

Urbergsfsnst.::ets berggrund består: inom Vassijaune - Rombakkornrådet titri sin
äldsta d*i a.r finicristalLina i:iotit-kv-artsitskiffrar med spår av karhonatbergart-
er (enligt Vogt), varpå i åtrdershänseende följer finkorniga gabbrobergarter, vil-
ka ligger sor:r inneslutningar i den dorninerande vassijauregraniten (rombakk-
graniten)" Längre mot söder för:eko;mmer den s k skjornengraniten (enligt Fosiie)
vilken i åLtlerstrränseende ä:: rner diskutabel. §kjornengraniten har stora likheter
rned den inom ]:ottenkamplexet förekommande tysfjordgraniten. Denna Likhet gör
att den k:"i: [6::as antingen til]. bottenkompiexet eller ur]:ergsfönstret (enligt Fos-
lie). §kjor::engraniten är uppl:yggd av stora fältspatkorn, små kvartskorn och
saknar i rnånga fall hornbiände.

Berggruntlen i.ncm de oLika undersökningstrokalerna sammanfattas i nedanståen-
de tabell, vilken grundas på refererad litteratur och egna fältiakttagelser.

Tabell 2 Berggrunden vid undersökta Lokaier i huvudområde B
Eedrock in area B.

Lokal nr Cominerande bergarter lVlarkanta inslag av

Rundtind, i.1"

FagernesfjelJ., 12

Tvrerfjeil, 13 och
Sepmoifjell., 14

Sölvfjell, 15
Storkletten, i6

Vassitjåkka och
Kärketjorro, 41
Kaisepai<te, 42

Skjomengranit
Narvikskrffer

Norit, kvartsnorit

Fyllitisk skiffer
Fyliitisk skiffer
Glirnmerskiffer
Giimxnerskiffer

Kvartsitisk skiffer

Trondheimit
Kalkspatmarmor
Kvartsitstråk
Trondheimit
Granatglimmerskiffer
Peridotiter
Marmor

.Grafitskiffer
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2.2"3 Berggrunden I huvudområde C (Vittangi*Korpilorirbotro)
LokaLern.a i området tigger förhåIl,andevis vitt åtskilda (2.1). Berggrtindsgeolo-
giskb sett J.igger de inom de bergartsled sorn tiXlhör den kareliska eykeln av
Fennoskandia.

Översikter över" r:mråri*ts berggrunrjsgeologi. ges äv OCrnan (11)57), sorn i en
iänskai:ta med heskrir.ning stri:ldran urberget i Ncrrl:ottens Iän. Lokala detaij-
be skrivningar: över be :i:ggninrisger:.l ogin inom Vittangiområdet s bioekfält ge s
av tr{ögbom (1926i. In*m Yittangicrn::ådei frirekolnmer kvartssyenit'som dock
är mSrcket lokalt }:egräns*.cl tiii sin utbredning (Högbrom 3-926'). Den huvudsak-
liga berggruntien i. crnrå.det utgiires av olika gabbrobergarter. Vid Känntö före-
kommer s;,reniten i hLlvl;.dsatr< endast vid det undersökta blockfätrtet rnedan den vid
Lehtorraara ha:: *n någct" s[*i're i"dbredning. Eerggrunden inom Korpitr"orrbolo-
området utgöres av deft s k Li.nagraniten, soryl är en granit rik på kvarts, mi[<-
rolin och plagiokLas.

Geologin kan på grundval av ovan närnnda. framstäiiningar och egna fältiaktta-
gelser samrnanfattas enligt nedanstående tabell.

Tabell 3 Berggrunden vid undersökta lokaler inorn huvudområde C"

Bed-rock in area C"

2.3 KVARTÄR UTYECKLING

2.3.1 N e d i sni ng sf ö rl oppet

De kvartära nedisningarna j" Feilnoskandia initierades av iokal- och srontan-
glaciation i §kanrie,rna. Hi.t för}äggs följaktligen också den tidiga isdelaren.
Ljungner (1949) anser att den bör ha legat väster orn vattendelaren, p g a den
lägre glaciaiionsgränsen i väster" Enquist (1918), m fl aircira forskare, &nser
därernot att clen irar legat öster om vattendelaren, beroende på en större snö-
ackumulation på fjälleris tistsidor. &fan har för Wiirmperioden kunnat konstate-
ra en successiv förskjutning av isdelaren mot Bottenviken, och en återgång
mot fjällkedjan under ett deglaciationsskede"

På grundval av sina ingående undersöIcringar har Ljungner (J943, 1945, 1949)
samrnanstäilt en bet.vdligt m.er deåatrierad bild av giaciationsförloppet. På grund-

Lokal nr Dorninerande bergarter Markanta inslag av
Vittangiorn rädet
Känntö, 1
Lehto.,"aara, 2

Korpilomb r: 1o om::ådet
Vassikianiemi, å och
Jdrtrnå'd, 4

Grovkornig kvartssyenit
Grovkornig kr"rartssyenit

Linagranit

Granitintrusioner
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val av den därigenom erhållna bilden av isdelarens förskjutningar antog Ljungner
(L949, sid 70) att Wtirmglacialen bestått av två skilda nedisningar med meilanlig-
gande interstadial. Den tidigaste Wtirmstadialen hade en utpråiglad västlig utbred-
ning (op. cit., sid 70). Enligt Ljungners uppfathning såinktes glaciationsgränsen
till ett hundratal meter under nuvarande havsyta. Shelfen kom därigenom mycket
snart att täckas av en inlandsis, t o m mäk[igare åin den tidigare Rissglaciationen
i området. Detta skulle ha inträffat före glaciationen av Iåglandet öster om fjäII-
kedjan. Den första Wtirmstadialen korrelerar Ljungner med den från norskt håIl
(bl a Grönlie 1940, jfr nedan) benämndattDen store istidrr.

Den andra Wiirmstadialen hade däremot en utpräglad östlig accentuering. Ljungner
förlägger den första isdelaren till områden väster om vattendelaren, från vilket
1åige den sedan antas ha förskjutits mot öster och därpå åter mot fjällen under de-
glaciationen"

Ljunguers teorier om en indeLring av Wtirm i flera stadialer har på senare tid
fått stöd framför allt av de fynd av interstadiala avlagringar, som J Lundqvist
(1967) gjort i samband med den kvartärgeologiska karteringen av Jämtland.

Lundqvist (sid 207 f) sätter dessa fynd i sarnband med den av Ljungner beskrivna
interstadialen mellan de båda Wiirmnedisningaraa. hrterstadialavlagringar från
Finland rapporteras av Korpela (1969), vilken med ledning av stratigrafin i
Peräpohjolaområdet i norra Finland, anser att interstadiala förhåIlanden rådde
40 000 år BP, eller samtidigt med den av J Lundqvist beskrivna Jämtlandsinter-
stadialen. AIla indicier talar för att den Ljungnerska teorin om två Wiirmnedis-
ningar är riktig. Omfattringen av deglaciationen mellan dessa är dock ännu oklar,
Iiksom även de båda nedisningsperiodernas kulminationsförhållanden.

2,3.2 Frågan om eventuellt isfria refugier
De västliga undersöl«ringsområdena,i denna avhandling,har genom läget nära kon-
tinentalbranten kornmit att bli ett nyckelområde i diskussionen om eventuella is-
fria områderq I'refugier", där växter och djur kunnat övervintra Wtirmnedisning-
anra. Schematiskt kan sägas att man från geologisK-geografiskt håIl i allmiinhet
motsatt sig tanken på isfria refugier. Från biologiskf håll har man i allmiinhet va-
rit positiva till tanken på isfria refugier bl a på grundval av på olika arters sprid-
ningsför1opp.

Utbredningskartor vilka tyder på isfria spridningscentra i bl a södra Norge och
Finnmark har presenterats av bI a Nordhagen (L936, 1963) och Gjrervoll (1963).
Gjrervoll och Jörgensen (1964) anser att det föreligger säkra bevis för att isfria
områden existerat i Lofoten-Vesterålen under Wiirrr. Liknande bevis framläggs
av Lindroth (1958).

Tanner (1937) ansåg i motsats till Nordhagen (1936) att hela Finnmatk täckts av
isen, vilket stöds av Marthinussens (1960, 1961") arheten" Holtedahl och Rosen-
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kvist (1958) stäIler sig tvivlande tiil att Lofotenområdet haft isfria områden
under Wtirm"

En lil«rande uppfattning presenteras av Bergströrn (1-959) och Hoppe (1959).
Hoppe har sammanfattat den förda diskussionen om isfria refugier och fast-
slår att inga bevis föreligger för att områdena skulle ha varit isfria under
Wiirm (Hoppe L963, sid 321 ff). Den av biologerna påvisade utbredningen av
flora och fauna kan, enligt Hoppe, ha uppkomnnit genom. att de förmodade re-
fugierna frilagts från is tidigare åirn övriga områden" Detta skulle ha rnedfört
en längre tidsrymd för ett etablerande av liv inom de förmodade rdfugieom-
rådena.

Erfarenheter vunna vid en serie omfaf,cande expedi.tioner från Naturgeogra-
fiska Institutionen vid Stockholms Univez'sitet tyder på att rredisningarna un-
der Wtirmperioden haft en icetvdlig§ större omfattning äuvad soartidigprevarit
k?int fifr Schy'[t 7967a, 196?b3 1967c oeh Hoppe tr9?1]" ivlan har vid dessa ex-
peditioner erhållit indicier för att den skandinaviska inl"andsisen ooh isen på
de Brittiska öarna och Svalbard bildat ett samrnarri:ängande täcke och tillsam-
mans utgjort en ari<tisk-nordeuropeisk inLandsis" Existensen av denna ismas-
sa bör därmed i princip ha omöjliggjort förekomsten äv isfria områden på den
Skandinaviska halvöns västkust"

R DahI (l-963) har uppställt enteori om varierande iskulrnination inom olikaom-
råden. Denna varierande kulmination skr-1lIe ha givit upphov till temporär isfri-
het i vissa områden där övervintring av växter skulle kunna ha skett. tr ett sena-
re arbete har Dahl G"97U ånyo diskuterat denna problematik och anlonyter därvid
titl Ljungner (op. cit. ) och de resultat som Olausson m fl (1"969, 1971a, 1971b)
erhålIit vid oceanog:rafiska undersökningar. Daht anlcryter tiIl Ljungners uppfatt-
ning att en uppdelning av Wtirm kan göras i två stadialer. Den första stadialen
anses ha haft en kulmination mot väster och nordväst, medan den andr:a haft en
i huvudsak östlig kulmination, övervintring av växter antas under stadial I ha
skett i öster. Den efterföljande interstadialen har noedfört en invandring mot
väster, varest växterna kan ha övervintrat under den andra stadialen.

Olausson (l-971a) har vid undersökningar av marina sediment funnit indicier för
en uppdelning av Wiirm i flera stadialer och interstadialer. Den första intersta-
dialen förläggs till ca 50 000 - 47 000 år BP och den andra tiII 22 000 - 19 000
år BP. Enligt Olausson bör den första stadialen ha hatt eR mer omfattande gla-
ciation än de senare.

Olausson O971b) ånser att ett öppet Ishav är en förutsättning för bildningen av
en så omfattande inlandsis, som den beskriven av Schytt och Hoppe (jfr ovan).
Om Ishavet inte hade varit öppet skulle en minskad avdunstning väsentligen ha
redueerat den för bildningen av isen nödvåindiga nederbörden. Olausson antyder
därför att endast den första Wiirmstadialen bör ha haft den täcl«ring som mot-
svarar den av Schytt och Hoppe beskrirma, medan de andra bör ha haft betydligt
mindre utbredning genom åindrade hydrografi ska förhållanden.
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2.3.3 Glaciation och deglaciation i Andöy-Hinnöy området
(område A)

Lofoten-Vesterålenområdet kcm mycket tidigt att anses ha varit mer eller mind-
re isfritt under Wtim. Vo$ Gg1l) anser t ex att Lofoten roöjligen kan ha täckts
av is under den näst sista istiden, men att isens omgestaltning av landskapet dock
bör ha varit mycket ringa. Detta bevisar Vogt genom att påpeka den ringa för?ind-
ringen av öarnas topplan, vilka han relaterar till en preglacial landyta. Ahlmann
(1919) har i sitt stora geomorfologiska arbete bI a behandlat glaciationsförhåIlan-
dena på Lofoten, och diskuterar dänrid särskilt nischfom.erna på Moskensöy. På
grund av den utpråiglade nischrnorfologru anser Ahlmpnn att området endast haft
lokal glaciation under Wtim.

O T Grönlie (1940) beslriver två olika nedisningar i omorådet, vilka han ben?imner
'rden store istidrr och rtden siste istidrrn Den tidigare nedisningen har täckt merpar-
ten av områdets öar, utom möjligen den västra delen av den sydväst om Andöy be-
I?igna Langöy. Verl«ringarna av 'rden store istidrt återspeglas bI a i stormorfologin
där fjäIleu i området uppvisar t'stötsidor" i östliga liigen. Detta förhåIlande illu-
strerar Grönlie (op. cit., sid 2 0 bl a med Björnskinnsfjell på Andöy. Enligt
Grönlie är flyttblock och bottenmoråin vanliga fiöreteelser upp tiit 300 m ö h. Av-
salo.aden av glacigpnt material på högre nivåer förklaras med att isen varit mäk-
tig, moränfattig och hade stor transportkapacitet i de övre delarna. På övriga ö-
ar i området har Grönlie funnit flyftblock på upp till 600 m ö h,

Den sista istiden har enligt Grönlie (op. cit., sid L1 f), haft en 400-500 m mindre
ismäkfighet åin frden store istid'r. På grund av det tunna istäcket bör enligt Grönlie
ingen betydande erosion ha ägt ruur inom fjällområdena. Vid deglaciationen har
den sista isen givit upphov till en markant slipuingsgräns i dalgångar oeh längs
fjällsidor. Den sista isen s?inde två tungor över Andöy, vid låglanden i Dverberg
och vid Bjömskin4 Under denna glaciation 1åg hurnrdisen i Andsfjord, öster om
Andöy. Den södra av de två istungomas nivå har av Grön1ie,med hjäIp av morän-
terrasser, fastställts tilt 240 m ö h. Enligt Grönlies hypotes skulle således de hög-
re delarna av fiällen på Andöy m fl öar helt ha undgått nedisning under detta skede.

Deglaciationen på Andöy har enligt Grönlie (op. cit., sid 44) skett i två etapper.
Från ett markerat israndläge l?ings västkusten drog sig isen tillbaka tiII det öst1i-
ga s k Kirkeraet, som utgjorde ett nytt israndlåige, Både det västliga och det öst-
liga israndl?iget är av ra-t5rp, med starka inslag av sorterat material.

Enligt Grönlie skulle således den'sista nedisningen endast ha omfattat nuvarande
lando'mråden. O Holtedatrl (1940) påpekade dock redan myeket tidigt att morfologin
på shelfen nordväst orn Andöy upperöarligen var av glacialt ursprung, vilket
styrKs i senare arbeten (B G Andersen 1965, 1968).

Bergstrtim (L959, sid 1L8 ff) anser sig inte ha funnit några av tidsfal*orn betinga-
de vertikata vittringsskillnader iaonn Lofoten-Vesterålenområdet. Han anser ock-
så att området saloar en tydlig nunatakkskulptur. Bergstrtim rapporterar flytt-
blocksfpd ino'm flera toppområden på öns norra och södra delar (Sverigetind 505
na ö h, Bjömskinnsfjelt 635 m ö h, Gavltind 660 m ö h). Bergström llenar att flyfi,'
blocken ligger i så instabila lägen att de bör härröra från Wtirm. Ci4-dateringar
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ger vid handen att öarna inte utgjort något refugium under Wtimr. Av de ålders-
bestämningar som Bergström gjort i morän överstiger ingen g 000 år Bp. De
av bl a Ahlmann (op. cit, ) och Vogt (op" cit. ) beskrirma nischema på öarna anser
Bergström vara mycket gavnla (Riss) och diirmed inte tydande på någon lokalgla-
ciation under Wtirm. KontinentaLa flyttbLock och rikfningselenoent visar t ex att
Moskensöy varit istäclct under Wtirm åtminstone upp till 200 no ö h.

B G Andersen (1968, sid 8 ff) antar att isen avancerade över shelfen efter
25 000 år BP, och att den kulminerade noellan 20 000 år Bp och 18,000 år Bp.
Kulminationen kan ha skett vid de 5-10 kno väster om Andöy, på shelfen beliig-
na ackumulationerna, den s k Eggatasen, eller i form av en flytande is trtanför
kontinentalbranten. Efter israndl?iget vid Egga förutsätter Andersen en snabb
transgression, eftersom ryggama vid Egga ligger mellan 80-110 m under nuva-
rande havsyta och då marina gr?insen på Andöy ligger 50 m över densamma,
Andersen har inte fundt några mor?lner som är ä1dre 'fu LZ 800 år Bp på öama,
och på grund av det korta avståadet till Eggaryggarna artser han på goda grunder
att dessa kan hiinföras till Wtirm. Andersen (Fig 4, sid 12) söker med hjätrp av
olika isytelutringar från bl a Antarktis och Grönland jiimföra den tåinkta isöver-
täcl«ringen på Andöy och Senja" Dessa från Antart<tis och Grönland kåinda profi-
ler, vilkas bottentopografi. för övrigt inte överensstämmer med förhållandena
vid Andöy och Senja, täcker lmappt eller inte alls Andöyas toppområden, trots
att de har en mycket kraftig gradient därifraa till Eggaryggarna.

2.3.4 Glaciation och deglaciation i I{arvik- Torneträsk-
området (område B)

GlaciationsförhåIlandena inom Narvikonnrådet är intimt förknippade med de
ovan beskrirnra förhållandena på de västliga öarna i Lofoten och Vesterålen"
Problematiken rörande omfattning och övertäckning av Wiirrnisen är i stort
sett likartad.

Ahlmann (1919, sid 170 f) diskuterade frågan om Wtirmisens övertäckning och
antog på morfologiska grunder att de nunatakklikmande partierna av Narviks-
fjällen utgjort verkliga nunatakker under istiden. Denna uppfattning grundar
sig på förhållandet att områdets stormorfologi präglas av rundade och undule-
rande storformer upp till ca 1 000 m ö h, varefter skarpa, alpina landforrrer
dominerar §fr Dahl 1963, sid 122). Paralleller mellan denna morfologi och
den av Grönlie (op. cit. ) beskrivna slipgränsen kan givetvis dras,

Foslie (1941, sid 273 f) diskuterar nunatakksl«rlpturen och anför hypotetiskt
att toppområdena varit isfria under Wiir:na, varvid isen polerat de lii,gre lig-
gande områdena, vilka är i avsaknad av vittringsrnaterial. Foslie påpekar dock
att avsmältningsfaser under deglaciationen likaväI kan ha givit upphov till den
aktuella morfologin.

Ljungner (1945, 1949) diskuterar den ovan beskrirma morfologin. Då väl beva-
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rade räfflor finns över den s k slipgränsen anser han att den inte kan utgöra ett
mått på Wiirmnedisningarnas kufunination. Ljungner h?inför därför de högre be-
lägna råiffelobservationerna till den första Wtirmstadialen (jfr ovan) och slipgråin-
sen till den andra Wtirmstadialen. Skulle de högre belägna räfflorna hänföras till
den andra Wiirmstadialen skulle detta enligt Ljungner innebära att isströmning-
en nedan slipgråinsen fick håinföras till ett avsmältningsskede med rren mera kon-
stant avsmåiltningsyta, såsom. rastadiets" (Ljungner 1,945, siO Zg+ f). Ljungner
påpekar att de av Grönlie (1931) beskrirma T?omsömoränerna (ra-tid) ligger så
belägna att ratidens isyta Läg ea 400 m iägre än slipgränsen.

R Dahl har i ett flertal arbeten behandlat frågan om isövertäelaringen (1968,
1966a, 1966b, 1968a, 1968b). Dahl menar i likhet med Ljungner att slipgränsen
inte ger något bevis för att högre liggande områden varit isfria under Wtirm. Tal-
rika spår av isövertäckning, framför allt flyttblock, bevisar motsatsen.

Dahl anser att isen Iämnade Narvikområdet mycket tidigt. Grundat bl a på
Ljungners teorier om isdelarförskjutningar mot östliga lägen, och ett eventuellt
tvåstadialt förlopp av Wiirm, antar Dahl att isen Liimnade toppområdena ca 20 000
- 25 000 år BP (R DahI L966a) samt att isen lämnade fjordmynningarna omkring
7 900 - 7 500 år BC (R Daål 1968a). I ett senare arbete anknyter Dahl (1968b)ti11
den av J Lundqvist (op. cit. ) beskrirrna Jämtlandsinterstadialen, och antyder att
den i så fall kunnat ge upphov tilI en åinnu tidigare friläggning av toppområdena.
En senare kulmination skulle då ha svarat för skillnaderna över och under slip-
griinsen.

Deglaciationen i Torneträskområdet har undersökts av Sjögren (1909) och Hot"dar
(1957, 1960). Den samlade bilden ger vid handen att Torneträskbäckenet under
deglaciationen upptogs av en ismassa, försörjd av bI a Abiskohögfjällens datgla-
ciärer. Torneträskisen hade 'rutlopp'r både mot öster och väster. Enligt Dahlfri-
lades den västra delen av Torneträskområdet (Rombakk - Björnfjell - Riksgrän-
sen) från is omkring 9 000 år BP (R Dahl, 1968a, sid 158) och, enligt Rapp, dal-
stråken mot Torneträsk omkring ? 000 år BP (Rapp 1960, sid 88). Den äldre
glacialhistorien i området är inte kåind.

2,3.5 Sammanfattande synpunkter på områdena A och B

Dateringen av blockhavsbildningen förutsätter en god kännedom om områdenas
glaciala utvecklingshistoria. Med ledning av vad som anförts torde det stå gans-
ka klart att områdena överisats någon gång under Wiimperioden. Deglaciationen
på tiigre nivåer kan med ledning av tillg?ingligt material ganska väl beskrivas
från isrecessionen från Egga-ackumulationerna i väster tiI1 avsmältningen av is-
resterna i högfjällen vid Riksgråinsen. Deglaciationsförloppet i de högsta områ-
dena är däremot svårare att rekonstruera. Författaren har valt att arbeta med
rent hypotetiskafcirlopp, vilka så långt som möjligt har prövats mot kiinda fakta
och tillg?ingliga teorier.
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Författarens h3poteoer kan samrnanf,attas entrigt nedanstående:

Hypotes I:

Hypotes II

Total glaciation under Wiirmstadial I och II. Toppområdena i om-
råde A frilades från is u.ngefär samtidigt som toppområdena i om-
råde B.
Total glaciation under tidig Wiirrn (§tadial I), och en senare par-
tie11 nedisning av lägre nirråer (StadiaJ. iI).

Hyp ot e s I Förutsättning: Total glaciation, även av toppområdena. En efter
E gga-fa sen begynnande degla ciati r:n.

Andersen (op. cit. ) räknade med en isframstöt över shelfen omkring 25 000 år
BP. En kulrnination inträffade mellan 20 000 år BP och 18 000 år BP vid Egga
eller möjligen i form av en flytande shelt-is. Efter kulminationen skedde en
snabb isregression"

Med hänsyn tagen till det ringa avståndet mellan Egga och Andöyas fjäll (jfr
ovan) bör deglaciation av fjällen på Andöy ha inträffat mycket snart efter om-
kring L8 000 år BP. Med tanke på avståndet till fastlandets högfjäll, ca 70 km,
och nivåskilinaden mellan topparna, ca 1000 rn, kan man anta att fjälltopparna
på Andöy och de på fastlandet biivit isfria ungefär samtidigt. Detta förutsätter
att isytans gradient ungefär motsvarar mariginella gradieuter uppmätta på
Grönland och Antarktis (jfr t ex Robin 1962).

Mot denna hypotes talar:
a/ Ljungner:s (op. cit" ) teori om en östlig kulrnination av Wiirmstadial" tr.
b,r Grönlies (op.cit. ) påtalade "slipgränsrl, vilken tyder på en förhålLandevis

lång stagnation i detta iäge.

Paleoklimatiska fakta (jfr t ex Coope och Sands 1966) visar att det larappast
har inträffat någon klirnatförsämring under tidsperioden meIlan Egga-fasen
och Tromsö-Lyngen-stadiet (jfr även Andersen 1968, sid24 ff) som kunnat
ge upphov till en så markant geomorfologisk företeelse som denna rrslipgränsrl
utgör. Blocklraven inom området skulle i så fall ha utvecklats under succes-
sivt mildare klimatbetingelser (jfr kap 5).

H yp ot e s II Förutsättning: Total nedisning under tidig Wtirm (Stadial I)
oeh en senare partiell nedisning (Stadial II). Denna hypotes stöds av
a/ L3ungners teori om en tidig västlig iskulmination (Stadial I) och en senare

östlig iskulmination (Stadial II),
b/ den av bl a Grönlie påtalade itslipgränsenr', vilken kan indicera ett två-

fasigt förlopp av Wiirm,
c/ det faKum att en uppdelning av Wiirm har kunnat göras i två stadialer med

mellanliggande fastställd och daterad interstadial (jfr J Lundqvist, Korpela
op. cit. ).

Enligt Hypotes II skulle toppområdena ha frilagts i samband med I'Jämtlands-
interstadialenrr någon gång mellaarr 40 000 år BP och 50 000 år BP. Den efterföI-
jande stadialen hade en östlig kulmination (enligt Ljungner) och den partiella
nedisningen i väster har därvid kommit att markerats av slipgränsen, vilken

i

I
;
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enligt Grönlie (op. cit. ) på fastlandet ligger omkring L 000 m ö h och på öarna
i väster mel1an 200 och 300 m ö h. Detta skulle medföra en mycket lång tid för
blockhavsbildning, som kan ha varit ungefär lika lång i. område A som i område
B. Denna hypotes skulle dessutom innebära en blockhavsbildning under gynn§am-
mare klimatbetingelser jiimfört med hypotes I. Blockhavsbildningen skulle så-
ledes ha kunnat försiggå under en glaciationsfas med Iägre medeltemperatur
och större förutsättningar för temperatursvängningar kring 0 grader oeh där-
med också för frostvittring.

Morfologiska grunder tyder på att området varit helt nedisat'och att man kan
spåra två markanta faser i denna nedisning. En utveckling enligt hypotes II
skulle bättre förklara blockhavsbildningen på bl a Andöy, där det postglaciala
och nutida klimatet torde ha varit och är m.indre gynnsamt för makrovittring
(jfr kap 5). Mot denna hypotes talar det faktum att den tidiga glacialhistorien
i området är ftiga kärd, och dessutom att hittiils inga interstadialfynd gjortsi
området.

2.3.6 Glaciation och deglaciation i Vittangi * Korpi iorrrholo-
området (område C )

Även inom detta område är den tidiga glaciala historien föga kiind. J Lundqvist
m fl (19?1) har i ett arbete behandlat den interglacialförande sel<tionen vid Le-
våilriemigruvan i §vappavaara. Denna interglacial föriäggs till Eem (ca 70 000 år
BP) och uppvisar teeken på att periglaciala förhållanden rådde vid denna tidpunkt
i området. Den undersökta sektionen uppvisar dock inga tecken på interstadial-
sediment av sarnma ålder som de som funnits i Jämtland (jfr ovan),

De undersöKa områdena vid Vittangi och Korpilombolo bör ha legat öster om
den sista isdelaren i området, varför den sista isrörelsen i huvudsak bör ha
varit västlig till nordvästlig (jfr Ljungner L949, G Lundqvist L942, 1961, J Lund-
qvist L971, Hoppe 19481 195?). Enligt Fromm (1965) liimnade isen kustonnrå-
det omkring år 7 000 BC och J Lundqvlst (L97L) anser att isen bör ha lämnat
Svappavaaraområdet omkring 6 000 år BC.

Btockfälten i Vittangiområdet ligger över den högsta kustLinjen och de vid Korpi-
Iombolo trnder densamma. 'Högsta kustlinien ligger på berget Koskivaara, ca
15 lor nordväst om undersökningsområdet i Korpilombolo, 177 m ö h (jfr Fromm,
sid 144). StrandLinjen för övergång mellan Ancylussjön och Littorinahavet anges
av Fromm (op. cit. ) till 102 m ö h i området Övertorneå - överkalix. För åren
7 000 år BC anges strandlinjenivån till ca 200 m ö h, för 5 000 år BC till 100mö h
och för 1 000 år BC till 35 m ö h. Extrapoleras med ledning av dessa värden, den
ungefärliga tidpunkten för friläggning av btrockfälten (120 m ö h) erhålles en ålder
för dessa på ca 5 400 år BC.

Med ledning av deglaciationsuppgifter och strandförskjutningskurvor kan således
tiden för blocldältens friläggande från is och vatten samt deras approximativa
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å1der fastställas i Vittangiområdet till 8 000 år BP och för Korpilornboloom-
rådet till 7 500 år BP.

Klimathistoriskt sett bör dessa former således ha börjat bildas under en period
med successivt varmare klimatförhållanden. Det loka1a klimatet vid bloekfäIten
kan emellertid ha likmat det nuvarande (jfr l<ap 2. $.

2.4 KLMAT

De undersökta bloekhaven ligger längs en profil över den Skandinaviska fjäl1-
kedjan, med de västligaste lokalerna belägna på öar i Vesterålen och de öst-
ligaste i Norrbottens skogsland. Denna fördelning av lokaler gör att de väst-
ligaste, klimatologiskt sett, kommer att präglas av Atlantens maritima infly-
tande och de östligaste av inlandets kontinentala.

I detta kapitel presenteras en allmän klimatöversikt baserad på bearbetade da-
ta från officiella meteorologlska stationer i Norge och Sverige" Då dessa sta-
tioner inte kan ge fullvärdig information om det lokala klimatet, har författa-
ren utfört vissa observationer av luft- och marktemperatur. Syftet har varit
att belysa lokalklimatet inom under sökningsområdena.

2,4.1, A1lmän översikt
Luf ttemperatur. För att beskriva det aLlm?inna temperaturklimatet inrrrn
de olika huvudområdena redovisas sammanställningar av:
a/ månads- och årstemperatur, normalvärden för perioden 1931-1960 (Tabell

4),
b/ fuli1 köldmängd, sa:ntmedelköldmängd, åren 1960-1970 (Tabell 5),
c/ kumulativt antal frostväxlingsdagar beräknat på medianantalet frostväxlings-

dagar per månad, åren l-960-19?0 (Fig 3).

Medelköldmängden (Tabetl 5) är ett mått som i geotekniska sammanhang an-
vändes för prognostisering av tjäldjup i otika områden. Köldmåingden brukar
definieras som summan av de negativa månadsmedeltemperaturerna multipli-
cerad med 30. Produkten uttryckes i 'rnegativa graddagarfr. Medelköldmängden
är genomsnittsvärdet från en serie på varandra följande år (jfr t ex Fellenius
och Regnmark 1959).

$
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TabeII 4

Mean monthly temPerature.

1) Mudi*uä"d"n åren 1960-19?0.

Tabel1 5 Årlig köldmängd samt medetköIdmängd åren 1960-1970'
(Negativa graddagar. )

Freezing indexes for the years 1960-1970.

Månads- och årstemPeratur.
(Källor: Norsk Met. Inst., SMHI Årsböcker. )
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Antalet frostväxlingsdagar (Fig 3) har beräknats kurnutrativt, med utgångspunkt
från rnedianantalet frostväxli.ngsdagar per månad för perioden 1960-1970. §om
frostväxlingsdag har rälcrats de dygn då maximi- och minimitemperaturen lig-
ger på ömse sidor om t0oc. Frostväxlingsdagar eller rtfreeze-thaw cycles" har
i geomorfologisk litteratur ofta använts som jämförelsetal vid bedömning av för-
utsättningarna för aktiva periglaciala pnocesser inom olika regioner (jfr t ex
Russe1 1943, Visher L954, Fnaser 1959, Rapp 1-960).

Normaltemperaturerna för perioden 1931-1960 (Tabell 4) liksorn de framräkna-
de köidmängdsuppgifterna (TabeII 5) ilLustrerar väI skillnaderna mellan de ma-
ritima och de kontinentala ornrådena.

Årstemperaturen är vid den västli.gaste stationenAndenes +4.4oC, medan den
vid Vittangi uppgår till -1. 8oC. I väster är skitrlaaden mellan varmaste och kal-
laste månad L2. ZoC lAndenes) och i öster 27.7oC (Karesuando). Narvikområdet
intar en mellanstäIlning med L8.1oC.
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Fig 3 Kumulati'vt antal frostväxlingsdagar, beräknat
medianantaiet frostväxiingsdagar per rnånad
för perioden 1960-1 9?{i.
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KöIdrnäng<lsuppgifterna (Tabeli 5) lilustrei'ar kanske ännu tyciliga::e de ohka
huvudområdenas temperaturklirnat" Huvudområde A (Andöy-Hinnii;y) uppvisar
värden <300 negativa graddagar/är. Huvudområde E (Narvik-T'crrretr"äsk)r '",i1-
ket kan sägas utgöra ett övergångsområde, har mellan 400-1ä00 r:.egativa grad-
dagar/är" Det östligaste och kontinentalt präglade huvudområde C (Vittangi-
Korpiiomboio) har köidmängdsvärden kring 2 000 nega.tiva graddagar/år"

Beroende på skillnader mellan mätperioderna, uppvisan de framräknade upp-
gifterna om köLdmängel något iägre värden än Ce som tidigar:e pul:iicerats för
perioden 1901*1950 (jfr Fellenius och Regnrnark op" cit" ).

Antalet frostväxlingsdagar per månaC (r.ig 3) iiiustrerar även de skillnader i
områdenas allry:änna iernperaturkiirnat" De presenterade u^ppgifterna får anses
vara representativa för lägre nivåer inom huvudområdena. Genorn nirråskilina-
derna uppvisar de undersökLa fjäilokaLerna en helt annan frostväxlingsfrekvens
och fördelningshild. För att de presenterade frostväxlingsuppgifterna skall ge
en uppfattning orrr l:etingelserna för de processer som. cle kan påverka, bör de
jämföras rned uppgifter orn antalet snödagai: per månad (Fig 5).

En sådan jämförelse ger, för t ex Andenes ocir Karesuaneio, att den fö::ra sta-
tionen totalt har 87 frostväxiingsdagar/år och 137 snödag*r, medan den senare
har 6'7 frostväxlingsdagar/år och 202 snödagar. Vid de välstliga stationerna in-
träffar den högsta frekvensen frostväxJ.ingar under en period med r,äxlande snö-
täcke (jfr Fig 3 och Fig 5). Vid de östiiga stationerna föy"ekommer därernot den
högsta frekvensen under en period rned kvarliggande snötäeke.

I\{arktemperatur. Tjälningsprocessen och tjäLdjupet är beroende av ett
flertal faktorer; vegetation, snätäcke, jor:dart, marl«rattenhatrt och lufttempe-
ratur. En god kännedom om dessa förhåilanden är'nödvändigt för förståelsen
av fnostvittrings- och frostsorteringsprocesser, sluttningsutveckling m m inom
periglaciala områden.

De enda fortlöpande registreringar av marktemperaturer som förekommer inom
de undersöKa områdena utföres vid de meteorologiska stationerna i Riksgråin-
sen, Abisko och Kiruna. Jordarterna vid mätstationerna har av SMHI klassifice-
rats som rrmosandtr vid Riksgränsen och Itpinnmo'r vid de övriga två. På dessa
stationer registreras marktemperaturen med jordtermometrar på olika nivåer
ned till en meter under markytan. Under högvintern understiger marktempera-
turen vid Riksgränsen på en meters djup sällan IO"C, medan temperaturerna
vid Abisko och Kiruna är 1'ä 2 grader iägre på samma djup (jfr SMHI Årsböcker;.
Då det endast föreligger ofullständiga uppgifter om t ex jordartstyp och samman-
sättni.ng, samt om snöförhållandena vid mätpunkterna, har författaren valt att
inte basera sin diskussion av tjälen på dessa uppgifter. Från de områden som
ligger i Norge föreligger en ännu mer sparsam information om m.arktemperatu-
ren. Foslie nämner att tjäldjupet i §sfjord söder om Narvik sä1lan överstiger
2 m (Fos1ie 1941, sid 268).

För att ge läsaren en allmän uppfattning om förhållandena inom de undersökta
områdena har författaren valt att försöka beskriva tjäldjupet i ansluhring tillorrr-
rådenas köldmiingd (jfr ovan). Liknande bedömningar har gjorts framför allt i



QO

tekniska sa.{rrman}rang, där man söku uppstä}.Ia saänå}and meltan liöldmängd och
tjätdjup, Hn sådan samrnanställning för å::en 1Såti*1S63 finas pubtricerad för
$v*rige {.}enho 1S63}, Därvid ilar landet inrlel"ats i i"2 ornråden sorn avgränsats
i nelation till antaLet negativa graddagar. So:n exempel kan närnnas att område
t hare600 negativa graddagar per år och område 12>2 20CI negativa graddagar
per å:". Med ledni.ng av Jerbos sarnmanstäilning och en för hel"a Norden gäIlan-
de beräkning (Nr:rdiska *Iärnv. mannasäIlsk. 39?0) kan huvudområde A iämstäl-
las med område i, huvudontråde H med områclena L{} och tr1 sanrt huvu.dområ-
de C med ornråde 12.

I .]e;:hos pnesentation exempl-tfåeras <1e oiika. iimr:ådeiia med fahiska observatio-
ner av tjäldjupet från o].jka cielar a.v §r'erige. tr exempli.fieringen har en urppdel-
ning gjorL*q i oXika jordarten och snödjup" En sacr)manstälining av "Terkros ttppgf-
ter fräw ornrådena l- och l2 ger följande fii;:rlelning:

Ornråde 1: M o r än (snödjup 1-0-20 cm)
Grus (snödjup 0-10cm)
Grus/ier(snödjup 0 em)

(snödjup 10-20 crn)
Ornråde 12:Grus (snödjup 20 cm)

G r u s/le r{snödjup 10 cm}

tjäldjup 100 cm
tjäldjup 140 cro
tjäldjup 105 cm
tjäieljup 125 crn
tjäldjup 290 cn'r
tjäldjup 250 cm

I Jerbos sammanställning redovisas inte vid vilka tidpunkter och under vilka
förhåIlanden de olika observationerna gjorts" Resultatet av Jerhos sarnman-
ställning komrner därför endast att grovt särskilja de oli.ka områdena. De pre-
sentenade sifferuppgifterna kan såtruanda l«rappast iigga tili grtrnd för mer exak-
ta jämförelser"

Janson (1968) liar beräknat tjä.trdjupei för ett se:rtiota-l sveruska orter, däribiand
Riksgränsen, Kiruna ocli Karesuando. Beräkningen ornfattar tjätrdjup vid såväl
snöfri sorn snötäckt mark. ldedan rerlovi.sas r'ärden för maxirnatt tjäldjup i re-
iation tili jordart och rnedelsnöcljup:

Riksgriinsen (medeisnödjup 60 cm) Max tjäldjup i cm: grus 280, sand 80, mo 50, ler 40
Kiruna (merlelsnöiljup 40 cmi iVlaxtjätdjup i cm: grus4J.0, sand 140, mo 90, ier 70
Karesuando (rnedel.snödjup 40 crn) Maxtjä-ldjup i crn: gr:us 490, sanrJ 190, mo120rler g0

De redovisade uppgiftorna illustrer:a:: hur tjäidjupet ökar rmed rninskad snömäk-
tighet och ökad kornstorlek,

Vid en jämförelse mellan denna undersöknings huvudoriråden framgår att mar-
kant större tjäldjup föreligger i de östiiga områderia, p s a det geografiska 1ä-
get"

Nederkrörd och luftf uktigiret åi.r l.iktiga klirvratelernent i detta samman-
hang, framför allt rned tanke på vittringsproc€ssernas aktivitet" Den regionala
variationen i nederbör:d redor,,isas :neel norrnalvärden från olika stationer (Tabl1
6). Fördeiningen av nederbörd i forrn av regn r*spei<tive snö, illustrer&s av en
sarnmanställning av antalet dygn per rnånad med respektive nederbördstyp (Fig
4). §arnrnanställningen ba,seras på medi.anvärden av antalet observationer per
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månad, för åren 1960-19?0" Antai dagar rned snötäcke per rnånacl redovisas ku*
rnulativt, beräknat på medianantalet dagar med snötäcke per ntånad, för perio-
den L960-L9?0 {Fig 5). tuflfuktighetens variationer redovlsas månaris* och års-
vis för sammä period (Tabell 7),

Nederbördsfördelningen präglas av områdenas maritima eller kontinentala lägen
(jfr Tabell 6). Nederbördsm?ingden minskar successivt från väster mot öster, en-
da undantaget utgöres av Riksgränsen, där orografiska effekter ger större neder-
börd.

De västliga, maritimt prägtrade stationerna har en förhåIlandevis jiimn nederbörds-
fördelning över året, med de högsta värdena under perioden september-november.
För de östliga, kontinentalt prägiade stationerna infaller maximurn under juli-
augusti. Vinternederbörden faller vid de östli.gaste stationerna i allmiinhet som
snö (Fig 4), medan de västliga stationerna under samma period uppvisar ett bety-
dande antal dagar med regn.

Tabell 6 Nederbörd (mm) vid vissa stationer, norrnalvärden för perioden
I931-1960. (Källor NMI oeh SIvIHI)

Frecipitation (mm) at certain stations, norrnals for the period
1981-1"960.

Station Jan Feb Mar Apr Jun JUI Åug okr Nov Dec Year
Andenes
Nårvik
Riksgränsen
Kiruna
Karesuando

86

70

19

7L

63

1B

58
ao

Zi
17

49

49
33

44
56

50

80
b+
46

54

87
8§
6&

48
63

101

57

95
9i

r aa

5?

88
76
o1

[]6
26

92
54
bb
30

65
l,

70
OQ

22

808
645
939
513
380

Tabell 7 Relativ tuftfuktighet i procent. Medianvärden av månadsmedeltalen
1960-1970. (Kiillor NMI och SMHI Årsböcker)
Relative humidity. Median values of the monthly means 1960-1970.

Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug sep okr Nov Dec
Å,
Year

Andöy
Kleiva
Evenskjer
Narvik
B;örnfielll)
Riksgränsen
Kiruna
Karesuando
1) rgoc-rges.

78
79
84
?6
88
9!
öJ
8?

7?
80
g2

77
88
89
e,
B4

1A

76
80

85
86
75
84

to
1b
79

84
QO

74
80

'/b

76
70

aa

69
74

80
'tg
79
76

72
62
68

g
82
86
61
81
76

82

86
B2
84
83
JÖ

80
84
!3
§å
88
85
78
83

82
E
85
82
90
89
83
86

?8
80
83
76
91
89
85
8g

77
80
83
76
89
89
82
87

80
79
82
78
86
84
76
81

Maj
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Antot Antot dygn med regn- respektive snönederbörd
per m6nod (medionvörden ören 1960- 70)

ANDPY

NARViK

RIKS6

KARESUANDO

I REGN
SNÖ

20

15

r0
5

0

?0

15

10

5

0

25

2A

t5

10

5

0

JFMAMJJÅS

JFN4AI4J

OND

JAsONO

JFMAHJJASOND

20

15

10

0 JFI4AMJJASOND

Fig 4 Antal dygn med regn respektive snöneder-
börd per månad.

Number of days with rain precipitation and
snow precipitation per month.

Detta förhållande illustreras oekså av den kumulativa frel«rensen dagar med
snötäcke (Fig 5). De västliga stationerna har ett viixlande snötäcke vintertid
och även den längsta snöfria perioden. Antalet dagar med snötäcke ökar suc-
cessivt mot öster. Riksgr?insen uppvisar doek de högsta värdena beroende på
stationens höj§ över havet.

Av tabetl ? framgår att den regionala'variationen i luftfuktighet ?ir förhållande-
vis obetydlig. Den mest patagliga och viktiga skillnaden föreligger sommartid,
då de västliga stationerna uppvisar jåimförelsevis höga värden' En hög luftfuk-
tighet i ko'rnbination med snabba temperatursänl«ringar kan vara betydelsefull
för vittringsprocesserna. Kondensation eller sublimation kan medföra en ökad
fuktighet pa markytan, vilket i kombination med låga temperaturer kan gynna
en aktiv mikrovittring. Författaren har vid flera titlfällen iakttagit sådana för-
lopp inom huwdområde B.
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Fig 5 Kumulativt antal dagar med snötäcke,
beräknat på medianantalet dagar med
snötäcke per månad, för perioden 1960-1970.

Cumulative number of days with snow cover.

2,4.2 De undersökta huvudområdenas klimat
Med ledning av de ovan presenterade uppgifterna kan de olika huvudområdenas
klimat karaKäriseräs enligt följande:

1. Huvudområde A, Andöy-Hinnöy, har genom sitt läge i väster, nära At-
lanten, en typisk maritim klimatkaraktär. Temperaturen uppvisar små va-
riationer mellan vinter och sommar. Tjäldjupet kan förvåintas vara litet.
Nederbördsfördelningen under året är typiskt maritim och vinternederbörden
växlar mellan snö och regn. Snötäcket är vintertid mycket växlande. Området
har hög frostväxlingsfrekvens.
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KI RU NÅ
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2. Huvudområde B, Narvik-Torneträsk, kan genom sitt läge sägas utgöra
ett övergångsområde mellan det extremt maritima klimatet i väster och kon-
tinental påverkan från öster. Alla klimatelement uppvisar dock en maritim
påverkan och karaktär, men i betydligt mindre omfattning än i område A.
Området har hög frostväxlingsfrekvens.
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3, Huvudourråde C" Vittangi*Korpilo"rnh*lo, har en typisk Lokalkontinen-
tal karaktär, viikct rrisas av å.::stemperatu.r"en r:ch ternperaturvariationer-
na rnellan vinter och sornmår sarnl ar,' trederbördsfördelningen. De maxi.-
mala tjäidjupen kan för"våntas r:ara förhåitandevis stora. Området har 1åg

frostväxlingsfrekven s"

2.4.3 Blockhavens loi«aikli:nat

Registreringar av h-lfJ- ach ma::ktenlper:atur har företagits i samband rned
författarens egna fäitarbeten och i sa-rnJrand med elevarbeten' Ornfattningen
av och metodiken fö:: dessp"l rindersöktriragar fnamgår är/ §n sammanstäLlning
i kapi.tel 3.3.

Vissa kortare :ndtserier sorn 'GtfÖr+"s under författarens handledning har re-
dovisats i prosentinarieuppsatser iif;: Er:lksson och l'{orr'by 1"969, Thaiin och
Sjöherg 1969, Larsson ocil No::6rl ,L969, -Er:iksson ocir Erii<sson l-969 sarnt
.Iansson l-969),

De rnest omfattande undersökningarna ha:: i:eclrivi'ts på- Fagernesfjell; lokat
nr 12, ornråde B. på denna lokel har: författaren rned hiäip av rnedarbetare
gjort en intensivunrtrersöl«ring av iuft- ach rnarktemperaturförhållanden under
två perioder 196?. Det på Fagerr:esf,leli upphvggda stationsnätet har, Iiksom
de installationer som gir:rts på Kärketjorro (n-,okai nr 41) och Kaisepakte (n'o-
kai nr 42), under föliande år anr'ä:rts för sporadiska rnä.tningar, framför aiit
med avseende på att undersöka tjä!-ningsförhåLlandena. Ett flertai av installa-
tionerna inom både orrrråde A ocir R kvarstår för att möjliggöra framtida jäm-
förelser.

Undersökn!.ngen på Fagernesfjell har visat att luf ttemperaturen varie-
rar rned nivå och iokalt topografislct iäge" Ile lägsta nattemperaturerna upp-
mättes inom fjällets högsta ornråden samt i sl'ackor på lägre nivå. Vid de

temperaturregistreringar sr:r.n utförts p:ni Fagernesfjell och övriga lokaLer
inorn område B har f rostväxlingsintensiteten registrerats. Frost-
växlingsfrekvensen ökar rnarkant under perieder med kalluftsinbrott. För-
hållandena kan illustreras rned två kortare mätserier från Fagernesfjell och
Sepmolfjell (Fig 6),

Med ledning av de registrerade minirnitemperaturerna på lokalerna Fager-
nesfjell (12) och Sepmolfjell (14) har författaren giort en överslagsberäkning
av fro stväxling sfrekvensen vid de s sa blo ckhav.

De registrerade minimitemperaturerna har jiimförts med de samtidiga obser-
vationerna vid de meteorologiska stationerna i Narvik och Björnfjell. Tempe-
raturdifferenserna rnellan minimitemperaturerna nattetid har därvid beräk-
nats" Medianvärdet av dessa differenser har därefter anvärrts som j?imförel-
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Fig 6 Exempel på registrerade lufttempera-
tursvångningar kring --0oC.

Bxarnpie of registrated air temperature
fluctuations airound t0oC,

setal mellan stationernå och lokalerna vid en överslagsberäkning av lokalernas
årliga frostväxlingsfrekvens. Den berälmade skillaaden har därvid jämförts med
samtliga temperaturobservationer på de meteorologiska stationerna. Författaren
är medveten om metodikens ofullstiindighet, som bl a beror på alltför korta jäm-
förande observati.onsserier och brist på kännedom om lokalklimatets inflytande
vid respektive station. Beräloringen har gjorts för år 1968. Resultatet kan sam-
manfattas:

Samma år registrerades 85 frostväxlingar i Narvik, de flesta inföll under vinter-
månaderna. De presenterade värdena för de båda lokalerna illustrerar väl den
för blockhaven i område B typiska klimatmiljön med hög frostväxlingsfrekvens
under den snöfria perioden.

Marktemperaturen har studerats huvudsakligen i område B" Under 1967
års undersökning på Fagernesfjell registrerades luft- och marktemperaturen
vid fyra olika mätstationer. Resultaten av denna undersökning exemplifieras i
figur 7, som med interpolerade isotermer redovisar marktemperaturens varia-
tioner på olika djup. Installation B (1 155 m ö h) ligger inom ett område där
marlrytan täcks av små ytblock överlagrande ett moigt-mjäligt material. Instal-
lationC (L 210möh) liggeriettlil«rande område, installationF (I- 255m öh)
i ett strukturmarksdominerat flackt område oeh installation G (1 270 m ö h) i
ett absolut krönläge, med god dränering, låg markvattenhalt, stora ytbloek
och ett grovkornigt finmaterial (jfr TabeII 8).

Av figur 7 frarngår att en rnarkant uppvärmning ägt rum i marken en tid efter
installationen" Huruvida detta skall tillskrivas störningar i samband med in-
stallationen eller den efterföljande varma perioden vilI författaren låta vara
osagt. Installationerna gjordes under en period med tåg lufttemperatur Sooc1.

A
I) g

1

Ett tydligt samband kan utläsas mellan luftternperaturen och temperaturen i

Fagernesfjell 64 frostväxlingar/är varav 57 st under juni-oktober.
Sepmoifjell 82 frostväxlingar/är varav 71 st under juni-oktober.
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Tabell 8 Marktemperaturen på Fagernesfjell vid olika tidpunkter åren 1967-
19?0. (Siffror inom parentes anger de olika avläsningsdjupen i cm. )

Soil temperature on Mt Fagernesfiell 1967-1970.

Tabell 9 Undersökning av marKemperaturen (max-, min temperatur).
IVlaxiurum and minimtrm soil temperatures.

par i område B tyder på att tjäIen under perioden juni t o m de första veckorna
i juli i allmiinhet avsmält till 30 ä 40 cm diup under markytan. Vid observatio-
ner inom område A under åren 1968-1970 har ingen tjälyta påtriiffats.

De maximala och norm.ala tjäldjupen för olika områden kan visserligen uppskat-
tas i stort (jfr ovan), men dessa värden är inte direkt tillåimpbara på blockhaven.
Blockhaven har ju"bl a genom det topografiska läget, ett annat klimat med l?igre
temperaturer och tidigare snöläggning jämfört med liigre liggande områden. För

1155möh
Station B
(30-60-100)

1210möh
Station C
(30-60-100)

rzSSmon
Station F
(30)

1270möh
Station G
(30-50)

1967
1967
1967
1 968
1 968
1968
1969
197 0

t7 /7
13/8
4i7

t7 i7
1 s/e
rL/ t

18 i7

3, +0.2
3, +0" 2
6, +1,9
3r +0" 2
3, +0.5
,+r,
B, +0.5
8, +2.8

-0.1, -0.
+0.3, -0.
+2.0, +3.
+4.2, -0"
+8. ?r +1.
+2.4, +2.
r. Q -1' u. ut
+9" 2, +6.

1) S.rötä"kt, statianen återfanns ej.
2) I"k" installerad.
3) Kub"lb"ott för 30 cm djup.

+0.7
+3,2
+0.4
+0.4
+2.6
+0.5

-0. 3, +0" 5, +0.4

+4.6r +4.0

+3. 8,
+6.9,
+0,2,
+9.8,
+2" Q,
+6. 0r
+6. 8r

+L. 8,
+5.5,
+0.5,
+4.4,
+2" 6,
+4.2,

-0.3
+0.6
+5.5
_1)

5
o

+0.
+0.
+4.

_2)

+7.3,
+4.5,

:tf:
,

+3. 1
+0.2
+0.2
+0.3
+1. 0
+4.5,

Lokal Nr
Site I{r

Nivå, m ö h
Altitude
m a.s.l.

lnst diup
Depth
cm

Installation
Datum
Date

Avläsn datum
Observation
date

Period T maxoc Tocmrn T aktuc

Fagernesrjell (12)

Kärketlorro (41)

KaisepaLte (42)

\ 265

1 300

1 200

80

60

60

17.07.1968

20.0?.1968

22.08,1968

r9.08.1968
11.0?,1969

15.08.1969
18.0?,19?0

i?.06.1969

02.08.19?0

04,10.19?0
14. 06. 1969

17. 07. -19, 08. 1968
19. 08.1968 -
i1.0?.1969
11.07. -15.08.1969
15. 08.1969 -
18.07" 19?0
20, c?, 1968 -
17. 06. 1969
17. 06. 1969 -
02.08.197{)
02.08. -04. I0.19?0
22, 08. 1968-
14, 06.1969

+3,0
+2.0

{.?.0
14. 0

+6, 0

+8.0
-l o

-1.
-6.

0
0

+4.0
-1" 0

-11,0

+7 ,0

-1, I
-8. 0

-1.0
+2.0

+7,
+-0.

0
0

-1.5

+4. 0

-1.8
-1. t)
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att fä en uppfattning om tjäldjupen har maximum- urinimumtermometrar med
distansmätning fifr kap 3.3) instailerats på tre lokaler i huvudområde B. Mät-
kropparna har placerats vid berggrundsytan under lösmaterialet.

Resultatet av dessa mätserier redovisas i tabell 9. Mätstationerna på Kärke-
tjorro och Kaisepakte ligger i sådana lägen att de hålls snöfria genom vinddrift,
medan stationen på Fagernesfjell tigger i anslutning tilI en årligen återkomman-
de håingdriva. De insamlade uppgifterna visar dels att tjälen väl nedtriinger ge-
nom blockhavsmaterialet, dels att ringa snöövertäckning lokalt leder till djupa-
re tjäIning. Av intresse att notera är den relativt tidiga tjälningen trnder augus-
ti-september (1969 Fagernesfjell, 1-970 Kärketjorro).

Författarens rnålsättning vid upplåiggningen av de egna undersökningarna har va-
rit att erhåIla ett faktiskt beräkningsunderlag för beståimning av markens köld-
mängd, tjälningsprocesserna m m. Målsättningen måste dock modifieras redan
på ett tidigt stadium, då möjligheter att utföra kontinuerliga observationer i öns-
kad omfattning saknades.

Resultaten som vunnits vid de egna undersölcningarna, vilka framför allt bedri-
vits inom huvudområde B, 'dr av principiell karaktär och kan sammanfattas så-
Iunda:

a/ Den högsta frostväxlingsfrekvensen inorn blockhavszonen i område B före-
kommer under den snöfria perioden juni-oktober, medan den högsta frost-
viixlingsfrekvensen på lägre nivåer förekommer vintertid.

b/ De under sommaren ofta förekommande frostväxlingseyklerna kan ge nega-
tiva temperaturer i markytan. Längre sammanhängande köldperioder som-
martid kan ge negativa marktemperaturer på något större djup.

c/ Registrering av den lägsta vintertemperaturen under blockhavens lösmate-
rial, har visat att tjälen väl nedtränger genom blockhaven.

I

i

I
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B F.rÄr,LBL,ocKI{AvENS McRFoLCGx

B. 1 TTDTGAHE unnnnsöKNmTG.&R

I geomorfoJ"ogisk Litteratur har termerna blac[<hav octrr biockf äit (samt
motsvarande utl?indsk terrninologi som t ex Felserltrr].eerå tsloelmreer och Block-
fieid) använts för att beskriva större hlocksamlingar cavsett genes. Ofta har
terrnerna använts för att beskriva former bildade genom oiika vittrings- och
transportprocesser, inom vårt klirnatområde företrädesvis forrner Xlildade i
periglaciatr rniijö"

I nedanstående litteraturgenorngfurg har blockhaven i första irand behandl"ats i
anslutni.ng ti1l den ovan närnnda begriinsningen till perigiacial miljö" Litteratur-
genomgången har koncentrerats till iimneshistoriskt i.ntr"essanta a::beten och
till sådana av direK betydeise fön denna avhandli.ng.

Blockhaven uppmärksamrnades först under förra se[<]"et vid ixldensöl«ti.ngar i
de tyska Mittelgebirge" Dessa undersökningar har senare följts av studier av
Iit«lande objekt i atrpi.na, subarkliska och arktisi<a oneråden. Undersöi«ringar
inom olika geografiska områden har givit upphov till ol"tka idÖströmni.ngar och
toLkningar, vilka inte kunnat uppkomrna vid en undersöknimg imom endast någon
av de ovan niirnnda regionerna, Ämneshistoriskt sett är probler:net kompi"ext.
För att underlätta framställningen har författaren gjort ett försök att behandla
under sökningarna om råde svi s.

Vid tiden före och krtng sekelskiftet ansåg n:ånga ferslEai'e att de mellantvska
blockhaven bildades genom recenta vittririgs- o*h slu.ttningsprocesser (t ex
von Richthof en 1886, Penck 1894, CheLius 18S6). Efter hand kom
den genetiska tolkningen av clessa l:lockhav att. föIia två ?ruvudl"inier" (ifr
Withelmy 1958, sid 29 ffi. Dessa kan satnrnanfattas som-

a/ f.ritaggning av äldre (te.rtiä.ra) vittringsrester,
b/ bildning i periglacial miljö i sarnband rned kvadära nedisningar"

von Lozinski (1909, 1911, 1912) var den förste att tolka de mellantyska
blockhaven som bildade i periglaciat miljö. von Lozinski inspirerades av de

recenta förhållandena i arktiska ornråden och ansåg rned tredning av dessa att
blockhaven bildats inom isfria områden under de kvartära nedisuingarna. Som
bevis för den periglaciala bildningen anförde K e s s 1e r {1925} vtttringsrnate-
rialets skarpkantighet" Även Bryan (L928) och Schott (1931) ansåg att
blockhaven var ett resultat av det glaciala klimatet inorn icke nedisade ornrå-
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den. Biidel (1937) satte den senaste köldperioden sorn äldsta gräns för block-
havsbil"dningen.

Hövermann (1949) fann vid undersökningar iHarz att blockhaven i detta om-
råde utgjordes av äldre vittringsprodukter, frilagda genom det rinnande vattrnets
verksamhet" Hövermann (1953) påpekade att det äldre (tertiära) vi.ttringsmateri-
alet skiljer sig markant från det ynsre (peri.glaciala), genonn olikheter i blockens
rundningsgrad. I det av honom undersökta området förekommer skarpkantade
frostvittringsprodukter på liigre nivåer och kantavrundade dj upvittringsre ster på
högre nivåer.

F e z e r (1953) beskrev blockhaven på högre nivåer i Schwarzwald som ett resul-
tat av vittring under ett tidigare kallklirnat. Denna vittring har sönderdelat berg-
grunden till block, men ej till finare material. Fezer påvisade den största mate-
rialmäktigheten i väst- och sydliigen och tolkade detta som ett resultat av högre
frostväxlingsintensitet i dessa e><positioner. Enligt Fezer upphörde bloekhavsbild-
ningen i detta område vid sh-ltet av den senaste kallperioden. Marldrostens upp-
hörande skulle då pIötsligt ha siinkt gru.ndvattenytan och därrned eliminerat ytter-
ligare vittringsaKivitet.

Wilhelrny (1958) harbl a med ledning av de ovan refererade undersökningar-
na konstatexat, att de mellantyska btrockhaven har bildats under olika geologiska
perioder. Även Wilheimy påpekade olikheterna mellan skarpkantat frostvittrings-
material från kvartär, och kantavrundat material, t'Wollsackenrr, vilket utgör
rester av ännu äldre djupvittring.

De mellantyska blockhaven [<an således ses som ett resultat av äldre kemisk
djupvittring, periglacial frostvittring, eltrer en kombination av båda dessa fak-
torer. Lilcrande komplexa bitdningss'tålt har beskrivits i Litteraturen från utom-
europeiska områden med likartad geomorfologisk miljö.

Caine (1968) och Caine och Jennings (1968) harbeskrivitblock*ravpå
Tasmanien och i Nya Sydwales. Caine ansåg att blocldraven karaktäriseras av
små lutningar, heltäckaade blockyta samt avsal«rad av täckande vegetation och
mellanliggande finmaterial. För forurerna på Tasmanien har Caine föreslagit
en Iång och komplex bildningshistoria. Lösmaterialet kan, enligt Caine ha bil-
dats genom tertiär djupvittring, glacial erosion samt periglacial- och intersta-
dial frostvittring. Genom studier av blockorientering påvisade Caine att block-
haven tidigare innehållit finare material än block oeh att material transporte-
rats i creep-rörelser. Davie s (1969) påpekade att förekomst avttcorestonesil
och treror indicerar att dessa blockhav bildats under tertiärperioden. Enligt
Davies består blockhav i sin enklaste form av blocksamlingar bildade genom
vittring under periglaeiala förhållanden.

Potte r och Mos s (1963) har beskrivit blockhav i Appalaeherna, som är bil-
dade genom senplistocen creep och solifluktion. Blockhaven karaktäriseras i
detta område av ett djup pä Z-+ meter samt avtagande blockstorlek med ökat
djup.

Svenonius (1909) är en av de första som beskrivit blockhav i skandinavisk
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fjältmiljö" Svenonius ansåg att bLockhaven {'tskärfhavenqr) biida.s genorn frost-
vittring inom flacka ornråden :n*ci utprägiad förski.ffring eller förklyftning i
berggrunden" Vid samrnä tid beskrev även IIarni:erg (i"91"5) biockhaven i
fjällen som ett resultat av frostvittring.

B Högbom {1909, 191-.4, 1926) har i en. serie klassiska arbeten beskrivit
frostens geologiska hetydelse, De av I{ögtrorn utförda arbetena iiar haft stor be-
tydelse för senare undersökningar av frostvittring och hlockhar.,sbildning. Hög-
bom undersöI<te trl.ockha.,r (r?ts1ocl<rneeril] såväl i fjälirnii.jö som i det norrbott-
niska skogslandet, Blockhaven hestår enlig Flögbcrn av in situ vittrad berg-
grund. I skogsregionen kan de äver: ha u-ppstått genom frastpenetrering avblock*
rik morän.

Gei jer (1931) uppmärksammade f::ostvittringsföreteelser i samhandmeci geo-.
logiska karteringsarbeten i Norrbotten, Förutom eien tvp av bloekhav som tidi-
gare beskrivits av HögLrom påvi"saCe Geijer förekomsten av s k I'rösbergtr, R5s-
bergen är hällområden där frostsprängningen helt kommit att rrblanda bergar-
ternar', Fromm {1965) liar beskrivi.t dessa for:ner so;n vanliga i ilv:r:e Torne-
och Kalixdalarna.

F o s 1i e {L941} hävdade att hiock"haven hildas gen$m frostvitt'ring i arkfiska och
subarktiska ornråden, i eniighet mecl vad som angivits av i:l a i{ögbom" F'oslie
antyder att blockhaven i fiäilmitjö kan indicera nunatakhstailier u.n.der nedisnings*
perioderna,

G Lundqvist (1948, 19S1a, 195l"bi har i ett flertal arheten komrnit att berö-
ra biockhavsproblematiken, Lr"rndqvS"st (1"948) har treskrivi"t }:lcckhaven i. enlig-
tret med §r,enonius'toll<ning *ch tillägger att }:iidningen gynnäs av goel vattentlli-
gång oeh hög frostr,äxlingsintensitet. Lundqr.ist (195J.a.) an$et: att biockhavsLiild*
ningen fortgår än i dag. Den fortgåencie neelbrS4ningen av berggrunclen ger upp-
hov till uttriidandet av en rrtjälskjutningsprofilur rried grövre kornponenter över*
Iagrande finare material (Lundqvi*<t 1948). tr ett viss motsatsförhållanrie tilldet-
ta påpekande står Lundqvists {1951b} heskrivning, där han från i:egreppet frost-
jord exkluderar rrfrostsprängt berg, skärvhav o d-iil där firunaterial saknas?'"
Blocksamlingar uppkomna genom frostsortel'ing i moy:än har av I"undqvi.st {1937
o fötj) behandlats i ett flertal arbeten. Dessa former benämns "blocksänkor""

I de ovan redovi.sade arl:etena cm blockhav i Skandinavien irar dessa entydi.gt
toikats som ett resultat av frostens verkan. Som tidigare nämnts (kap 2,3) har
blockhaven kommit att spela en viss roli i diskussionen onn eventuella refugier
under perioder ured nedisning. SåLedes har E ilahl (L949, 1961) konstaterat
att bLoekhavens nedre gräns markerar den maxirnala wtirmglaciationen. C)m*
rådena över blockhavsgrdnsen har varit isfria en längre tidsperiod och är där-
med också mer vittrade. Bh:ckhavsgränsen sjunker enligt E Dahl rnot väster
och norr. Blockhavens (rttoppmaterialetsil) genes beskrives av E Dahl (l-961)
som ett resultat av kernisk djupvittring (rnöjligen i tertiär tidi med påföljande
borttransport av stora delar av det finkorniga materialet genom bl a solifluk-
tion. Enligt E Dahl svarar den giaciala erosionen för skärpning av blockhavs-
gränsen. Dahls tolkning förutsätter i likhet med de refererade unclersökning-
arna från §skland och Australien ett mer kornplexartat biidningssätt för de
skandinaviska fjätlblockhaven "
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Markgren (1951) har hiinvisat till bl a Svenonius, Högfuom och G Lundqvist
när han påstår att blocktraven (r'blockfieldsil, rrblocks in siturt) är ett resultat
av recent frostaktivitet. Som exempel på frostvittring av fossil karaKär näm-
ner Markgren (1951, 1956) svallningspåverkat, kantigt och kantavrundat mate-
rial i gamla strandlinjelägen på örberget i Västerbotten. Marlqgren (1963) in-
delar blockhaven i polygena och monogena förekomster. Som monogena block-
hav nä.mner Markgren bI a de av Högbom (L926) beskrivna blocldältens i Norr-
bottens skogsland kärnområden, samt autoktont toppmaterial i fjällen. Block-
haven i fjällmiljö består av autoktont material, i vissa fall med inslag av aII-
oktont material.

Rudberg (1954) anser att blockhavens utbredning är betingad av klimatologis-
ka och geomorfologiska orsaker. §om nedre gr?ins för btockhaven anger Rud-
berg (1954, L962) värden på 1100-1200 m ö h på Ammarfjället i Västerbotten,
och 1000-1200 m ö h i Abiskoområdet. Markytan inom blockhavszonen karat<tä-
riseras av ett markant inslag av block. SåIunda anger Rudberg (L954, Lg6Z) att
grusöarna inom blockhaven understiger LVo, och andelen kalt berg \Vo av total-
arealen. I en vertikalskiss genom ett blockhav visas att blocken överlagrar fi-
nare material (Rudberg 1964).

I likhet med Mar[gren anser Rudberg (1953, 1954, \962, L964, L970al att
blockfravsmaterialet inte helt och hållet kan sägas vara autoktont vittringsma-
terial, då erratika förekommer inom blockhavszonen. Bloekräkningar på Nor-
ra StorfjäIlet och NipfjäIlet visar atl 9070 av materialet är av lokalt ursprung.
Detta utgör dock, enligt Rudberg, inte något bevis för materialets autoKona
ursprung, eftersom den nämnda procentsiffran vä1 överensstiirnmer med den
lokala morii.nens sammansättning.

I samband med diskussionen om eventuella isfria områden har Rudberg (Lg53)
ägnat särskilt intresse åt förekomsten av flyttbtock inom Pältsaområdet. Här
fann Rudberg urbergsblock, vilka genom sin ringa vittringsgrad tros härstam-
ma från den sista nedisningsfasen. Dessa obsenrationer styrks för övrigt i ett
senare arbete av Mar[gren (1954).

Rudberg (1958, 1960, 196\ 1970a, b) har dessutom i ett flertal arbeten redo-
visat resultat från undersökningar rörande recenta processer i bI a blockhavs-
zonen fifr kap 3.9).

Enligt J Lundqvi st (1958, 1962) består blockhaven (s k "sorted fieldsil eI-
ler rrblocldältrr) av frostspriingt berg eller frostsorterad morän. J Lundqvist
(1969) har karaktäriserat blockhaven i fjäIlmiljö som in situ liggande frost-
spriingningsföreteelser på nivåer överstigande 1000ti1l 1400 m ö h.
Viss materialtransport inom och från blockhaven har konstaterats. I ett för-
sök till systematik har J Lundqvist (L962) sarnmanfört bloctdäIt utanför fjäll-
området till en grupp, s k t'boulder fields", i. vilken förutom frostspriingning§-
företeelser även ingår blocksänkor av frostsorterad morän.

En möjlighet till tidsbeståimning av blockhavsbildning har givits geoom King
och Hirsts (1964) beskrivning avblockfält på Åhnd. Blockf?i,1ten, som lig-
ger under högsta kustlinjen, består av både rundat svallmaterial och kantigt
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frostvittringsrnaterial {jfr lVlarkgren ovan}. }'ormerna bör enli"gt författarna
habildats omedeibart efter toruiäggntngen av området, eller ca 6000 år BP.
Som en gynnsarn faktor fön blockhavsbitrdning har angivits den primärt myc-
ket sprickiga berggrunden {åLandsgranit}.

Ohlson (L964) har i ett omfattande arbete beskrivit rnarldrostens aktivitet,
bI a i samband med blockhavsbiidning" Undersöl«ringarna har utförts i finska
Lappland. Blockhav förekontrner både i sänkliigen och på fjältsltlttningar'
Frostsortering av blockhavsmateriaLet gör det ofta svårt att bestäurma om
materialet är autoktont eller ei" Blockhaven k?änneteelaras enligt Ohlson bl a
av att stora biock överiagrar naindre, samt av att de irar en mäktighet på 1
till 2 ä 3 rn, I en beskrivntng av områdets deglaciationshistoria hänvisar Ohl-
son tili Pentt j.Lä (l-963)" Denvre har funnit att deglaciationen ej skedde se-
nare än yngre dryas (dvs 8000-9000 år tstr).

R Dahi (1966a, b) har undersökt blockhåv i Narvikornrådet. Dahl har bland
annat studerat probtr"ematiken kring l:lockhavens ålder, gene§ och rumsligatör-
delning.

Enligt DahI (1-966a) förekornmer bl"ockhav i Narvtkområdet på nivåer översti-
gande 11-40*l-200 m ö h. Bloekhavsdiupet varierar kri.ng 1 m, och den vertika-
la strukturen kännetecknas av Jrlock överlagrande finare material. Ytblocken
har transporterats till markytan genol.1x frosthävning, där de skyddats rnot yt-
terligare vitLring genom de relativt torrax'e förhålianden som råder i mark5,'tan"

Dahl (1966a, b) anser att de u:tdersökta Lrlockhaven varit isfria från ea 20 000 -
25 000 år BF. Att bLoekhaven är postglaciatrt uth,ildade bevisar förekomsten av
ercatika i blockhavszonen, samt avsaknaden av btrockhav under skyddande snö-
legor. För att ytteriigare ktrarLägga åldersförhållandena har Dahl undersökt
Iermineralhalten i hlockhavsmateriatr och morän, I båda jordarterna förekom
lermineral, vilket R Dahi (1966a) med ledning av Tyutyunov (1964) tolka-
de som en fortgående materialomvandling i postglaeial tid (jfr ovan). Andra
forskare, t ex E Dahl, anser däremot att lermineralen bildats i tertiär tid,
och således indikerar en mycket hög åLder på blockhaven.

R Dahl har redovisat en väl utprövad metodik för bl a undersölcning av block-
storlek och blockorientering, vilken till stor del har legat tiltr grund för mot-
svarande undersökirringar i denna avhandling (ifn kap 3" 3).

Svensson (196?) har beskrivit en blockhavsiokal på Bugtkjölen i Varanger-
området. Räffelobservationer i området tyder på en total nedisning. Deglacia-
tionen i området torde entrigt §vensson ha ägt rurn tidigare än yngre dryas, var-
för btockhavsbiLdningen kan ha ägt rum under en lång tidsperiod" Det beskriv-
na blockhavet består utesLutande av bloclq vilket enligt Svensson (sid 10 f)be-
ror på rrberggrundsgeoiogiska och klim.atologiska orsakerrt. Den hårda berg-
grunden (kvartsitisk sandsten) har motverkat kemisk vittring och finmaterial-
bildning. Blockbildningen har däremot underlättats genom ett i herggrunden
regelbundet återkornmande spricksystem. Blockhavsdiupet uppskattades av
Svensson tiltr att överstiga 't1-1. 25 m'r.

Piirola (1969) betral<tar biockhaven §om ett sluttningsfenomen. Vid sina
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undersölmingar i finska Lapptr"and har han i första hand studera,t förekontsten av
olika formelement i relation tili processer och gradient.

G a r I e ff (19?0) har öv*rsiktiigt hehandlat höjdzoneringen av tundra* och block-
havszonerna. Arbetet är tj.li störnta delen haserat på samma.nstäLlni"ngar av tidi-
gare litteratur och sy{tar tiii. en regional jämföre1se i Norden. Av sammanstäIl-
ningen frarngår tydligt t"rir:ckhavg* och trädgränsens regionala variation.

Från mellaneuropeiska alpina områden föneligger ett stort antai. undersökning-
ar av frostvittring och blockhavsbildning" Bland dessa rnärks bl a K r e b s (1925),
Poser (1954), Dumanow ski (1961), Höller.mann {1964, L967) och
Sehweitzer (1968).

Krebs (1925) betraktade frostvittring och btrockharrsbildning i Alperna soyn kli-
rnatiskt betingade processer. Enligt Poser (l-954) kan den periglaciala trandskaps-
omvandlingen anses vara i ett begynneXseskede på grund av den ringa effekf som
den postglaciala vittringen haft under en tidsry.rnd på 8000 -1"000CI år" Poserhar
angivit att frostvittringen i Z,iLTerta'l,alperna markant angripit krerggrunden över
en viss nivå (2 000 m ö h).

Enligt Dumanowski {1961} är htrockbitrdni.ng och blockstorlek heroende av berg-
grundens ursprungliga sprickigliet. tslockhaven förekornmer i Sudeterna på ni-
våer över trädgränsen, och Duananowski anger att den optilnala bildningen ägt
rum under denrtperiglaciala periodentt. Entrigt Durnanowski förekomrner block
in situ vid lutningar trnderstigande 5 grader. §om blockhav anges transporterat
materiaL på större lutningar. En liimande sluttningszonering anges även av Hö1-
lermann (1964), som menar attin situbitrdat frostvittrat material endast före-
kommer på flacka eller svagt lutande y'tor. Eniigt Höllerrnann är hlockhaven
s luttningsa ckumulationer utan inslag av finmaterial.

I motsats till L'l a Dur,nanowski och Höilerrrrann &nser Sshrqeitzer {136ei affi block-
bitdni.ng sker både på tlacka och brant lutande ytor. Eventuella rörelser i biock-
materia.let kan faststäilas genom unclersölar.i.ng av blockens ).ängdaxelorientering.
Schweitzer anser att en orientering på mer än 60-7070 i sL-rttningsriktningen in.di-
cerar transport i materialet.

I samband med b1oc1.J:.avsunclez'sökni.nga:: har bl a ett flertal jämförelser gjorts
mellan §kandinavien och nordöstna i<ianada" Or,erådenas rnorfologiska likhet har
av lfera forskaire uppfattats sorn att de genomgått en. iikartad giacial oeh postgla-
ciai utveckling"

Blockhaven i nordöstra Kanacia har upprnärksarnmats av bl a Tanne r (1944).
Tanner nämner i sin beskrirrning av Lahrador att stora delar av bergen i områ-
det täcks av postgtracialt uthiLdade btrockhav. Blockhaven ses av Tanner sorn ett
tecken på frostvittr:ingens stora omfattning i postgiacial tid. Prr:stvittringen up-
derlättas av klar luft octr därrned saromanhängande str:r utstråIning och tempe-
raturskiltrnad rnellan natt och dag"

Ives (1,95?, 1958a, 1958b, 1960, 1963a, 1963h, 1969) har i ett stort antal arbe-
ten redovisat undersökningar av hnockha"v, glaciation oeh deglaeiation i Torngat

I
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Mountains, Från det området har tidigare redovi.sats flyttbLoek på iröga nivåer
(Ode11, ng33), Liknande olaservationer har gjorts av Ives {1957, tr"958a, l-960,
1963), vilket toikas sor"a att onnrådet varit nedisat under kv-artär.

Ives (195?, 1958b, 1960, 1-963) anser att blockiraven krävt lång utbiidningstid,
sorn inLetts före wisconsinnedisningen, Som bevi.s för denna teori anför lves
flyttblockens relativa friskhet i förhålX.ande tiil hlockhavs:rnateriaLet" De bLock-
havskLädda topparna trar dock endast varit nedisade under en relativt kort tids-
period, viLken efterträddes av ett nunatakkstadi.um" Nunatakkstadi.et markeras
av en giacial |ttrint Liner', kännetechrad av later"ala ackumulations- och erosions-
fenomen. Ives (1958a, 1958h) förlägger nunatal<tr<stadiet till den s k I'korosoack-
glaciationenrro som rnöjiigen kan vara en ekvivalent tiil trclassical wiseonsinr',
dvs rnotsvara en tidsr5rmd av ca 18 000 år tsP {ifr F iint 1964)" Blockhaven i
området består entrigt trves av frostvittrad berggrund, vi}.ket helt täcker den un-
derliggande berggrundsstrukttrren" Ives benämner bloekhaven rrrnountain top
detri.tus". Denna term används således av'Xves för att beskriva en perigLacial
bildning, vilket står i :motsatsförhållande tiII den irrnebörd sorn E DahI (jfr
ovan) låigger i. begr:eppet.

Ives uppfattning orn hLockhavens ålder stärnmer" ej överens rvred OdeLl (X933)
och Tanner (3-944)* vi.Lka båda anser att hLockhaven kmnnat uthiLdas i postgla-
cial tid. Ldke n {1962, 1969) benärnner formerna rrntouRtain top detritus",
men ånser i iikhet med E Dahl att bloekhaven är helt autoktona bildningar, dvs
i avsaknad av flyttblock rn rn transporterat material"

Hamelin (i-96?) har sammanstäIlt de olika z'esutrtaten från nordöstra Kanada
och menar att blockhaven har bitrdats genom mekanisk vi'rtri.ng. Det genorn vitt-
ringen bildade finmateriaLet har denuderats. SLlka nmratakkstadier har medfört
en långbildningsperiod. Lilmande synpuntr<ter redovisades också av Cook
(196?) som dessutorn påpekade att blockhaven har relativt liten mäktighet (ca
20 tum)"

S a m m a nf a tt a n d e s yn p u n kt e r : Av ovanstående LitteratursammanstälI-
ning har framgått att olit<a genetiska totlmingsförs1ag uppstäIlts för blockhav i
olika geografiska områden. I princip kan tre olika skolor ursktljas:

1. Den beträffande fjällblockhaven i Skandinavien, Alperna och norra Kanada
vanli.gaste uppfattningen är att de bildats genoffi frostvittring i periglacial
miljö" I samband med diskussioner om deglaciationen i de olika områdena
har även bLockhavens ålder kommit att diskuteras" Två principielit skilda
uppfattningar föreligger om åldersförhållandena; bLocldraven tolkas antingen
som pre- eller postglaciala. En1igt t ex Ives skulle blockhaven vara bildade
preglacialt, men bevarats genom en mycket tunn och kortvarig isövertäck-
ning.

2. De bl"ockhav scrn förekommer i Mellaneuropa och motslrarande rnrljöer i t ex
Australien och Ncrdan:erika, har en mer komplexadad bildaingsliistoria. De
tolkiringsförsiag som redovisats kan sammanfattas i en ut-bildning sorn ornfat-
tar två faser; pregtraeial kemisk djupvittring och påföljande bor-ttranspo/c av
finn'raterj.aiet. I vissa fall kan dock biockhavsbiLdning i dessa områden ha ini-
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tierats av rnekanisk vittring i periglacial miljö, i randområden utanför
i sens utbredirings område.

För vissa fjällområden i Ska^ndinavien har blockhavens genes tolkats som
en initierande kemisk djupvittring fö1jd av en senare omvandLing i perigla-
cial miljö. Som bevis för den kemiska djupvittringen, vilken kan ha skett
under tertiär, anges förekomst av lerurineral i blocl*raven (jfr E Dahl).
Andra forskare har emellertid funnit likrrande fördelning av lermineralbå-
de i morän och i blocktravsmateriaL (jfr B Dahl), vilket kan tyda på en post-
glacial utbildning av blockhaven. Frågan om möjligheter till datering med
hjälp av mineralsammansättningen får därför anses sorn ytterst diskutabel.

Xntresset kring blockhavens genes har i §kandinavien framför allt koncentrerats
kring frågan om formernas eventuella värde som indikatorer på isfria områden
under Wiirm, och därrned också tiII möjligheterna att kunna faststäIla wiir:'nned-
i sningarnas maximala utbredning.

I
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3.2 ALLMÄN BESIGryNING AV BLOCKIIAV

Litterahrsamrnanställningep har visat att termen blockhav har använts för att
karaktiirisera formationer med olika genes och uppbyggnad. I vår klimahniljö
har termen dock oftast använts för att beskriva frostvittringsmaterial in situ,
bestående av ett markant inslag av grövre komponenter (block, sten m m). I
andra klimatområden har den geomorfologiska rfivecklingen varit mer komplex-
artad. I dessa områden avser man med bLockhav ofta denudationsrester av djup-
vittringszoner bildade under tidigare geologiska perioder. Blockhaven i de skan-
dinaviska fjällområdena har av vissa forskare tolkats på samma sätt §fr kap 3.1).

Författaren har för denna avhandling valt att definiera blockhav som de områ-
den inom högfjällen där markytan tiII roer. iin eller lika med 507o täcks av lokalt vitt-
ringsmaterial och där berggrunden samtidigt uppvisar en tydlig vittringspåverkan
i fomr av makrosprickor och grusvittring rt m. Med loka1t vittringsnoaterial av-
ses vittringsprodukter ur den lokala berggrunden, vilka kanha påverkats av slutt-
ningsprocesser ocVeller frosthävning. Något krav på exaK in situ läge uppställes
således ej. Motsvarande former r.rtanför högfjällsmiljön (ifr kap 3.1) har författa-
ren valt att beteclana med'termen b I o c kf ä 1t 

"

Författarens definition av lokalt vittringsmaterial begränsar inte blockhavsmate-
rialet tiIl någon särskild storlek, vilket är av betydelse då olika bergarber pri-
märt kan ge vittringsmaterial av olika storlekar. Att författaren valt att använda
termen blockhav kan motiveras dels med den stora spridning termen redan har,
dels med att materialet i markytan i de flesta fall dominera§ av block eller sten.
Författaren anser dock att den av bi a E Dahl, Ives, L/ken m fl (jfr kap 3.1) före-
slagna terminologin (rrmountain top detritusrr, Ittoppmaterialtt) är något rner rele-
vant då den inte begränsas av någon särskild materiaLstorlek. Dessa termer kan
därför med fördel anviindas synonymt med tennen blockhav för att beteclcna for-
mer i högfjällen.

De av författaren undersökta bloelitraven inom huvudområdena A och B (Andöy-
Hinnöy resp Nanrik-Toraeträsk) kan beträffande topografiskt läge (ifr kap 2.1)
samt intern morfologi och uppbyggrrad, betralitas som likartade och jämförbara
geomorfologiska formelement. Beroende på olikartade lokala förhållanden (ldi-
mat, vegetationsövertäclming m m) förekommer det dock vissa smärre oliktreter
mellan de båda huvudområdena (jfr nedan).

Med ledning a\r egna efarenheter från andra fjällområden och uppgifter presen-
terade i tidigare litteratur anser författaren att de undersökta formerna inom
områdena A och B i stort sett kan betraktas som typiska för den skandinaviska
fjällvärden. På grundval härav har författaren valt att vid presentationen av de
otka delundersökningarna (kap 3.4 - 3. B) samtidigt behandla resultaten från bå-
da områdena. Framställningen som sådan kan betraktas som en redogörelse
för blockhaven som geomorfologiskt formelement, i vilken regionala olikheter
kommit att beaktas.

Blockhaven inom de båda områdena ligger i samtliga fall i och kring fjällens
krönområden fifr kap 2.1). Markytan täcks inom mycket stora områden av lös-
material. Materialets sammansättning, storlek, form, osv, varierar i olika
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Fig 8 Geomorfologisk karta över Loviksfjell, Reinsokheia och Buksnesfjell.
Geomorphological map of lVtrt Loviksfjell, Mt Reinsokheia, and Mt Buksnesfjell.
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miljöer fffr kap 3,4, 3. 5, 3, 6). Förutom block utgöres stora del"ar av materia-
let av en betvdligt fink*rn.igare mellanmassa. Merparten av blockhavsmateria-
let torde vara bildat genor{1 frostvittring, vilket kan bevisas av biocl«naterialets
skarpkantighet och den materialanlorytning som kan iakttagas i anslutning tiil
uppsprucken ber:ggrund ijfr kap 3.4).

Ino'm blockhaven ftirekomnoer en varierande lokal morfologi, bl a i relation till
sluthingarnas gradient och form, samt till dessa hrutna transport- och sorte-
ringsprocesser (jfr kap 3.8). O1ika typer av strukturmark kan pråiia morfolo-
gin i blockhaven. De utgör därigenom en mycket gynnsam miljö för studier av
dessa processer.

Blockhaven har i allmåinhet endast ett sparsamt utvecklat vegetationstäcke el-
1er är helt i avsahrad av vegetation. Detta medför att strukturmarksbildningen
renodlas - den blir endast beroende av de geologiska och klimatiska förutsätt-
ningarna, vilket rmderlättar tolkningen av fonrrernas genes oeh de olika proces-
sernas aktivitet.

Som tidigare nrirnnts är hlockhaven inom de båda områdena av en principielit
likartad karaktär, m.en beroende på olika miljöfal<torer, som t ex klimat- och
vegetation, ha:: dock de håda områdena sin egenart.

På Andöy och Hinnöy (område A) ligger blockhaven i ett lågf;ällsområde
(kap 2.1). Skogsgräns och blockhavsgräns sammanfaller vid flera lokaler (jfr
fig 8). Blockhaven täcks av rner eller mindre sammanhiingande vegetation
(grä$- ri s -örtvegetati on).

På vissa lokaler på Andöy och norra Hinnöy binder vegetationstäcket ett kort-
transporterat eoliskt material, vilket i sin tur täcker block*rav av ett "nor-
maltft utseende. Detta förhåIlande exemplifieras med figurerna 9, 11 och 12,
som visar toppområdet på Norddalsheia (lokal 22). §om f1'qrngår av figurerna
täcker det eoliska materialet ett väl utvecklat polygonområde, vi.lket kommit
att friträggas genom erosion initierad av betande djur. På lilanande sätt täcks,
inom vissa delar av blockhaven, väl utbildade sluttningstransportformer.

Vegetationen och det eoliska materialet som täcker blockhaven inom området,
franaför allt i dess västra delar, ger blockhaven ett karaktäristiskt "fossiltrr
utseende. Detta intryck förstärks av atl frostsorteringen inte hållit jämn takt
med pålagringen av eoliskt material (;ifr fig 9, L1)"

De mest markanta tecknen på recent aktivitet i fjäilområdet är
7/ spär av mikrofrostsprdngning,
2/ tecken på viss aktiv pålagring i talusområden samt
3/ karaL*riristisk skredmorfologi i lösmaterialet på de mycket branta fjällsi-

dorna (fig 10).

I Narvik- Torneträskområdet (område B) förekommer stora nivåskill-
nader mellan blockhavs- och skogsgräns (kap 2. L). Blockhaven saknar nära
nog helt vegetationsinslag och uppvisar i motsats till huvudområde A betydligt
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Fig 10 AndSy kdnnetecknas åv strandflatemorfologi och branta fjäII. Karakteristisk
skredmorfologi på Åkrestind, (422 m ö h). Fotoriktning mot norr. Juli 1970.
Anddy is characterized by strandflat-morpholog5r and steep fjells. Slide-mor-
phologSr on Mt. Åhestind (422 m.a. s.1. ). View towards the north. July 19?0.

Blockhav täckt av finmaterial och vegetation. Norddalsheias toppområde
(561 m ö h). Juli 1970. Jämftir Fig 9.

Block field covered with fine-grained soil and vegetation. The summit area
of Mt. Norddalsheia (561 m.a. s.1.). July 1970. Cf. Fig. 9.

Fig 1L
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Fig 12

Blockhav på sydvästra Rundtind. Granit. Observera de imbrikeradeblocken.
Fotoriktning mot nordväst" 1 870 m ö h. Juli 1920.
Block field on the south-western slope of Mt. Rundtind. Granite. Note the im-
bricated blocks. View towards the north-west. 1 BT0 m. a. s.l. July 19?0.

Fig 13

Blockhav och nivationspåverkade djupvittringsfickor. Norddalsheias toppom-
råde. Fotoriktning mot söder. Juli 1970. Jii^rnftjr Fig 9.
Block field and deep-weathered nivation hollows. The summit area of Mt.
Norddalsheia. View towards the south. July 1970. Cf. Fig. 9"
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fler tecken på en mer omfattande recent aktivitet (Fig 13, l-4).

Spår av nutida mikrofrostvittring åir rikligt förekommande, t ex i form av vitt-
ringsskålar (Fig 18, l-9) innehållande grusvittrat material §fr R Dahl 1966a)"
Frostvittring, slutkringstransport och materialsortering torde i detta område
g)mnas i störue omfattring, beroende på oftare förekommaade och l?ingre kvar-
Iiggande snötäcke (kap 2"4), vilket i snösmältningsperioden ger riklig tillgang
på markvatten fifr kap 3.9). På grund av dessa förhållanden har blockhaven
ett betydligt mer 'raktivtrr utseende jåi:mfört med blockhaven i huvudområde A
fifr Fig 12, 13).

Sammanfattningsvi s kan sägas att blockhaven överens stämmer till morfologi
och uppbyggrtrad, men skiljer sig betr?iffande vegetationsövertäckning oeh tec-
ken på recent aktivitet. För att kunna livantifiera olikheter i recent aktivitet
krävs betydligt mer omfattande, j?imförande mätserier åin vad som presente-
ras i denna avhandling. Det vore önskvärt att under l?ingre tidsperioder göra
jåimförelser av transportaktiviteten i likartade sluttningar inom de båda om-
rådena, samt att i provytor kunna jiimföra den nutida mikrovittringen i områ-
den med likartad berggrund.

Svårigheterna att komparativt kvantifiera den recenta alifiviteten i de båda om-
rådena har föranlett författaren att presentera materialet på det sätt som ovan
angivits. FramstäI[ringen har såIedes koncentrerats till att med hjälp av olika
ilprocessindikatorer'r söka tolka fördelningen mellan olika processer i relation
till bl a sluttningsform och ltige i sluttningen.



& 3 METODIK

3.3. L A1lmän bakgrund

tr denna avhandling redovisas resultat från fältarbeten inom ett flertal spridda
lokaler i norra Skandinavien (Fig 1). De undersökta lokalernas läge och rela-
tiva otillg?inglighet, har inneburit att somliga lokaler endast kururat undersö-
kas vid ett fåtal tillfällen. Detta har medfört att den kontinuerliga metodutveck-
ling, som gjorts under arbetets gång, inte kunnat tilliimpas generellt.

Det har dock varit önskviirt att redan från början erhåIla ett så stort och jäm-
förbart primärmaterial som möjligt. En grundlåiggande metodik, innefattande
vissa bestiimda undersöhringsmoment, fastställdes därför under ett tidigt sta-
dium av f?i.1tarbetet.

Till grund för denna metodik lades i tidigare arbeten vunna erfarenheter, för-
fattarens egna fäIterfarenheter fifr Strömquist I_965), samt frirfattarens inten-
tion att undersöka blockhaven i relation till olikartade miljöer och processer.
Insamlandet av data i fäIt kom från början att nära ansluta sig till de metoder,
som utvecklats av R Dahl (19664 och dennes elever. Dessa metoder komplette-
rades framför allt med ytterligare systematisering av datainsamlandet och
betydligt större koncentration kring den lokala morfologins relationer till den
aktuella miljön.

TilI den grundlåiggande metodiken hör följande undersökningsobjekt :

a/ undersölming av blockhavens mäktighet och strulctur i olika miljöer,
b / under sölming av finmaterialets mekani ska sammansäthing,
c/ undersöloing av blockstorlek och blockorientering,
d/ strukturmarkens utveckling i olika miljöer, samt dess indikationsv?irde vid

tollming av olika processers aktivitet.

Till den grundl?iggande metodiken kan dessutom räImas L""lsr.ingsarbeten
(geomorfologiska kartor, detaljkartering m m), bestämning av blockhavens
utbredning, samt fotografisk dokumentation av olika lokaler och former, bla
med tanke på framtida jåi.mftirelser.

Förutom derura grundl?iggande metodik har dessutom i begråinsad omfattning
undersökts nedan stående objekt;

e,/ klimatiska ftirhållanden (lokal- och mikroklimat, marktemperatur),
f/ registrering av sluthingstransport (inkl bestämning av markvattenhalt).

Dessa två sishåimnda undersökningar har på grund av praktiska och ekonomiska
svårigheter ej kunnat utföras i av ftirfattaren önskad omfattnins. Na.gra av de un-
dersökta lokalerna sakcrar ftirutsättningar för en fullstiindig tmdersökning i enlig-
het med ovanstående punkter (t ex Iokal, där bloekhavet salsrat vissa formelement
eller där blockhavet i stort sett utgjorts av en likformig sluthring).

Fördeiningen av undersökningscbjekL i oiika områden visas av följande tabell:
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Tabeli 10 Undersökningar i oli.ka områden"

Investigations in different areå.s,

X = utförd urdersökning

("fabell 1-0). Viss datainsam}ing har skett i form. av elevarbetenn vilka dock i
sarntLiga fall av författaren kontrollerats i fä1"t, och därurid även kompletterats
med egna fäLtarbeten,

Under fäl,tarbetets gzurg inordnades d* cJ-itrsa lokaLerna j, ett numinersystem, vitr-
ket genomgående använts vld pravtagning, anaiys *ch pr,":*entati.on av erhålina
resultat" Lokaler inom områ.cle A har på- Aliclöy nrin:r,oi::ats 20-30, på }Iinnöy 30-
40. Lokalen inom ornråde B irar på n*rsk sieia ri.ksg;:änsen rr'umrerats 10-20,på
den svenska sidan 40^5:0. frenna nurnrerin3;, ,,.ilken kan a3rnas uågot oegentLig i
förhåliande till huvudområdenas indelningo bero:: på att den upprdttats fortlöpan-
de under fältari:etet.

3"3.2 Gri.rndläggande f äX tntetoriih

Karteringsarbeten" För att beskri.v* rle olika hlocldravens rnorf,:Iogi, och
för att ge underlag tilt toll«ring av olika föreroelseru har kartor och topografis-
ka profiler upprdttats. I{artorna har i"rtförts båcie som geornorfologiska översikts-
kartor och som detaljkartor över srnärue områden eilel: enskitrda objekt.

Som underlag för de geomorfologiskir ka::tr:rna har anvn"nts fotografiska försto-
ringar av officiella topografiska kartor. Färstori.ngarnå har utförts i skalorna
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1:10 000 eltrer i:20 000. På dessa grundkartor har olika objekt inlagts rned en-
ketr konepassyttning och barometerhöjdbestiimning. Där så har varit rnöjiigtliar
flygbiiden använts scm ett komplement vi.d upprättandet av de geomorfoiogiska
kartorna. Kartoma avser i första hand att illustrera blockhavens utbredning,
fördelningen av olika formelement, samt för lokalen i övrigt typiska objekt.
Några av dessa kartor redovtsas i avhandlingen.

Eetaljkarteri.ngen av smärre ornråden e1ler enstaka objekt har, Iiksorn de topo-
grafiska terrängprofilez"na, utförts med hjälp av konventionell fältmätningstek-
nik" I de flesta fatrl har karteringen utförts enbart med hjätp av kompass, rnått-
band och koordi.natograf, i vissa fall med avviigningsinstrument"

Provrutor. §'ör att underlätta jiimförelsen mellan olika btroekhav, oeh mel-
lan onnråden inorn dessa, har många av delundersöI«ringarna koncentreratstill
provrutor. De är ksradrater med 20 rneters sida" Provrutorna har placerats
så atL de representerar olika typområden inom blockhaven" En strävan har va-
rit att iägga dem i stråk fråa krönlägen och utför sluttningarna med sidan i strutt-
ningens niktning. Därigenont kommer provrutorna att representera bloekhav i
oiika urii3ö, framför allt ured a.yseende på Iäge i siuttningen, nivå ocli gradient,

Inom provrutorna har i första hand undersökts bloekstorlek och blockorientering.
I fiera faLl liar dessutom till provrutorna koncentrerats undersöI«ringar av bl"ock-
havet s str uJ<tur, m äktighet o ch m aterials amrnan s ättning"

EnkLare kartskisser över de olika provrutorna har upprättats i fält. De har titrI-
salnm.ans med övrigt insamlat material bidragit tiLl tollmingen av den aktuelia
morfoXogin"

Lilcrande metodilc irar tidigare använts av hl a R Dahl (1966a) och Rudberg (3.970a),
doek endast för undersölcaing av blockstorlek, blockorientering och bloclsnateria-
lets sarnmansättning"

Blockhavsd jup och vertikalstruktur har studerats i provgropar. Des-
sa har grävts i anslutning till provrutor eller topografiska profiler över blockha-
ven. I det senare fallet har provgroparna grävts på bestämda avstånd. Dessutom
har enskilda provgropar grävts i hönlägen eller i anslutning tiIl detaljundersökt
struktur':mark" Provgroparna har lagts med en iångsida i sluttningens lukl^ings-
riktning" över ctenna si.da har skisser upprättats, vilka visar den vertikala ma-
terialfördelningen. Jordprov har tagits på olika djup. Jordproven har sedan
kornstorleksanalyserats i laboratorium.

§yftet med dessa undersökningar har varit att studera
a/ blockhavsmateriatrets variationer i relation till transporterande oeh sorteran-

de processer,
b z' b loc khavsmate riaiet s kontakt rne d underli ggande berggrund.

Yttliochens st*riek och orientering. I varje provruta har 50-200,
va:rligen J"00, block undersöi<ts, varvid blockens storlek och orientering bestämts.
De -block som undersökts ha:: valts genorn ett sarnplingförfarande, vilket tillgått
så att endast i:lock belägna inom vissa förutbestämda koordinater undersökts"
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Blockstorieken har berälmats geno:n mätning av tråingd* bnedd och tjockiek. S+m
Iängdaxel valdes den låfuigsta uppnätbara axeln på bJ"ocket, §om tväraxel ftre'Cd]
den J.ängsta mot längdaxeln vtnke.l"räta axeln. Tjockleken har bestälmts vid skär-
ningspuni<ten mellan l?ingd- och tväraxetr. Blockens storlek har angivits sol-n det
aritrnetiska medelvärdet av de tre axlarna. Vid rnätningen av hlock han, rned
tanke på på orienteringsbeståimningen, endast valts sådana sorn har ett visst
förhållande meLtran l2ingd- och tväraxel {rninst 1-, 5:3.}"

Blockstorleken har berälsrats för afL undersöka eventuel.la sarnband mel"lan vitt-
ri.ng och nivå, bergart sam.t transport, Blookens ori.entering har bestä-mts ge-
norr:" rnätning rrred kompass med klinorneter" tslockriktningen har rnzitts i liingd-
axelns stupningsri.ktning. Stupningen har uppmätts på både l?ingd- och tvärax-
larna. Detta för att kunna beräkna blocketsi!§ärtrlå,rrorientering (ifr C E .Iohans-
son 1-963).

Forme lementens reiati.on till gradienten, Vid undersökning av
olika lokaier har strukturmarksform.*r inventerats, Invemteringarnahar syftat
til]. att kLarlägga eventuel].a samhand mellan formeternent och gradient, samt
fornoernas värde som indikatorer på olika processer" Datainsaml"ingen ligger
tiIl grund fijr frekvensberäkningar över forrnernas uppträdande. Inventeringen
har därftjr utförts systernatiskt sorn li.njeinventeringar" I dessa trLnjer har gra-
dientbe stämningar utforts med p endelav'rägda profiler.

3.3,3 övriga tältundersökni.ngar

Registrering av sluttningstran§pcrt har utförts inorn en lokal,
Fagernesfjell (B-1"2). På denna tokaL har sex:nätLinjer utiagts så att de repre-
senterar områden med olika nivå, gradient och exponering. De fyra förstarnät-
linjerna utlades sorlru.aren 1966, och med ledning av de då vunna erfarenheter-
na utlades i. samband rned elevarbeten 34terLigare två måitlinjer under 1967 (jfr
Jakobsson 1968),

Vid upprättandet av linjerna stal<ades en li.nje vinkelrätt r:not s].uttningens lut-
ningsriktning. Sorn stakkäppar anvärdes käppar om" en meters liingd. Lodläget
kontrolLerades vid stal«ri.ngen med ]od. Avståndet meLlan varje käpp sattes till
ca 10 meter. Den på detta sätt utstakade linjen trefästes, dels genom dubbelin-
meitning av ändpunkterna från två i fast berg markerade punkter, dels genorn
utgrävning kring och rösning av stakkäpparna i linjens ändpunkter. För dubbeltt-
rndtningen användes måttband och kornpassyftning. Vid de ti.digast upprättade
linjerna gjordes också dubbelinrnätning och triangulering av fixpunkter och änd-
punkter med awägningstub typ Wi1d, trnstrumenL användes inte vid de senare
upprättade linjerna, beroende pä atr. mätning med måttband vtsade sig ge till-
räcklig precision.

Sedan ändpunkLerna l:efästs spändes {;irå slycken 3 mm segelgarnslinor rriellan
stakkäpparna, en så nära raarken s*n:. :nöjligt och en längst upp" Genom syft-
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ning rakt uppifrån kunde via de två linorna punkfer på underliggande block in-
syftas. De under syftlinjen liggande blocken markerades med två målade linjer
på ömse sidor om syftlinjen. Denna kom därigenom att på btrocken markeras
med en 4-5 mm bred omåIad rand (jfr Fig 35). Avståndet mellan de markera-
de blocken och mätlinjens ?indpunkter inmättes. På de linjer som utlades 1967
markerades samtliga block under syfilinjen, i de tidigare gjordes ca en mar-
kering per meter. Efter markeringen borttogs mellanliggande stakkäppar oeh
linor, På de markerade blocken uppmättes slutligen liingd- och tväraxlarnas
liingd, samt liingdaxlarnas orientering.

Vid kontrollmätning av linjerna föijande år dubbeLinrnättes f§rst linjernas änd-
punkter från fixprml<terna. Därefter spändes tri.norna i sina ursprungliga Iägen.
Detta underlättades av marker.l.ngar Bå ä:rdpunkternas stakkäppar. Genom lod-
rät syftning över linorna fixerades pun[<te:: på marken. Från dessa rnättes av-
ståndet till mittpunkterna på i:lockens rnarkeringar, vinkelrätt ut från mätlin-
jen. Dessutom mättes tråångdaxlarnas rikLningar, för registrering a\r eventuel-
la riktningsförändringar i sam.band med tre-nspcrt" Vi.d den senaste kontroll-
mätningen hade ingen av de i J.injens ändpunkter befästa stakkäpparna förskiu-
tits.

Orn mätningarna utföres vid )"åga vimrlstyrkor kan mdtnoggrannheten uppskaitas
tiil ca t4 rom. Den r:elativt höga mätnoggra^nnlieten samt den enkla utrustning
som krävs, hör tiLL den redovisade rnetodikens föriletrar. YtterLi"gare en fördel
å,r att samtiiga biock i era rnätlinje utan större svårigtreter kan markeraso vil*
ket underldttar kvantitativa analyser av resultatet"

Ti.ll metodens naokdelar kan räl«las den hegränsning i vaiet av undersöl«rings-
Iokaler som kravet på fi.xpunKer i fast berg rnedför, Detta krav kan doc§ med
ledning av resultaten i derma undersöl«ring, bortfal"ia vid korta mätserier om
ändpunkterna befästes" En annan nackdei är den avtagande noggrannhet i mät-
ningarna soln fås vid höga vinclstyrkor, vi.J.ka kan ge avdrift i mätl"inorna.

Mark- och luf ttemperaturunder sökningar. Undersöl«ringar av
temperaturen har bedrivits inorn vissa" lokaler, I\fäfuringarna kan indelas i
a/ intensivundersölcoingar av lokalklimat och mari<ternperatur,
b/ sporadiska rnätningar i sarnband med övri.ga undersöl«ringar samt
c/ registrering av lägsta r:narkvintertemperaturen.
Fördelni.ngen aI/ de olika temperaturundersökningarna framgår av tabell L1"

Intensivundersölqoingarna har kred::ivits inom en lokal {Fagernestjetrl B*1-2}. De
har syftat till att undersöka ett blockhavsområdes iokaiklimat, med särskild
häns1r: tagen till samhandet meiian lufttentperaturväxiingar kring I0oC och
marktemperaturen (jfr kap 2"  ).

På Fagernesfjell u.pprättades i juli L967 ett stationsnät för temperaturrnätning.
IVlätningarna utfördes rned hjälp av terrnistorer med rnätbrygga samt oiika ty-
per av max- min-termoroetrar oeh termografer. Termistorer användes för
såväl luft- som marktemperaturrnätningar, Fön detta ändarnål upprättades sju
mätstationer.
För mätning av lufttemperatu.ren monterades en terrnistor på en träkäpp, en
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Tabell i.1 Instailationer för luft- och rnarkf,ernperaturregistrering"
hnsta[ations for recording of air- and ground temperature,

område

A rea

IvIäf,oivå
möh
Altitudö
ma.s.I,

Luft,/Mark
Temperatur
Air/Gromd
Temrle.ature

NIätp€rioder

Periods

litrustning

Equipment

Amärkning

Notes

A-31

A-32
B-12-A

B-12-B

B-12-C

B-12-D
B-12-E
B-12-F

B-12-G

B-14

B-41

B-42

500

564

537

814

I 015

1155

1210

1 218

7225

L255

r21 o

L225

1300

120L

luft./mark

luft/mark
Iuft/mark
Iutt,/mark
luft

luft/mark
mark
mark
mark

luftlmark
mark

luft
luft
luft

1uft,/mark

iuft,/mark

mark

matk

r969 23.7-2,8

1969 23. ?-31.8
1969 23. ?-8" B

1969 24.?-2.8
196? 14.7-13- 9
1967 12.9-20.9
1968 20.6-7. ?

1967 som B-12-A
7968 4.7,17.7, 19.8
1969 11. ?
L9?0 18.7

1967 som B-12-A
1 968-
1970 som B-12-B
196? scm B-12-A
1967 sm B-12-A
1967 som B-12-A

1969-
1970 scm B-12-B
1967-
tr970 som B-12-B

7968 7.7-27 "7

1967 - 1970

1968 - 1969

temistorer
max-min term
som A-21

som A-21

som A-21
termistorer
temograf
max-min term
temistorer
temistorer
temistorer
termistorer
temistorer

termistorer
temistorer
max-min tem
max-min term
termistorer

termistorer

ternistorer
temograf
max-min tem
temistorer
distanstemograf
marktemometet

E ari\4.erTn orr ete r

elevarbete

eie./arbete
eievårbete
elevarbete

elevarbete

registrering av
[ägstå 'rintefiemP
regislrering av
liirsta vintertemD

meter över marken, som stråinirrgsskydd änvändes en altrum.iniurnplåt. En an-
nan termistor placerädes i marlc)rtan. För: :"nätrting av rnarkt€mperaturen instal-
lerades tre termistorer på rneterlånga plastslangar. tr'ör att undvika konvel<tions-
strörnmar fylldes slangarna med isolerande material" Tertnistorerna monterades
30, 60 och 1[r0 cm fr:ån slangens övre del. I några fall understeg dock blockhavs-
djupet 1 m, varför iirte aila termistorer kunde utnyttjas, Före instaLiation isole-
rades terrnistorerna med piastiack och kalii:::erades mot normaltermometer"
Vid instal"lationen grävdes gropar i vars x.iigg;ar termi.stor"ernå. pressades in, Som
avläsningsinstrurnent anvdndes motståndsbrygga typ Ncrrnameter. tr ufttempera-
turen avlästes fönutom med termistoner, rned maxirnum-Eiinimumterrnornetrar
och med termografer.

Under de perioder då stationsnätet användes för intensj.vundersökning, avlästes
samtliga stationer två gånger per dygn (kl l-3 och ktr 0L). Samtliga installationer
för mdtning av lufttemperaturen har nedmonterats. Resterande stationsnät har
periodvis och vid enstaka tillfätlen aviästs under töljarrde fältarbetsperioder (jfr
Tabell 11),

I sami:rand med undersölming av ö1/riga hlockhav har sporadiska ternperaturmät-
ningar utförts. I dessa mätningar ingår sorn regel registrering av luft- ochrnark-



63

temperatur vid minst en mätpunkt under relativt korta mätperioder. Som utrust-
ning har använts max-min termometrar och termograf för 1ufttemperaturmät-
ning, och terrnistorinstallationer, liloande de ovan beskrivna, för mätning av
marktemperaturen.

Registrering av lägsta vintertemperaturen har utförts på tre lokaler (Fagernes-
fjell B-12, Kärketjomo B-41-, Kaisepakte B-421. Mätstationerna har utrustats
med enkla max-min termometrar, två på varje mätstation. Den ena ftirmätningav lufttemperaturen, den andra monterades som distanstermometer för att
mäta ternperaturen i kontaktzonen mellan fast berg och vittringsmaterial. Ter-
mometrarnas mätnoggrannhet motsvarar avläsningsnoggrannheten en halv grad.
Före installationen kontrollerades de använda tetuiometrarna mot normatrter-
moureter.

3.3.4 Analys-och bearbetningsmetodik
I nedanstående beskrivning av analys- och bearbetningsmetoder har författaren
valt att redogöra endast för den för denna avhandling särskilda metodiken.I de
fall där konventionell metodik anvåints redogöres inte för denna.

De undersöl«ringar som gjorts över blockhavens vertikala struktur, har
vid bearbetningen systematiserats för att söka klarlägga eventuelta samband
mellan djup, struktur och topografiskt l?ige. Härvid har de i f?ilt gjorda skär-
ningsbeskrivande skisserna varit av stort värde, de har bl a legat till grundför
studier av relationerna mellan block- och finmaterial. De i provgroparna tagnajordproven har analyserats enligt konventionell metodik. De flesta proven
har maskinsiktats med standardsiktar. Vissa prov.har handsiktats, då materia-
let varit av sådan art att det misst?inkts kunna sönderfalla vid maskinsikhring.
I de fall diir de finaste fraktionerna undersökts har detta skett med pipett- eller
hydrometeranalys.

I provrutorna insamlades framför allt information om blockens storlek
oeh orienteringsförhåIlanden. Blockstorleken har angivits som medelvär-
det av de tre uppmätta axlarna. För att jämföra blockens storleksfördelning har
materialet indelats i fyra klasser. Den procentuella andelen material i de olika
klasserna har berälarats, varef[er storleksfördelningen redovisats. Klassindel-
ning har skett i följande intervall: < 20 crrr, ZO-49 crn, 50-g9 cm samt 100-l_99
cm. Storleksklasserna benämnes I, tr, trI och fV. Deuna klassindelning har be-
funnits vara lämplig för det undersökta materialet, då den särskiljer variatio-
ner inom lokaler med
1,/ övewägande små block,
2/ övervägande stora block,
3/ varierande blockstorlek.

Blockens orientering har i fält beståimts genom mätning av två mot varand-
ra vinkelräta axlars stupning och stupningsriktning. Med hjälp av dessa värden
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har blockens rrsannarr orientering kunnat faststäl.Ias genom piotfuing i schnoidts
nät. De på detta sätt erhåLlna vär:dema på-bloe}<ens riletning oeh sttipning har le-
gat till grund för beräkningar av bloetrrens i.nthrikationsgrad och transportpåver-
kan i sluttningar med olika gradient (jfr kap S. ?)"

I fäIt har olika strukturmarksforln€r ånventerats. Föz"denna inventering
vaLdes följande formeLement; poiygonrnart<, stenfblockströmmar sarnt flyt3ords-
valkar (jfr kap 3.8). Fältmaterialet har iegat ti.ll grtmct för frekvensberäkning
av forrnernas uppträtlande vid oii.ka gradient" I fäLt markerades minst tio former
av såmma typ beliigrra inorn ett område med samma gz.adi.ent, soln en observa-
tion av fypen i fraga. Erekvenskurvornå (Fig 3U har konstnuerats på basis av
det totala fältmateriaiet från samttriga lokaLer. Yi.d konstruktionen har samtliga
observationer iaom fyra graders i.ntervall sa-ntm.anfijrts till" en rnarkering, for-
orsakat av att fomo.elen:.enten i. si.g oeh fältmetodi.tr<en inte ger större exatcthet åin
så vid gradientbestämni.ngarna.

I samband med tindersökrrfurgar av sX"utfuiingstransport har bestärnningar gjorts
av finmaterialets vattenhait. Provtagmimg, transport och anaLys har därvid
skett i samrrra käri ftjr att i" största utsträekning undvika vattenftirlu.stervidhan-
teringen. De kärl sorn anvärats har varit värntetåLiga plastbiigare (250 rni) med
förslutbart lock. Anatrysenna har gjorts i l"aboratorium 3-4 dagar efter provtag-
ningen. Vattenhalten har"bestärmts genomtQrkning av proven i ugn (+i-0boC),
Viktförlusten har därvid uttryekts som vattenirait t proeent av u.rsprungsvikten.
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3.4 BLOCKHAVENS DJUP OCH VERTIKALA SIBUKTT.IR

3.4.7 Intr odukti on

Blockhavens djup. (dvs lösmaterialets m?iktighet) och ve.?tikala struktur har un-
dersökts i syfte att ge underlag för en tolloring av blockhavens tidigare utveck_
ling och nutida onvandling.

I litteraturen förekosrmer endast ett fåtal uppgifter om blockhavens djup och
vertikala struktur" fidiga undersökningar, som exempelvis Högbom (Lg14), be_
handlar överhuvudtaget inte dessa förhållanden. De uppgifter som finns i sena_re arbeten, är i alknänhet av preliminär natur, öch har inte sattsirel.ation till
påverkaade faktorer.

Rudberg (1962, sid 3L3, L964, sid 19b f) och R Dahl (t966a,sid 62) beskriver
blockhavens djup och struktur. Enligt dessa undersökcringar är blockhavsdjupet
omkring en meter. Strukturen kiinnetecknas av att grövre material överlagrar
finare. Rudberg (19G4) påpekar att frekvensen av denna profiltyp dock är föga
kåind. R Dahl (1966a) anger att djup på upp till två meter kan förekornma. En-
ligt R Dahl är tillgången på finare material i blockhaven god, detta gäller ävenför btrockhavens sluttningar. Dessa undersökningar ger knapph?indiga upplys_
ningar om de lokala morfologiska förhållandena vid de beskrivna vertikalpro-
filerna.

Författarens undersölcring har omfattat studier av ett förhåliandevis stort an_tal provgropar för att kunna beskriva blockhav i relation tiil gradient, krönav_
stånd och sluttningsform. provgroparna har grävts i anslutning till provrutor,
linjeinventerringar, topografiska profileringareller separat.(jfr kap B.B). I defaIl där undersökoingar utförts i samband med linjeinventering eller profilering
har provgroparna grävts på 3ämna avstånd från krönläge och utför sluttningen.
Detta har gjorts för att undvika subjektivitet vid val av provpunKer.

Blockhavsdjupet anges som vertikalavståndet mellan ytblockens över5ztor och
fast berg. Detta mått anges i centimeter, trots att ytllockens t:ige och form of_
ta medför att mätvärdena endast kommer att utgöra relativt grova mått på diu_pet. På lokaler där ytblocken är imbrikerade, kan djupet variera något tiotal
eentimeter inom ett begråinsat område. Genom flera observationer av djupet
kring safirma punkt har dock ett rtnormaldjuprr kunnat fastställas. De presente-
rade värdena får diirför ses som reiativt representativa jiimförelsetal mellanolika områden, snarare än som e><akta djupangivelser för de enskilda provgro_
parna.

Den vertikala strul<turen har beskrivits med skisser över v?iggarna i provgro_
parna (jfr kap 3.3). Relationen mellan block och finare material har även upp_
märksammats och di skuterats. Finmaterialets kornstortr eks sammansättning
behandlas i kapitel 3.5.
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3.4.2 Blockhavens d.jup

Blockhavsdjupet har siälits r ::elatåon tili fai<torer soni kan förväntas påveri;.:*
detsamma. Diskussionen irar tiil stor del haserats på uppgifter som hd.r redo*
visas i sarnmanstätrlantle tabei.lcr och terrdr:gprofiler (T'abeL.!.l-2, l-3, 14, Ilg 15, L6).

i tabell 12 redovisas bloclihavcdjup, prcvgropärnas läge (höjd över havet, krör:-
avstånd), mark34ans gradient och sluitningens forrn" Sluttningsfor:rnen beskrivs
som konvex, lconkav e}.ler jä.mnt sluttande. Denna rnorfometriska beskrir-ning
gäiler enbart förhål"lancien i den ensiriirJa provgropens omedeli:ara närhet, och
inte struttningen sorn heihet" X tal:ell 13 har samrna-r:.stälits uppgifter om hlock-
havsdjup i krönlägen" §artlmanställningen avser att jäniföra ornråden, sorn en-
dast obetydX.igt påverkats av transportprocesser, ::red avseende på fr:ostvittring
och lösmaterialhildning. BlockJraaiens rnedeldiup i kröniägen på r-'lika lokaler och
enstaka observationer av blcckhavsdjup i kx'öniägen har sa-mmanstälits i tabel"l
14, Terrängprofilerna (Fig 1-5, 16) iilustrerar hur de topografiska förhåIla.nde-
na på olika lokaier kan påverka }:lockhavsdjup och blockstorlek.

Blockhavsd jup i kröniägen, Blockha"vsmate::ialets mäktighet i krönlä*
gen är förhåiLandevis ljkar:tat ino:r: s*mtli.ga iokaier i Ce båda undersöi<ta huvud*
områdena (jfr Tahrell 12, l-3, "1-4)" Ei*ckh.avsd3upet varie::a:: inor:ri ett begrd.nsat
intervall. Ilfedeldjupet för samtliga obs*rvationer i krönlägen ay 72 cm" Medel-
djupet i krönlägen varierar:netrian 55 cm ocl: 85 *m. llen iokaia rijupvariationen
inom varje krönläge är i allmäniret rn_lzcket ritrga {Tabetl 13}. i vissa }:rantaära
svackor och svaghetszoner i be::ggruncien färekommer e:neilertid, iokalt, grus*
vittring till betydligt större djup" i)är når djupet j. allmblnhet 150 cm, cch djup
på upp tiil 250 cm har n,:terats i *iessa trägen {jfr Tabe}i 1.2 och fig tZ}.

Blockhavsdjupet i krönlägen, vilk-a endast r:l:etydligt påver"krs av transportpr:o-
cesser, kan teoretiskt sättas i rela.tioa trll följande faktorer:
1/ berggrund,
2 / vittringsmiljö, (klimatiska fa.}<torer, nirrå och vattentiiigång),
3/ tidsfalrtorn (blockhavens åider i relation tiii geografiskt- och lokatrt tägei

Berggrundens inflytande kan illustreras gonom en järnförelse mella-n tre ioka-
ler inom huvudområde B (lot<aL iI, 12, 1,3,i, viika samtliga ligger på ett inbör-
des avstånci av ca 30 lrrn fifr F.ig 1)" lvledeldjrepet för blockhav i krönlägen är
för lokal 11 (Rundtind, granit) 73 cm, lokal 1"2 (Fagernesfjeti, glimrnerskiffer)
75 crn och för lokal 13 (TVmrfjeil, gltmrzrerskiffer, norit och trondheimitJT0
cm. Liknande resuitat erhåiles vici en jämföreise mellan övri.ga lokaLer" Den-
na jämförelse tyder på att blclcirhavsdjr:pet inte ndrr,nvärt påverkas av berggrun-
dens sammansättning"

Om blockhavsdjupet jämftirs mellan kröniåigen med otrika nir,å inom lokatrerna
LL, 12 och 13, kan inga tendenser tiLl. sarnband mellan i:krckhavsdjup och nivå
skönjas. Högsta i<aöniåiget inorn rlessa iokal"er är 1460 m ö h"och clet tri§staiir
1 130 m ö h. Block$avsdjupet är i. båda fa.lieu cs 70 en:" Lilmande resultat er-
håIles även vid jämforelser meLlan krönlåi.g'en inom sani.ma Iokal, rnen med oli-
ka nivå (jfr Tabeil l-3). De skilinader som förekommer fbreliggermellan topp-
områden och l?igre iiggande piatåer (j{r'Iabeli l-3). Detta kan fiirkiarae med
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TabelL 12 Bloc&havsuterlalets djup vid ollka krörwEtå!4 gradient. nivå och sluttningsform,
llrlc{oea8 of th€ deb.ia mhlle over bed.ock, dlstoce from sl@e crest, sloFe g"adlent, aliltude. aEd 6lope proflle
(@ve)q @rcaqe or rt!ålght) h aress ilA,' od "Br'.

.ffi Lokal/Prov-
g?op nr
site/TEd{it
nr

Kröuv-
stård m
DlstaDca
m

Cradiet

Slope
gradietrt

Ntvå
Böb
Altltude
m 4iL

SlqttnlDgBform

Slope profile

Djup cm

Thlclolea6
c&

Ev fornelement

Surface
atructure

Anm:irknitg

Note6

E

21-01
27-02
21-11
2t-12
21-13
27-t4
21-15
21-16
27-17
21-1E
2t-t9
22-10
22-17
22-72
22-73
22-14
22-75
22-76
22-77
22- 07
22- 02
22-03

23-01
23-02
23-03

31-01
31-02
31-03
31-04
31-06
31-07

32-01
32-tl
32-13
32-14
32- 15
32- 16

32-18
32-19

11-11
11-12
11-13
tl- L4
11- 15
11-16

11-23
rt-24
lt-25
11-RA
11-RB

12-01
12-02
12- 03
!2-04
12-06
t2-01
12-05
12-FP
12-T

12-17
12-L2
t2-13
72-75
12-16

13-01
13-02
13-03
13-04

14-01
t4-02
14-03
14- 04

41-01
4t-02
41-03
41-04
41-05

42- 0l
42-02

0
0

50
0

0
,:o

0
0
0

100
150

0
400

0
0

10
0

180
400
120
a20

0
0
0
0

0

0
30
50
70
90

110
150
100
200
300

'l'
0

80
?0

120
25
70

720
0
0
0
0
0
0

50
100

0
50

0
0

500
400

0
0

0'0
0
0

50

0
0

5
0

36
40
34

8
2A
32
18
25
41

0
0
5
5
5

15
10

0
10

8

0
0
0

12
15
10
20

0
0

5
0

20
10
18
20

0
t2

0

0

0
8

10
I
8

10
10
l4

5
18

5
5

3
18
20
20

22
0
5
0
0
0
0

10
18

5
30
10
15

31
38
14
0

0
5
0
0

10

0
0

575
330
420
3?5
350
510
440
405
360
2E5
315

543
520
520
520
520
490
,t{i5
480
563
450
430

510
482
329

456
432
463
345
525
560

810
814
789
?30
63?
606
581
808
644
786

1 0?5

1 460
1 455
1 450
1 448
I 444
7 440
1 426
7432
| 425
1 400
1 375
1 3?0
1 370

1 255
I 240
I 220
1 180
1 250
1 215
1 193
1 253
| 252
I 252
1 140
1 160
1 180
1 200
1 230

1 31?
1 155
1 130
r 130

I 220
I 235
1 330
1 330

1
1
1
1
1

300
388
419
360

207
2011

KröBl?ige
MOUage
K@kev
KröEliige. flscka
Konkav
Krtitrlitgp
KoDk!v
Kdkåv
Koukav
K6kav
Konkav

itu6nltige
Kröntig€
K!ötr1?ige
K!ötrtige
K$nliige
Kröoläge
Jii@
Jlimtr
Kröuliige
Krönl?ige. Evacka
Jilen

I«ttaliige
Iftöulilge
KrönIige. sackå

J:iru
J?imtr
Kli'trliige
Kmkav
K!önläge, Bv4cka
KröDlzige

KrönLige
Kxötr&ige
J:im
J?im
Konkav
Kof,kav
K6kav
Kröaliige
Krttnliige
KrönIige

K!önlZige

Krönliige
Konvex
Korvex
Konkav
Kouvex
Jänn
KoDkav
I(oBkav
Konkav
Konkav
Konkav
KröDIige
Krönliige

Krötrliige
Konvex
Konkev
Konkav
K@kav
K@kav
Konkav
Årouråge
Krönliige
Krönliige
Krtul:ige
KröDli8e
Krtintige
J?iru
KoDvex

Kröntige
J:im
Krötrlig€
KrönLige

Konvex
Koakav
Krönl:{Ee
MOrrlgge

Krönltige
Åron rage
Kröntige
Krötrl?ige
Jiimn

KrönLige
KrönUige

70
?0

>150
>100
>100

70
100

>80
>110
>70
>80

80
5(}f30
30r20
60+20
40+20
60
?0

80
230

?0

120+40
130
250

150
150

80
200
180

80

100
90

130
110

90
100
130

80
70

L20

?0
90
?0

t20
100
120
115
150
150
770
105

80
?0

50
50
50
60
60

140
80
80
80
80

150
EO
80
80
?0

70
90
80
7A

35
?0
50
60

60
70
60
50
65

70
70

Blockhav nedom
Blockhav nedom
Blockhav nedom
Blockhav Bedom

Eolisk pålagrtrg (+)
Eousk pålagrhg (+)
Eousk pålag"tng (+)
roli8k pålagrtrg (+)
Stråk hot r6der
$råk mot giider
S!åk mot Biider

Cruavittrrng

Eoll§k pålagrlDg (+)

Crusvtttrlng

GsEvlttrhg

Sråk mot viister
Sråk mot väater
Sråk mot väster
Stlåk mot väster

Grusvittrllg

§tråk mot lrtider
Sråk mot sirder
Stråk mot siider
$råk mot Eiider
Sråk mot &ider
Stråk mot siider

TerrasBer
Terrasaer
Terrasser

Stråk 6ot öster
§råt( mot öster
sråk mot öder
Stråk mot öBter
Platåliige
Platåf?igp

Polygomark
Polygmark

Polyg@mark
Flyuordsv.
FMJordsv.
FMjordsv.

Stråk mot sydsydvåist
Sråk mot syd6ydvä8t
Sråk mot sydsydväst
Stråk mot sydväst
Stråk mot BydyästFb/tio!dsv.

PolygoMa.k
Blockströmtu
Polyg@mark

GrusYlttring
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Tabell 13 tslockhavsd"jup i kriiniägen.
Thiclmess of the debris rnantle in erest areas.

tr{iddagstind

TvErfjeIl

Kiirketjorro,
Vessitjäkka

Kaisepalde

Taloell 14 Blockhavsdjup i krönlägen.
Thickness of the debris mantle in crest areas.

Toppomrade
Markerad höjdrvBA
'loppområde

Topirmräde
Toppomräde m eol sed
?oppområde m eol sed
Toppområde m eol sed
Ioppodråde m eol sed
Högsta topp€n
Toppområde m eol sed
Toppområde
Rrantnära, svackå

Toplxh1råde

Brtuträaaj svacka

Toppmråde

Toppmråde
Tcpp@n råde
Sekundär topp
Mårkeiad höidrygg
Brantnära ]äge
llögsta toppen
Piatåläge
Piatålii8e

ilögsta toppcn
?opFmråde
Topp@råde
Toppom råde
Markerad höjdlygg
Markerad hijjdrygg
Markerad höjdrygg

Toppmråde
Mårkerad höjdrygg
Merkerad höjdrygg

Topp@råde
Ioplmråde

SekMdär topp
SekEdCr tcpir
Iiögsta topp€u
(I*irketjorro)

toppe!

Lokål

Site

h_ovgrop
nr
Test-pit
nr

Ni!'ä
möh
Altitud(
m å.6.i.

Djup

Thicloe ss

L{edeldjup (cm) hela
lokalen, krönl?igen
Mes-thiclsnes6

Grusvittring i svacka,/
Blockhavsbildning
Deep weåthering in
depre6sions/block-fPld

Bergart

Bedrock

Anmärhing

Note s

21 - 01
21-02
21-14

22 - i0
22-11
22-t2
22-13
22-11
22-U7
23 - 01

23-03

31-03
31-06
31-0?

32-01
32-11

32-18
32-19
li - i1
11 -RA
11 . RB

1?-01
.t2 - FP
t2-17

12-17
12-12
12-i3

13-01
13-03
13-04

14-03
i4-04
.11 - 01
47-02
11-03

42-01
42-02

5?5
330
510

5.13
520
52b
32b
52L
563
610
442
329

525

510

810
814
808
644
786
I 4e0
1 3?0
1 37C

12 5-q

1252
1253

1140
1160
1180

113t)
113 0

1330
133 0

1 300
1 388

1200
1200

10
?0
70

80
50 (+30)
30 (+20)
60 (+20)
40 (+20)
80

120 (+40)
130
250)

80

180)

l*
I

lroo
190
Iro
170
(120)
I ?0
leo
| ,o

l,o
leo
Iro
180
(1s0)

80
80

70
80

BO

60

6i-l
70
60

7o
7A

?0

7o

80

73

?5

73

70

Blocklav
Blockhav
Block}lav

Elockhav
Blockhav
Blockhav
Blockbav
Blockhav
Block\av
Blockhav
BiociLhav
Grusvittring

Biockhav

Grusyittring
Bl@kl,av

Blockhav
Bi@khav
Bl@kiav
BIo.irh4v
Grusldttri^g
Bleklav
Bi*krav
Blockila'/

Blockhav
Blockiav
Bl@khav
B1@kliav
Grusvittring
Blockhav
B1€khav

Bl04khav
Blockhav
Blockhav

Blockhav
Blockhav

Blockhav
Bl0ckhav
Blocl.jaL

Biocklav
Blcckhav

Gnejsgranit
Gnejsgranit
Cnejsgranit

Grenit
Crsit
Granit
Granit
Granil
GnejsgratriL
Cnejsgranit
Cnejsgrånit
Cnejsgranit

Gne jsgreit
Gne jsgrmjt
Gne jBgrmit

Creit
Grmit
Granit
Creit
Granit
Cranlt
Gruit
Greit

Glidmer6lq
Glimmerslq
Glimmersiq
Glimmersk
KelkBpalm.
Olimmersi!
Glimmersli

1\'ondheimit
GlimmersL
Norit

Norit
Norit/
Glimmersk.
Glimnersk.
Glinmersl!
Olimaerslq

Kvafrsitsk.
Kvartsit6ir

Lokal
Site

Bergart
Bedrock

Medeldjup (cm)

Mean thicloress (cm|

Stortind m fl
Norddalsheia
Kvastind
Reinsoktreia
Nordheia
Rundtind
Fagernesfjell
TVarfjell

(A-21)
(L-22t
(A-23)
(A-31)
(A-32)
(B-11)
(B-12)
(B-13)

Sepmolfjell
Kärketjorro och
Vassitjåkka
Kaisepakte

(B-14)

(B-41)
(B-421

Gnejsgranit

Gnejsgranit
Gnejsgranit
Granit.
Granit
Giirnmerskiffer
Trondheimit, norit
glimmerskiffer
Norit, glimmerskiffer

Glimmerskiffer
Kvartsitskiffer

65

?0
80
85

7ä
73

55

60
70

Enstaka observationer
Single observations

Bergart
Bedrock

Djup (cm)

Thichaess (cm)
Satertind
Sölvfjell
Storkletten

(A-33)
(B-15)
(B-16)

Gnejsgra:oit
Fyllitisk skiffer
Glimmerskiffer

75
7A
70
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olikartad vittringsmiljö och materialtransport; de absolut högsta toppornråde-
na är förhållandevis torra i relation till liigre partier, lägre platåo'rnråden kan
tillföras material genom transport från högre nivåer.

Vid en regional jämförelse av blockhavsdjupet i krönlägen frarnkommer ytterst
små skillnader mellan olika lokaler" För de östligaste lokalerna i huvudornråde
B, Kaisepakbe (421, Kärketjorro och Vassitjåkka (41) är medeldjupet i krönlägen
70 cm. Enstaka observationer från något nordligare lokaler, §ölvfjel1 (15i och
Storkletten (16) tyder på ett likartat djup. Även de västligt beliigna lokalerna i
huvudornråde B, Rundtind (11), Fagernesfjell (12), TVrerfjell (13) och Sepmol-
fjeil (1a) har ett blockhavsdjup i krönlägen på omkring 70 crn. Lilmande resul-
tat erhålles vid en jämförelse med lokalerna inoni huvudornråde A, där block-
havsdjupet i l«önlägen varierar mellan 70-80 cm. Resultatet av jämförelsen
tyder såIedes på att blockhavsdjupet är likartat oavsett berggrund och geogra-
fisk bel?igenhet, men att vittringsmaterialets mäkfighet i viss utsträckning be-
stäms av den lokala vittringsmiljön (vattentiilgång, svaghetszoner i berggrun-
den, lokalt Ii[e m m).

Orn blockhavsdjupet vore betingat enbart av tidsfaktorn (jfr ovan), skulle detta
innebära en likartad ufueckling av blockhaven inom de båda undersökta huvudorn-
rådena. Detta förutsätter en ungefär samtidig deglaeiation, samt likartade kli-
matiska förhållanden. Eventuella möjligheter till en ungefär samtidig deglacia-
tion har diskuterats i kapitel 2.3 och oli}treterna i det nutida klimatet i kapitel
2.4.

Författaren har tolkat den rådande överensstiimmelsen mella:r blockhavsdjup i
olika ornråden, som att ett ilnormaldju.pn (omkring ?0 c,rn) för blockhavsbildning
föreligger inom de delar av blockhaven som ej eller endast obetydiigt påverkas
av transportprocesser. Detta djup kan sdttas i relation tiil blockhavensbildnings-
mekanism. Blockhavens genes diskuteras ytterligare i kapitel 5.

Blockhavsd jup i sluttningar. Av de i tabell l-2 sammanstäI1da uppgifter-
na framgår att blockhavsdjupet i sluttningar varierar i större utsträclming jäm-
fört med i krönlfuen. I sluttningar kan blockhavsdjupet förmodas vara påverkat
av olikartade vittrings- och transportförhåIlanden fifr kap 3.5r 3.6, 3.7, 3.8).
Skillnader i vittringsgrad kan påverkas av vattentillgången, vilken i sin tur är
beroende av gradient och avstånd till krönliige. Tbansporten kan vara beroende
av gradient, sluttningsfor:n och krönavstånd.

Vid successiv transport från högre till låigre nivåer, skulle vid jämna sluttning-
ar en successiv öl«ring av materialmäktigheten ske mot sluttningens nedre delar,
såvida inte borttransporten sker i samma takt sorn materialtillförseln i sluthrirg-
en. Om gradienten överstiger rasvinkeln medför detta en total borttransport av
allt Iösmaterial. Variationer i sluttningens form och gradient kan därför ge zo-
ner med kraftigare borttransport re spektive ackrrmulation.

Där djupet undersökts i stråk från krönlägen och utför sluttroingar, kan tenden-
ser till ökat blockhavsdjup med ökat krönavstånd måirkas fifr Tabell 12, Fig 15
och 16). Sorn exernpel kan niimnas lokal 11 (Rundtind). I krönliige är blockhavs-
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djupet ?0 cnt. På ?0 meters avstånd.från krönet är djupet l-zCI crn, octr på 100
meters avstånd 150 cm" til«rande för'trålianden s'åder på fLera av de undersöi'"-
ta lokalernä, Dessa uppgifter tycier på. att blockhavsdjupet i sluttnir:.gar rned
gradienter under rasvinkeln ofta är större iin i kröniägen" Något generelit sålrl-
band mellan krönavstånd och bloekhavsdjup kan dock ei påvisas. Jämföres samt-
liga observerade djup och kr:önavstånd finner rnan att det inte föreli.gger någon
konsekvent öt*ring av bloekhar.'sdjupet i rei.ation tiItr krönavstårcdet {ifr Ta}oeii L2}.

Av hela det presenterade rnaterialet iTabel"tr tr"2) tramgäx att. skillnaden i hlock*
havsdjup i. första hand är beroende av sluttningens form, i andra hand av gra-
dienten. Bioekhavsdjupet är generellt störst i konkava sluttningsdelar,
och minst i konrrexå lägenrned ökande gradient"

De konkava delarna åv en sluttning ger upphov till ackumulati"on av vittrings-
rnaterial" Denna ackumulation kan förklaras roed materialtillförsel genomtrans*
port, i vissa faLl även rnecl lokatrt större vittri.ng, beroende på glrrnsammare vat*
tentinlgång" De konkava delarna aI/ en sluttni.ng är heti.i"lgade av berggrundsfllor-
fologin eller transportf.orrner sotrl fi3'tiordsvaikar och blockterra§ser fitr kap
3. 8). Sluttningstransporten fördröjs i dessa lägen, vilket innebär en ökad ma*
teriahnäkti.ghet"

De konvexa delarna av sluttningarna har ett mindre blockhavsditlp, I atrknänhet
saknas finare fraktioner än block och sten. Den mindre mäktigheten kan förkla-
ras med borttransport av materiaL, frarnför allt minctrre rnateriatrstorlekar
(jfr Fig 1.7), samt rnindre g'ynnsarir vittringsmiljö.

Blockhavsdjupet i sLuttningar är såiedes mer beroende av iokaL sLuttningsform
än av krönavstånd. Siuttningarna uppvisar zoner mecl l"okal"a ackurnu.lationsom-
råden för material transporterat från lokalt konvexliige tiil l<lkalt konkavläge
(jfr Tabetl 1.2l" Den totaia bl"oci<transporten inorn och från blockhaven torde
dock vara av förhåIlandevis liten omfattning. Vid gradi.enter uncler rasvinkeln
sker transport av btock huvudsal<ligen i tlytjord. ökan gradient medför en
successiv bortspolning av finare material och en allt större transportandel
kornmer därvid att ske i rnudflows och likaande transportformer {jfr kap 3.7,
3. 8).

Blockhavsdjupets variationer kan med ledning av ovanstående resultat §amman-
fattas enligt följande:

1/ Faktorer som g"ynnar ökat djup: stark vittring (gynnsarrrnare vittrings-
miljö)
rörelsekonvergens (rnot konkavLägen)
transporhninsl«ring

2/ Fal<torer sorn motverkar ökat djup: Svag vittring (mindre Smnsamvittrings-
miljö)
rör el s edivergens (fr ån konvexiltgen)
transportökning.
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tr.ig 15 Topografiska profiler, blockhavsdiup och blockstorlek. Fagernesfiell.
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Fig 1? Blockhavens vertikala strul*ur. A: lokal 11, B: lokal L2, C:lokal 41,
D: lokal 22, Ez lokal 11, F: lokal 11, G: loka1 11, H: lokal 21.

The vertical structure of the debris mantle at different sites.

3.4.3 Blockhavens vertikala struktur
Beskrivningen av den vertikala strulCuren baseras på observationer i provgro-
par, Vid bearbetningen av fältrnaterialet har författaren valt att beskriva den
vertikala strui<turen i flacka områden samt i sluttningar. Dettå orsakat av de
olika processernas dominans vid oiika gradient, samt deras inflytande på den
vertikala mate rialförde !:ringen.

I figur 174-D visas ett antal typiska djupprofiler genom olika blockhav i krön-
Iäge. Ett femtiotal lil<rrande profiler har undersökts. Melian samtliga profiler
råder stor överensstämmelse. Med iedning av detta har en rrnor-rnalprofiilt av
följande utseende uppställts för btockhav i områden med 1åg gradient:

1,/ Marl<ytan utgöres i allmiinhet av ett enkelt blocklager. I vissa fall domine-
ras marlcyLan av strukburmark (ifr kap 3. B), vilket dock vaniigen inte är
fallet. lVlellan ytblocken förekommer finmaterial {<20 mm).

2/ Under ytblocken förekommer en mellanzon karaktäriserad av finmaterial
med mjäligl, moig, sandig karaktiir (jfr kap 3.5). I denna zon förekommer
endast ett fåta1 grövre komponenter (bIock, sten, gnus).

3/ Under mellanzonen sker en övergång från fast berg på två principeltt skil-
da sätt:
a) andelen grövre material ökar närmast berggrunden och btrock ligger in

situ vid uppsprucken, vittrad berggrund,
b) övergången sker via en 10-20 cm tjoek zon av grusvittrat material, viI-

ken suceessivt övergår till fast berg. Denna form iir vanligast förekorm-
mande i huvudområde A (Andöy-Hinnöy) .
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Som framgår av figur 17 (profiJ. E-H) skiljer sig vertikalstrukturen i sluttningar
markant från den ovan nämnda frnormalprofilenrt. Av tidigare framställning fram-
går att blockhavsdiupet varierar med rådande gradient- och transportförhållan-
den. Detta påverkar den vertikala strukburen, varför en generell beskrivning i
Iikhet med ovanstående inte kan göras.

Profilerna E-H illustrerar den vertikala strulduren i olika sluttningar. Den
mest markanta skillnaden mot vertikalprofilen i krönläge är ölaringen av y'tbloc-
kens andel av det totala djupet. Dessutom saknas finrnaterial melian ytblocken.
Frofil E och G exernplifierar förhål.landena i konvexa sluttningspartier. Där har
merparten av finmaterialet borttransporterats. Profil F visar materialackumu-
lation i ett lokalt konkavläge.

Profil H visar en vertikalstruli$ur från område A (lokal 21-, Stortind). I djuppro-
fiLen förekornmer flera blockhorisonter, vilket tyder på att sluttnlngen tillförts
material genom flera på varandra föIjande flytjordsvalkar (jfr Benedict 19?0).
Denna typ av vertikalprofil har endast påträffats inom huvudornråde A. Profil-
typen kan indicera tidigare perloder med en mer aktiv sluttningstransport. Yt-
blocken täcks av lawegetation,' vilket tyder på SamfOrelsevis stabila förhållan-
den i nutiden.

Vertikalstrukturen i sluttningar kan sammanfattas enligt följande:
1-,/ Transportpåverkan kan i de flesta fall iakttagas genom

a) ökoing av ytblocklagrets mäktighet och andel av hela djupprofilen,
b) imbrikation av ytblock,
c) avsalmad av finmaterial mellan ytbloeken,
d) flera blockhorisonter i vertikal led.

2/ Yid ökad gradient och i konvexlägen minskar andelen finmaterial i relation
tiii denrtotala materialmäktigheten. Denna minskning sker successivt tillde
gradienter och lägen där allt finmaterial borttransporterats.

3/ Övergången från fast berg kan studeras i uppsprucken berggrund och block
i in situ-lägen.

Av ovanstående framställning framgår att en uppdelning kan göras i mer eller
mindre transportpåverkade vertikala strukturer. I syfte att göra en jämförelse
mellan övriga kriterier på gradientberoende morfologi fifr kap 5), har frekven-
sen föga transportpåverkade respektive markant transportpåverkade struktur-
er, studerats i relation tiil gradienten. Som markant transportpåverkade har
rnarkerats de profiler, som ovan beskrivits som t;rpiska för sluttningar, och
som föga transportpåverkad de, som beskrivits för krönlägen. Denna indelning
är starkt schematiserad, gråinsfall förekommer, t ex där en relativt långsam
solifluKion inte ger "transportpåverkadtt vertikalstruktur. En markant frost-
sortering förekommer ju t ex i flytjordsvaLkarnas överytor (jfr t ex Beskow
1935). Den procentuella andelen av respekfive typ har beriiknats för gradient-
intervall om tio grader.

SamrnanstäIlningen i tabell 15 visar en markant, successivt ökad transportpå-
verkan med ökad gradient. En stor överensstämmelse råder mellan denna jäm-
förelse och de resultat som erhållits av bl a undersöl«ringarna av blockoriente-
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Tabeltr 15 §luttningstransportens inverkan på vertikalstrukturen.
Procent av samtliga observationer (>rovgropar) per intervall.
The influence of slope transport on the vertical structure.

Gradient

Slope gradient

Föga påverkade
profiler
Stightly i.nfluenced
profiles 7o

Ularkant påverkade
profiler
Evidently influenced
profiles 7o

0-9
10-l-9
1 0*29
30-40

>40

,U
55
40
1n

0

30
lt1to
60
90

L00

ring och formfrelwens (kap 3o ?, 3.8). Gradienter mellan L0-200 medför en
övergång tilI en mer accentuerad transportpåverkan" Gradienter överstigan-
de 30-400 medför borttransport av finmaterialet, sarnt en synnerligen mar-
kant transportpåverkad vertikalstruktur. På grund av svårigheter att dis-
tinkt avgriinsa de båda typerna (jfr ovan) kan detta försök till jämförelse inte
tolkas som en exakt avgränsning mellan olika processer (frostsortering *
transport)rutan bör ses som en indikation på processernas doininans inom
olika gradientiatervall.
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3.5 BI,OCKHAVENS FII{IVIAIERIAL

En stor del av blockhavsmaterialet utgöres av fi.nkorniga v.itiring;sprcduk-ier
med en materialstorlek understigande 20 mrn (jfr kap B. zå), D*tk. f i r:m at e -
r i a I har undersökts i samband rned undersöiaringen av btro*khairsri.fi djup cch
vertikala stru]<tur. I fäit har jordprov tagits av finniaterialet, vilk*. har ana*
lyserats med konventionell laboratoriernetodik. Undersökni_r41en av iinitrate-
rialet har i första hand sy{tat ttit att beskyiv* den mekanj.ska sa.:r;i:ansättning-
en i relation tiII tänkbara påver"kande variabler"

Ett vittringsmaterials kornstorlek är primärt beroende ari hergg;rundens sarn*
mansättning och vittringsprocesserna, sekundärt av transport* **?: scl:terings-
processer samt tidsfaktorn.

Markgren (1963), Wilhelmy (i.958) och CarroII {1S?0} har ciisk,r.teret den p::i-
mära vittringen i relation till berggruncien" Markgren systemetiser"er: de p::i*
mära vittringsprodukterna efter materialstorlek. Klassificeringen ourfattar
alla former från primär finfraktionsl:ild.ning titi primär bl,*ck_bild",ring,

Markgren (1963, sid 3 ff) indelar den primära finfraktionshildning*n i tne grup-
per. Vid vittring av klastiska bergarten sker en rrregranuier:ii":g!? tijL k+rnstor-
lekar mellan A,2^2A mm, Vid vittring av metamorfa b*rgarter ske r ge$omtrmineralgrusvittringtt en bildning av kornstorlekar meLlan **.§0 mrn. l{n över*
gångsforrn mellan de närnnda typerna benämner Markgren n'fr.agpnentförgr*s*
ningrr, viiken kännetecknas av vittring i spriclqytor eller ekift*rpi:rn,

Wilhelmy (1958, sid 9 ff) diskuterar den primiira vittringen, f,rärnst blockfuitd-
ningen i olika typer av massformig berggrund. CarrolL (I_970, sid gj_ ff) disku-
terar vittringsmaterialets bergartsberoende nned utgångspunkL från kornstorleks -
analyser av vittringsmaterial från olika miljöer. Kornstorleken är tilt viss de1
beroende av urspnmgsmaterialet. Enligt CarrolL nedbryts magmatiska och me-
tamorfa bergarter med en hastighet sorn bestäms av de enskilda mineralkornens
storlek. Beroende på den termiska expansionen hos de enskiida mi.neralkornen,
nedbryts grovkorniga bergarter med högre hastighet.

Bird (1963, sid 119) har vid undersölming av kalkstensblockhav i arktiska Kana-
da funnit, att finmaterialets medelkornstorlek avtar med ökad åLder på blockha-
ven. R Dahl (1966a, sid 69) har försökt använda finmaterialets kornstorleksva-
riationer för en analys av eventueLla nivåbetingade oliktreter i vittringsgrad. En-
ligt Dahl omöjliggjordes detta på grund av alltför kraftig påverkan av olika sekun-
dära processer (frostsortering, dränering m m).

3.5.1 Introduktion

Experimentelia försök i laboratorium (t ex Tricart 1Ö86, Wiman 1968, Martini
1967) har syftat till att undersöka frostvittring av olika bergarter i skilda mil-
jöer. Dessa försök ger, i samtliga fall, vittringsprodukter resulterande av bå-
de primär vittring och sekundär nedbrytni.ng av det primärt bildade rnateriaiet.
Bergartsberoendet visas framför allt av måingden vittri.ngsmaterial, och i viss
mån även av andelen material < 0.06 mm. För samtliga försök gä!.ler dock att
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vittringsprodukterna i de flesta fall koncentrerats tiil kornstorlekar <0. 5 nnm.
(Jfr t ex Marti.ni 196?; ilabie I:IVi" Liknande resultat har erhåi.Lits vid förfat-
tarens egna försöksserier. Författarens försök har utförts i köldiaboratorium
med reglerbar lufttemperatur (jfr Strömquist J-973, i matruskr. )" tsergartsprov
av olika bergarter ft!. a glimmersl<iffer, granit oeh gnejsgranit från olika un-
dersökningslokaier) och oiika storLek placerades i kärl med airioniserat vatten.
Ilälften av proven täcktes av vatten, vattennivån hölLs konstant under försökets
gång. Den mekaniska vittringen resuLterade i likartade vittringsprodukter, oav-
sett bergartstyp" Merparten av det bildade vittringsmateriaiet understeg 0.7
rnrn kornstorlek, Finmaterialet biir således överlag relativt finkornigt oavsett
bergart.

Primär vittring av olika bergarter kan iliustreras rned figur 1-8*21, vilka exemp-
lifierar olika tecken på recent mikrovittrtng inour huurdornråde B"

Faktorer sorn kan påverka finrnateriaLets kornstorlek kan sar"nmanställas eniigt
nedanstående:
a/ berggrund,
b/ vittringsmiljö {klirnatiska faktorer, gradient, nivå och vattentillgång}
c/ sekundär transport- och frostsortering
d,i tidsfaktorn (ålder i re'Iation titrI geografisK och lokalt Läge)"

I denna undersökning behandlas dessa fai<torer rned tonvi.trdc på gradient, nivå
och frostsortering. För frostsorteri.ngen vii<tiga data hrar erhållits från det i.n-
samlade fältmaterialet och genom laboratorieförsök. Froetsorteringsproce§§er
och strukturmarksbildning liar ägnats särskild uppnärksarnhet (ifr kap 3.8).

Det insamlade fäItrnateriaiet har sarr:ntanställts och redcvisate i tabeiler oeh
diagram. Som jämförelsetal mellan olika kornstorleksfördeXningar har valts:
mediandiameter, procentuell andei materiel med en kornstorlek <0" 065 rnm,
sarnt i vissa fall även andelen material )2 rnm.

Obserrrationer från samtliga iokaler: l:.ar sammanstäli.ts i tr'iangeldi.agrarn, sorn
avser att illustrera den generella kornstorleksfördeiningen i bloekhaven (Fig 22).
I tabellerna LG och 1? jåimförs kornstorleken rielian områden med ol"ika gradient
och nivå, Dessa förhåtlanden har systematisld !"udersötCs på en lokal (Fagernes-
fjell, ornråde B). Resultatet av derura iämföreJ.se presenter:as i tai:eli 16. Mate-
rialet har redovisats i tre gradient* och två höidintervatrl" För varje intervaii
har beräknats median- och medelvärden åv sarntliga jordprovers ::nediankorn-
storlek. Dessutom har medelvärden av den procentuella andeien f inf raktion
(rnaterial <0.065 mm) beräknats för var.le intervail. De i tabeLtr" J.6 presentera-
de värdena grundas på resultat från 15 ä 20 provtagningspr:.nkter per gradientin-
tervall. I varje prol'tagningsp'*nkt har minst två prov tagits, varav ett omedel-
bart under Stblocken, och ett på ungefär halva ar,'ståndet melLan rnarkytan och
den underiiggande berggrunden. I tabeil 17 samnaanställs liknande, clock obear-
betad, information från övriga Lokaier. "Tärnförelsen mellan kornstorlek ochgra-
dient respekLive nivå sy{tar till att utgöra 'rnder:lag fär en aLlmän diskussion av
de olika variahlerna. På grund av det, statistiskt sett, iillamaterialet, an§er
författaren det omöjligt att med ledning av detta kunna faststälLa mer exal<ta
samband.
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Fig 18 Mikrovittring i narvikskiffer. Fagernesfjell. 1 200 m ö h. Foto E Jonsson.
Microweafhering of Narvik schist (Mica schist). Mt. Fagernesfjell. 1 200
m. a. s" 1.

Fig 19 Vittringsskål i narvikskiffer" Fagernesfjell. 1 170 m ö h. Foto E Jonsson.
Weatheringpit in Narvik schist. Mt. Fagernesfjell" 1170 m.a.s.1.
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Fig 20 Vittrad norit. TVaerfjell" 1 200 m ö h.
Weathered norite. Mt. TVaerfjell.
1 200 m. a. s.1.

Fig 21 Vittrad glimmerskiffer. Kärketjorro. 1 180 m ö h"
Weathered Mica schist. Mt" Kärketjorro. 1 180 m. a. s.1.
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Den vertikala kornstorleksfördelningen i blockhav, samt i. blockhav dorninera-
de av strukturmar§ har sammanställts i tabellerna Lg och Lg samt i figur 28.

3.5.2 Finmaterialets kornstorlek jämfört med regionala
och petrografiska faktorer

I figur 22 redovisas kornstorleksanalyser från sarniliga undersökta blockhav.
Vid redovisningen har en uppdelning gjorts med åvseende på vi.ttringsmateria-
lets ursprungsbergart. Dessutonn har prov från rnineralgrusvittring och från
bloekhav med polygonrnark redovisats i figuren, dock utan angivelse av ur-
sprungsbergart. För att ge en större överskådlighet har berggrunden därvid
generaliserats till gfanit och gnejs (olika typer, ornråde A och B), norit (om-
råde B), glimmerskiffer (o1ika typer, område B). (Jfr lrap 2.2).

Av figur 22 framgär att blockhavens finmateri.al överlag har en 1ikartad korn-
storlekssammansättning oavsett ursprungsbergart. Finmaterialet från poly-
gonmark och från mineralgrusvittrade områden ligger inom två separata och
väl avgriinsade intervall. Inga tendenser till skillnader föreligger mellan hu-
vudområde A och B.

Sttirre delen av finmaterialet i blockhav utgörs av mellanf raktion (0.06-
2 mm). I strukturmarkspåverkade ornråden utgör f inf raktionen (<0.06mm)
i allm?inhet 30-5070 avmaterialet fifr även Fig ZBl" I samtliga prov av primär
mineralgrusvittring utgör grovf raktionen (Z-ZO mm) merparten av mate-
rialet. De fyra proven i diagrammet med den största andelen grovfraktion, här-
rör från grusvittrad norit.

Då inga markanta skillnader i kornstorlekssammansättning föreko,mmer mellan
vittringsmaterial från olika ursprungsbergarter och områden, kan detta tolkas
så att den sekundära nedbrytningen av primärt vittrat material i denna miljö, i
stort sett ger en likartad kornstorleksfördetning. Detta överensstämmer väl
med de inledningsvis redovisade resultaten av experimentell frostvittring. yt-
terligare en illustration av detta förhåIlande erhåIls vid en jämförelse mellan
primärt grusvittrat material och finmaterial frårr blockhav i sainma berggrunds-
område. De i figur 2Zredovisade exemplen på grusvittring kornmer från område
A (lokal 22, gnejsgranit) och B (tokat 18, norit). Blockhavens finmaterial inom
dessa lokaler ligger inom samma kornstorleksintervall som materialet från öv-
riga blockhav (övervägande mellanfraktion). Detta visar atb den sekundära ned-
brytningen av primärt vittrat material ger likartad kornstorleksfördelning oav-
sett storlek på de primärt bildade vittringsprodukterna.

Den lokala vittringsmiljöns betydelse visas av de prov som härrör från polygon-
marksområden. Polygonmark förekommer inorn områden med 1åg gradient och
god vattentillgång (jfr kap 3. S). Samtliga prov från polygonmark uppvisar enhög
andel finfraktion i förhållande till övriga prov. koven frårr polygonmark korn-
mer från områden med granit och glimmerskiffer.
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(.0.06rnm :20 mm

Fig 22 Ksrtlstorleksftirdelning inorn olika bloekhavsområden.

Grain- s iz e di stribution within different block- fields.

s = gränit, gnejsgranit
§ = norit
6 = glimrnerskiffer
6 = primär grusvittrrng
6= polysCInmark

Den mekaniska sammansättningen av blockhavens finmaterial kan med ledning
av ovanstående resultat siigas vara betingad av:
l-/ Sekundär nedbrytning av primärt bildade vittringsprodukter. Detta visas av

att kornstorleksfördelningen är likartad oavsett ursprungsbergart.
2/ Den lokala vittringsmiljön. DefraiLlustreras av uniformiteten i prov från o'rn-

råden med 1åg gradient och god vattentillgång"
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Tabell 16 Kornstorlek vid olika gradient och nivå, Fagernesfjelf
Grain size at different slope gradients and altitudes, Mt
Fagernesfjell

3.5.3 Finmaterialets kornstorlek jämfört med gradient och
nivå

Av tabell 16 framgår att den mest markanta skillnaden mellan olika intervall fö-
religger vid en jämförelse av den genomsnittliga andelen finfraktion (rnaterial
< 0.065 mm). Mediankornstorleken uppvisar däremot endast obetydlig variation.

Den procentueila ande.Len finfraktion rninskar märl{ant med ökad gradient, varia-
tionerna mellan olika höjdintervall är däremct av rrlindre omrfattning" Mediankorn-
storleken visar tendenser till svag ökning med ökad gradient och på lägre nivåer.

En ökad grarJient innebär såiedes att finmateriaLets kornstorLek ökar. Detta vj.-
sas framför allt av den minskade andelen finfnaktion" Detta resultat kan tolkas
som att ökad gradient ger sämre vittringsrniljö, vilket beror på snabbare dräne-
ring av rnark- och grundvatten. Den ökade kornstorLeken i dessa lägen kan dess-
utom förklaras med att en kraftigare 3"tavspolning medför ett grör're kvarliggan-
de residr-ralmaterial".

De redovisade värdena på mediankornstorlek varierar på sådant sätt, att de rnöj-
J.igen skulle kunna tolkas som nivåhetingad variation i vittri.ngsgrad (jfr Tabell16).
Jämförelsen försvåras dock av att,lågt liggaride ornråden rned 1åg gradient saknas
inom den undersökta lokalen.

Gradient

Slope gradi.ent
o

Nivå,/AItitude Resuitat av samtli.ga ob-
servationer per gradient-
intervall
Results of ali oLrservations
per qra-dient intervaie "lb I c

1L00-1180möh 1181-1265möh

(Ä b a b

0-9
10-19
2A-29

10-29, sarntliga
observationer
all observationd

inga observationer
0.5
0.5

0.5
0.5

LZVo
\Vo

0,5 lAYo

0.2
0.3
0"6

0.5

4.2
0.2
0.2

0.2

26Vo
2\Vo

6Vo

73To

0.2
0.4
0.5

4"2
0.4
ft4

26Vo
L87o

1(lt1a

a) Medelvärden av mediankornstorlekar (mean values of the median grain size).
b) Medianvärden av mediankornstorlekar (median values of the median grain size).
c) Genomsnittlig andel material <0. 06b mm (fractions d.065 mm, mean values of

the total amount in all samples per interval).
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Tabell 17 Kornstorlek vid olika gradient och nivå.

Grain size at different gradients and altitude.

Av de i tabell 1? redovisade kornstorleksanalyserna från övriga lotr<aler fra::n-
går inga tendenser titrInivåbetingade variationer i kornstorlekssarnmansättning.
Data i tabell 17 överensstämmer med data från Fagernesfjell {Tahell L6), be-
träffande kornstorlekens variation med gradienten.

Lo[<a]. nr

Site nr

Gradient

§lope
gradient

NlVå
möh
Åltitude
m a. s.1,

rnd
mm
Medi*n
sizemn:

Andel <0.065 mm
Vo

< 0.065 mm
Yo

Berggrund

Bedrock

A-2L

A-22, 23

A-31

B-11

B-13

B-14

23
25
32
36
4L

0
0
0
0
8

0
0

t_0
15
20

0
0
3
5

10
20
2A

J

20
30

L4
26
31
38

440
285
405
42A
315

510
482
329
563
430

53ä
Aqn:tdt

+o,J
432
345

13?0
137 0
1_460

1370
3"360
1-3? 0
L290

1 q1n
Ir)I 

'
1l_30
l-i.55

1330
1255
1260
1235

0
2
0
0
tt

o
r-)

0
2,d
orJ

0.4
0.6
0"8
a"4
4.2

0.2
0,2
0.2
0.2
0.4

0
0
l-
0
U

1
1

oq)

1
2
3
6
0
o

0.3
4.0
1å" U

0"2
0.4
4.2
0"6

1A
1n
Åd
ÖEAU
1A
L*

B

1"5

LV
18

5
L4
L2
L2

4

34
3B
14
25
20
t2

b

l_8,J
3

18
6

1l_
o
I

Gnejsgranit
Guejsgranit
Gnejsgranit
Gnejsgranit
Gnejsgranit

Gnejsgranit
Gnejsgranit
Gnejsgranit
Gnejsg*aait
Gnejsgrryrit

Gnejsgranit
Gnejsgranit
Gnejsgranit
Gnejsgranit
Gnejsgranit

Granit
Granit
Granit
Granit
Gradt
Granit
Granit

Glimmerskiffer
Norit
Norit

Glimmerskiffer
Glimmerskiffer
Norit
Norit

i
i

Den lokala vittringsmitrjöns betydelse kan exwnplifieras rned em iämförelse av
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kornstorleken insrn tokal 1L (Tabell LT). Analyser av finmaterial från två platå-
områden med 1åg gradient men olika nivå, visar att den låigre liggande ptatan
(1 370 m ö h) har betydligt finare material äin den högre liggande (1 460 m ö h).
Den lägre platån tillföres vatten från högre tiggande sluthingar och tjiinar dess-
utom som ett ackrrmulationsområde för transporterat finmaterial från högre ni-
våer. Den högre liggande platåa utgör det högsta området inorn lokalen och är
därför förhållandevis torrt fifr kap 8.4).

De i tabell 17 redovisade analysresultaten från huvudornråde A (Andöy-Hinnöy)
awiker något från resultaten från huvudområde B (Narvik-Torneträsk). I orn-
råde A ökar kornstorleken i mindre utsträckning yid ökad gradient jämfört med
område B. Detta kan förklaras med det förhållandet att blockhaven i o,rnråde A
delvis är vegetationsbundna (jfr kap Z.L, 8.2), vilket medftjr en reduceradytav-
spolningseffekt.

Järnförelsen mellan kornstorl.ek i ornråden med olika gradient och nivå kan sam-
manfattas:
L/ Wa nivåbetingade skillnader i kornstorlek har kunnat påvisas i detta under-

sökningsmaterial.
Z/ öXad gradient medftir ökad kornstorlek. Detta samband illustreras av mins-

kad andel finfraktion (<Q.065 mm) och i viss mån även är större mediankorn-
storlek.

3/ Den loka1a vittringsmiljön, särskilt vattentillgången, torde ha ett do,rninerande
inflytande på kornstorleken.

3.5.4 Finmaterialets vertikala kornstorleksfördelning
Sorn ett komplement till undersökningarna av blockhavens vertikala struktur (kap
3.4) oeh av strukturmark (kap 3. 8) redovisas er undersökning av den vertikala
kornstorleksfördelningen i blockhav utan, respektive med strukturmark.

Den vertikala kornsterleksfördetriLingen i hl*ckirav utan strul*urmark exernplifi.-
eras med ::esultat redovisade i tabeLl 18. Proven är tagtra på otika djup under
markyta-n" §onn bottenprotr har benärnnts prov av finmaterial på berggnendsytan.
Sammanställningen omfattar inte alla undersöl*a ver:tikala kornstortrei<sfördel-
ningar. Förhållandena exemplifieras rned resu1tat från provgropar där material-
blandning vid provtagningen i möjiigaste rnån kunnat undvikas. En exakt provtag-
ning på olika djupintervalL har i rnånga fall försvårats av finmaterialets flytbenä-
genhet.

Av tabell 18 frarngår att:
L/ KornstonLeken ökar mot markytan och rnot en zGR närrnast herggrunden.
2/ I{ornstorleken närmast berggrunden är i aLXmänhet större än vid markytan.
3/ lVlediankornstorleken uppvisar förhållandevLs små förändringar jämfört med

förändringarna i arrdelen material >P nrrrn.
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Tabell 18 Kornstorlekens vertikala variation.
The grain size variation in sorne vertical profiles through the dei:ris
mantle.

Tabell 19 Den vertikala materialfördelningen i några polygoner.
koven tagna i polygoner:ras cehtrala del.
The vertical grain size variation in sorre sorted poLygons.

Lokal nr

Site nr

N IVA
möh
Altitude
m a.lt1.

Gradient
o

Slope
gradiento

Ytblocktäckets
tjocklek
Thickness of the
superficial blocklaPr

Provdjup
fin
Sample
depth cm

Md
mm
MeCian
grain size

>2 mm Vo

mm'Io

Anmärkning

Notes

A-22

A-23

A-31

B-11

B -41

563

430

450

510

482

463

345

437

f,oll

L

I
I

lialo
I
I

I r:ao
I
I

0

8

10

0

0

0

10

20

0

0

0

0

30

2t)

50

3A

80

110

20

10

15

10
50
13
4d
30

2t5

10
bU
10
40
80
10
80

240

tnl'"
6{.)

1100
huo
lao
loo
180

50
16ii

10
50

0"
0.
0.
0.
0.
0.

2
2

3
3

0.4
0.4
0.6
0.5
L.7
0.8
a.4
1-" 7

0"2

0.4
0.2
0.2
4.2
0.5
0.4
0.3

4.2
0.1

0.3
0.3

10
4

z
5
3

10
0

11
10
JD
14
t2

o

6
L7
11

7
5

z5

A

20
18

2o
ao

Bottenprcs (sample on the
bedrock siir:face)

Bottenprcv

EottenproY

Lokal
Site

Prov nr
Sannple
I}r

Md mm
Median
grain size

1\{aterial
> 0" 065
mIn 7a

&,tateriai
) 2.0mm
Ta

Rundtind
polygon A

Rundtind
polygon B

Fagernes-
fjell

1
2
3
4
5
no"1)
1
2
3
4
Bo.
1
2
od
4
5

0.15
0. l_3
0.12
0.95
0" 95
0.4
0" 20
0.13
0.10
0" 11
1" 00
g"22
0.15
0" 14
0.14
0.L2

67
65
66
66
TA
73
68
62
57
60
75
79
71,
75
74
73

25
a,4

23
t_8

27
38
QO

ån
19
olLL

+t
Z4
L4
t2I

ry t"

1)Bottenprov



/.8

5

b

4

3

,tn
oo

98

95

90

U

0

0

s

8?

30

4U

80

7A

60

50

40

30

2A

0.065 0.25 1.0 4 16 0.065 0.?5 1.0 L 16 0.065 o.2s 1.0 L 16 mm

l-ig 23 Den vertikala kornstorleksftirdslningen i några polygoner. a och b från
Rundtind (lokal 11), c från Fagenlestjell (lokal 12). Provtagningsintervall
10 cm. Streckad linje markerar prov av finmaterialet påberggrundsytan.
The vertical grain-size distribution in some sorted polygons. a and b Mt.
Rundtind, c Mt. Fagernesfjell. No. 6 and 8 are samples from the fine ma-
terial on the bedrock surface. Samp1e interval 10 cm.

Den ökade kornstorleken mot marlqytan tolkas som ett resultat av frostsortering,
och den ökade kornstorleken vid berggrundsytan som ett'resultat av primär berg-
grundsvittring §fr kap 3.4).

I syfte atf undersöka vilka fraktioner sorn påverkas ay frostsortering, och hur
materialtransporten sker i polygonmark (jfr kap 3.8), har den vertikala komstor-
leksftirdelningen studerats i några polygoner ino'rn område B (lokalerna 11, Rund-
tind, granit och 12, Fagernesfjell, glimmerskifferl. För att undvika material-
blandning vid provtagningarna har dessa utftirts i relativt uttorkade polygoner.
Proven har tagits i polygonernas centrala del, på var 10:e ce,lrtimeters djup, fråa
markytan räIolat. Tabell l-9 visar materialets kornstorleksfördelning i vertikal-
led i tre av de undersökta polygonerna" Kornstorleksfördelningen visas även av
de kumulativa diagrammen (Fig 23).

Kornstorleksanalyserna vi.sar att materialet är sorterat i vertikal. led (Tabe1l 1g,
Fig 23). §orteringen har fuämst onnfattat grövre fraktioner, Å"ndelen finfral*ion
(<0,065mm) är i. de fLesta fall likartad, medan andelen grövre kwrponenter sus-
cessivt ökar rnot marl5ytan" Eottenproven visar ett :narkant inslag av grövre ma-
terialu vilket ka:l förkLaras med primäl'vittring vid berggrundsytan. Undersök*
ningen tyder på frostsortering av rnaterialet i hela vertikaiprofilen, För samtli-
ga frai<tioner störue lin kohesionsmaterial kan sorteringspåverkaa noterås,

0



3,5.5 Den vertikata korEstorleksfördelnirgen i relation till
frost s orte rin g§ pr oc e s se rna

I kapitel 3.8 redogöres för olika teorier orn polygonmarksbildning, vilka även
kan tiIlämpas vid en mer allm:in diskussion ona den vertikala materialfördelning-
en. Dessa teorier kan sammanfattas i fyra huvudgrupper:
1/ Utpressning av grövre komponenter genom frysning och expansion av finma-

terialkoncentrationer (Bergstrtim, Högbomr, Hamberg, Meinardus).
2/ Kurvektionsstrtimmar i firunaterialet (Gripp' Sörensen)"
3/ oifferentierad frosthärming (Poser, Tboll m f1).
4/ MaterLaltransport mot avkylningsytor (Beskow, Onrin, Tloll m fl).

Faktorerna 1- och 2 förklarar inte det ovan diskuterade resultatet, sqm tyder
på en successiv sortering mot markytan. Den tredie teorin gä1Ier i. de fali där
materiaLsammansättningen primärt är växlande (jfr kap 3.8), förutsatt att en
rnarkant skillnad i frysegenskaper råder mellan närliggande kornponenter" En
differentierad frostltävning kan inte tänkas ge.upphov till den genomgående sor-
tering sqn konstaterats,

Tjäfuring av marken innebär en ändring i kapillaritetspotential och därmed ökad
vattenti.llförsel till fryszonen, Vattentillförseln i ko,ryrbination med frysning ger
expa^nsion av tjälade paltier" Derina expansion sker i den riktning som uppvisar
det minsta motståndet, dvs rnot rnarkytan och/eller eventuella marksprickor.
Partiklar i gränszonen mellan frusen och icke frusen mark, fryser fast i det
frusna lagret och korrnmer därmed att förflyttas i expansionsriktningen (ifr t ex
Orvin L942 ach Vilborg 1955).

Beskow (1930§ sid 62? ff) har förklarat transporLen sorn en sallYerkan mellan
fastfrysning, enligt ovanstående, octr iskriställbildning med skjutning under par-
tiklar*na" Iskristallerna stöder partiklarna under upptiningsfasenn och det genom
iskristallerna skapade tornrurnrnet komrner succes§ivt att fylJ.as med nedrasat
material, vilket ko'nrmer att kvarhåI.Ia par"tikeln i dess n5'a läge.

Enligt författarens rnening behöver den vertikala materialtransporten teoretisK
lnte förklaras med iskristallbitrdning med skjutning underifrånn om sorteringen
äger rum under marlcytezonea. Den förflyttade partiketn kan vid upptining lika
väl fasthå11as i sitt nya låige geno:rr fastfrysning i gränszonen noellan fruset -
icke fruset, och därigeno'rnå genorr utfyllnad av annat material, hindras från
att återta ursprungsläget.

Av undersölmingen har tiåigare framgått att kohesil't rnateriaL inte nämnvä-rtpåver-
kas av sorteringsprocessen. En suecessiv materialftirflyttning mot av§lningsy*or
(mar§tan eller rnarksprickor)" sku1le sål.edes medftira att friktionsmateiial trans-
porteras, men inte finare fraktioner, vilka genom sina kohesionsegenskaper intepå-
verkas individuellt av fastfrysning och transport (jfr Cort€ 1963, sid 133).

Författaren har giort en serie laboratorieförsök i avsikt att studera frostsorte-
ringsprocesserna. Försöken har utförts i köldiahoratorium med regierbar luft-
temperatur. Vid försöken har använts jordartsmaterial från strukburrnark i fiäl"l-
miljö. Jorden har vid försöken placerats i väl isolerade trälådor (50 x 50 x +O gln).
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Tabell 20 Experimentell frostsortering.
Experimental frost sorting.

Under försöken har jorden hållits vattemrättad genom kapillär vattenförsörjning
från ett i botten på försökslådoraa liggande, stiindigt fuktat grovgruslage-r. Varje
försökscykel o,mfattande en fullståindig frysning av försöksjorden samt en total
upptining. Resultaten av dessa försök har givit en vertikai materialsortering lik-
nande den i naturlig::niljö.

Materialsorteringen har krävt en förhållandevis kort tid och kan såIedes betrak-
tas som en snabb process. Jämfört med naturliga förhålianden kan varje försöks-
cykel mycket grovt sägas representera en årscykel. Några av undersökningens
resultat visas i tabell 20.

Försöket visar att den största sorteringshastigheten föreligger i material med
storleken 4-16 mm (Tabell 20). Av detta material har, jämfört med den grövs-
ta frakfionen, betydligt större andel transporterats mot över5rtan, procentuellt
sett. Då proceutsiffrorna uttrycker viktsprocent av fördelningerq innebär detta
att andelen sorterade partiklar av storleken 4-16 mm i iinnu högre grad översti-
ger antalet sorterade partiklar >L6 mm. Denna skillnad i sorteringshastighet
kan tyda på att den snabbast sorterade fraktionen har ett gynnsamt samband mel-
Ian massa och anläggningsSrta. Idealrelationer mellan dessa bör medföra dels
fastfrysning och transport, dels ökad transportliingd.

Vilborg (1955, sid 166 f) anger sorn ftirutsättning för frostsortering en kornstor-
Ieksfördelning bestående av flera fraktioner, För att testa detta resonemang
gjorde författären en serie försök med material av storleken 20 mm inbäddat i
en mellanmassa med en kornstorlek understigande 0.02 mm. I detta försök kun-
de endast en viss lateralförskjutning iahttas hos de inbäddade partiklarna. Den-

Försök ar
Experiment
nr

Anlal eykler
Number of
cycles

Prov omfattande
Sample frorr

Andel per fraktion
Total per fraktion
>16 mm(7o) 8-16 mm(70)

1 2o Lager 1 (2 srrr) 'ey.tan
Ir4ggf 2"'(2-4 c.lrlr)
-..-_.;a--E'OrsOKSJOrOen Iore
ftirsöket
The tested soil before
the e>rperiment

5
0

qq

12
17

4.5
>8 rnm (%) 4-Smrrri9n] Hrtw9"l

2 12 Lagerl (1,5crn)=ytan
Lager 2 (1.5-3 cm)
Lager 3 (3-4.5 cm)
Lager 4 (4.5-7 urrl
Försöksjorden före
försöket
The tested soil before
the e:rperiment

16
t1
11
L0

a

1-8

10

1'

1"3

t1
11
L2

L2
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na horisontetrla förskjutning kan betralctas som sJ.umpmässig. Vid frysning spå*
rades en rnarkant frosthävnirigseffekL hos rnaterialet, Vid upptining iakttogs er:
mer markant kompaktering, jämfört rned ti.digare beskrivna försök. De inhäd-
dade partiklarna återtog vid kompaktering sitt ursprungli.ga läge eller sjön[< i
vissa falI 5,'tteriigare. ResultateL visar, i enlighet med Vilborg, att ett hetero*
gent material är en förutsdttning för frostsorteri.ng och materialvandring.

lWellanfraktionerna av icke kohesir.t rrrateriai kornmer således vid sorteringen
att u.nderlagra hävda partiklar" Detta törhåLlande tyder på en successiv trans*
port mot avkyiningsytor och ei: föijande successiv rnaterialsortering"

Vid frostsorteri.ngsförsöken kunde, förutom en vertikal sort'ering, även en mar-
kant trateral. sortering iai<ttagas i markytan" Från det mest hävda centralpartiet
glecl i y,tl.agret liggande partiklar ut rnot sidorna (jfr Pissart L966, sid X.5).

Likartad materialtransport i ytlagret förekommer i polygoner. Detta torde ha
givit upphov till existerande teorier om polygonbildning genom konveKionsström-
mar (jfr Gripp LgZ9, Sörensen l-935).

Frostsorteringsprocessernas inverkan på bloekhavens vertikalprofil kan sam-
manf,attas enligt nedanstående:
1-rl Frostsorteringen sker troligtvis genom en successiv nnaterialtransport mot

avkylningsytor.
2/ Individuella partiklar av ieke kohesivt material påverkas av denna sortering.
3/ Sorteringen ger, enligt författarens observationer, en successiv materialför-

delning med större andel grövre material mot markytan.
4/ Sorteringsprocessen gynnas av ett heterogent material, vilket förhindrar för-

flyttade partiklar att årtefia sitt ursprungliga läge.
5/ Polygonmark kan bildas entigt de ovanstående punkterna L-4 (jfr kap 3.8).
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3.6 YTBLOCKENS STORLEK

3.6.1 Introduktion
Ytblockens storlek och orientering har undersökts inom de s k provrutorna (jfr
kap 3.3). Som ett mått på blockstorleken har använts det aritmetiska medelvär-
det av tre uppmätta axlar (liingd, bredd och tjocklek). Vid bearbetningen har ma-
terialet indelats i fyra storleksklasser med följande intervall: <20 cm, 20-49
cm, 50-99 cm och 100-199 cm. Storleksklassernahar i text, figurer och tabel-
ler numrerats från I titl IV.

Blockstorleken kan i likhet med firunaterialets kornstorlek (jfr kap 3.5) vara be-
roende av ett flertal faktorer, som berggrund, vittringsrniljö, sel«rndära trans-
port- och sorteringsprocesser samt tidsfaktorn. Bloekstorleken har antagits va-
ra i första hand en funktion av berggrundens prinnära egenskaper och vittringen.
Syftet med undersökningen av blockstorleken har varit att undersöka eventuella
samband mellan denna och påverkande faktorer. Följande faktorer har studerats:
a/ berggrund,
b/ vittringomiljö (gradient, nivå, vatLentil§ång).

Blockstorlekens beroende av berggrunden har diskuterats av bI a lVlarkgren
(1963) och Wilhelmy (1958), vilka har påpekat att primär vittring av olika berg-
anter ger vittringsprodukter av olika storlek och form. I syfte att göra en över-
siktlig järnförelse mellan olika berggrundsområden, har den procentuella ande-
len block i klasserna I och tr berälmats per lokal (Tabell 21). Berggrunden har
generaliserats till granit, gnejsgranit, norit och glimmerskiffer (jfr kap 2.2)"
För att bredda bedömningsunderlaget har även bearbetats resultat från R Dahl
(1966a), oeh från av denne handledda elevarbeten.

Olika gradiente r medför skilda dråine ringsförhållanden och olikartad finmaterial-
sammansättning (jfr kap 3.5). Genom att vittringsmiljön förålndras med ökad gra-
dient, borde även blockstorleken påverkas. För att undersöka dessa förhålLanden
har den procentuella andelen material ti1lhörande storleksklass I ( < 20 cm) be-
räknats per totalantalet undersöKa block per gradientintervall och lokal. Vid den-
na beräkning har ingen håinsyn tagits till skillnader i nivå.lVIaterialet har samman-
stäIlts och redovisas i tabelL 22.

Olika nivå respektive geografisK låige borde teoretiskt ge olikartade vittringsmil-
jöer och därmed oekså påverka blockstorleken. Även tidsfaktorn kan påverka
blockstorleken genom eventuellt olika tidpunld för initiering av vittring i olika
områden. Med utgångspunkt från det insamlade materialet har försök gjorts att
tolka nivåns betydelse. Jämförelser försvåras genom övriga faktorers variation.
I tabetrl 23 jämföres blockstorleken i områden med olika nivå och samma gradient.
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3.6"2 Blockstortrek inorn områden med olikartad berggrund'

Då författaren inte sett som en huvuduppgift att studera eventueltra saurband me1-

lan blockstorLek och berggrund, skalL de nedan presenterade resultaten ses som
ytterst preliminära. nes,lttaten skall inte tolkas som faldiska iämförelsetal mel-
ian olika ornråden, utan endast so:n ett försök att redovisa de olikheter som uppen-

barligen föreligger"

Tabeltr 21 Frosentuell andet av totatrantalet wrdersöKa block per lokai i klasser-
na I och & (< 50 cm)"

Bloeks in classes I and II (<50 cm) caleulated as percentage of all
nneasured bloeks Per site.

De hästa förutsättninga:'na fij:"*n iä:nförelse av herggrundens betydelse förelig-
ger inom huvudourår:le B. De i taiceji 23-, från huvudorrrråde ts' behandlade loka-
lerna iigger inorn ett i:egränsat ornråcle med växlande berggrundsgeologi (kap 2' 2)

och likartade idimatbetingelser (kap 2" 4)" Graniten vicl de undersöi<ta lokalerna
är skjolnengranit, glimmersi<if{ern är narvikskiffer frå-n övre etagen' och nori-
ten hår en fcir Håndaienornrådet typisk samrnansättning iifr kap 2' 2i'

Den mest påfailande st<iLLnaden i bXockstorlek föreLigger melXan granit- och skif-
ferområdena" ll{ediana-nde}.eu maåerial i kLasserna I och II (<50 cm} är för granit-
områdena 7070, och för skiffero;riråciena 9670' I Råndalenområdet förekommer @D-

dast ett begrä"nsat antai. mä'tningar" i norit, viiket försvårar jämföretr"ser' För no-
riten i RåndaLenområdet är andelen htrock i kiasserna I octr II 80%'

Skilhnaderna i blockstorLek torde sarrrneanhänga med bergarternas resistens mot

mekanisk vittringoch vitt::ingsflirhppet' Graniterna bildar i ett initiaXskede block

Ålili*

r.ioTE9

BERGGRUNil

EEDROCK

ÅNDEI ELOCK I KLASS

r oeu tl (<50.o, 7o
auoeKs i50e- PER CENT
OF ALt &4§ASURED iN THE
srrr flo

cfl4RÅsE * LeKAt

AREA SITE

Bearbetad
efter DahI
m fI(1966)
il
ft

Gne jsgrarrit
Gne jsgranit
Gne jsgranit
Gne jsgranit
Granit

SLirnmerstr<tffer
Norit
Gli.m"merskiffer
Granit
Granit
Gl!.mrnerski.ffer
Granit
Glimrnerskiffer

Granit

86
86
73
9o
99

38
96
80
97
75
70
97
65
68

§tortind {21}
Norddalsheia {22i
Kvastind (23)
Rej.nsokheia {31}
Nordheia (32)

B
Rund+,ind {1l-i
Fage.rnesfieli {1äi
Råndalenor:arådet tl- 3, å4 i
RåndalenområCet {i-3' l-4}
Eivegårdstind
§tortind
Sandvildjell
§andvi.ldjeil
Kongsbaktind
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F'rg 24 Makrovittf ing i granit" Rundtind. L 2L0 m ö h. Fotoriktning mot nordväst.
Foto i augusti L964.
Macroweathering of granite. Mt. Rundtind. L 2L0 m" a" s" 1. Photo towards
north-west. August 1964.

Fig 25 Blocldrav i krönIäge. Glimmerskiffer. Vassitjåldra. L 340 m ö h" Foto i augusti
1970.
Block field on a summit area. Mica schist" Mt. Vassitjåkka. 1 340 m" a. s.1.
August 1970"
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Fig 26

Fig 27 Blockhav. Skiffer. Vassitjåkka. t 320 m ö h. Foto i augusti 1970.
Block field. Mica schist. Mt. Vassitjåkka. August 1970.

Blocklrav i krönl?ige. Granit. Rundtinds toppområde. L 460 m ö h. Fotorikt-
ning mot syöst. Foto i augusti 1970.
Block field on a summit area. Granite. Mt. Rundtind. 1 460 m. a. s.1. Photo
towards south-east. August 1970.
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i anslutning till berggrundens banimingsplan (jfr Fig 24, 26). §kiffrarna vittrar
i anslutning ti.ll skifferpl"an oeh tenderar i ett initialskede tili bildning av block
och sten med förhåLlandevis liten massa (jfr Fig 21, 27). Noriten bildar i likhet
med graniten primärt stora block eLler rni.neralgrus (jfr I'ig 20). Primärt krilda-
de biock tenderar till en senare grusvittning, vilken reducerar Lrlockstorleken
(jfr Markgren 1963, sid 3 ff, Wilhelmy 1958, sid 33 f).

Lokalt kan variationer i berggrundens sammansättning ge förhåIlandevis stora
variationer i blockstorlek. Detta kan illustreras med en jämförelse från lokal
12 (Fagernesfjell), där kvartshalten i berggrunden varierar betydligt. Två när-
betägna provrutor (Nr 12-4, 12-51på samma nivå och i samma gradient, upp-
visar stora olikheter i blockstorlek. Den procenttlella storleksfördelningen
inom de båda provrutorna är:
Provruta l2-4: Klass I: 4L7o ttnormal" skiffer

II: 59Vo

Provruta LZ-Sz Klass I: 22Vo kvartsitisk skiffer
tr: 617o
trI: 1370
fV: 470

Lokala variationer i berggrundens sammansdttning kan orsaka en större varia-
tion i biockstorlek än vad sorn kan förekomma rnellan lokaler belägna i oLika
berggrundsområden (jfr Tabell 21)" Biockstorleken kan därför inte användas som
ett mått på vittri.ngsgraden vid en jämföre1se rneLlan bloelshav inom denna under-
söknings olika huvudområden.

3.6.3 Blockstorlek vid oLika gradient och nivå

För att studera eventuellt inftrytande av gradient och nivå har material från oli-
ka undersökta lokaler sammanstäIlts i tabellerna 22 och 23" I tabeli 22 jämförs
den procentuella andelen block i storleksklass I, hreräknat per totalantalet bioek
inorn vissa gradientintervall. I tabell 23 järnförs bloekens storleksfördelning i-
norn områden med likartad gradient men olika nivå.

Av tabell 22 framgär att högre gradient rnedför rninskad andel material tillhö-
rande storieksklass I. Detta förhållande kan också uttryckas som att ökad gra-
dient medför större blockstori.ek. Lilmande förhållanden illustreras av den i
figur 16 presenterade topografiska profilen från Norddalsheia (område A). I
denna profil har jäznförts två närbelägria provrutor (22-l octr 22-Z). Horisontal-
avståndet mellan dessa är ca 15 m. Den maximala nivåskillnaden är 24 m. Gra-
dienten är l-0o respektive 38o. Andelen material i storleksklass I är i provrutan
med den lägsta gradienten 5870, och i den andra l|Vo.

Författaren har tolkat det erhållna resultatet så, att skiilnaden i gradient ger
upphov till olikaCade vittri.ngsmiljöer, vilket rnedför oli.kartad storlekssammäh-
sättning av blockhavsmate riai.et.
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TabeLL 22 Procenttrell andel block i storlekskLass I inorn olika gradientinter-
valI.
Blocks in class I, p;gr cent of the total surveyed, per slope gradient
interval.

( - ) = inga observåtioner inom intervallet.

Ökad gradient rnedför snabbare dränering av mark- och grundvatten och därmed
sammanhängande bort spolning av de finare, vatte nhållandq fraktionerna. Detta ieder
ti1l en rnindre S/nnsam vittringsrnitrjö. Även en transportsortering genom direkt
gravitationsbetingad sluttningstransport skulle i princip kunna ge en likartad för*
delning {jfr t ex Rapp 1960}, Författaren anser detta som mer eller mindre ute-
slutet i det presenterade fallet {jfr Fig 16). På andra grunder, som t exblock-
havsmaterialets rräktighet och struktur, har den totala transporten av blockmel-
lan högre och Uägre nivåer bedömts sorn ringa. Transport har dock konstaterats
från lokala konvexlägen titl konkavlägen (jfr kap 3.4). Vid lägre gradienter tor-
de transporten ske genom sr:liflukti,:n, vilken upphör vid högre gradienter på
grund av utspolning av finrnaterial. Finrnaterialet komrner här att svara för en
större andei av det transporterade materialet (jfr kap 3.4, B. T, 3" B och 3. 9).

Den 'iämföretrse sorn gjorbs i tabell 23 tyder även den på att grariienten är av
stor betydelse för blockstorleken. Ornr.åden inom samma lokal, med likartad
gradient och olika nivåer, uppvisar i samtliga fall en iikartad biockstorleksför-
delning. Inga nivåbetingade skillnaden i Lrlockstorlek har kunnat påvisas vidden-
na jämförelse"

Lokal
Site

0 o 10 I 20 30 I

Berggrund
Bedrock

Anm
Notes

Stortind
(A -21)
Norddalsornrådet
(A-22, A-23)
Reinsokheia m fl
(A -31)
Nordheia
(A-32)
Rundtind
(B-11)
Fagernesfjeli
(ts-12)
Råndalsområdet
(B-13, B-14)
Råndalsområdet
(B-13, B-14)
Elvegårdsti,nd
Stortind
Sandvikfiell
Sandvikfjell
Kongsbaktind

01^

2B

t2

7A

27
38
16
85
16

{a

48

26

50

4

54

58

90

2L
35

0
69

6

{a

22

11

0

26

,Aoa

55

OQ

54

qn

7'L

18

0

16

Gnejsgranit

Onejsgranit

Gne jsgranit

Granit

Granit

Glirnmerskiffer

Norit

Glimmerskiffer

Granit
Granit
Granit
Glimrnerskiffer
Glimmerskiffer

Bearbetad
efter
R Dahi

?r

il

Gradient
Siope gradient
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Jännförelse av bl.ockstorl"eken inorn områden med olika nivå och lik-
artad gradient.

Comparircn of hlock size in a.reas with a different altitude but with
the same gradient.

Frovruta nr
Test square
nr

-${rva ffl 0 n
Altitude
m a" s.l.

Gradient
§Lope
gradient o

ProcentuelL storleksfördetrntng per k1"ass
Percentage per size class
YT XI il_.t ry

22-L
öö /

21-1
21-2
23*6
23-4
11..3
11*1

1,1.-7
L1-5

516
319

420
390

579
oooaoa

1460
1370

1400
1200

10
10

36
36

24
22

02
05

20
20

58
52

1b
L4

0

i_3

0
4

U

0

?q
zL*.

5CI

66

68
47

24
eo

56
Åtr.x+

fr 6)

00

QN

20

+Q

öö

48
52

40
ÅA
=U

0
0

05
0

0
a7

i-B
06

a4
16

Undersökningen har visat att hlockstorleken är störst i siuttningar med hög
gradient, och mi.nst inom flacka ornråden :ned god vattentitrlgång. Ftracka om-
råden med dålig vattentillgång, som absoluta krönlägen, har däremot större
blockstorlek (jfr Fig 25)" Den lägre vittringsgraden i dessa lägen kan förhla-
ras med mindre vattentiLlförsel oeh snabbare dränering {jfr även kap 3,4).

t
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3.7 YTBI,OCKENS OBIENTERING

3.7.l- {ntroduktion
tsestärnning av 3tbiockens ortentering liar gjods i samhand nl,.:r:l u;irle r*Si*iing
av hlockens stcrlek {jfr kap 3, 3, 3. 6). Vid *riente::ingshe stä*rrringan i:ia"r längrt-
och trräraxiarnas stupning oeh stupningsrilt'r.ning uppmätts" Ir{ed" hjiiip av desea
värden har blockets "sartnart arientering fastsäl.lts" tr]en berälmari* rildningen
awi.ke r d ock endast cbetydl"igt fran trängdaxe l ril<tn:i-ngen.

CIrienteringsbestämningarna har syfhat tiii att ge un,Jeriag iör *n Loii;xing al,
otrika processers crnfaLining oetr aktivitet inour områden ra*d oLiiEa g;:adient.
§ärshlt har re latione rna rnellan frostsorbering och siuttnings'i::ar;sp,:r't upp*
rnärksan:::,rats. Orienteringsbestäurningarna kompletter"ar: den ir:lzel,teririä scm
gjorts av strul<turmarl<ens förekornst victr oliira gz:adient {kap 3" §}" }o båda un-
dersök"ningarna behandlar v*r för sig, rred utgångspunkL {:rån oiilta r:rinaärrna-
te rial, ftj rhålla,ndena- inom likartade s !.Lrttninga::.

lVlateriaiet har redovisats i forrn av ett antal di.agrarn basr:ra<ie på srmtliga re*
suitat från iokaler inom de håda huvudområdena. Iirörfattarcn ha:: ;::nsett det
önskvärt att grunda toiiciingen av processernas aktil"itet på eit så sto.rt rnate-
rial som möjligt. Den lokala sariationen *xemplf.fieras n:ecl o;:ientc::i.ngs1:estäm-
ningar från en undersökningslokal {Fig 30}. Sanrmanstä11n:.ng*n a'; trta.{rnateria-
Let omfattar en anaL;-rs sy
a/ arLentcring (Fig 28),
hz' imbrikation (!'ig 28) samt
c/ blockens omlaging (stupningsawikelse) vid otrika" gradi*nåtuite::va1i {årig29},

3,7.2 Blr:ckens oriente:'i.ng vid oLika gradient

Blockens orientering. I varje provruta har den procentuetrla andelen
bLock ori.enterade i siuttningens lutningsriktning l:*räknats, Därrid har sådana
block ansetts ligga i sluttningsr:.ktningen, sotrrl är orienterade ånorn en seldor
ornfattanEie 90o med biselitrisen i stuttningsriietningen. I detta sar:nrnanhang trar
ingen hänsy'n tagits tii.l om blocket stupat i eller rnot sluttningen. I figur 28å
har en sammanstälhring gjorts över andelen material crienterat i sLuttningens
Iutningsrii<tning, beräi<nat för sarntliga provrutor inom 5 graders gradientinter-
vall, Författaren h.ar valt att redovisa medianvärdet av den procentueila ande*
len per gradientintervaLl. Variationsbredden kring medi"anvärdet uppgår till
högst 3,A*LbVo inom de enskilda lokalerna.

Av figur 28rA framgår att ett tydli.gt sarnband föreligger mel"Lan gradient och
blockorientering. \rid ökning av gradienten t o m intervailet i0-20o, sker en
successiv ölcning av andelen hlock orienterade i siuttningens imtni.ngsril<tning.
Vid gradienter överstigande 20o minskar successiW andeien block orienteracle
i siuttningsriktningen, oeh inorn inter"r'allet 35-400 saknas en. anarkant oriente-
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Fig 28 Blockorientering oeh imbrikationsgrad vid olika graöentintervall'
Block orientation and imbrication at different gradient intervals.

ring av blocken. Vid gradienter överstigande 40o kan en tydlig tvärställning av
blocken konstateras (jfr tr.ig 30). Resultatet överensstämmer med det av R Dahl
förda resonenoanget om blockorientering. Dahl anser att l2ingdaxeln vid Iägre
gradienter har ett tydligt maximum i sluttningens rikbning, men att man vid stör-
re gradienter kan iakttaga maxima både i sluttningsriKningen och vinkelrätt mot
denna (R Dahl, L966a, sid 67). De av ftirfattaren erhållna medianvärdena av den
procentuella andelen material orienterat i sluttningens lutningsriktning, är obe-
tydligt Iägre än de, som av Schweitzer angivits som typiska för transportpåver-
kan i blockhav. Schweitzer anger att transportpåverkade blockhav karaktäriseras
av att 60-7|Vo av liingdaxlarna är orienterade i sluttningens lutningsriKning
(Schweitzer J.968, sid 52).

Blockens imbrikation. Imbrikationsgraden har använts sorn ett mått på
transportpåverkan inom olika gradientintervall" För att faststäl1a imbrikations-
graden har en beräkning gjorts över andelen block orienterade i sluttningen, men
stupande mindre än sluttningens gradient. Den procentuella andelen sådana block
har beräknats för varje enskild provruta. De på detta sätt erhålLna procenttalen
utgör ett relativt mått på imbrikeringen. Vid sammanställningen redovisas me-
dianvärden av imbrikationsgraden per tio graders gradientintervali (Fig 28:Bi.
Blockens imbrikation kan exemplifieras med figur 13, som visar förhållandena
inom lokal 1I (Rundtind, granit).

Av figur 28:B framgår att imbrikationsgraden ökar med ökad gradient. Detta
visas även av figur 30. Den ökade imbrikationsgraden tolkas som en successir,"t
ökad transportpåverkan med ökad gradient. Gradienter överstigande LOo med-
för ökad transportpåverkan på blocken. Vid Iåga gradienter kan dock blockens
stupning awika markant från markytans lutning, genom inverkan av frosthäv-
ningsprocesser och transport i kombination med dessa (ifr tr'ig 29).

Blockens omlagring . För att ytterUgare belysa och särskilja transport-
och frosthärrningspåverkan har stupningsawikelsen beräknats för varje enskilt
biock. Awikelsen har satts som en indikation på omlagring av block vid olika
gradient. Stupningsavvikelsen har defi.nlerats som skillnaden i stupning
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Bloen<orienteri.ag {ab-planen} i provrutor med oLi.ka gradient. Lovikfjel.ls väst-
slutåning (område Å, lokatr 32), §ehrnidts arit, nedre haivktrotet. a) gradient 10o,
b) gradient 20o, c) gradient 30§.
tslock orientation {ab-p}.anes} in test squeres wi.th different gradients. Ttre
wester^sr s3.ope of Mt. Lovikfjell (area A, site 32)" Schmidt"snet, the lower
hemisphere. a) gradåent 10o, b) gradi.ent 20o, e) gradient 30o.

Fig 30

J



t0ä

(grader) mellan blocket och sluttningen. Ingen hdnsl'n har tagits till om blocket
stupar i sluttningens lutningsriktning eller mot densamma. Den maximala av-
vikelsen kan därför uppgå tin 90o. Materialet redovisas i form av ett samman-
ställande diagra,m där, för varje provruta, medianvärdet av stupningsawikel-
serna har satts i relation ti1l siuttningens gradient (Fig 29).

Av figuren frarngår att stupningsawikelsen tenderar att avta med ökad gradient
inom inte:srallet L0-150, samt att denna tendens bryts metrlan L0-20 grader,var-
efLer awikelsen ökar naed ökad gradient. Detta resultat tolkas som att frosthäv-
ningspåverkan dorninerar vid lägre gradieinter och sluttningstransportpåverkan
vid högre.

Vid den förda diskussionen om blockens orientering har ingen hänsyn tagits till
de enskilda blockens storlek. Som visats i kapitel 3.6 varierar blockstorleken
i relation tilI ursprungsbergart och Iäge i sluttninge. Btock i branta sluttningar
har genom en lägre vittringsgrad större storlek, och därmed också större poten-
tiell energi. Detta kan givetvis förstärka blockens riktningstendenser inom de
gradientintervall där blockorienteringen mer eller mindre bestäms av tyngdkraf-
ten och direkta relationer tiil andra block. Blockstorlekens variation med gra-
dienten har således i.nneburit att mätningarna kommit att utföras på olika mate-
rialstorlekar vid oli.ka gradient.

3.7.3 Sarnrnanfattande synpunkter

Vid en granskning av de ovan presenterade uppgifterna om orientering, imbrika-
tion och stupningsawikelse framträder vtssa betydelsefulla gradientintervall,
inom vilka vissa processer har mer eller mindre dominerande inflytande på
blocktravens morfologi (jfr även kap 5.1).

Gradientintervallet 0 - 15o: Enom detta intervall kan en begynnande trans-
portpåverkan skönjas genom en med ökad gradient successivt ökad andel material,
orienterat i sluthingens lutningsrikbning. Bloeken är till största delen omgirma av
finare material (kap 3.4). Detta leder till en orientering genom transport i flyt-
jord och genom påverkan av frosthärrningsprocesser. Det senare visas av densto-
ra stupningsawikelsen och den låga imbrikationsgraden. Inom gradientintervallet
dominerar strukf,uunarksformer präglade av frosthävning och frosthävning i kom-
bination med sluttningstransport (jfr kap 3.8).

Gradientintervallet 15 - 20o: [rom detta intervall är merparten av blocken
orienterade i sluttningens lutningsriktning. Bloekens stupningsawikelse och öka-
de imbrikation tyder på att transportpåverkan är av större betydelse för blocko-
rienteringen än frosthävning. Btidei (1"960 sid 68) anger att gradientintervallet 7,5
- 15 ä 20o karaKäriseras av solifluktion påverkande hela den upptinade jordmas-
san. Inom gradientintervallet (15-200) förekornmer den högsta frekvensen flyiionds-
valkar. (jfr kap 3. B).
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GradientintervalLet 2E - 35o: Inom detta lnterv,all avtar successivt arrta-
let block orienterade i sl"uttniergsri.ktningen. Blockens stupni.ngsawikelse och
imbnikationsgrad ökar. Vid transport inorn detta intervall kornmer ytblocken
till största delen att påverkas av relationerna till andra block och inte av om-
givande finrnaterial (jfr kap 3" A). Eniigt tstidel (1960) ökar inflytandet av ytav-
spohring inorn detta intervall"

Gradienter översti.gande 35o: Blockens orientering tyder på en suc-
cessiv övergång till en diz'ekt påverkan av tyngdkraften. Detta visas av den ö-
kande tendensen till tvärstäilni.ng av block och den höga imbrikationen och stup-
ningsawikelsen. I litteraturen anges att en övergåag tili gravitationspåverkad
transport sker vid dessa gradienter" Btidei (1959) anger ca 30o som gräns för
gravitatio-nspåverkan. Cailler.r-x och Taytror (1954) anger 27o som gräns, Piirola
(1969) 25o sarnt Strörnquist (L965) och R Dahl (1966a1 graelienter överstigande
25o. Resultaten i denna undersökning visar att övergången torde ske inom ett
relatil'i stort gradientintervall beroende på bl a sluttningsformen och mate-
rialets beskaffenhet.



105

3" 8 STRUKTUITMÅRKEN§ UPPT}lÄDÅ]dDtr l,IiN Otii,-i-.\ GFÅDIENT

3.8.1 trntroduktion

Vid fiiltusldersölmingärna av de oLika i*kaLerna har inventeri:lgar gjelrts av oli-
ka farrnelernent hrildade genom frer st sot'[ering ceh,ienler sluttningstransport.
Som sarnlingsl:eteetr«aing ftir sådane forn:er ha:r forfetLa.ren valt att använda be-
nainrning*n strukturroal'k {jfr neclani, Vi.d inventeringen her formernas re-
lation tiil gradienten särskilt heakltats. Irrventeri::gen är ett kou:,pl*ment till un-
riersökarngen äv ytbX.ockens oriente::ing qkap 3" ?i. Eåda '-:ndersö1«ilngarna be-
handlar raed utgångspu:rkt i olika pr'imärrnat*ria1, örhålland.en in*m likartade
ornråden i bloekhaven, Unde::sö1*ringen ar" si;:u]t'uurroark har syftat tili att ge
underlag far en toikning av de clika prec€s€iern.ås omfatLning och airtirritet vid
otrika g::ailientn sa.mt tiii en beskrivniag a-rz några ftir blockhaven karakteristts-
ka formelement. En vikti.g frågestälI-i:ing har v*rit vi.lka stru*:[urmarksforrner
som imri enses iämpliga scm i.nciikatorer på de niir*nda processerna., samt §arn-
i:antiet rne.l"lan sådaaa former och gradå*ät€n"

Err ftirutsäthing for att distinkta forrn.*1*:::.est i:ildade gencm frostsorteri:ag ochy'
e1Xer tr:anspor:t eka.3"1 kunna hiidas i hlosldiaven b'r god tilXgang på finare material
i relati.on till anCe].en bl"ock. i anne-t fal.]" k*mrn*r blockiravets rnorfolcgi att präA-
las av i scort sett fornr.iösa blocksluttmr"gar" Då den *töreta andelen finmaterial
ftirekorerrurer i områCen med E$/nn.§amma b*trngelser ftir trostvittritrg, furnehär
detta att formerna i allmiiniret uppträder på flackare ytor etrler i struttningar, viI-
ka tiLLfors rnaterial. från högre lig;gande *mr'åden {jfr kap 3.4, 3" 5), Få grundav
olikheter mella:r oli"ka bloekhav är anelelen struhurmark i törhål"Lande till. dento-
tana areale*. srrår att ange" En uppskattnlng gru:dad på Ce tir denna undersöim.furg
upprättade geornorf«:lcgi.si<a icartorna (jfr kap 3" 3), visar att strukturrnarken ut-
gör mellan :.lS aet- L/2 av hlcckhavens areal"

Ru.dberg anger att grovL, frostspr'ängt rnate::ial domj.nerar 3tor:na inorn blockhaven,
och att grusöarnas andel inorn många områrlen understiger lYo av totalanealen. So-
i.ifiukti.on anges påverka närmarel.007nä'/ i:rerk5rta.n (Rudberg 1954, sid 207).

Detta kapitel in"leds rned en alirr:än diskussicn a'r terminologi och kLassificerings-
system, sämt teorier orn de olilia strukturmarkstypernas genes. Den egentliga
presentationen av undersökningens resultat föregås av en diskussion om de av för-
fattaren valda typernas värde scm indikatorer på olika proeesser. Resultatet pre-
senteras i forrn av ett fr:ekvensdiagram, upprättat 6rå basis av den procentuella
andeien forrner av varje r-andersökt t3p, per graclientintervall (jfr kap 3. 3).

3.8"2 §5rsternatik och terrainalogi

tr tritteratur"en förekorrmer ett flertatr systernatiska beskril,r,ingar av struktr.lrmarks-
former" Det föreligger dock ingen kansekvent genetisk indelni"ng. De flesta indel-
ningarna än gjorda på rnonfologisk basis, vilket innebär att de oftast ger uttryck
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för de specifika undersöloingsområdenas fonm.element. Vissa svårigheter att
jåimföra olika beskrirrningar av strukturmark föreligger därigenom att:
a/ IndeLeingarna har karaktär av regionala beskrivningar och behandlar därmed

endast de för området aktuella typerna.
b/ Terminologin i ailmänhet är så olikartad att den leder till begreppsförvirring.

Samma form kan ha olika benåimningar, eller sarnma benämning kan ha an-
vänts för genetisld skilda former.

c/ hogen av de i Iitteraturen tidigare presenterade indelningama är konsekvent
grundad på formernas genes. Detta innebär svårigheter att, med ledning av
en given formt5p, associera till formbildande processer, vilket i sin tur för-
svårar anvåindande av olika former som processindikatorer.

De nämnda förhål.landena medför att ingen befintlig indelning direkt kau anam- -
mas för denna undersöl«rings syften.

Bibliografier över arbeten som behandlar struktunnarksformer och klassifice-
ring av dessa förekommerhl a i Sharp(1942, sid274 ff), Washburn (1-956, sid
823 ff), Tricart och Cailleux (1961, sid 194 ff), J Lundqvist (1962, sid 4 ff) samt
i Tricart (1970, sid 287 ff). I följande genomgång kommer därtör att behandlas
endast sådana arbeten, som är av direkt intresse för denna undersökning.

Den första klassificeringen gjordes av Meinardus (1912, sid 15 ff). Denne sär-
skiljde, alltefter formernas utseende, fyra olika typer: rr§teinstreifen, Stein-
netze, §teinringert samt nSteinfelder oder Bloclaneere mit Erdinselnn. Som
samlingsnamn för dessa fornner angav Meinardus terrren rrStrukturbodenrr.

Bergström (1912, sid 335 ff) upprättade den första klassificeringen efter svens-
ka förhåltanden. Denne begränsade sig dock till en indelning av olika polygona-
la mönster, vilka sammanfattningsvis benämndes frrutmarkrr.

Högbom (1914, sid 258 ff) modifierade Meinardus indelning. Formerna indelas
enligt Högbom i två huvudgrupper, benilmnda rtsteinstreifenrt och nPolygonbodenrr.
Den första gruppen sades vara ett flytjordsfenomen och den andra beskrevs som
ett resultat av frosthävning. rrPolygonbodenrrangavs motsvara den svenska benäm-
ningen rutmark. Högbom angav ingen samlande beteckning för de båda grupperna.

Beskow (1930, sid 629) upprättade ett system, som skiljer sig från de tidigare.
Indelningen grundades på variationer i blockinnehåll, lutning och vegetation. Be-
skows schema upptar tre lutningsintervall, tre blockhalter, samt anger vegeta-
tionen som rik eller ringa. Som samlingsnamn användes rrStrukturbödentt. Be-
skows indelning är till synes genetisk, eftersom de i sehemat ingående kompo-
nenterna påverkar genesen. Dock anges inga mått på de olika variablerna, var-
för denna indelning kan betecknas som huvudsakligen beskrivande" För uppkomst
av strukturmark krävsrenligtBeskow, en samverkan mellan flera faktorer; geo-
logiska (lutningsförhållanden, kornstorlek, blockhalt), klimatiska (grundvatten-
djup, fryshastighet, tjäldjup) samt biologiska (inverkan av djur oeh vegetation).

Sörensen (1935, sid 64 f) upprättade en indelning grundad på skillnader i jord-
art, gradient och vattentil§ång vid snösmältning. I tabellform uppställdes dels
typ av material - heterogent och homogent, dels vattentillgang. §åväI uiaterial
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som vattentillgång indelades i undergrupper, viika i kornbination ger olika
formelement" Vattentillgången anges i stigende skala. Gradienten, vilken
inordnas under varie rnateriaJ.grupp, ailges i en tregraclig skala från branta
titr.L flacka sluttningar. Sörensen använde termen "Strukturhoden" som sam-
lingsnamn. Undersökningen som ligger till grund för det upprättade sche-
mat, utfördes på nordöstra Grönland" hrdetrningen är ett försök att kombi-
nera former och processer"

Troll (1944, sid 544ff), Tricac och Cailleux (1961, sid 125 ff),samt Tricart
(1970, sid 87 ff) indelar formerna i två truvudgru.pper, rnönstrade och amorfa.
TrolL i:enämner grupperna 'rFrostmusterbödenrr och r?Amorphe Frostbödenn'"
Den första gruppen indelas i underavdelningarna "§trukturkrödenil och rrTex-
turbödenrt" I Trolls undersökning anr.ändes ej begreppet t'Struldurbödenr? sorn
samlingsna:rrR, utan sona ireteckning för mark med ru-tmönster. Tricart upp-
tar i:etydJ.igt fler underavdetrninga:: i de två huvudgruppernae vilka av honom
benärnnes rrScls ä figr.rres gåometriquesn och 'fSols amorphesrr. Som samlings-
narnn ange s ? | Fov'rnations supe rdicie lie s pe riglaciai re s ".

Båda dessa inde]:ningar är beskrivande, grr:ndade på formernas y'tmönster
och på marklSpen.

G Lundqvist (1948, sid 369 ff, l-949, sid 336) använde sarnrna indeiningsgrund
sorr Beskow, inrJelningen baseras på gradient, vegetation och markens block-
innehåll, I G L,.rndq-rists indelning reducerades iutningsklasserna till två - ho-
risontell respektive lutande mark" Indelningen är, i likhet med Beskows, i hu-
vudsak l:eskrivande.

Washbr.lrn (1950, sid B f, i956, sid 825) upprättarie en klassifikation grundadpå
formernas y-intorfoiogi, bestäurd genom förekomst, respektive avsaknad, av
grövre, sorterade frai<tioner" Washburns schema är uppdelat i fem huvudgrup-
per. Dessa benä:nnes'rcirclest', "netst', rrpclygonstr, ttstripesil och Itstepstr.
Varje grupp uppdelas i undenavdeh:ingar benämnda "soded" respektive rrnon-
sortedr?, Som samlingsnamn användes termen t'patterned ground" i sarnmabe-
tydelse sorn termen rlStrulcturbodenr? anvärrts av bl a lVleinardus och Sörensen.
Washburns indelning baseras till största delen på fältstudier i nordvästra Ka-
nada, viiket, Liksr:m fö:: rnånga andra scheman, begränsar antalet former i
schernat till de för regir:nerr t5,piska. Bn naekdel med V[ashburns indelning är
att den är helt grundad på markens 3'Lstruktur. Former rned likadad genes kan
därigenorn hänföras till skilda huvudgrupper. Till schemats fördelar hör dess
överskådJ.ighet och utbyggbarhet, samt att, i motsats titJ. många andra undersök-
ningar, inga forroer benälnnes efter storlel<en på det i formerna ingående mate-
rialet. Så har exernpelvis vari.t failet i gdngse svensk terminologi (ex stenström-
mar, stenringar).

J Lundqvist (1962) tillämpade Washburns indelningsmönster för en sammanställ-
ning rörande frostmarken i §verige. För att göra indelningen tilLämpbar på
svenska förhåLlanden tilifogades nya huvudgrupper, vilka även de uppdelades i
underavdelningar beniirnnda rrsortedrr respektive rrnonsortedrr. J Lundqvist (L962,
sid 97) föreslår en svensk ternrinologi för Washburns former, men föIjer i det-
ta sarnmanhang ej dennes grundprincip, utan anvd.nder sig av en modifikationav
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tidigare svensk terminologi. Detta innebär att for:rcernas beniimning kommer
att anknytas till det sorterade materialets storlek. En sammanställning av for-
meflras genes presenteras i en tabell (J Lundqvist 1962, std 88). Genesen sätts
i relation till bland annat uppfrysning och transport i förhållande till variatio-
ner i snötäcke, mark och vegetation. Formerna benämns sammanfattningsvis
rrpatterned groundr'. J L.undqvist (1969, sid 117 ff) har senare modifierat detta
schema. De formbildande processenla och formerna betraktas som en funKion
av vissa förutsättningar. Formerna indelas i gruppernarrtiälfenomen, frost-
sprängning, strukturmark och flytjordrr.

Bird (1966, sid 185 f) har modifierat tidigare scheman, och indelat frostmar-
ken i former bildade på horisontell respektive lutande mark. Underavdelning-
ar har erhållits genom uppdelning i otrika marktyper. Schemat saknar dockmöj-
ligheter till presentation av många olika typer, jämfört med övriga indelningar.
Som samlingsbeteclSning använde s termen I rpatterned groundr t.

Som framgår av ovanstående sammanstätlning varierar terminologin såväl för
de enskilda formerna som för sammanfattande benämningar. I rnånga arbeten
betecknas formerna som t5per avtf§trukturbödenrt (Meinardus 1912, Beskow
1930, Sörensen 1935). Synonymt har termen I'patterned groundrt införts (jfr
Washburn 1OsO1, och vunnit stor spridning I litteraturen. Författaren anser
termen trstrukturmarktt lämplig som samlingsbeteckning, eftersom den om-
f.attar fonvrer bildade genom såväI frostsortering som sluttningstransport.
Som beteckningar på de enskilda typerna är Washburns terminoLogi att före-
draga framför den av J Lundqvist (1962) föreslagna svenska terminologin, i
vilken former:ra benäruns efter vissa materialstorlekar.

3.8.3 Unde r s ökta st rukturrna rkstype r
Under fäItarbetets gång visade det sig att endast tre typer strukturmark före-
kom i tillräckligt stort antal inom blockhaven för att anses vara lämpliga som
processindikatorer.

De tre typerna kommer i det följande att benäm.nas:
1/ polygonmark,
2 / bLockströmmar (sorted stripes),
3/ flytjordsvalkar med blockfront (sorted steps).

Termen polygonmark motsvarar vad som i Washburns indelning uppdelas i
Itsorted circlesrr, ttsorted netsft samt itsorted polygonsrr. Dessa former kange-
hetiskt föras till samma grupp, då de av Washburn angivna skillnaderna endast
berör ytmönstret (jfr Washburn 1956, sid 827, 830, 831). Därmed motsvarar
termen även Högboms benämning'rPolygonbodenrt (Ilögbom L909, sid 51 ff). För
de två övriga formerna användes J Lundqvists (1962) svenska benämningar på
motsvarande former i Washburns terminologi.

Ett flertal teorier föreligger angående struKurmarkens genes. De flesta åir base-
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rade på diskussion av forrnernas utseende, snarare än på undersökningar av
de alCiva processerna. TeorierTra har i de fl.esta fali myeket ge:nensarnt,frarn-
för alLt rörande prirnära förutsättningan för och hurmdsaktig process vid for-
mernas biidning. För att förklara strui<turrrarkens for:mrikedom föreslogPo-
ser ett polygenetiskt hildningsrnönster, med flera samverkande processer för
biLdning av de olika forrnerna (Poser 1931, sid 226).

Presentation och sammanfattande diskussione:. över olika skcior fir:ns bl a i
Cailleux och laylor (1954, sid 45 ff), Washburn (1956, sid 838 ff), §harp {L942,
sid 284 ff) samt i Tricart (1"9?CI, sid 89 ff). I det fätiande kommer därför endast
att behandias förutsrittningar för de valda t.lruernas uppkomst, sarnt olika teori-
er för deras genes.

P o J.y gonm a r ke n kan beskri.vas som fclurer bestående av sorterat material,
arrangerat i polygonala eller cirkelformiga ;.tn:önster. Formerna är av olika
storlek, liksorn även det sorterade materiaiet. Folygonerrias centraia deLar be-
står av finkornigt material rned hög kapillariter och tjätskjurande fönmåga ijfr
kap 3. 5), Inorn biockhav med liten tillgång på finare material i markS'tan upp-
träder, i stället för väl utvecklade poiygcnmönster, cirkelformade finmaterial-
koncentrationer i den i övrigt blocktäci<ta mark3.tan (jfr Fig 32 och 33). Former-
na förekommer i ornråden rned ringa iutning (jfr Fig 8, I och 14).

Högborn förklarade polygonmarkens genes som ett resultat av tjäIskjutning i fin-
materiai (Högbom 1gcr9, sid 51" f)" Som förutsättning angav Högbom en primärt
oregelbunrien fördelning av grövre och finare material" Vid frysning expanderar
finrnaterialet och pressar grövre material ut från omtåden:rr.ed rik tillgång på
fir.rnaterial. Enligt llögbom kan formerna således sägas värå €rr funktion avfrost-
hä',rning och utåtpressning av sraterial.

Liknande teorier har framförts av Bergström (1912, sid 335 ff) och Hamberg
(1915, sid 593 ff). Hamberg, och i viss mån även Bergström, diskuterade möj-
iigheten av att finmaterialet '?pumpas" upp mellan blocken genom frostens inver-
kan. Meinardus förklarade den primära skiiinaden i materialfördelning sora ett
resultat av skillnader i frostvittring, 'rilka har skapat finmaterialcentra, vari-
från det grövre materialet pressas ut vid frysning (Meinardus 1gi-2, sid 18 ff).
Samtiiga dessa forskare anger att formerna förekornmer inorn områden med
ringa lutning.

Beskow förklarade potrygonmarken som ett resultat av frosthär,ning oeh material-
sortering inom områden med ringa lutning, god vattentitrigång och i avsaknad av
vegetation (Beskow 1930, sid 626 ff). Polygonmönstret förkiarades genom rnate-
rialtransport rnot avkylningsy'bor, dvs marlq'tan oeh marksprickor (jfr kap 3. b),
sanrt genom differentierad frosthävning (jfr Taber 7929, sid 428 ff). Den diffe-
rentierade frosthärmingen ger upphov tiii områden rned störl.e hävning, dvs fin-
materialområden, varifrån materiai transporteras utåt genom glidning i mark-
ytan.

Orwin framförde en liknande teoi:i, men ansåg att frosthär,ning och transport
rnot avkylningsy'tor är tillräcklig förklaring av genesen (Orwin L942, sid 5 f).
Frosthävning och därmed sammanhängande transport mot avkylningsS'tor, har
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dessutom angivits som tänkbara orsaker av bland andra G Lundqvist (1948, sid
382 ff), Washburn (1956, sid 831 f) samt J Lundqvist (1962, sid 19 ff).

Differentierad frosthävning har angivits som förklaring av bland andra Poser
(1931, sid 200 ff), Troll dL944, sid 674), Tricart och Cailleux (L961, sid i.26ff)
samt Tricart (1-970, sid 89 ff).

Sörensen angav som förutsättningar för polygonmarksbildning; rnark rncil gocl

vattentillgång, avsal«rad av vegetation samt ri.nga rnark3'telutni.ng {$örens*niS35,
sid 64 f). Formernas genes fönklarades med frosthär,'ning rieh riärrned påföLjaneie
konvektionsströmmar i rrarken, vilka ger upphov tiil ytmönstret. Ävee Grippför-
klarade fr:rmerna som ett resultat av konvel<Lionsströmmar i marken (Gripp i929,
sid 154 ff).

Av sarnmanställniagen framgår att de genetiska teorierna kan sanomanföras till
minst fyra huvudgrupper, vilka sarntliga förutsätter frostaktivitet för -raate::ial-
sortering. Gemensamma grunclförutsättningar för fontrernas bildaing, såscm li-
ten lutning, Sod vattentillgång, ringa vegetation sarnt förekotnst ar,'tiälskjutande
fral<tioner, kan oekså uppstäilas.

Med ledni.ng av de beskrivna detaljförloppen kan följande gn:ppering göras:
1/ Utpressning av grövre material genorn frysning *ckr expansii:n av fi.nmaterial-

koncentrationer (Högbom, Bergström, Hamberg, Meinardus)"
Z/ §trörnmar i materialet, resu.lterande i materiaLsortering (Gripp, §Srensen).
3/ Differentierad frosthävning (Poser, Troll)"
4/ Transport mot avkyLnings5,tor (Beskow, Orwin, Washhurn r* fli.

I kapitel 3. 5 har den vertikala kornstorleksfördelningen i bI a polygonmark be-
skrivits. Kornstorleksfördelningen karaktäriseras av en successivt ökad andel
grövre fraktioner mot markytan. Lilarande materialsortering har konstaterats
vid experimentella försök i köldlaboratorium. Resultaten tyder på en genomgåen-
de frostsortering av materialet i vertikal Ied. Vid sorteringen transporteras fö-
reträdesvis grövre fraktioner av friktionsjordskaraktär. Laboratorieförsöken
har dessutom visat en lateral materialsortering i markytan. Denna transport sker
under upptiningsfasen, genom glidning av material ut från det mest frosthävda
området. I polygoner motsvaras detta av det centrala området med finare frak-
tioner (jfr ovan)"

Ovan redovisade resultat; frostsortering i vertikal led och lateral transport i
markytan, visar att de teorier för polygonmarksbildning som förutsätter enma-
terialcirkulation, knappast är tillämpbara. En sådan utveckling skulle ge enmer
heterogen materialfördelning i vertikal led.

Författaren anser att eLt tänkbart bildningsmönster för polygonmark är trans-
port mot avkylningsytor, eventuellt i kombination med differentierad frosthäv-
ning. Ytstrukturen initieras av uttorkning och sprickbildning (jfr Orwin L942,
sid 8). Uttorl«ringen kan ske genorn frysning (differentierad frosthävning).
Sprickorna tjänar som avkylningsytor till vilka materialtransport sker.

Polygonmarken kan, med ledning av bildningsmönster och uppträdande inom
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områden med ringa lutning, anses \rara en god indil<ation på omyåden tnour vi1-
ka frostsortering är en doryrinerande formbiLdande process"

Blockströmmar (sorted Strlpes) kan beskrivas sorn i strrfttniugens lutnings-
riktning liggande band av grövre, soxterat material (btroc[<, sten]" Formrerna
kan förekomma enski.lda, eller i grupper orn flera parallella blockströ:nmar.
Forrner:ras storlek, liksom det inbördes avståndet raen].an paraltretrla bloehström-
mar kan vara otr"ika. I de faLl där blockströn:mar förekornmer med neiativt litet
inhördes avstånd (1-2 rn), är mellanltgga.nde marky'ta väLvd så att blocl«rateria-
let kom.mer att ligga i fåror" hrom de undersökta btrockhaven förekomrner block-
strörnmar där frnmateriaititrlgången är god, t ex !. områden mred konvergerande
transporb (jfr kap 3.4) eiler nedanför piatåornråden med hög finmater!.alhalt (jfr
Fig 8 och 9). Den vevtikala strul<tu.ren känneteelcras av btrock överJ.agrancle fi.na-
re m.aterial. BLocken kan vara imrbri.kerande, och är'ci.L1 största deLen oriente-
rade i sluttningens J.utningsri.ldning.

Förutsättningar för fornnernas uppkonestär, enLigt Beskow, god ti.lIgång på sten
samt branta sluttntngar (Beskow 1930, sid 629). Sörensen ängav eolrr förutsätt-
ningar; heterogent material, rik vattentiligång samt branta eller måttliga lut-
ningar (Sörensen 1935, sid 64 f). G Lundqvist har dessutom angivit att rnarken
skall vara vegetationsfattig eltrer heit sal«ra vegetation (G Lundqv!.st 1949, Fig
1).

Formerna anses allmåint varå en funktion av eJt samspel meiLan frostsortering
oeh sluttningstransport. Ett vanligt symsätt är aft polygonmarken övergår till
bloct<strömrnar med ökad gradient. övergången sker via po}.ygoner rrtdragna i
slutfuringens lutningsril<bning. Denna övergång beskrivs bl. a av Orwi"n (1942, Fig
6), Washburrt (3.956, sid 826) samt Tricart {1970, sid 93 f}" .T Lu:idqvist beskri-
ver blockströrantarna sonn ett resuLtat av samver:kan mellan sluttningstranspor"t
och uppfrysning (.T Lundqvist 1-962, sid 88, i.969, sid 123)" J Lundqvist påpekar
att former:ra, förutom genom utdragna polygoner, kan biLdas genom sluttnings-
transport från högre }iggande blocksarnlingar, samt genom uppfrysni.ng av btrock
i fåror orsakade av ränniLar etc (J Lundqvist 1969, sid 124).

I ett flertal undersökningar diskuteras ingående inom vilka gradi.entintervall po-
lygonrnark övergår i blockströmmar. Följande gränsvärden ånges:
zo -7o (Bfldel 1960)
30 (Goldthwait 1940, Klatka 1961)
50 (Antevs 1932)
50 -7o (Patterson 1940,'Sharp 19421
2.5o-7.5o (CaitrLeux 1948, Cailleux och Tayior 1954, Tri.car-t 1970)
30 -74 (Washburn 1956)

De blockströmmar som. undersökts i sarnloand rned författarens fältarbeten, och
elevarbeten, uppvisar i sarntliga fali en vertikal materialsortering ured block
överlagrande finare material, samt en blockorientering i sluttni.ngens lutnings-
riktning (jfr t ex Larsson-Nor"6n L969)"

Blockstr"önunarna kan, med ledning av den vertikala struktlr-r'en och i;ioekoriente-
ringen, anses vara goda indikatorer på ornråden där frostsodering i samverkan
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med sluttningstranspor'l, är dornine r:ande formhj.ldande proce s se r"

FIyt jordsvalkar meci hi.,rekf ront (sodced steps) är"terrass* eller loh-
liknande transportformer. Forrnerna är sor.terade i ventil<ali led och i sin trängd-
utsträckning i sluttningen. $en necre begränsningen kransä§ av stora bLock, me-
rlan de övre delarna r"rpphyggs av finare material (.lfr F'ig 34), Lnom de undersö}e-
ta blockåa"ren förekoftlnlel: *n vartant av fl3rtjordsvalkar', vitrka författa;:en be*
närnnt, blockter"rasser, Terrasserna karaktäriseras äv en myckct stor andel
biock cch en l:etydligt mindre atldel finmaterlal i {örhåltande titrl, övriga fl3rljords-
valkar" Typen förekr-,mrner i*cr:: de deiar arr sluttning§arna, ciär en ökad gradient
medför krafbig borlspohi.ng av {inar:e f;:aI<tione r (jfr kap 3.4}.

En betydelseir-tll" fakLor för fo::meinas genes är t jäI"en, vilket hI a påpekats a"'t

Högbom (1914, siC 342). i{ögbora angåv att tjäien i djupare lager förhindrar
markvattnet att s3',rnka under upptining, viLket rnedför ett vattenöversk'ett i
marky'tan ocir jorcifiS,tning. tseskoi,v förkl"arade vat*enörrerskotter i mark34an
som ett resultal ar, öv*rmättnaei i saml:and rned frysningen {Beskorv 1930, siti
624j. \ricl upptining r"e sulterar vattenöverskottet i ökad fi3{l:enägenh.et och
transpor-t" Ilnligt Beskow sker tra*s3:orten genom suc*essiv giidaing *vergiirl-
ptan biidade av srnältande islinser. Beskow (1935, sid 625) ängev som för:utsätt-
ning fär forrnernas uppträciande; tr;nant lutning, sto:r stenrnängd och rLkiig vege-
tation. Sörensen ängav rik vattenirllgång sorn förutsättning fÖr biidning av flyt-
jordsvalkar {§örensen 1935, sid 65}. Benedict anser att fl3'tiordsvali<arnås ge-
nes gynnas av vegetationsfri rnarlr (Beneclict 1970, sid 215i.

Olika författare har angivi.t oltka gradientintervall inom vilka flytiordsvalkar
kan uppträda. FöLjande intervall anges:
so-3oo (Sharp L942)
go-23o (Benediet 1970)

150-200 (Jansson 1957)
z0o-30o (Tricart 1970)

Tricart anser att fornterna biLdas i branta struttningar, samt att de vid gradien-
ter högre än 30o successil-t övergår i osorterade fonmer genofir gravitationsbe-
tingad transport. Även Beskow har angivit hög gradient som. en förutsättning
(jfr ovan).

Andra uildersökningar har vi.sat att forrnerna bildas i sLuttningat"rned lägre
graclient" Benedict anser sålurrda att formerna bilcias geno§l ar.'tagande hastig-
het vid siuttningstransport i blockhav och blockströmrnar" Forrnerna uppträ-
der därför i konkava sluttningar (Benedict 19?0, sid 215). Även Sharp ansåg
att forrnerna bildas i sluttningar med lägre graclient än vad som i<rär's förbild*
ning av blockströrnmar (Sharp llt,12, sid 176). '

Blockanhopningen i fiy'bji:rcisvaikarnas nedre i:egrä"nsning uppstår genom snab-
bare transport i markytan (jfr §harp 1942, sid 293 f). Eniigt Benedict behåIler
flytjordsvalkar, som bildas i l:lockhav, den vertikalsorterade st.rukturen med
grövre material i markvtan (Benedict 1970, sid 215).

De fl5,'tjordsvalkar j, l:lockhav som undersölds av författaren, och i sami:and
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med elevarbeten, karaktäriseras av en vertikal materialsortering med grovt
material överlagrande finare samt en transportsortering med kraftig tvärstäII-
ning och imbrikation av blocken (jfr t ex Jakobsson 1968).

öt<aO graaient och konvexa sluttniugar medför en föråindring av flytjordsvalkar-
nas struktur genom borttrausport av finmaterialet (jfr ovan). Denna förändring
leder till bildning av blockterrasser.

Vissa författare har angivit vegetationstäcke som en förutsättning för former-
nas genes. De av författaren undersökta blockhaven, inom vilka flytjordsvalkar
är rikligt f örekommamde, är till stor del i avsalomd av vegetation. Författaren
anser diirför att vegetation lcnappast torde vara av någon större betydelse för
forrrrernas uppkomst.

SammanfatLningsvis kan flytjerdsvalkarna sägas vana forme:" bildade genom
sl"uttningstransport i sclifluktion. Transporben påverka.r större delen av slutt-
ningens lösmateriaL oah medför därmed en markant påverkan av morfotrogin.
Formema har därför använts som indikatorer på ornråden rned kraftig sluttnings-
transport i soLifltiktion.

3.8.4 Re s ultat av f ältinvente ringen

Resuitatet av fätrtinventeringen har sarnmanställts i figur 31. §ammanstäIlningen
baseras på samtliga observationer i biockhav inom huvudområdena A och B. Re-
dovisningen tur gjorts i form av frekvenskurvor. Kurvor"na visar, för varje typ,
den procentuella andelen av samtliga observationero beräknat per gradientinter-
vall om fyra grader. Antalet observationer per typ är; polygonmark 69, biock-
strömmar 94 samt flytjordsvalkar 116. Varje observation motsvarar ea i"0 en-
skilda formelernent. (Jfr kap 3. 3" )

Av figur 31- frarngår att de högsta frekvenserna för polygonmark, blockströmmar,
respektive flytjordsvalkar förekommer vid 0, 10 respektive 18 graders lutning.
De gradientintervalL inom vilka formerna uppträder är, 0-LBo (polygoaer), 2-3bo
(blockströnrmar) samt 6-330 ltlyt3orOsva1kar).

Den alirnänna fördelningen av frekvenskurvorna visan på ett ökat transportinfly-
tande med ökad gradient. Poiygonrnark och blockströmrnar, vilka bildas genom
frostsortering, respektive frostsortering i kombination med t,ransport, domine-
rar vid lägre gradienter. Det rner renodlat transportbetingade forrnelementet
fly,tjordsvalkar, dominerar vid högre gradienter.

Inga transportbetingade former har iakttagits vid gradienter understigande 20 13fr
Fig 3L). §luttningstransporten kan bedömas som obetydllg inom gradientinterval-
let 0-2o. Den höga frekvensen potrygonrnark, liksom blockorienteringen (jfr kap
3.7), tyder på en dorninerande frostsortering inom intervallet. För transport i
tundrazonen har Rudberg (1954, sid 207) och Btidel (1948, sid 30 ff, L959, sid
313, 1960, sid 68) angivit 20 som lägsta gradient.
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POTYGONffIARK / SORIED NETS
BLOCKSTRÖMMAR / SORTED STRIPES
FLYTJORDSVATKAR / SORIED SIEPS

/-

i0" 20" Jt.l

Gradient

Fig 31" Frekvens polygonmark, blockströmmar och flytjordsvalkar vid olika
gradient.

The frequency of sorted nets, sorted stripes and sorted steps at
various gradieots.

ftrom gradientintervallet G*150 förekornrner den högsta frekvensen poJ.ygonrnark
oeh bLockströmrnar" Dorxinerande formeLement är blockströmrnar, vilka bitr-
das genonn frosthävning i kombiuation med s.truttningstransport. Inom intervailet
för:ekorm"rnande fornoelernent, och blockorienteringen (jfr kap 3. ?), tyder på ett
dorninerande inflytande av frostsortering och solifluktion. §oliflukiionens inver-
kan ökar successivt med ökad gradient" Dessa erfarenheter kan jämföras med
Btidetrs beskrirrning av so.!"iftru}<tionsprocesserna i relation till gradienten (Biidei
1959, sjd 313). En rrepisodisktr sotrifiukblon förekornrner inorn gradientinterval-
Let 2-4u, samt enttperiod!.skfr inom intervallet 4-15 ä 250.

Vid gradienter överstlgande i-5o är flytjordsvaikar dominerande formelernent.
Den högsta frekvensen ftytjordsvalkar förekomrner vid 18o. Förekomsten av
fiytjordsvalkan* liksom blockori.enteringen {jfr kap 3.7), tyder på en successiyL
tilltagande transport i soli.f]"uktion med ökad gradient, tiII intervallet 18-200"
Vid högre gradtent mi.nskar frekvensen flytjordsvalkar, vilket, liksom en ökad
tvärställning oeh i.srbri.kation av btrocken, tyder på en transport som är mer di-
rekt betingad av gravitationen {jfr kap 3. ?). Borttransporb av finare fraktioner
i mudflows eller genorn ökad ytavspolning Leder" tiil att antalet blockströr,nmar
och flytjordsvalkar sueeessi.vt rni.nskar rnad ökad gradient, och knappast före-
kommer vid gradienter överstigande 35o (jfr Fig sX)"

Eiidel har angivit att gradientintervaLlet ?.5*l-5 ä 20o präglas av solifluklion
som påverkar hela den upptinade jordmassan, s k "Eurrchgangs-§olifluctionrr,
samt av ett ökande inflytande av ytavspotrning (Btidel 3-960, siC 68). Biidels
gränser motsvarar garaska väI det i.nterva1l, ireom vilket en successivt ökande
frekvens flytjorcJsvalkar kunnat konst,ateras i denna u:rdersökning (jfr Fig 31).

§
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Fig 32 Polygonmark i blockhavszonen. Kärketjorro. 1 370 m ö h.
Sorted polygons in the block field zone. Mt. Kärketjorro.

Fig 33 Polygonmark i blockhavszonen. Fagernesfjell. 1 260 m ö h. Foto E Jonsson.
Sorted polygons in the block field zone. Mt. Kärketjorro.
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r.ig 34 Flytjordsvalkar i blockhavszonen. Kärketjorro. 1 340 m ö h.
Sorted steps in the block field zoae. Mt. Kärketjorro. 1 340 m. a. s.1.

Fig 35 Miitlinje fiir registrering av sluttningstransport. Fagernesfjell. Foto i augusti
1967.
Base line for recording surface slope transport. Mt. Fagernesfjell. August
L967.
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Uppgifter om vid vilken högsta gradient distinkta transportbetingade formele-
ment uppträder, har angivits i litteraturen. Dessa är givetvis beroende på de
lokala förhållandena inom respektive undersökcringsområde (materlalets stor-
lek och rasvinkel, sluttningarnas form osv). De angivna grdnsvärdena kan
sammanställas:

25o (Piirola 1969)

> 27o (Cailleux och Taylor 1954)
30o (Sharp Lg4Z, Btidel 1959)

Vid gradienter överstigande de angivna värdena förutsätts allnnänt en övergångtill gravitationsbetingad transport och acku:nulation i talus.

Författaren har r-rppstäIit en struttntngszonering baserad på frekvensen struktur-
rnarksformer och formbiidande prccesser ijfr kap 3. 4, 9.7 och b.1)"

Följande gradientintervail har uppställts:
O -2o Hög frekvens polygonmark"

Domine rande f o rmbildande proce s s : f ro st s orte ring"
2 -15o Hög frekvens polygonmark och blockströmmar.

Dominerande formbildande processer: frostsortering och transporti solifluktion.
15 -35o Vid liigre gradienter (<18 -Z0o): ökad frekvens flytjordsvalkar. Do-

minerande formbildande process: solifluktion med kraftig transport-
sortering av materialet.
Vid högre gradienter (>18 -Z0o): minskad frekvens flytjordsvalkar.
Suc ce s sivt ökat direkt gravitationsinflybande på transporten.>35o Inga foruelement bildade genom solifluktion.- övergång tifl talus.
Di rekt gravitationsinflytande på transporten.

De tre undersöl<ba strui<turrna-r^kssrperna ]rar sin högsta frekvens, oeh därmed
också sin optirnala bildningsmiljö, inom tre oiika gradientintervall. Fördetningen
visar ett samband rnellan fonrrtyp och gradient. De oiika strukturmarkst5rperna
kan förekomma inom samlna gradientintervall, vilket visar att de uppstäIldarrgrd.nsernatr egentligen kan betraktas som gränszorler, med en successiv ö,ver-
gång mellan oiika dominerande processer"

Analyseras den påvisade fördelningen av de tre undersökta typerna i förhållandetill de av Beskorv (1930) uppställda faktorerna för strukturmarksbildning, kan
följande jämförelser göras.

Geologiska fakforer: Som geologisl<a fak$orer ångav Beskow j.utning, kornstor-
Iek och blockhaLt. För{attarens undersökni.ng }rar visat att oiika gradienter ger
olikartade vittringsmiijöer och olikartad materialsammansättning, inom olika
deiar av biockhaven (jfr kap 3.4, 3.5 och 3" 6). För blockhavens del är den förs-
ta av Beskows geologiska faldorer den mest betydeisefuLla, oeh de två senare
en föijdverkan av denna.

Klirnatiska faktorer: Till. denna grupp räknade tseskow grundvattendjtry,fryshas-
tighet och tjäldjup. Inom hL:ckhaven ger skiilnader i dränering vid oLika gradient
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en olikadad vattentillgång. Markens vattenhåliande förrnåga påverkas av fin-
rnaterialets kornstorlekssammansättning, vilken är gradientbero,endr-: (jf.n ovan,
geologiska falctorer). hrom de delar av blocktraven som har god tillgang på fina-
re rnaterial, finns dock i de flesta fall förutsättningar för en god ',rattentiil.gång.
Bloekhavsdjupet är ninga, viiket begränsar grundvattenS'tans variationer ijfr
kap 3"  )" Finmaterialets i<ornstorlek :nedför dessutorn i de flesta faii en hög
kapilLaritet med vattenförsörjning av marken över grundvattenytan {jfr kap 3. 5).
Genr:ur kvarvarande tjäIe och tillförsel av smältvatten är grtuiclvattenSrtan ailtid
högst i samband rned snlisr.:ältningen, den period då soiiflul«icnsprocesserna-q
ai<tivitet kan förväntas vara störst.

Vegetationsfai<torn kan inom hlockhaven anses vara av underordnad betyde!"se
(jfr kap S. 2). Av de ar. Beskow nämnda faktorer"na är lutningen den rnest be*
tydelsefulla. Lutningen påverkar övriga geologiska faktorer (kon:storlek,bloek-
halti och vattentillgången" Lutning, vattentillgång, kornsLorlekssarnmansättning
samt tjålningsförtråIla.nden, samverkar intimt vid for:nbildningen. Formvaria-
tionen inom blockhaven kan därför i stort sett ses som en funhion av cie olika
processernas beroende av grariienten (vittring, frosthävning o*h sluttnings-
transport).
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3. 9 REGISTRERING AV SLUTTNING§TIiAN§PCRT

3. 9,1 Introdukti on

Registrering av sluttningstransport har utförbs j.nom en av de undersök[a loka-
lerna, Fagernesfjeil (område B, iokai 12). Undersökningen syfbar till att er-
håtia ett mått på sluttningstransporten inom ett relativt begränsat område,
samt till att utarbeta och pröva en för denna typ av undersökningar lämplig
metodik. Den tillämpade fältmetodiken och utveeklingen av denna har redo-
visats i kapitel 3.3.

En viktig frågeställning har varit orn sluttningstranspcrten i btockhav är av
den storleksordningen, att den kan regi.streras under en relatiW kort mätpe-
riod, samt om så är fallet, hur den lokalt varierar med häns5,n tagen tiiivis-
sa förutsättningar.

Sex mätlinjer har upprättats i områden med skilda förutsättningar för trans-
port. Längs dessa iinjer har lägesförändringar hos marke:^ade block inmdtts.
De därvid erhållna resultaten har använts som ett mått på sluttningstranspor-
ten i mar§tan. Transportförloppet har inte undersötr<ts i. detaij. Det betyder
att vad som i det följande benämns rrtransport", kan ornfatta markrörelser i
form av såväl creep som soliflukbion (jfr nedan). Undersökningen har därmed
kommit att koncentreras till studier av skillnader i registrerbara rörelser i
markl'tan mellan olika miljöer, snarare än tili mer generella processtudier
av olika transportsätt.

Vid diskussion av långsarnma transportprocesser i sluttningar brrukar man sär-
skilja speciella rörelsemönster. Två vanliga benämningar på rörelseurönster
är creep och solifluktion, vilka först behandlades i litteraturen av Davison
(1889) respektive Andersson (1906). Dessa transportsätt kan betrakbas som en
av tyngdkraflen påverkad, Iångsam förflyttning av material från högre till 1äg-
re nivå.

Distinktionen mellan dessa termer har varit föremåi för många försök till tolk-
ning. Creeprörelsen har av Sharpe ansetts ske så långsamt, att långa observa-
tionsperioder krävs för att rörelser skall kunna registreras (Sharpe 1938, sid
21). I sin systematisering av sluttningsprocesser sammanförde Sharpe ereep oeh
solifluktion till gruppen'?långsam fl3tning".

Parizek och Woodruff särskitr.jde begreppen genorl en reppdelning i I'märkbararl
och "icke rnärkbararrprocesser (Parizek och Woodruff l-957, sid 653). Till de
förra räknas solifluktion, och tili de senare creeprörelser. Washburn anger
att de båda transporttyperna kan skiljas från varandra i arktiska områden
(Washburn 1967, sid 10 ff). Creeprörelsen underLättas i dessa områden av en
frosthär,rrings- och en sluttningskomponent, vilka påverkar de individuellapar-
tiklarnas successiva transport utför sluttningarna. I motsats härtill stäils den
transporl som gynnas av god vattentillgång och flytrörelser i finmaterial fuk-
tat över flltgränsen. Denna typ av transport krendrnner Washburn gelifluction.
En lilcrande uppdelning presenteras av Benedict, vilken dock använder sig av
termerna creep respektive solifluktion (Benedict, 19iA, sid 170).
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Även begreppet solifiuki;ion harrarit förernål för diskussianer, § siri definition
förutsatte Anriersson att processen är aictiv iriorn arktiska områden, Cär jord-
flytningen gynnas av god vatteretillgång från smältande snö {Ånciersson i906, sid
e5).

Då termen solifluktiau kommi"t att anvdnd*s fö:'att beskriva jordfLylning incrn
andra geografiska områden, har man sökå införa ter&xer i viika tjäJ.ens hetydet-
se och den perigl"acialamiLjön, särski.ltp*ängteras, Iixernpe!, på sådana termer är
congeliflucticn{Dylik l-951, i.959), gelisalifluction (Czajka i958} samt gelifluction
(Washburn 1967i" Rapp har redovisat cien termi.nologiska diskussionen oeh an-
vänder i sitt arirete ursprungster:aen soLifia"il;tion (Happ l-960, sid 179)"

Eniigt författarens åsikt är ter:nen soiifLukion att föred-y-'agå" De försök tili
uppcielning av rörelsernönster i creep och scliflukticn, sorc gjorts med hastig*
heten som åtsi<ilLnadsfaktor, kan ses som. -vtteret diskutabel. $äreurot är det
uppenbart att de av lMashburn registrerande skili.naderna m*llan rörel.se av eR-
s[akaparttkiar och rnassforfirig transport fore].igger, Dåemeilertid håde frosthäir*
ningskomponenten och den Långsa.mia,a flytr:.i::gen i finmateriaå sa:nverkar i de:i
totala siuttningstransporter:., hrar I foreliggancle unciersöi<n"i.ng ingen åtskiiLnad
gjorts meLlan de iråda transportsätten. Ilen registrerade transporten får därfor
ses som ett resultat av både creep och sclifLuhion"

I litteraturen förekommev rnånga exempei på registre::ing av sluttningstrans-
port" De flesta arbeten behandlar dock fö::hållancien i aneira geografiske om-
råden, eller i andra miljöer än biockhavszonen. Detta innebär att direkta jäm-
förelser ai. resultat erhåli:ra i denna undersökni"ng och örrriga undez'söimingar
är svåra att göra.

Från Skandinavien redovi sas transportregi stre ringenar av R4p ( 196 0) oeh av
Rudberg (1958, 1962, 1964, L9?0b). Rapps undersökning omfattar studier av
solifluktion och ereeprörelser i talus, utanför den egentliga blockhavszonen.
Rudberg presenterar undersöl«tingsresultat både frårr blockhav och andramil-
jöer.

Rudberg har för transportregistrering upprättat särskilda mättr"injer, genom
att med lod mäta in block belägna under en mätlina, spänd mellan två punkter'
(Rudberg 1958, sid 1L4). I områden utanför blockhavszonen har Rudberg dess*
utom undersökt den vertikala transportfördelningen med hjälp av nedpressa-
de trä- eller plastcylindrar (Rudberg 1962, sid 318).

Rudberg har, på grundval av registreringar, beräl«rat den genomsnittliga
transporten i både tundra- och btrockhavszonen (Rudberg 1970b, sid 49). Me-
deitransporten i tundrazonen anges till 2 cmper år och i bloekhavszonentill
0.5 em per år. En lägre transportintensitet inom blockhavszonen har också
påpekats av Rapp (1960, sid 178).

Det av Rudberg redovisade materialet är av stort värde som jämförelsema-
terial till författarens undersökning, då det i stort sett representerar de en-
da systematisld utförda transportregistreringarna från blockhavszonen i Skan-
dinavien.
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Som exempel på undersökningar från andra geografiska områden kan näurnas
Washburn (1967) och Benedict (19?0). Washbum arlger i sin undersökning från
nordöstra Griinland att sluttningstransporten inom gradientintervallet 10-140
varierar mellan 0. I - 3.7 cm per år. För det av Benedict undersökta området
i Colorados alpina region anges transportvärden varierande mellan 0.4 - 4.3
cm per år.

För{attaren har vid mätningarna anvti.nt sig av en metodik likrrande den av Rud-
berg använda (jfr ovan). Författarens metod baseras på insyftning av samtliga
block belägna under två ijver varandra spända mätlinor (ifr kap 3.3 och Fig 35).

Mätlinjerna har lagts i områden med olikartade förutsättningar för transport.
En kortfattad beskrivning av mätlinjerna ges i nedanstående sammanställning
och i tabeLl24.

Mätlin je 1: Miitlinjen ligger i ett område med blockhav och vegetationsbun-
den flytjord. Blocken tillhör till övervåigande del storleksklasserna I och tr. Den
genomsnittliga andelen finfraktion (<0.065 mm) i finmaterialet är 28%. Krönav-
ståndet är ea 15 m, exponeringen sydlig och slutkringens gradient 20o. Mätresul-
taten från denna linje är osäkra på grund av att markeringarrra utsattsför fuerbn.
Mätlin je 2z iVlätlinjen ligger i ett område där markytestrukturen karaktäri-
seras av imbrikerade block och block omgivna av finare material (jfr Fig 36).
Blocken tillhör till överviigande dei storleksklassema I och II. Blocken under-
lagras av 70 cm finmaterial. Den genomsnittliga andelen finfraktion i finrnate-
rialet är L6Vo. Krönavståndet är 26 m, e><poneringen sydlig och sluttningens
gradient 10o.
MätIin je 3: Mätlinjen ligger i ett område med imbrikerade skifferblock i ett
område med blockströmmar (jfr Fig 37). Blocken tillhör tilI övervägande del
storleksklasserna I och II. Blockea underlagras av 40-70 cm finmate.rial.
Den genombnittliga andelen finfraktiou i finmaternlet fu t67o. Krönavstån-
det tiverstiger 50 m, egloneringen är v?§tlig och sluthningens gradient 12-
150.
Mätlinje 4: Mätlinjen ligger nedanför en 3-4 m hög brant i trondheimit.Vid
mätlinjen täcks markytan av imbrikerade troudheimit- och skifferblock. BIoc-
ken tillhör storleksklasseflra tr och Itr. Blocken underlagras av andra block
och av obetydlig mängd finmaterial. E:<poneringen är sydostlig och sluttningens
gradient 18o.
Mätlin je 5: Mätlinjen ligger inom fjäIlets toppområde, vilket domineras av
strulrturmark. Vattentillgången är god rrnder i stort sett hela den snöfria perio-
den, då området försörjs med smältvatten från länge kvarliggande snölegor.
Blockströrnmar är vanliga i området. Blocken tillhör titl övervägande del stor-
leksklass I och tr. Bloeken underlagras av finmaterial. Den genomsnittliga an-
delen finfralifion i finmaterialet är l-670. Krönavståndet överstiger 50 m, expo-
neringen är nordvästlig och sluttningens gradient 5-60.
Mät lin j e 6: Mätlinjen ligger i likhet med mätlinje 5 inomfjälletstoppområde.
Vattentillgången är sämre än vid mätlinje 5, beroende på att sent avsmältande
snölegor saknas och att den högre gradienten medför bättre dräinering. Nedan-
för mätlinjen förekommer transport i flytjordsvalkar. iVlerparten av blocken till-
hör storleksklassema I och tr. Blocken underlagras av finmaterial. Den genom-
snittliga andelen finfraktion i finriraterialet är 2276 Kr&wvståndet överstiger
150 m, exponeringen är sydostlig och sluttningens gradient 18-200.
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Tabell 24 Mätlinjer för registrering av struttningstransport på Fagernesfjell.

Lines for recording surdace slope transpod on Mt Fagernesfjell.

Nr

No

Nrva
möh
Altitude
m a. s.I.

Gradient o

Sl"ope
gradient

Krönavstånd
m
Distance from
crest area m

E:rponering

Slope
orientation

1

Z
ö
4
5
o

lL45
t22A
1100
l_170
]-265
L242

20
i_0
L2/15
18
5/6
1S/20

15
26

>50

>50
ä50

§ydiis (s)
§ydlig (§)
Västlig (w)
Sydostiig (§E)
Nordvästiig (I{\V)
§ydostlig (SEi

Resultatet av transportregistreringen har samrnanställts i tabeller och dia-
gram. I tabell 25 redovisas antaXet transporterade block, medeltransportper
rnätperiod och år samt den maxilnala transpoden vld de olika mättrinjerna.
Medeltransporten är berälarad på samtliga i respektive mätiinje markerade
biock och år. MaximaL tra,nsport är den i.nom neätlinien högst uppmätta trans-
porten under mätperiorten. I tahell 26 redovisas en jännförelse rnellan block-
storlek, andel block transporterade inom respel<tive storiekskiass, sarnt de
olika storleksklassernas andel av den totalt uppmätta transporten. Den i ta-
beii 26 angivna blockstorleken är beräknad på längd* oeh tväraxlarna, då
bloekens läge i flytjord har omöjliggjort en bestärnning av samtliga tre ax-
1ar. tsLocken har i.ndelats i etorleksklasser enligt tidigare nämnd klassindel-
ning (jfr kap 3.3).

I.{arkvattenhalt och firrfraktionsandel ",id de olika mätLinjerna redovisas i
tabell 2?" iVlarkvattenhalten har bestärnts vid två provtagningstillfälLen och
de presenterade uppg.tfterna grundas på 3 prov, tagna i respektive rnätlinje.
VattenhaLtsprGven har tagits i syfte att redovisa skilLnader i vattentiligång
mellan de oiika mätlinjerna, stlarare än att redovisa den aktuella situationen
vid prortagningstilifälLet (j{r kap 3" 3}. Den tota}a sluttningstransporten i mät-
Iinjerna 2 och 3 respektive 5 och 6 redcvisas i figurerna 36 och 37.

3.9.2 Resultat av transportregistreringarna
Den beräknade medeltransporLen vid mätlinjerna 2*6 varierar neellan A cm/äx
och 1. 4 cm/är (jfr Tabetl 25). Den genornsnittLiga transporten är 0. 6 cm/å*,
beräknat på samrna mätiinjers rnedetrvärdera. Det erhållna resultatet visar en
anmärkningsvärt god överensstämmelse med de uppgifter som presenterats av
Rudberg (1964, 1970b). De av Rurdberg redovisade medelvärdena på transport
inom blockhavszonen varierar mellan 0.1 cm/år och 1.7 em'/årr (L964' sidL94),
och den genornsnittliga transporten har angivits tilt 0.5 cm/år (19?0b, sid 49).
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Tabell 25 Uppmätt transpod i samrtiiga mätiinjer.
Surface slope transport, a.Li. recr:rding lines.

Jämförelsen mellan författarefts resul.tat: ocil eie av Ruril:erg presenterade upp-
gifterna, tyder på en geilereilt iåg transport inou'n bicckhavszonene 'yilket är an-
märkningsvärt rned tanke på den tiltr stcr clel tr"ansportpåverkade nr.orfologin (jfr
kap 3.4 - 3.8),

Av tabel"tr 25 framgår att rlet inom den usdersöha lokal*n förekommer ornråden
där ingen mätbar transport kunnat konstateras. Lithr'eclningen äv sådafta ornrå-
den har inte närmare undersöL*;s. MätLinjerna-q representaii.vitet för fjällområ-
det som helhet älr disl;utabei, ined tanke på clet begränsade antaiet lin;er. Vid
Iinjernas upprättande har krav*t på befästa fi;<punleter samt synbara tecken på
transport i första hand avgjcd, valet av mätplåts {jfr l'"ap 3" 3). Födattaren an-
ser det därför trcligt att de redovisade uppgiftellta kan vara något för höga i
förhållande till den tctala transporten i det undersökta kriockhavet.

Ett iiknande förhållande torde råda för de av Rudbeng (1"964! presenterade mdt-
resultaten. Samtiiga resultat av transpcrtregisti:eringar från b].ockhavszonen
som Rudberg publicerat, här'rör från nreithnje:: i r:inråden med formelement
bildade genom transport, dr.s sådana områden där transport kan förväntas (jfr
Rudherg 1964, sid 198i. Fö::fattaren anseir därför att de av Rudberg angivna
värdena, i likhet med de av för{attaren redovisade, kan betraktas som maximi-
värden på transporten i marklrtan.

Av tabell 25 framgår att den största transporten konstaterats i ororåden med
låg gradient (mätlinjerna 5, 2 och 3). Den största andelen transportpåverkade
block finns i de mätlinjer sono ligger i områden med god tillgang på finmaterial.
Inom de mätlinjer, som Ugger i områden med växlande markytestruktur, har
högre transportvärden konstaterats i de områden där markytan utgöres av block
i finmaterial eller blockströmmar, jämfört med de områden där mar$an ut-
görs av imbrikerade block (jfr Fig 36). Tabell 27 visar att den högsta markvät-
tenhalten föreligger i onoråden med låg gradient och god tillgång på finmaterial.

I tabell 26 redovisas en jiimförelse mellan blockstorlek och transport i mätlin-
jerna 5 och 6. I mätlinje 5, som har lägre gradient, har nnerparten material i
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Fi.g BG Transport i mätliajerna 2 och. 3.

Tranqport from the recorcXing iines 2 and B.

sarntliga storleksklasser transporter.ats. I mätlinje 6, som har högre gradient,
har den största transpoden skett i de mindre storlekskLasserna.

Mätlinjerna ligger i områden med likartad blockstorleksfördelning (jfr Tabell
261, och likartad finmaterialtillgång (jfr ovan). Skillnaderna i transport torde
därför kunna förklaras med olikheter i gradient och vattenti[gang (jfr Tabell
27). Dä den registrerade transporten vid noätlinje 5 inte visar några skillna-
der i transportandel mellan olika storleksklasser, har författaren tolkat den
erhållna fördelningen som ett resultat av en allrnän transport i solifluktion.
Denna transport torde försiggå under större delen av den snöfria perioden, då
området successivt tillförs vatten från smältande snölegor (jfr ovan). Det för-
hållandet att övervägande små block transporterats vid mätli.nje 6, har av för-
fattaren tolkats som ett resultat av en periodisk transport vid snösmältningen,
då mark5,'tan på grund av tjälat underlag varit uppblött över flytgränsen. stör-
re block har,genom att de ligger djupare i marken, ej i någon större utsträck-
ning kommit att påverkas av denna transpodfas. Efter snösmältningen är vat-
tentillgången sämre vid denna mätlinje (jfr ovan och Tabell Zt).
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Transport frorn the recordfurg lines 5 and 6.

På basis av- de ovail redovisade resultaten kan vissa sanrband uppstäIlasmellan
transport å ena sidan, och gradient, -v3ffs11- och fi:rmaterialtillgång å andra si-
dan. Sarnmanfattningsvis har den största transporten $oterats i de delar avblock-
havet som har 1åg gradient, god vattentillgång och en mar§testruktur beståen-
de av enstaka block i finmaterial eller blockströrnmar. Den huvudsakligatrans-
porten i dessa områden sker i soiiflulrtion (jfr kap 3.8). Författaren anser att
vattentillgången därvid är av större betydelse iin gradienten (jfr Fig 37, Tabell
27 - mätlinje 5 och 6i. Lilmande iakttagelser har redovisats av Washburn
(1967, sid 117).

Den minsta transporten har notej:ats i de or"nråden som domineras av imbrikera-
de block, eller dä:: bloci<en til.l övervägande del saknar underlagrande finmateri-
al. bnbrikerade biock tycks veri<a br"omsande på transporten i markytan' genom
ökad friktion mellan hl,:cken i förhållande till friktionen mellan block och uppblött
finmaterial. Avsaknad av finmate;:ial rneilan blocken innebär givetvis att frosthäv-
ningskomponenten i creeprörelsen {jfr ovan} får en mindre betydelse för trans-
porl av enskilda biock. Isf,i.nskad anelel finmaterial medför även minskad solifluk-
tion.
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Tabell 26 JämföreLse rnellan blockstorlek och transporL,

Corrrparison of block size a-nd transpor"L.

Tabell 27 Markvattenhalt vid de olika mätlinjerna.
SoiI moisture content at the sites of the recol'ding lines"

Måitlinje 5 MätLinie 6
StorlekskLas §ize class Totalt

TotaI
§tortreksklassl§ize cl"as s Totatrt

Totaii fi MT ry I il- ffT n71V

Åntal block/
Nurnber of blocks
Frocentuell andel/
Percentage per claes

Transporterat antal/ 
|Nurnber of transport-l

ed bloeks i

Transparterat antal,
procent av sarntliga
'n].cick per klass/
Transported number
as percentage of the
total nurnber trrcr chss

Procentueil airdel av
totaltranspc,rten /
Transported i:locks
as pereentage of the
total transport
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4 BLOCKF'ÄLTEN VID VXTTA NGi {JCH idCRFI]-*.,-i,5BOLO

4.7 INTHODUKTiON

trnom huvudomr'åde C (Vittangi-Korpiiomboio) har trvra blc;r:k-iäit detaliunrXer-
söhs beträffande rnorfologi och uppbyggna.cl. Dessuto;m. har författaren örrer*
siktligt undersökt 5'tteriigare ett antal lokaler i olnrådet" Ett s1'fte tlled Lrnder-
sökningen har varit att på grur:dval av blocidältens nlorialogi, matel:ialinrte-
håll och rrertikala struktur, göra en bedömning av i:trock{ältens utveckiing och
eventuell recent al<tivitet inorn dessa. Ett annat s-yfte itaz"varit att jämför'a
blockfäiten i ornråde C med fjäJ"trblockhaven i ornrådena Ä c*h E"

Bioci<fälten i r:rnr:ådet ä.r av den t3"p sorn tidigane i:esirrivits av hlarrd andra
Högbom och Ohison {jfr kap 3" 1}. De undersökta Lok*.lerna. vid Vittangi harti-
digare beskrivits arr }{ögkroin (1926) och Söderströrn {1962}, Lokalerna vidKor-
pilombolo har även de beskrivits av §öders.t,rönr (1"962).

De undersökta blockfälten iigger i sidi.änta sänk.l.ägen, i crn::åd*n meci kraftigt
uppsprucken }:erggrund (jfr kap 2.1 och Fig 38)" tokalerna är belägna i ornrå-
den med olikartad berggru.nd, även inom lokalerna förekonrmer olilrtreter i
berggrundens sammansättning ijfr kap 2.2). BlaektäLtens lösmater^ial torde
till största delen härröra från den lokal"a herggrunden (jfr. nedan). Den post-
giaciala utvecktringen i Vittangi- respektive Korpilomi:oloornrådet har varit
något olikadad, då clet förra onarådet ligger över högsta kustlinjen, och det
senare under densamma (jfr kap 2.3). Ktimatet ä:: av loka-lkontinental karak-
tär (jfr kap 2.4).

4,2 BLOCKFÄLTENS MCRFCILOGI OC}i MATERIALNNEHåLL

Den för blocldälten typiska sänklägesmorfologin kan exernp'iifieras mecl de i
figur 38 redovisade topografiska profilerna öven Känntö i:locldäIt (lokai 1).
Två av de undersökta hlockfätrten iigger i sådana sänklägen (lokal L ocir 4). De
övriga två ligger i sänkor i anslutning tili vattendrag (iokal 2 och 3).

I kriockfäitens randområden kan i.akttagas en successiv övergång från berg i
fast kty{t till lösmaterial, via en zon med uppsprucken berggrund och krlock in
situ (jfr Fig 38). Finare rnaterial än bicck och sten förekom:ner ytterst spar-
samt inom blocldätten. MerparLen av materialet är skarpkantat (ifr Fig 4A-42J.



128

En rnycket stor del av blockfältens materiaX är av lokalt urspru&g, detta visas
av förhållanclena i fäitens randormråden (jtr oven") oah den nära a.nknt'cningen
melLan blockfältens bergarter och orngivningefts. Sorn exempetr kan nänanas
kvartssyeniten vid Kiinntö bXockfäIt (jfr kap 2" 2), som i stori. sett endast före-
komnaer inom blockfältet och dess närnaaste cm.givningar (jfr Högborn L926).
Vid Lehtovaara bloeldält {iokal 2l äx syenitberggrunden genomkorsad av gra-
nitintrr:.sioner, vitrka från fast klyft på ör:lse sidor }:lockfältet kan föIjas över
detta sorn zorler rned granitbloek.

Främxnande bLock av andra bergarter kan påtri{ffas iRom. bLockfäiten. I före-
komrnande fail ligger blocken i ytiiga iägen och ofta i anslutning tiIl finare
roaterial. De frärnma.nde blocken är leantavrundade i förhål].ande ttLl det öv-
riga materialet. I vissa fall är bXoeken frostsprängda ocla skarpkantade längs
vittringsytan.

Det finmaterial sorn förekomnner i bioekfälten fLnns i huvudsak i fäitens rand-
områden (jfr Fig 38) och i anslutning tili block av främmande bengart. Finma-
teri.alets ursprung kan tolkas enligt tre alternativ:
i-/ morän,
2/ material transporterat inorn fälten eLtrer från dess omgirrulinga::, sarrrt
3/ vittringsmateriaL in situ"
Finmaterialet i anslutning tili främmande block haru på grund av materialets
Iäge och textur, tolkats som rnorän. Finmateri.alet i fäitens randornråden kan
vara rrrorän eller materiatr titrlfört från omgir,tringarna, varvid btrockfäitentjä-
nat som sedirnentationsbäcken. Mot alternativet att wrerpalten av finmateria-
let är vittringsmaterial in situ eller om3.agrat sådant, talar de i.akttagelser
som gjorts av fältens uppbyggnad (jfr nedan). Dessutorn är de i blockfälten
förekomrnande gradienterna (<2 - 30) för små för att kunna ge teppl:ov tili nå-
gon större intern materialtransport.

4.3 BLOCKFÄLTENS VERTIK.åIÅ STRTJKTUR

tsioekfältens vertikala struktur har huvudsakli.gen undez'sökts inom de centra-
la delarna av respektive fält. Blocidäitens noaterial kan i dessa deX.ar karak-
täriseras som tätt liggande, kantiga block och stenar {jfr Fig 39 och 42)"Mel-
lan blosken finns en fri grundvatten5,'ta, ViLkerr varierar med årstiden (jfr Fig
38)" Den högsta grundvattenytans träge har kunnat faststäitras genom en rost-
utfällningszone sorn upphör 30 å 40 cm under ytblockens överytor"

Lösrnaterialets mäktighet överstiger i bloekfältens centraia deåar 1-, 5 m. I
fäitens randområden är djupet ca 1 m. Den vertikala strukturen känneteclmas
av stora 1'tblock, vilka överlagrar mindre biock och sten. Ythloekens storlek
överstiger ofta L, 5 m. En markant minskad materials'lorLek irar ial<ttagits
under den högsta grundvatten$an (jfr Tabell 2S)" Obser','ationer från Järmää
btockfält (lokal 3) tyder dessutour på en ökad materialstorlek närmare berg-
grunden. Vid Järmää biocldält förhåll"er si.g hloekstorleken i en undersöld
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Tabell 28 Materialstorlek vid olika djup under markytan, Lehtovaara block-
fält.
The size of the block field material at various depths below the
ground surface" Lehtovaara block fie1d.

vertikalprofil enligt ftilj ande :
a/ ytLager; över högsta grundvattenytan, materialstorlek 30-100 cm,
b/ mellanlager; under högsta grundvattenytan och över Iäi,gsta observerade

grundvattenyta, materialstorlek 10-30 cm,
c,/ bottenlager; under li§sta observerade grundvatten5rta, materialstorlek -

50-70 cm.

Den i figur 39 redovisade vertikalstrukturen från Känntö btrocldält hämör från
ett område med polygonlitmande mönster i markytan (jfr Fig 41 och 421. Såda-
na strukturer är relativt vanliga inom bLockfältens lägsta delar, där grundvat-
tenytan når högst. Författaren har tolkat dessa strukturer som ett resultat av
olikheter i den lokala vittringsmiljön. Ytmönstrets centrala delar ligger lägre
i förhållande till de omgivande blocken, vilka genom sitt torrare läge kommit
att i mindre grad påverkas av vittringen. Högbom (L926) klassificerade dessa
formelement som polygoner, bildade genom tjäIskjutning. I detta sammanhang
kan nämnas att författaren har fotograferat en liknande polygon (sommaren
1969), som tidigare fotograferats av §öderström L962 och av Högbom på 1920-
talet. Vid en fotojämförelse av polygonnntinstrets ytstruktur vid de tre tiIlfåille-
na framträder ingen märkbar skillnad.

tnom blockfältens centrala delar har finare material i form av skärvor (skarp-
kantat, grusigt material), endast påträffats i anslutning till den zon inom vil-
ken grundvattenytan varierar. Skärvorna är ofta, i likhet med övrigt material
i zonen,. täckta av rostutfällning. Endast ett fåtal skärvor med 'rfärska" 5rtor
har påträffats.

Författaren anser att endast en relativt liten mängd finmaterial kunnat bildas
inom blocldäIten. Detta visas av den genomgående ringa andelen finmaterial
som påträffats vid undersökningar av vertikalstrukturen. Orn några större
mängder finmaterial hade bildats, skulle detta ha sedimenterat mellan block-
en, eftersom en mer omfattande materialtransport kan uteslutas på grund av

Djup
Depth
em

Medelstorlek
Mean size
cm

Procentuell fördelning i storleksklasser
Percentage per size class
<4cm 5-19 cm 20-50 cm >50 cm

0-30
30-601/
60-70
70-80
80-90
90-100
1/ utlg*t*

55
8
6
3
2
2

0
30
45
75
90
95

0
65
55
25
10

5

markytan.grundvattenytan 35 cm under

ll
5
0
0
0
0

Äo
0
0
0
0
0

i
t'
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Fig 39 Vertikalprofltr genom K?i§&ti, bLockf?ilt.
Vertical profile through Kännttj block field.

de tätt liggande blocken, blockfältens såinklägen och den dåiiga dräneringen.

Undersökningen av materialstorleken i relation till djupet visar således att
andelen finare rnateri.al ökar i den zon inom vilken grundvattenytan varierar.
Ytblocken har tifl stor deX skyddats mot nedbrytning genom förhåIlandevis
torrare läge. Dessutom framgår att vedikala skillnader i vittringsmiljö kan
ge upphov till en fiktiv vertikal materialsortering. Detta är av största intres-
se vid diskussionen av fjäIlblockhavens vertikala struktur (jfr kap B. a).

4. 4 tsLOCKFÄLTENS BILDNING, SAM}4ANFATTANDE SYNPUNKTER

De undersökta blocldälten har till övervägande del visat sig bestå av lokalt
vittrat material. På grund av det dominerande inslaget av grovt material
(bIock, sten), kan fälten till övervägande del tolkas som ett resultat av pri-
mär blockbildning och sekundär nedbrl'tning av materialet genom makrofrost-
sprängning (jfr kap 3. 5, 3. 6). De enda spår av urikrovittring som påträffats
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åir de rei.ativt obefrydtriga örekomsterna av gruså$, skea"pkantat ma1ieri"aL i am.-

slutnins tiII den högsta grundvattenytan"

i!{ed lefuing av ovar} beskrirrna tärhållandm kan tötria:rde bildnfuegsn:.ode}.1 upp-
stlillas:

Den pri.rnära blockbildningen han grnnats av en opr!.ckrik'nerggru:rd, god vatten-
tillgång oeh gynnsanrt lokalkLrmat (si{nkli{gesh*r'oende). Det får an§e§ trotri.gtatt
den primära fros@eoetreringen i spriekorna lrått ctt diup eom m.ära sammanhä:rg-
er med tiiildiupet (jfr X<ap 2" 4)" lJpprepade tiiiS:rimgar har vidgat berggrue.dsspric-
korna så att en fri grtmdvattenyta kunnat erppstå" Geaom en fortgående vidgning
av sprickorna i berggrundem har d,räneråagsfr;rhå-1åandena suceessivt åindrats så
att grund,,'attenytan har siinl<ts tilI ntlvararrde nivå" Vlttriirgen har hädanefter kon-
centrerats till den zon inom vilkem grundvattemytan varierar.

På grund av den låga frostväNl§.ngsfrekr."er:.§en i. området {ifr kap 2.4) tordemer-
parten av frostvittringsprocesser&a äga rmtr i anslutni.ng til.l derg årli.ga tjä"lning-
en och uppttningen. Av samma orsak ftlrekornaaer rni.krofrostspråingning, oeh
därmed bildning av finkorni.gt vitiriagsntaterf.al, i. bet-vd1i6$ mi:rdre omfattuling
än i kLi.matområden med högre frostr,'äxlångefrebaens {ifr kap 3" 5)"

Med ledning av områdets deglaci.aticlnshistoråa oeh X.and"lriiiningen har en upp-
skattning kunnat göras av bj.oekfsi"ltems åldes: (jfr kap 2.3). Hiockteitrtenillittangi-
ornrådet har bedörnts vara ornl<r&g I 000 år gartLla, och fcilten i Korpilomholo-
området omkring ? 500 år" BioeMältsbiidn§.agen bör därffir }ra i.m.itierate under
en period med varmare klirnatf'orhåålanden än i nutiden. Oinrådet torde dock ha
haft ett konti.nentalt pråiglat klimat under större deLen av tiden, oetr den lokala
morfologins inflytande på kliuratet biir hela tiden ha grnnat en högre vittri:rg
inom blockfäJten, jifunfrrt merl omgtrnningamra.
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Fig 40 Kiinntö blockf?ilt, Vittangiområdet. Fotoriktning mot norr. Foto i augusti 1969.
Kiinntö block field, near Vittangi. Photo towards north. August 1969.

Fig 41 Markytestruktur. K?inntö blockfäIt, Jämftir Fig 39.
Surface structure. Kiinntö block fie1d. Compare with Fig.39.
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Fig 42 Vertikalprofil genom Kiimtö blockf?ilt. Jämfijr Fig 89.
Profile through Kiinntö block field. Corrpare with Fig. 89.



r.)

135

SA MMA NFA TTA NDE SYNPUNKTER PÅ FJÄLLBLOCK.
HA VE NS MORFOLOGI OCH UTVE CKLING

5. 1 GRADIENTENS INFLYTANDE

En stor del av arbetet har koncentrerats kring sluttningsutvecklingen inom
blockhaven. Författaren har därvid försökt beskriva sluttningarna i relation
titi inflytande av olika proeesser vid olika gradient. I första hand har slutt-
ning st ran sport och f rost sorte ring unde rsökt s.

För att tolka vid vilka gradienter de olika proeessema dominerar, har för-
fattaren undersökt skilda objekt som påverkas av, eller bitdas genom, de
olika processerna. Genom att undersöka hur objekten varierar med gradien-
ten, har författaren för varje undersökt objekt tolkat fördetrningen mellan de
olika processernas inflytande. Genom att sammanstäIla resultat från dessa
undersökningar han författaren uppställt ett schema över gradient och domi-
nerande processer (jfr nedan).

Schemat bör jämföras med resultaten i kapitel 3.4 - 3. 9, särskilt bör följan-
de figurer och tabeller studeras; figur 17 (biockhavens vertikala struKur),
tabell 15(sluttningstransportens inverkan på vertikalstrukturen), figur 28
(blockorientering och imbrikationsgrad), figur 29 (blockens stupning i förhål-
Iande tili gradienten) samt figur 31 (strukturmarkens uppträdande vid olika
gradient).

Vid lägre gradienter dominerar frostsortering och sluttningstransport i flyt-
jord. En viktig gränszon tigger inom gradientintervallet 10-200. I detta inter-
vall blir den gradientberoende morfologin mer framträdande, vilket kan exemp-
lifieras med ökad imbrikation, ökad stupningsavvikelse samt en ökad frekvens
transportformer med kraftig omlagring av materialet (fiytjordsvalkar). För-
fattaren vill med ledning av de erhållna resultaten ange 15o som en approxima-
tiv gräns mellan dominans av frostsorterande respektive sluttningstransporte-
rande processer.

Gradientintervallet 20-350 karaktäriseras av ett allt mer ökat direkt inflytande
av tSmgdkraften på blockens orientering. Ytavspolning och annan borttransport
av finmaterial har inom detta intervall givit upphov till en successivt mer gra-
vitationspräglad morfologi. Borttransport av finmaterial medför dessutom mins-
kat infiytande av strukturmark (jfr kap 3. 5 och 3.8). Gradienter omkring 35o
kan betraltas som en gränszon med övergång till nära nog helt dominerande di-
rekt inflytande av tyngdkraften, vad beträffar blocktransport och orientering.
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Sihema över gradient och processer

Gradient-
intervall Vertikalstruktur Blockorientea"ing F"orrnelenrent

0-100

Tolkning: Vid lägre gradient dominerar frostsorterande processer, vilket visas
av ve rtikalstrukturen, blockens stupningsawikelse och förekonanaande
formelement. En beg5mnande tralsportpåverkan kan iakbtagas i form
av transport i flytjord (1åg imbrikationsgrad, begyanande orientering
i sluttningens lutningsriktning), konobine rad med frosthävningsproce s-
ser (blockströmmar).

Föga transportpå-
verkad.

Successirrt ökad andel
material orienterat i
sluttningens lutnings-
riktning. Låg imbrika-
tionsgrad. Hög stup-
ningsawikelse.

Högsta frekvens poly-
gonmark (0o) och biock-
strömrnan (100). Beg)m-
nande ånfly"tande av fly't-
jordsvatrkar.

Likvärdig fördelning
mellan markant res-
pektive föga transport-
påverkad vertika
tur.

10-200 Optimai blockoriente-
ring i sluttningens lut-

. ökande

Tolkning: Inom detta gradientintervall erhålls en optirnai blockorientering i slutt-
ningens lutningsriktning, samtidigt som imbrikationsgraden och frek-
vensen transportformer med kra.ftig materialomlagring ökar markant
(flytjordsvalkar). Btrocktransporten sker till stor del fortfarande med
bloeken liggande i flytjord, men en direkt påverkan av tyngdkraften
gör sig allt mer gälIande.

Itrögsta frekvens flyt-
jordsvaikar" Succes-
sivt ntinskande frek-
vens blockströrrrrnar
vid stöi:re lutning.

20-350 Markant transportpå-
verkad. Successivt
minskad andel finma-
terial.

minskad
I block oriente-

rade i sluttningens lut-
ningsriktning. ökad
imbrikation och stup-
ningsawikelse.

Tolkning: Genom ökade ytavspolning kommer en allt stöme del av finmaterialet
att urtvättas. Detta visas av att formelementen successivt upphör och av
att blockorienteringen i större utsträckning är beroende av relationernatill övriga block. ökad Oirekt påverkan av tyngdkraften.

Fomelement bildade
genom transport i fiyt-
jord upphör pga bort-
spolning av finmateria-
Iet.

Ve rtikal st rukturen ut:
göres oftast av enbart
block.

>350 lTendens till tvärstält-
ining av blocken mot
sluttningens lutnings-
rikfning.

Tolkning: Blockorienteringen tyder på ett direkt inflytande av tyngdkraften. Bort-
spolning av allt finrnaterial. Grovmaterialet transporteras genom ras
och talus-creep.

Inga formelement bil-
dade genom transport
i flytjord.
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Betråiffande den materialtransport som förekommer inom blockhaven kan sam-
manfathingsvis sägas: Låg gradient, god tillgång på markvatten och finmateri-
aI medför transport av ytblock och ftnare material i flytjord (jfr kap 3. 9). So-
lifluktion i kornbination med frosthävning är de viktigaste formbildande proces-
serna. öt<ad graOient medför en suecessivt minskad andet finare material. Det-
ta kan uttryckas som att en större del av totaltransporten av fast material sker
i form av finmaterialrörelser än i form av blockrörelser. Vid de altrra högsta
gradienterna har finmaterialet helt försvunnit från blockhåven varvid transpor-
ten till stor del priiglas av ett direkt inflytande av tyngdkraften. Vid gradienter
nära rasvinkeln kvarligger blocken endast på grund av friKionen mellan dem. I
denna bedömning av transporten har ingen hänsyn tagits till transport av kemiskt
löst material, utan endast till fasta komponenter som block och finare fraktioner.

De undersökningar som gjorts av lösmaterialets mäktighet i relation till bl a
liige i sluttningen och lokal sluttningsform., har visat att den totala interna trans-
porten av fast material kan vara av förhållandevis U.ten ornfattning (jfr kap 3.4).
En mer omfattande lransport förekornmer dock inom de delar av blockhaven,
som gynnas av god til§ang på finare material och markvatten (jfr kap 3.9). Den
största transporten av material tycks ske mellan konvexa och konkava sluttnings-
partier (jfr kap 3. a).

5.2 BI,OCKIIAVSMATERIALET

Finmaterialets och ytblockens storlek har ingående undersökts (jfr kap 3.5 och
3.6). Blockstorleken har befunnits vara primärt beroende av berggrunden.Det-
ta har visats genom en jämförelse mellan lokaler med olikartad berggrund i
samma klimatmiljö.

Blockstorleken och finrnaterialets kornstorlek har tundersökts i relation till ni-
vå och gradient, för att söka utreda om det inom blockhaven föreligger väsent-
liga skillnader i vittringsgrad mellan områden med olika vittringsmiljö.

Undersökningar av blockstorleken har visat att denna är störst i sluttningar
med hög gradient och minst inom flacka områden med god vattentillgång. För-
fattaren har tolkat detta resultat som ett inflytande av den lokala vittringsmiljön.
ökaA gradient medför mindre gJrnnsamma betingelser för vittring, då markvat-
tentillgången minskar genom dränering, med dfftiq*e bortspolning av vatten-
hållande finfraktioner. Inga nivåbetingade skillnader i blockstorlek har kunnat
iakttagas.

Den största vittringsgraden föreligger, att döma av blockstorleken, inom rela-
tivt flacka områden med dålig dränering och god vattentillgång. Områden med
1åg gradient, belåigna nedanför sltrttningar, har en högre vittringsgrad än abso-
luta krönIägen. Sådana läi.gen har, genom sin relativt sett torrare miljö, ofta
större blockstorlekar och mindre andel finmaterial.
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Beträffande finmate rialet s korn storleks sammansättning har ölead graclier:t vi sat
sig meciföra rninskad andeL finfnai<tion (<0.065 mul) samt ökacl nnediankornsto::*
lek (jfr kap 3" 5). Detta resuLtat kan förklaras med bortspolning av det finaste
materialet ooh lägre vittringsgrad på grund av rnindre gynnsama vittringsniiljö.

Kornstori.eken har visat sig endast prtmårt vara tleroende av herggrundens sam"-
mansättning. En överslktlig jännföretrse naellan material från oiika herggrunds-
områden visar att finmaterialets kornstorlek är i stort sett likartad" Den mest
markanta avrrikelsen föreligger i de prov som tagits i primärt grusvittrad berg-
grund {jfr kap 3.5). Kornstorleksanalyserna har dessutom visat att inga skilt-
nader i vittringsgrad tycks företri.gga mellan de oLika kli.mator.hrådena.

Den vertikala kornstortreksfördelningen i fin:nateria}et tyder på en genomgående
frostsortering av hela den vertikala pnofilen. Genom att studera den vertikala
kornstorLeksfördelningen i po1ygonområden har en hildningsmodell kr.lnnat upp-
ställas för denna strukturmarkstyp" Jämförande lal:oratorieförsök tyder pä att
sorteringen av finmaterialet kan ske inorn en kortare tidsperiod (jfr kap 8.5
och 3. B)"

Storleken av block ockr finmaterial är prirnärt beroende av berggrunden" Sekun*
dära processer, som t ex y,lterltgare vittring, materialtranspcrt och frostsorte-
ri.ng, har givi.t upptrov til"i den akbueli.a stortreksfördelningen.

Vid de ovan förda diskussionerna av biockhavsmateriaLet och transportförhåilan-
dena har ingen hänsSm tagits ti.l.l onofattningen av den kerniska vittringen ochtrans-
porten av löst material" I tidigare arheten har den kemiska vittringens betydelse
diskuterats frarnför allt rned tanke på blockhavens ålder (jfr kap B. 1). särskilt
lerrnineraLen har toLkats som bevis för en prekvartär bitrdning av bloekhaven.
R Dahl (1966a) har påvisat liknande lenurineralhalter i blockhavsrnaterial och i
morän, och anser därför att denna lermineralbitdning kan fortgå under nuvaran-
de ktrirnatbetingelser.

Författaren avser att behandXa dessa frågor i ett kommande arbete. De förelig-
gande analyserna tyder på höga lerrnineralhalter. Som exempel kan redovisas
analysresultat från SepmoLfjelt (område B, lokal 14). proven har insamiats vid
ett elevarbete och analyserats av docent B Lindqvist vid Min -Geol hrst i Upp-
sala (jfr Jansson 1969)"

Prov nr 14-1
Prov nr 74-2
Prov nr i4-3

Prov nr 14-5

- IIög lermineralhait, troligen verrnikulit (11. O Å, fe" S Å;.
- Relativt hög lermineralhalt (11. 6 Å, fS. O Å;"
- &fycket hög lermineralhalt, med stor sannolikhet vermikulit

(14.4 Å).
- Retativt hög lermineraLhalt (11.6 Å, fe. A Åi.

Vid laboratorieförsök har författaren undersökt bI a rnikrofrostvittringen av oli-
ka bergarter (jfr kap 3.5). Ett försök omfattande 1? cykler resulterande i stort
sett i Likartade vittringsprodukter (rnaterial<0" ? mm) oavsett bengart. Det vid
försöket använda avjoniserade vattnet analyserades betriiffande halten nnagnesiurn,
kisei och katrium. I nedanstående sammanställning redovisas analysz.esultat för
några bergartsprov från huvudområde ts"

I

I
I
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Skjomeugranit: Prov A (vikt 226.2 g) halt ppm: Mg - 1. B,
Prov B (viK 12j..4 g) halt ppm: Mg - 1. 6,
Prov C (vikt 218. a-g) balt ppm: Mg - L.4,
Prov D (vikt 848. T g) halt ppm: IVlg - L.7,
Prov E (vikt 691. 8 e) halt ppm: Mg - 0. ?,

Narvikskiffer': Prov J (yikt 192.5 g) halt ppm: Mg - 4,g,
Prov K (vikt 346.2 g) halt ppm: tr@ - 8.6,

§i - 0.7,
si - 0.7,
si - 0.8,
si - 0.6,
si - 0.8,
si - 1.3,
si - 1.4,

K-
K-
K-
K-
K.
K-
K-

0.8
1^
L"4
llL

0"5
1D

!"4

De redovisade hatrterna löst material behöver inte tyda på kemisk vittring under
försöksserien, eftersom samtliga bergartsprov härrör från blockhaven och så-
ledes har varit e>rponerade för vittringsprocessemas inverkan under lång tid.

Resultaten tyder dock på att kemisk vittring förekommitlförekommer i block-
haven, och att en inte obetydlig del av materialtransporten kan törsiggå i
kemisk Iösning (jfr Rapp 1960, sid 165 ff).

5.3 BLOCKHAVENS BILDNING OCH NUTIDA OMVANDLING

Undersökningen har visatatt blockhavens nuvarande utseende till stor del präg-
las av proeesser, vilka kan betraktas som sekundära i förhåilande till makro-
vittringen och bildningen av block (jfr ovan).

Det viktigaste underlaget för tolkningen av bloekhavens genes har erhållits vid
undersökningen av blockhavens djup och vertikala struktur (kap 8.4) samt vid
de jåimförande undersöloo.ingarna i Norrbottens skogsland (kap 4).

Undersöliningen av blockhavens djup och vertikala struktur visar att:
1/ Blockhav i krönlägen med ringa transportpåverkan har ett nära nog likartat

djup och en likartad struktur i samtliga undersöKa lokaler, oavsett berg-
grund och geografisk beliigenhet. Ltismaterialets mäktighet uppgår titl ca
70 cm. Vertikalstrukturen kan generellt beskrivas som ett enkelt ytlager av
block, vilket överlagrar finare material. Närmast berggrunden kan ånyo
block eller annat grövre material uppträda.

2/ Blocl<hav i slrrttningar uppvisar betydande olikheter i djup och vertikal struk-
tur, vilka kan anses vara betingade av gradient och sluttningsform och där-
med sammanhängande trarisportförhållanden (jfr ovan).

3/ Blockhavsdjupet i krönlägen har visat sig vara oberoende av nivå och därmed
också av höjdbetingade lokalklimatiska skillnader.

De undersökta vertikalprofilerna i block*rav med 1åg gradient samt den vertika-
Ia kornstorleksfördelningen, tyder på att materialet i hela profilen är frostsor-
terat (jfr kap 3.4, 3. 5). Sorteringsprocessenra kan därför sägas ske med hög-
re hastighet än en eventuetrl nybildning av vittringsmaterial vid berggrundsytan.
Om jiimvikt skulle råda mellan frostsortering och vittring vid berggrundsytan
borde hela djupprofilen karaKäriseras av en likartad materialfördelning i ver-
tikal ied. Dessutom förekommer endast ett fåtal bloek in situ vid berggrunden,
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vilket tyder på en långsam nybildning av block eller på att blockbildningen helt
har upphört.

R Dahl påpekar att block praktiskt taget saknas i den mellersta delen av verti-
kalprofilen (R Dahl 1966a, sid 71). Som orsak anger Dahl en föråindring av kli-
mat och dråinering, eller att transporten mot markytan upphör när blockhavs-
djupet överstiger ett visst värde. Dahl anser emellertid att den nutida frostsor-
teringen verkar tiII ett betydligt större djup (2 m).

Författaren anser att eftersom den vertikala strukturen är likartad inom samt-
liga lokaler i de båda huvudområdena, kan den inte tillfredsställande förklaras
med lokala förändringar i klimat och driinering. Som förklaring måste i stället
anges pri.ncipiella förlopp i samband med blockhavsbildningen. Hypotetiskt skul-
le blockhavsdjupet kunna sättas i relation tiII tjäldjup eller tili ett aktivt lager
i samband med permafrost. Vid blockhavsbildningen kommer, enligt Bird, per-
noafrostens överyta, successivt att sänkas till det att jiimvikt uppnås i och med
att blockhavsdjupet sammanfaller med permafrostens överyta (Bird 1963, sid
115 ff). Bird har r.mdersökt dessa förhållanden inom kalkstensbloel*rav i arktis-
ka Kanada.

De nutida klimatförhåIlandena inom huvudområde A och B är olikartade (jfr kap
2.4), medan bloekhaven är av likartad karaktär. I huvudområde A (Andöy -
Hinnöy) torde det nutida klimatet vara mindre g)rnnsamt för frostvittring och
frostsortering av material. Detta illustreras av den klimatiska indikation, som
trädgränsens Iäge utgör i förhållande titl blockhavsgränsen (jfr kap 2.1), spar-
samt förekommande spår av recent mikrovittring samt troligen långsammare
frostsortering (jfr Fig 9 och 11).

Blockhav belägna på olika nivå är av likartad karaKär (jfr kap 3.4, 3. 5, 3. 6).
Detta förhåIlande gäller såväl för huvudområde A som B. Författaren har tol-
kat detta som att blockhavsbildningen kan ha varit relativt oberoende av nivå-
betingade lokalklimatiska skilfurader.

De undersöl«ringar som utförts i område C {Vlttangi-Korpi.io:mboloi tycier p& att
blockfäiten i detta område i huvudsak trar bildats genonl makrcfrostsprängning i
samband med den årliga tjälningen. Den vertikaXa struktu::en kännetecknas av
ett 3,,t1ager med stora bloek, vilket överlagrar mi.ndre btrock och sten" Den ver*
tikala materiaifördelningen i bloekfälten har inte uppstått genoxn frostsortering
utan genom vertikala oiikheter i vittringsmiljön {jfr kap 4).

För blockfälten i område C har författaren uppställt en bildningsmodell (jfr kap
4), vilken i modifierad form även torde kunna tiIlåimpas för fjäIlblockhaven. I
fjällbtockhaven har berggrunden i ett initialskede penetrerats till ett visst djup,
som antingen betingats av den årliga tjäIningen eller av permafrostens aktiva
lager (jfr ovan). Detta har resulterat i makrovittring och blockbildning genom
utvidgning av bergrundens sprickor eller skifferplan (jfr kap 3.6). Utvidgning-
en har medfört en förändring av fuktighetsförhållandena genom ändrad kapillari-
tet och dränering (jfr R Dahl 1966a, sid 71 och kap 4). Ytblocken har därigenom
kommit att ligga i en torrare miljö.
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Iaboratorieförsök har visat att små temperatursviingningar kring tOoC resul-
terar i mikrovittring och bildaing av finkorniga vittringsprodukter (jfr kap B. 5).
Då de båda fjällbloekhavsområdenahar hög frostväxlingsfrekvens (jfr L<ap 2.41,
och då dessa frostväxlingar har visat sig påverka temperaturen i markytan (jfr
Fig 7), torde det i dessa områden finnas större förutsättningar för finmaterial-
bildaing än i område C. Den större andelen finmaterial i de undersökta fjäll-
blockhaven kan också förklaras med låingre bildningstid (jfr kap 2.8).

Successiv vittring torde således ha givit upphov till btockhav bestående av block
och finare material. Finmaterialbildningen har också inneburit ökade möjlighe-
ter till frostsortering.

Resultaten av undersöhringen i område C har visat att ytblocken kau kvarligga
in situ, medan en vertikalt växlande vittringsmiljö har givit upphov till en sken-
bar vertikal materialsortering.

Författaren anser det fullt tänkbart att ytblocken i blockhaven kan ha bevarats
på sa",ma sätt, och att de därigenom utgör rester av en ursprunglig markyta,
i de fall där endast en obetydlig materialtransport äger rum inom och från
blockhaven. R Dahl har påpekat att sedan ytblocken höjts till markytan genom
frosthävning, har de kommit att bevaras genom avsaknad av fuktighet (R Dahl
1966an sid 73).

Ett schematiserat bildningsmönster för fjäItblocldraven kan uppställas enligt
följande:

t/ Initierande makrovittring genom frostsprängning i sprickor och skifferplan.

Z/ Den initierande makrovittringen leder till blockbildning och successiv vitt-
ring till ett visst djup, som kan vara beroende av tjäldjup eller permafrost.

3/ Btockbildning och utvidgning av sprickor i berggrunden verkar parallellt
med mikrovittring och finmaterialbildning.

4/ Genom en hög frostväxlingsfrekvens ökar finmaterialandelen och därmed även
mö jligheterna till f rost so rte ring av materi alet.

5/ Den inledande fasen med blocköildning och utvidgning av sprickor i berggrun-
den medför ändrade dräneringsförhållanden. ytblocken kommer därigenom
att ligga i en förhållandevis torr miljö, och därmed i betydligt mindre grad
påverkas av fortsatt vittriirg.

6/ Den vertikala strukturen inom föga transpor"tpåverkade områden tyder på
att frostsorteringen verkar med högre hastighet än en eventuell recent block-
bildning vid berggrundsytan.

I kapitel 2.3 har {en kvartära utvecklingen diskuterats i anslutning tilt två hypo-
tetiska förlopp. Den första hypotesen kan sarnmanfattas som en total glaciation
av de båda huvudområdena (A och B) och en relativt sen deglaciation Den andra
hypotesen baseras på Ljungners glaciationsmodell enligt vilken Wtirrn är uppde-
lad i två stadialer. Den första stadialen har omfattat en västlig kulmination med
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total nedisning av området, och den andra en östlig kulmination med pantiell
nedisning av de västliga områdena.

Eniigt den första hypotesen skulie fjäiltopparna i de håda anarådena kunnat bli
isfria samtidigL, mycket snart efter 18 000 år EF" Mot irypr:tesen talar dock
flera fatrtctrer, §om t ex förekomsten av en rnarkant åssLipningsgräns vid nivåer
dä:: ingen stagna.tion har kunnat påvisas efi;er 1"8 00S år BF" Som en konsekvens
av denna hypotes bör den initierande bloekiriidningen ha sleett under successivt
mi ldare klin"ratbetinge 1 se r.

Enli.gt den andra hypotesen, skulle fjäIltopparna ha frilagts från is någon gång
rneilan 40 00CI och 50 000 år BF" Dessa antaganden baseras på Ljungners teori
och understöds av forskringsresultat som tyder på en interstadial under denna
period (jfr J Lundqvist, 1967, Korpela, 1969). Enligt denna andra hypotes skul-
Ie den initierande biockhavsbildningen ha ägt rum under en glaciationsfas. Där-
rned torde medeltemperaturen ha varit lägre, viiket bör ha rnedfört en högre
frostväxlingsfrekvens oeh därmed också g"ynnsam"mare miljö för frostvittring.

Då den glaciala utvecklingen inorn fjällens toppområden, liksom den tidigare
kvartära utvecklingen i området i stort ännu är föga känd, anser sig författa-
ren inte kunna förorda någon av de uppstälida hypoteserna. Med tanke på tik-
heterna mellan bloekhaven i område A oeh B, bör dessa dock under alla förhål-
Ianden ha bildats under likartade betingelser. De förekcmneande regionäla skill-
naderna mellan blockhaven vill författaren tillskriva olikheter i nutida ktrimat-
miljö och processakbivitet (jtr kap 2. J" och 3.2).

Samrnanfattningsvis kan sägas att blockhaven i de undersökta fjällområdena bil-
dats genom vittring till ett likartat djup. De tecken på recent vittring som iakt-
tagits är begränsade till observationer av mikrovittring, vilken företeelse är
mer frekvent i huvudområde B än i huvudområde A. På det hela taget präglas
blockhavsrnorfologin i högre grad av transporl-och frostsorteringsprocesserän
av recenta vittringsprocesser.
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6 SUMMARY

The aim of thie paper i.s to describe the form and development of sorne block-
fields in Northerrr §candinavia. The investigation has been carried out in three
different rnain åreas, situated along an approxirnately w,est*east profi!"e from
the AtLantlc coast to the lowlands of Northern §rveden (cf. F''ig 1)" Tire investi-
gated areås are nanted: Andöy-I{innöy (area A}, Irlarvik-Torneträsi< (area B}
and Vittangi*Korpiiombolo (area C). The priracipal investigations have been
made within areas A and B, which are both eharacterized by rnountain (fjeil)
topography.

Andöy and }triimöy iarea A) are two islands of the Vesteråtren group in northern
Norway. The r.vhole area i.s sitr"latecl in a bedroek zone of meta:norphosed rocks
(mostly gneisses) infLuenced hy Oaledonian folding. The geontorphotrogy is cha-
racterized by low altitude fjeLls (500-600 m a" s.1. ) rising from a lowland with
a strandflat rnorpholog;y (ef. F'ig 10)" Eaeh selected bi.ock-fie].d {i. e" the in situ
weathering zone) is situated on the slrrnmit areas of the fjeils. The present
tree-line is often higher than tlie lorvest par"te of the block-fields (ef. Fig S).
Some of the biock-fieids on Åndöy ä.re covered by eoLian depr:si.ts (Figs g, Ll"
and 12). The cLimate is maritime (Figs 4 and 5, Tahles 4-?).

The Narvik-Tornetr'äsk district is an area with high mountains ifjells) in the
Caledonian fold-system and due to'its position in the rnountain rånge the area
has a rich variety of bedroek types {cf. Fig 2}" The hlock*fietds are situated
in the sumrnit areas at alti.tudes higher than 1l-SCI-1?S0 m a. s.1" {ef. Fig 1a)"
Tlie clirnate is eharaoterized hy rrari.tirne as well as continental influenees
(Figs 4 and 5, Tahles 4-?).

The Vittangi and KorpiS"on:bolo areas are situated in the wooded lowland of
Nodirern Sweden. The KorpilomboLo area is situated below the highest shore-
line, this can kre used to suggest a reLati,ve date for the bloek-fields in the area.
The block-fieids of the tvro areas lie in badly drained depressions {ef. Figs 88-
42). The elimate is continental. (Figs 4 and 5, Tat:Ies 4*?).

The ex[ent of the Quaternary glaciations in North-west Scandinavia has been
discussed in many previous works. One irnpor[ant question ]ras been the possi.-'i:itity of the extste.nce of ice-free &reas during glacial peri.ods, espeeially
during the Wtirm" §ome authors have suggested t}:at the post-g}acial distribu-
tion of eertain plants ean be used as evidence for fire exietence of such areas
{ef. Noncihagen 1936, 1963, Gjaerv*It 1963). The different species would have
spnead from the prerrious ice-free area* v.,here they had survived during the
giaciations. Other evidence for thc exlsteclee of i.ce-free areas is the existence
of block-fields above cer"tain regional}y varying altitudee. ?he lower timit of
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the block{ieids is generally lower to the north and to the west, and t}ris has
been taken by some atrthors as an indication of th.e inland i.ce surface (cf. E.
Dahi 1949).

trn iater y€)ars, horvever, ffiany reports of glacial striae and erratics at high
altitudes seem to indicate a total glaciation af liox'l,h-west Scandinavia {cf.
Hoppe 1959, 1963, l-971, Bergstr'öm 195S, E, Dahl 1963, 1S66a, 1966b, 1971,
Sch34t i96?a, h, c).

The Quaternary developrnent of the areas i.s discussed i.tr cirap, 2. 3" The pre-
sent author has suggested two h3pothetical courses for the deglaciation of area
A and B" The theories are based upon existing inforrnation ffom the previous
litterature 

"

Hypothe si s tr makes the assumption ttrrat the two areas were eourpietely
glaciated. The deglaciation began c. l-8 000 years BP (ef. Andersen 1968)
with an ice retreat frorn the shelf west of Andöy. Fro n the conceivable west-
east ice gradients it is possible to &ssuffLe a ffrore or less synchronous de-
glaeiati.on of the hi.ghest peaks in both area A and B.

I{ypothe si. s II rnakes the assurnption that the ice had a western maximurn
during early Wtirm (according to Ljungner 1-943, l-945, 1949), a partial degla-
ciation during the 'rJämtland interstadiatrtr (cf. J" Lundqvist 196?) at 40 000 -
50 000 years BP, and thereafter an eastern ice rnaxirnurn (according to Ljungner).
Such a developnaent could have left the rnountain tops ice-free since that inter-
stadial.

The degiaciation of area C (Vittangi - Korpilomholo) is more easily determined.
The Vittangi area, in atrI probability, beearne ice-free 6 000 yeårs EC and the
Korpilombolo area somewhat earlier (ef. G. tundqvi.st 1.942, Iloppe 1948, 1957,
J. Lundqvist 1-971).

The previous litterature cn bLoek*fi.eld forrnation is discussed in chap. 3" 1. The
genesis of block-fi.elds are discussed aecording to three basic models in the
previous iitterature. 1) Chemical deep-weathering and the formation of biock
fields by the core stones left as residual rcateriatr, 2) Forrnation of block fields
by frost weathering in a periglacial envirorunent. 3) As a eombiriation of older
(tertiary) deep-weathering, and frost aetion during the Quaternary glaciations.In
general modeLs 1 and 3 can be said to be valid for the biock-fields in the middle
European mountains, and modetr 2 for the §candinavian mountains" When discuss-
ing th.e possibiiities for the existenee of ice free areas during the Sliirm some
authors suggest that soine of the Scandinavian biocl*fields were also formed
according to rnodeLs 1 and 3.

The fielcl nicthr:ds aro pi:e-q*nted tn chap" 3" 3" The present author" has used
standard metliods for the investigations of the block*fielrls in areas A and B.
The methods are 1) rneasurernent of the hlock-fi.elC clepth {i.. e. the thi.cl«ress
r:f the debris rnantiei and st::ucture in vari,:us conclitions (i. e. in relation to
gradient, altitude, slope*form and pcsi.tion witi:in the l:rlock fields), 2) studies
of the mechanj"ce"l comrrositicn of the iine*grained rnatenial, 3) studies of the
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biock size and båock orientation, 4) investigation of patterned ground, and in
sorr.e loealities studi.es of the local glimate, soil temperature, and recordings
of slope transport"

The thickness and vertical structure of the debris mantle (cf. chap. 3.4) have
not often been deserihed iri the previous literature. Ia the present investigation
studies of severa.l vertieal profi.i.es through the block-field material have been
made. The tiricl«ess of the debris mantle is very uniform in all the surveyed
biock-fields with a low gradient (cf. Tables 12, 13 and 14) having a mean value
of 0. ? metre. This -r.raLi*e seems to be independent of bedrock type, weathering
environmemt (i. e" *låni.ate, altitude and water supply) and the age of the block-
fieLds.

The thickness of the debz:is mantle on the slopes vary with the loeal slope-form
and the gradient" The thickest debris mantle is found in the concave parts of the
slopes, luhile cönvex parts have a thinner mantle becoming thinner with increas-
iag gradient (cf" Tabtre 12, Fig 17). These variations are eplained by the differ-
ent weathering environments due to differences in water supply, and by the trans-
port of material from convex to concave parts of the slopes.

The verti.eal structu.re of the low gradient block-fields (cf. Fig 17) can be de-
scribed as: L) a surface block layer eovering, 2) a zone consisting of fine-
grained material (mostly sa:rd and silt) and 3) a transition zone from weathered
material, eornposed of btroeks in situ or gravel, to bedrock.

?he verticai profile of the bloek-fields on slopes is influenced by transport pro-
cesses (cf. Fig 1?, Table 15).

The mechanical cornposition of the fine-grained material (<20 mm) is similar in
the various block-fieLds, iruespec'tive of bedrock variations (cf. Fig 22). This
uniformity is interpreted as a result of secondary weathering of primary weather-
ed material. Sirnilar reeults have beeu obtained in several weathering experiments
in laboratories {cf" T"ricart 19ä6, Wiman L963, Martini 1967, Strömguist 1973 in
prep.).

The fine-grained material is vertically frost-sorted (cf. Tables 18, 19, Fig 23)
both ln ordinaqy bioek*fields without surface structures and in block-fields with
patterned ground. §xperinaents have shown that this vertical sorting could be a
relatively rapid Brocess (Table 20). The Srain size increases towards the ground
surface.

The size of the fin*.-g-;'ainreci material also increases with increasing gradient
(Tables 1"6 and f ii, whi*h *aa be expiainedby transport aetivity (resulting in
coarser resi"duatr ir:reåteriai *fl the slopes) and by a less favourable environment
for weathering due t* rsn iur:reasi:rg drainage of the ground- and soil water.

The size cf the eurta** hlaeks has been determined by measurements of three
perpendicular ax*s *f e*cir ?:lock (Iength, wi.dth, thicloess). The biock size is
expressed in centfui*l"etres ae the rnean value of the three axes. Four size classes
have been used for the presentation of the results. Class I: < 20 cm, class II:
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20-49 cm, class IIL 50-99 cm and class IV: 100-199 cm. The measurements
were carried out in test squares (provrutor) measuring Z0xZ} metres. The
test squares were placed in different parts of the bloek-fields in order to com-
pare the block-field development at different gradients and altitudes within small
areas. In each square a sample of about 100 blocks was surveyed with regard to
size and orientation.

The variation in block size was found to be dependent on a) the bedrock proper-
ties (fissures, schist planes etc. ) and b) the weathering conditions in the differ-
ent environments. Block size is compared with bedrock type in Table 21 (ehap"
3. 6). Within the block-fields the biggest bLocks can be found on the steepest
slopes. This relationship is explained by less favourable weathering conditions
due to increased drainage with increased gradient (cf. Table 22). No relation-
ships between variations in weathering and variations in altitude could be found
within the block-fields.

The block orientation (chap. 3.7) has been determined for the surface blocks
in the differenttest squares. The orientation was studied in relationto a) the
orientation of the ab-planes (Figs 28:a and 30) which was calcuiated by plotting
in Schmidt's net, lower hemisphere, b) the imbrication, which is expressed as
the number of blocks orientated in the slope direction but with a dip less than
the slope gradient and c) the difference iu inclination between the blocks and
the gradient, independent of block orientation (st up ni ng s avvi ke I s e ) .

A compilation of the three orientation studies (cf. Figs 28 and 2g) shows some
significant gradient intervals. The gradient interval 0-150 is charaeterized by
the increasing transport influence of soliflustion (an increased number of blocks
orientated in the slope direction), and at lower gradients the block orientation is
dominated by the influenee of frost heaving. The gradient interval 15-200 shows
an increased influence of slope transport by an increased number of blocks
orientated in the slope direction and by increased imbrication.

Gradients exceeding 20o cause changes of block orientation. rvVith an increased
gradient the block orientation is characterized by a decreasing number of blocks
orientated in the slope direction. At the highest gradients an orientation perpen-
dicular to the slope direction can be observed (Fig 28:rA). The changes in block
orientation can be interpreted as a decreased influence of solifiuction with in-
creased gradient. The fine-grained material is transported from the slopes by
mudflows etc. which reduce the amount of fine-grained material around the sur-
face blocks (cf. Fig 17). Thus the block orientation will be more influenced by
a direct contact with other blocks and the force ofgravity.

The patterned ground has been surveyed within the block-fields (chap. B. g). One
of the aims of this study is to use the frequency of different types of patterned
ground as an indicator of the significance of different processes at various gra-
dients. Three types of patterned ground were chosen for the survey (sorted
nets/polygons, sorted stripes,and sorted steps). sorted polygons indicate areas
dominated by frost heaving and sorted stripes indicate areas with frost heaving
in combination with solifluction whilst sorted steps indicate areas with solifluc-
tion dominating. The different types of patterned ground and the previous inves-
tigations and theories for patterned ground formation are discussed as an intro-
duction.
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The results of the field investigation are shown in Fig §1" Each type is repre-
sented by a frequeney eurye. The cu.rves &re bäsed on observations of ca. 690
polygons, 940 sorted stripes and l- 160 sozteci steps.

The surface slope transport is discnssed in ";hap. 3" g" Tiae eutiror kras r*cord-
ed the slope transport on lVtrt Fagen:,esfjeti I:,y using painted hase iines from which
the movement has been recorded (cf. Fig S5*fi?i. T'}a* hlghest transponL was ob*
served in areas with a low gradient, good supply *f fine*graåtred y:rraterial and a
good water supply" The lowest transport '"nrå-s chsör:,.ed in äreä.§ with imhricated
blocks or areas lacking fine*grained rnateriai"

The block-fields of the Vittangi*Korpilombolo area (cf. cha.p. 4i differ fro:,n the
block-fields of the fje1l areas both ill their topograph.i.eal position and as regards
Lhe rnaterial of the fields. The bloclr-fields of area C ar"e site.eated in topographi.-
cal depressions with poor drai.nage {cf. Fig 38). In contrast to the fjeLi bloc[<:
fieids the lowland biock-fields Lack fine-grained material beneath the surface
biocks (cf. Fig 39)" Irr general the amount of fine*graieeed material is very low
in the block-fieids of area C (Figs 38-42). Ttre surface hl"ocks are bigger than
the blocks lower down in the vezticaL profil"e (Figs 39 and 42, Table 28)" The
smallest blocks are situated in a. za$e between the highest and lowest ground
water surfaces.

The genesis of the lowland block-fields can be expLairaed as follows:
1 The primary biock weathering was favoured by a loedroak r"ich in fractures,

a favourable supply of water, and a iocai climate dependent upon the topogra-
phy (depressions).

2 Repeated frost weathering has widened the bedrock fissures which formed a
free ground water surface hetween the blocks (ef" Fig 3S). By the widening
of the fissures and the biock formation the ground water table was lo,wered
to the present level. After the lowering of the ground water table the sub-
sequent weathering was eoneentrated on ttrle zone in wldch the ground water
surface varies.

3 The area has a etrimate of a continental type with few freeze-thaw cycles per
year, but with an annual tjaele in the ground (cf" Fig §). The Lower number
of freeze-thaw cyci.es per year cäR erptrai.n the iess ex"tensive infi"r.eence of
micro*weathening and the production of fine*grained rareathering material.

Based on the investigations of the fjell block-fietrds {chap. A.4 - 8.9) and the
observations nade in the lowländ block-fields (chap" 4) the :norphology and
genesis of the fjell block*fields are suromarized in ehap" 5. The first part of
the chapter describes the influence of the gradient, tlee second the block-field
material and the third the genesis and reeent transformation of the block-fietr"ds.

The influence of the gradient cån be summarized in the t'ollowing schema:
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The investigation has shown that the present geomorphology of the block-fields
is dominated by secondary processes in relation to primary macro-weathering
and block fomation. The most important information on the genesis of the block-
fields has been obtained from studies of the vertical profile and thicloess of the
debris mantle (chap. 3.4) and by comparative studies of the lowland block-fields
in Norrbotten (chap. 4). The investigations of the block-fieLd profiles have shown
that:
1 The block-{ields in areas with low gradients and only small influences of trans-

port processes have a similar debris mantle thickness and a similar vertieal
strueture. The thickaess of the debris mantle is about ?0 cm and the vertical
structure is characterized by a surface block layer, covering finegrained
material.

Gradient
interval

Vertical
profile

Block
orientatioa

Form
element

o-100

Inter-
pretation:

Slightly influeneed by
transport processes
(cf. Fig L7, Table 15).

An lncreasing The highest
of bloeks oriertated
in the slope direction
(Figs 28 and 29).

polygons
fi:eauencv
(0o; and

striped (10o).
Fig 31.

Frost sorting processes are domiaant at low gradients. Slope
transport occurs by solifluction combined with frost heaving.

10-200

Inter-
pretation

An equal iafluence of
slope transport and
frost sorting.

Optimal block orien-
tation in the slope
direction. Increasing
block imbrication.

At this interval a more dorninating influence of slope transport can
he observed" Most of the transport take plaee by soli.fluction.

The highest frequency
of sorted steps (18o).

20-350

Inter-
pretation:

Strong influenee of
slope transport. A re-
duced amount of fine-
grained material.

A decreasing number
of blocks orientated
in the slope direction.
ftrcreasing imbrica-
tion.

Patterned ground form-
ed by transport through
solifluction is reduced
due to washing out of
the fine-grained mate-
ria1.

An incneased influe.nce of mudflows and washing transports the fine-
grained material downslope. The block orientation is then determined
by the foree of gravity and by the relationships with other blocks.

--Ooo

Inter-
pretation:

In most cases the
verticaL profile eon-
sists of only blocks"

A block orientation
perpendicular to the
slope orientation.

No patterned ground.

The block orientation shows a direct influence of the foree of gravity.
All the finegrained material is transported downslope and the block
transport is in the form of block-creep.

i
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2 The block-fields on slopes are characterized hy a variahie debris nnantle
and vertieal" strueture due to variatåons in tra"nsport wtth different si.ope
forms and gradi.ents"

3 The thickness of the debris mantLe i.s independent of the altitr.lde and hence
also of differenees in the l"ocai. etrimate.

As the fjel1 block-fields {areas Å and E} are of t}re same type with respect to
rnaterial composition, alrd structure and geomorphology, (in spite of the
differences in present cli.mate and eruviroiunent), th* cornwron features ca&
only be explained by more major influenees at th.e åni.tiaL development of the
block-fiel,ds" The present auth.or tlas suggested a model for the development
of the fjeil block-fiel"ds ttrat can be sunrnaarized as fol"lorvs:

1 The primary frost penetration of tlie hedrock occurred to a comrnon depth
under the ground su.rfaee, which couLd have been determined by the annual
depth of the tjaele. This wouLd explain ttre common ttrrickness of the debris
nlantle in the bioek-fields, It i.s aXso possibX"e to explain the eoncmon thick-
ness by an active permafrost layer, if perrnafrost occurred in the areas
duri.ng the prirnary btrock foymatir:ar.

2 The frost penetration widened the rock fissures or sehist planes and there-
by formed thetrlocks" As the fjetr"l areas {A aad B} h.ave a higtrer freeze-thaw
frequeney than the continental area C, the repeated fz"eeze-thaw cycles re-
sulted in a hi.gher rate of rni.sro-wea,t?ret'ing and the formati.on of fine-grained
rnateriaL.

3 The successivetry increasing araount of fine*grained raaterial wor.li.d have in-
creased the possibilities for a frost sorting of the material.

4 The primary weathering arld bLock forrnation could have lowered the ground
water table as ca.n be obsenved in the lowLand btrock-fields, whicli could have
left the surface bloaks in an aLmost trnchanged position in the ver*ical profile.
The sr.lrface blocks would have heen protected from a higher weathering due
to the drier conditions"

5 The vertical profile in areas with a sli.ght transport influence (cf. Fig 1?)
shows that the frost sorting processes at. the present tirne are working at a
higher rate than ttre possible production of hlccks at the bedroek surface.

§ummarizing the btrock-field rnorphology in tkre two fjell areas it can be said that
the present morphology is forrned and dominated rnore by slope transport and
frost sortirrg than by reeent weathering proeesses"
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