
 

 

Sammanfattning 

 
Hydrogeologiska s.k. glupar är ett speciellt naturinslag som förekommer i den uppländska 

naturen under högsta kustlinjen (HK). Dessa finner man främst i kuperad grusig-sandig 

moränterräng, ofta där topografin utgörs av sänkor i landskapet. En glup har formen av en 

stenig/blockig svacka som ofta har en tidvis snabb dränering, främst på vårkanten då 

snösmältning sker. Vintertid präglas glupen däremot ofta av en högt stående vattennivå, vilket 

ofta kan missuppfattas för en tjärn eller större göl. Förklaringen till detta fenomen är föga 

beskrivet och studerat, vilket till stor del har lett till skapandet av denna studie. I områdena 

runt Uppsala finns ett stort antal glupmarker, framförallt runt Jumkil vilket i sig är mycket 

svårförklarat.  

 

Abstract 
 

One special feature in the Swedish nature, mainly in the county of Uppland is one distinctive 

kind of dip, which can be distinguished from its fast and unaccounted drainage. These  

dips are called “glupar” and can mainly be found in coarse-grained pebbled moraine under the 

highest shoreline (HK). During spring, and particularly when snowmelting occur, the 

wateramliptude fluctuates a lot until late summer or the beginning of fall comes; these dips 

are then often almost fully drained. During winter however, the waterlevel stands high. 

Therefore, “glupar” can for some time be falsely interpreted as a small pond. Areas around 

Jumkil just outside Uppsala are charaterized for their large amount of these kinds of dips. The 

origin of “glupar” is poorly studied or described through the literature, which to a large extent 

is the main reason for this study.   
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1. Inledning 
 

 

En glup definieras som en svacka, fördjupning eller grop i marken som periodvis innehar en 

snabb hydrologisk dränering, framför allt under snösmältningen på vårkanten då glupen ofta 

är mer eller mindre vattenfylld. Glupar dräneras olika beroende på dess bottenskikt, vissa 

saknar utlopp helt och avvattnas främst genom avdunstning medans andra har en underjordisk 

avrinning. Vattenståndet är således starkt varierande från glup till glup, vissa uppvisar en 

amplitudskillnad på flera meter mellan hög-och lågvatten. Regn- och smältvattnet är dock inte 

tillräckligt under större delen av året för att samla vatten till glupen, vilket gör att den 

mestadels är mer eller mindre torrlagd under lång tid. 

Projektet som presenteras här ska till i så långt det är möjligt belysa bildandet och 

uppmärksamma samt sammanställa förekomsten av de hydrogeologiska glupbildningarna som 

är så speciellt utmärkande för Uppsalaområdet. Glupförekomsterna är relativt ostuderade, 

vilket därför också till stor del har bidragit till skapandet av denna uppsats. Denna studie kan 

ses som en inledande grund för fortsatt undersökande kring glupfenomenet. 

Projektet har begränsats till inom Uppsala kommuns gränser, detta eftersom våtmarker inom 

Uppland utgör en stor biotopgrupp, där glupar i sig är vilt spridda över länet. Ett för stort 

geografiskt studieområde är inte genomförbart att studera inom ramen för detta projekt, och 

skulle bara bidra till en mer översiktlig studie. När det dessutom kommer till att studera 

glupmiljöer, vilket kräver en beskrivning i detalj så ökar förståelsen för dessa om ett mindre 

geografiskt område undersöks. Flera inventerade områden gjorda av bl.a. Uppsala kommun 

uppvisar dessutom flera naturområden som utgör eller bör klassas som naturskyddade 

områden, vilka innehar glupar med intilliggande säregen biotop. Detta har medfört att dessa 

glupar har beskrivits i mer detaljerad grad, vilket till stor del denna studie har baserats på. 

 

 

2. Metod 
 

Projektet är i första hand en litteraturstudie som bygger på tidigare uppgifter utifrån Uppsala 

kommuns arkiv över naturvårdsinventeringar, vilka har gjorts över flera socknar i kommunen 

från 1988 och framåt, även andra källor är utnyttjade där tillgängligt material varit 

otillräckligt eller missvisande. 

Studien är uppbyggt i flera innehållsskilda delar där materialet har bearbetats på olika 

sätt. Den inledande fasen är litterärt uppbyggande kring glupmiljöer, där olika marktyper och 

vattenförande mark beskrivs. Därefter sker en djupdykning över Jumkilsområdets miljöer där 

terräng och markförhållanden redovisas för att på så sätt kunna speglas och sättas i samband 

med glupsänkor som förekommer i andra områden. Detta område inrymmer stor andel 

berikad terräng av glupmarkskaraktär, vilket således gör detta område till Uppsala kommuns 

mest representativa.  

Eget fältbesök har gjorts vid Styggkärrets naturreservat som inryms i Jumkilsområdet 

för att studera och jämföra observationerna som gjorts vid tidigare fältinventering av 

kommunen. Glupförekomsterna i sig har i nästföljande fas bearbetats och kartlagts som en 
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terrängkarta med hjälp av Uppsala kommuns kartgenerator, Riksantikvarieämbetets 

fornsökstjänst samt GIS, där glupar över de flesta inventerade områden i kommunen har 

sammanställts. 

 

 

 

3. Marktyper 

 
3.1 Hydrogeologi i förhållande till källor 

 

En starkt skiftande vattennivå i glupmarker förutsätter en kraftig underjordisk avrinning, 

vilket kan sammanlänkas vid bildandet och strömmningsförhållandena vid hydrologiska 

källor. En källa kan definieras som ”ett distinkt utflöde ur grundvatten ur jord eller berg och 

den vattensamling med avrinning, som ofta förekommer vid ett sådant utflöde.” Utflödet ur 

marken kan förekomma på olika sätt beroende på topografin och de geologiska 

förutsättningarna, i flera utströmmningsområden eller i en enda punkt (Eriksson m.fl., 2006). 

Man brukar skilja mellan varmkällor och kallkällor, där den sistnämnde är den vanligaste 

typen, exempelvis i Sverige. Varmkällor är mer betingade till geotermisk värme eller 

vulkanisk aktivitet, där Yellowstone i USA eller Island med sina gejsrar är bra exempel på 

denna typ av källor.  

En källa har således en avrinning. Denna är oftast konstant, dvs. att den har ett 

bestående flöde under större delen av året. Utflöden ur exempelvis bergsprickor och andra 

mynningar till följd av kraftig ihållande nederbörd eller snösmältningen på vårkanten är mer 

av tillfällig karaktär och klassificeras således inte som källor. Isolerade källmynningar i 

moränkuperad terräng kan ibland vara svåra att avskilja från glupar, speciellt om källan har ett 

svagt utflöde och därav är av liten karaktär samt om källan förekommer i terrängsvackor. 

Dessa bildningar brukar benämnas ”källkar” och är oftast gropformade av erosionen från 

källvattnet. Dessa kan ibland vara mänskligt nyttjade som vattentäkter, främst om källan är 

kraftig och väl framträdande i terrängen. Den eroderade gropen brukar då oftast vara 

fördjupad och utbyggd, och man brukar då istället benämna dessa som ”källbrunnar” eller 

”källdammar” (Eriksson et al. 2006). 

 

 

3.1.1 Klassificering  

 

Terrängtyperna genom Sverige är av vitt skilda typer och innebär således att en klassificering 

av olika källtyper behövs för att kunna skilja dessa åt. Om man ser till den internationella 

litteraturen, i synnerhet äldre skrifter av denna, så förekommer flera omfattande 

klassificeringssystem. Här har man tagit flera olika parametrar i beaktning, exempelvis: 

källstorlek, tryckförhållande, rådande geologi med sammanlänkade grundvattensystem, 

källvattnets kemi och temperatur etc.  
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Sett till dagens svenska förhållande är följande klassificering tillräcklig för de olika källorna: 

 

1. Källans beroende av geologi (grundvattenförande geologisk bildning) och topografi 

2. Källvattnets framträngande och tryckförhållande  

3. Källvattnets kemiska sammansättning. (Knutsson, 2006) 

Den främsta orsaken till källbildning är att grundvattenytan sammanfaller med markytan, 

vanligtvis i en svacka eller annan typ av bildning med lägre topografi, exempelvis foten av en 

höjd (Figur 1). 

Grundvatten kan även tränga fram till markytan genom en permeabel lagerföljd av 

antingen en berg-eller jordart, t.ex. morän eller sandsten. Detta skikt kan fungera som ett 

överliggande tak på ett icke permeabelt lager, t.ex. lerskiffer eller urberget i sig. Ett tredje 

exempel på källbildning är när grundvatten står under högt hydrauliskt tryck under ett icke 

permeabelt lager, vilket med tiden kollapsar och gör att vattnet därefter kan forsa fram 

(Knutsson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Principskisser över vanliga 

platser för källor i svensk terräng. 

a) Vid ett terrängbrott och vid stranden 

av en sjö. 

b) Vid ett vattengenomträngligt lager i 

en tät jordart (eller spricka i berg). 

c) Vid en bergklack som tvingar upp 

grundvattnet i markytan och 

i kanten av ett kärr. 

(efter Knutsson & Tornehed, 1984) 
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3.1.2 Moränkällor 
 

Morän är Sveriges mest dominerande jordart som avsattes i samband med isavsmältningen. 

När inlandsisen drog fram över landskapet nötte den ner, bröt upp och krossade delar av 

berggrunden, som sedan blandades med redan bildade jordarter (SNA, 2009). Moränen 

definieras som en osorterad, mestadels hårdpackad jordmassa blandad med grus och större 

sten. Den kan således delas in efter mellanmassans kornstorlekssammansättning och ytans 

blockhalt. På grund av dess hårda packningsgrad med låg andel stora porer, bidrar moränen 

ofta med en låg permeabilitet och dålig konduktivitet (Knutsson, 2006). 

Sveriges rika halt av morän i samband med småkuperad topografi, speciellt i Sveriges 

inland, bidrar till en rik bildning av små källor. Dessa uppvisar flöden på några tiondels liter 

per sekund, medan större källor står för flöden uppemot någon liter per sekund. Dessa 

påträffas vanligtvis nedanför långsmala moränhöjder, s.k. drumliner (vanliga på sydsvenska 

höglandet) eller i lägre partier belägna nedanför högre flacka moränsluttningar. Stora 

grundvattennivåfluktuationer, omkring 2-3 m är vanligt i denna typ av jordart, vilket medför 

att vattenföringen blir väldigt låg, eller rentav kan sina, speciellt på sensommarn eller närmare 

in på höstkanten (Knutsson, 2006). 

 

 

3.1.3 Åskällor 

 

Till skillnad från moränbildningarna är sand- och grusavlagringar mer välsorterade med en 

mycket mindre packningsgrad. Detta skapar mycket större fritt porutrymme mellan 

fragmenten, vilket också genererar en större vattengenomsläpplighet. Rullstensåsarna i 

Sverige är mäktiga grusavlagringar som bildats av kraftiga isälvar vid inlandsisens 

avsmältning. Även isälvsfält, deltan och israndsbildningar är exempel på avsättningar från 

avsmältningen. Denna stora kvantitet av fint, löst material innebär att det ofta bildas stora 

grundvattenmagasin i dessa landformer, vilket i sin tur skapar förutsättningar för stora källor 

med flöden från tiotals till hundratals liter per sekund i intilliggande svackor i denna terräng. 

Åskällornas fluktuationer i grundvattennivån är i regel väldigt små, dessutom uppvisar dessa 

en god kontinuitet i de grundvattenförande lagren, vilket genererar konstanta flöden 

(Knutsson, 2006).  

Åsarnas storlek spelar givetvis roll hur stort vattenmagasinet förmår att bli. Här spelar 

terrängen en viktig roll, en smal getryggsås med vanligtvis liten andel vattenhalt, förmår om 

den ligger i nedre delen av en dalsluttning, att behålla en större vattenhalt än om den vore 

belägen på ett flackare parti med flack topografi runtom. Här kan mycket grundvatten samlas 

upp, vilket ofta resulterar i flera källbildningar på sluttningssidan. Åsar kan ha en avgörande 

betydelse i områden med dålig grundvattentillgång. Här är ”Uppsalaåsen” i Uppland ett bra 

exempel, där vatten från ”Fyrisån” infiltreras i ”Tunåsen” via s.k. ”konstgjord infiltration”. På 

så sätt förstärks grundvattentillgången och Uppsala stad kan förses med vatten. 
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3.1.4 Artesiska källor 

 

Artesiska källor (Figur 2) förekommer mestadels i dalgångar där en välpackad sedimentär 

jordlagerföljd har kunnat bildats. Bottenskikten i dessa lagerföljder faller ofta samman med 

grundvattnet i underliggande morän eller annan jordart p.g.a. själva flödesutjämningen i 

sänkan. Ordet artesisk härstammar från franskans ”artésien”, efter provinsen ”Artois”. Här 

började man tidigt att borra djupa brunnar för att nå djupt belägna akviferer. De slutna 

ogenomträngliga jordlagren skapar här ett stort övertryck, vilket generar att vatten ofta flödar 

och bubblar upp över markytan, därav begreppet artesisk brunn (NE, 2012). En lagerföljd 

bestående av sand och grus innebär en hög vattenbärande förmåga. Om sänkan dessutom är 

täckt av täta lerlager blir den isolerande effekten större och grundvattnet kan då flöda under 

högt tryck, beroende på den högre omgivande topografin.  

Beroende på topografin kan källbildning ske på bred front i svackan, eller under högt 

artesiskt tryck med betydande flöden. Vid vissa källmynningar kan bubblande vatten 

observeras, man brukar då prata om s.k. ”kokande källor”. Är trycket tillräckligt högt kan rent 

av meterhöga fontäner bildas. Det tydligaste och mest kända exemplet på en sådan källa är 

”Springkällan” nordost om Rättvik. Den bildades p.g.a. av en misslyckad oljeborrning som 

inleddes 1896. Under borrprocessen påträffades på drygt 79 meters djup ett poröst 

vattenförande skikt beläget under täta bergarter, främst skiffrar. Här kan man idag beskåda en 

mäktig sprutande fontän på närmare 4 meter, med ett konstant flöde hela året runt. Vintertid 

blir denna extra ordinär då den liknar en hög iskupol (Knutsson, 2006). 

 

 
Figur 2. Artesisk källmiljö (Silversprings, Internet, 2012) 

 

 

 

 



6 

 

3.2 Blocksänkor 

 

För att lättare kunna bena ut bildningen av glupsänkorna följer här en beskrivning av 

blocksänkor, som till viss del kan sammanlänkas med detta fenomen, speciellt med tanke på 

den relativt höga blockhalt som förekommer i de flesta glupar. Blocksänkor är som namnet 

antyder en hög andel block som ansamlats lokalt i markytan. De förekommer vanligtvis i 

moränmark och återfinns sporadiskt spridda över mellersta och norra Sverige, med undantag 

för kustremsan. Trots att dessa är gamla bildningar är det inte svårt att urskilja en blocksänka i 

terrängen, då de ofta utgör stora öppna ytor utan vegetation. Blocken kan dock emellertid vara 

täcka av lavar eller mossa. Markstrukturen är typiskt välfördelad med de finaste partiklarna i 

botten och grövre ju högre upp mot ytan man kommer, vilket främst beror på tjälprocesser 

(Lundqvist, 1961).        

För att en blocksänka ska kunna bildas krävs att marken har god tillgång på vatten och 

block (Lundqvist, 1951). Marker som präglas av fuktiga förhållanden, såsom myrmarker, kärr 

och insjöar är således miljöer där man med stor sannolikhet kan hitta blocksänkor. 

Dödisgropar eller andra platser där vatten varit uppdämt av is är ett annat exempel på 

områden där dessa kan finnas (Lundqvist, 1961). Markförhållandena som råder vid olika 

glupmarker, d.v.s. mark i mer eller mindre ständig väta, kan tänkas utgöra gynnsamma 

förhållanden för anrikning av block i markytan. Eftersom vatten här kan bli stående under 

längre perioder, tillsammans med en blockrik mark, så blir tjällyftningen här väldigt effektiv 

vilket leder till en finare fördelning i marken med tiden. Under sorteringsprocessen bildas ett 

impermeabelt lager som består av lera, lerig morän eller av humus, vilket ökar tätheten och 

som i sin tur bidrar till en ökande fuktighet i sänkan (Figur 3) (Lundqvist, 1961).  

Glupar med en längre hydrologisk omloppstid kan till viss del härledas till detta 

fenomen då bottenskiktet tillsammans med rådande klimat överensstämmer förhållandevis väl 

och därför bidrar till en effektiv tjällyftning. Denna upplyftningsprocess kan ske på två sätt, 

vilka brukar benämnas ”frost-pull” och ”frost-push” och omnämns flitigt i litteraturen och 

båda mekanismerna bygger på temperaturvariationer. Frost-pullförloppet bygger på att stenar 

tillsammans med omkringliggande finare material trycks upp då marken expanderar under 

frysning. När sedan marken tinar kommer det finare materialet fylla hålrummet som bildas 

under stenen som fortfarande vilar på otinad is, och då stötta denna underifrån. Frost-

pushmekanismen beskriver istället processen då grundvatten i marken tenderar att ansamlas 

under stenar och block, vilket sedan fryser och tvingar upp stenen/blocket. Under smältning 

kommer finare partiklar sedan att fylla hålrummet under stenen, vilket således gör att stenen 

inte förmår att falla ner till samma nivå igen (Summerfield, 1991).  
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Figur 3. Tjällyftning i en blocksänka. Illustration (a) visar blockens 

ursprungsläge, t.ex. en blockrik morän. Vid återkommande tjällyftning under längre perioder 

kommer det grövre materialet avancera uppåt och det finare kommer att hamna under och ett 

mer eller mindre impermeabelt skikt uppstår, illustration (b) och (c). (Efter Lundqvist, 1951. 

Omarbetad av Vilborg, 1955; Lundqvist, 1961; Hätterstrand, 1994; French, 1996) 

 

 

4. Jumkilsområdet, Uppsala kommun 

 
Naturvårdsinventeringen av Uppsala kommun genomfördes från 1985 då syftet var att inför 

markägare, allmänhet och planläggande myndigheter kartlägga områden av särskilt stort 

naturvårdsintresse. Fältinventeringen av områdena påbörjades 1985 och fortsatte fram till 

1988 efter att ett förarbete genom studier av litteratur, kartor och flygbilder gjorts. Därefter 

har alla objekt dokumenterats i text och även markerats på kartor tryckta 1988. Åren 1994-

1996 skedde en fältkontroll över de flesta områdena som inte tolkats via IR-flygbilder.    

Jumkil som ligger nordväst om Uppsala hör till en av flera byar som har sin kärnbygd 

på Uppsalaslätten men som ändå inrymmer vida skogsarealer. Äldre delar av bygden är 

belägen i den utlöpare av slätten som utgör Jumkilsåns dalgång, medans yngre delar av 

bygden återfinns längre uppströms ån där skogsområden är mer omfattande. Byns läge är 

väldigt speciellt för hela Uppsalatrakten då den genomskärs av en flera mil lång 

förkastningslinje som begränsar dels Jumkilsåns dalgång, Uppsalaslätten och Sävjaåns 

dalgång mot sydväst. Förkastningen framgår dock som ganska diffus och oklar i terrängen, 

mycket på grund av att åkermarker breddats och därför når in i flera partier av många svackor 

ovanför den egentliga förkastningen. Höjden över havet varierar inom byn med ett intervall på 
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ca 100 meter, där Jumkilsdalgången ligger kring 20-40 m.ö.h., medans skogspartierna 

uppvisar en höjd mellan ca 50 upp till 100 m.ö.h.  

Jumkilsån (se Figur 10) som löper genom trakten är det vattendrag i Uppland som 

uppvisar högst fallhöjd, med över 100 meter från toppen av källflödena ner till mynningen i 

Fyrisån i höjd med Ärna flygfält (Wikipedia, 2011). Fastmarkerna består av cirka 80 % skog 

med rik- och/eller storblockig morän. Det förhållandevis stora sammahängande skogspartiet i 

området brukar ofta benämnas ”storskogen”, då denna täta mycket gamla skog uppvisar flera 

olika naturtyper av stort bevarandevärde. Exempelvis inryms flera myrar av skilda slag samt 

en stor mängd glupar. Vidare finns flera partier av äldre lövskog och annan lundväxtlighet 

samt flertalet organismer som vittnar om en lång kontinuitet av gammal skog med multnande 

ved. Här är ”lunglaven” ett bra exempel på en signalart för skog som sedan länge oavbrutet 

hyst krävande lövträd samtidigt som luftfuktigheten hela tiden varit god. Ett annat exempel är 

flera vedinsekter, bl.a. den starkt hotade ”raggbocken” som lever i tallskog (Ingmar, 1999). 

 

 

4.1 Glupförekomster inom trakten 

  

Jumkilsområdet har en ansenlig mängd av glupar och förekomsten av dessa i området kan 

sägas vara den största och mest koncentrerade i Uppland, möjligtvis även i hela Sverige. 

Anledingen till den stora koncentrationen inom just det här området är tämligen svårbedömd. 

Troligtvis beror rikedomen av glupar och lundväxta partier på att stor del av moränen är 

märkbart permeabel och därmed bidrar till rörligt grundvatten i de sluttande partierna av 

dräneringsstråken. Moränens grundstruktur är inom större delar av området grov, d.v.s. 

grusig-sandig. Ytlagret av denna är i stor utsträckning blockrik och/eller storblockig. Höjden 

över havet stiger relativt kraftigt från sydost till nordväst. Vid höjder ovanför 60-65 m.ö.h. är 

moränmarkerna här mer eller mindre svallade (Ingmar, 1999).  

Glaciallera har observerats i vissa kantstråk vid en del svackpartier med intilliggande 

frodig lövskog. Leran i sig kan tänkas bidra till de täta bottnar som präglas av flera glupar 

som finns inom området. Gluparna inom området ter sig lite olika beroende på hur topografin 

förhåller sig vid glupen, vissa är rena s.k. fastmarksglupar, medans andra dräneras 

underjordiskt och således har stora vattenståndsfluktuationer under året. I många fall torrläggs 

glupen helt under vår/sommarperioden (Ingmar, 1999).  

Karaktären av gluparnas centrala delar, dvs. den del av glupen som ligger innanför 

kantslänten varierar mycket. Rena fastmarksglupar har en täckande mineraljordsbotten över 

hela glupen med en svag torvutbredning, även om intilliggande vegetation bitvis består av 

fuktäng. Några glupar av den här typen är exempelvis ”Nedre Renfanan”(24)

, 

”Brobyglupen”(27) och ”Älgvattnet”(35). En annan typ av glup kan benämnas ”kärrglup”, 

dessa är mer eller mindre karakteristiska för sin växtlighet i sig. Bottenskiktet vid flertalet av 

dessa består till mesta dels av en fast botten, ofta lera, ibland tillsammans med högförmultnad 

torv. Några exempel på sådana glupar är ”Övre Renfanan”(24), ”Nedre 

Hasseldalsglupen”(29) och ”Stenslättan”(36) (Ingmar, 1999).  

                                                 

 Glupförekomsterna härleds härefter genom numrering tillsammans med namnet och återfinns i kartmaterialet 

(Figur 8 och 9) samt i Tabell 1 under resultatdelen.  
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Storleken varierar kraftigt bland gluparna, inte minst när vattenståndet är väldigt högt, 

då flertalet ger ett intryck likt en mindre tjärn. Således är fältkapaciteten och den hydrauliska 

konduktiviteten vid kraftig nederbörd en varierande faktor över området. Fältkapacitet 

beskriver den vattenhalt en mättad mark besitter efter fri dränering, eller närmare bestämt den 

största vattenhalt ett markparti förmår att hålla kvar mot gravitationen, medans hydraulisk 

konduktivitet syftar till jordens förmåga att leda vatten (Grip & Rodhe, 1994). På grund av att 

vissa glupar karaktäriseras av en förhållandevis snabb dränering blir dessa marker även svåra 

att klassa som typiskt mättade inströmmningsområden. Som nämnts inrymmer trakten också 

säregna lundväxtligheter belägna i stråk med väl rörligt grundvatten på förhållandesvis litet 

djup. Den gemensamma nämnaren för dessa två naturtyper är att de båda är belägna inom 

dräneringsstråk med kraftigt vattengenomsläpplig markstruktur, med andra ord i sådana 

partier där grundvattenytan tydligt sjunker snabbt. 

Vattenståndsvariationen över traktens glupar skiljer sig ganska starkt. Sett över ett års 

mätning ligger höjdamplituden från bottnen räknat inom ett intervall av ca 1 m eller något 

mer för några av kärrgluparna inom området. För ”Nedre Renfanan” (24), vilket är en ren 

fastmarksglup, uppgår vattenståndet emellanåt dock till 1,7 m under år med extremt 

högvatten. Detta p.g.a. att högvattennivån endast uppnås under kortvariga perioder och vid få 

tidpunkter. Många andra fastmarksglupar uppvisar endast en amplitud av 3-5 dm. Detta har 

satts som ett minimumvärde för att en dränerad sänka just för Jumkilsområdet ens ska få 

klassificeras som en egentlig glup. Detta bekräftar med andra ord att vattenståndet de båda 

gluptyperna emellan är olika och därmed även dräneringstiden.  

Två andra avgörande faktorer gällande glupens vattenstånd är rådande 

vegetationszonering kring glupen samt översvämningens årliga varaktighet. Glupar som 

berörs av höga vattenstånd under längre tid, exempelvis ”Övre Renfanan”(24) har relativt kala 

partier kring sänkan, där inga trädslag, inte ens ek som kräver mycket vatten, går ner under 

högvattengränsen. Helt motsatta förhållanden råder där högvattnet endast förmår att uppnås 

kortvarigt och under få tillfällen (under vissa år inte ens vid vårflödet), och där även vattnet 

sjunker undan förhållandevis snabbt efter att tillrinningen avtagit. Vid den här typen av glupar 

kan alla trädslag gå ner under högvattengränsen, där ek och därnäst asp förmår att gå allra 

längst ner. Den här skillnaden är alltså starkt varierande beroende på hur länge översvämning 

råder i glupen. Vidare kan sägas att dessa förhållanden är typiska för glupmiljöer och ska inte 

jämföras med vanliga sjöar och vattendrag. Vegetationen kring glupen i övrigt, och som så 

många andra gånger i naturen, vittnar om hur markskiktet förhåller sig. Vid flera av gluparna 

inom området kan man hitta ängsväxter, exempelvis strandviol. Liljekonvalj är återkommande 

vid flera glupar i den översta zonen runt glupkanterna, vilket intygar om en blottad 

mineraljord. Övriga faktorer som inte ska försummas är givetvis den rådande marklutningen 

samt underlagets art vid glupen (Ingmar, 1999). 

Infiltrations- och utflödesförhållandena i gluparna varierar över hela området beroende 

på glupkaraktär. Fastmarksgluparna tenderar nästan jämt att ”glupa i sig” eller infiltrera vatten 

förhållandevis fort, speciellt ytvattenflöden som rinner ner i glupen hinner ofta infiltrera redan 

innan bottnen av glupen är nådd. Kärrgluparna däremot har en mycket längre omsättningstid, 

där främst nedströmssidans fastmarkskant dränerar glupen. Här är således grundvattenflödet 

mer aktivt, vilket vid de flesta gluparna frambringar en rikare och krävande växtlighet, 

exempelvis ek och asp. Allt eftersom glupsänkan dräneras perkolerar grundvattnet ner till 
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underliggande jordlager och därefter vidare ner längs sluttningarna som efterföljer glupen, där 

det vid några av sluttningarna inom området bryter ut som ett källflöde. Några av dessa flöden 

är måttligt uthålliga, vilket vittnar om en snabb infiltrationskapacitet i glupen. ”Vallmo källa” 

nedströms ”Våtmon”(31), ”Hasseldalskällan” och källorna nedströms ”Älgvattnet”(35) är bra 

exempel på några av dessa. Dessa flöden gör att vissa källväxter, exempelvis bäckbräsma, 

kärrbräsma, källarv och järnockra, förekommer vid dessa omgivningar (Ingmar, 1999). Nedan 

redovisas ett antal glupar inom Jumkilsområdet i mer ingående detalj. 

 

 

4.2 Övre och nedre Renfanan 

 

”Övre Renfanan”(24) karaktäriseras mer som ett kärr än en glup p.g.a. dess storlek. Den är ca 

200 m lång i nordväst-sydostlig riktning och ca 40-70 m bred. Större delen av den 

kringliggande vegetationen består av sumpskog, själva glupen är däremot helt trädlös. 

Glupkärrets botten är förhållandevis fast och består till största delen av lera, som upptill blir 

mer eller mindre humusblandad. Övre delen av glupkärrets högvattennivå bestäms i första 

hand av ett bräddavlopp beläget i en svacka av glupen på dess nordostliga sida. Vid lägre 

vattennivåer dräneras glupen mest troligtvis av ett underjordiskt utflöde i den sydostliga 

änden, där glupen mer eller mindre sluttar av i moränkanten (Ingmar, 1999). 

”Nedre Renfanan”(24), belägen söder om ”Övre Renfanan”, är en skålformad glup som 

mäter en storlek av ca 100 x 60 m. Den skiljer sig stort i jämförelse med föregående genom 

att den består av helt moränpräglad botten, vilken till största är stenig och småblockig men 

med inslag av vissa stora block. Glupens djupaste del, belägen nära centrum, består av några 

flacka kärrartade och tunt torvtäckta ytor 1,4-1,6 m under högvattennivån. Glupens tillflöde 

under våta perioder kommer till största del från ”Övre Renfanans” bräddavlopp. Vid tillfällen 

när denna glup är starkt mättad, alltså vid rejält högvattenstånd, är Nedre Renfanan ofta 

endast fuktig eller med några centimeters vattenstånd i dess djupaste delar. Vattenståndet dem 

emellan är med andra ord totalt olika. Detta vittnar om vilken dramatisk skillnad vissa glupar 

inom området har när det kommer till kapaciteten att infiltrera vatten. Sett till en årlig 

översvämningstid mellan de båda gluparna så antar ”Övre Renfanan” svämningsgränsen 

relativt ofta till skillnad mot ”Nedre Renfanan”, vilken översvämmas väldigt sällan och under 

kortvariga perioder, däremellan ligger glupen mestadels torrlagd. Detta urskiljs också på 

vegetationen vid ”Nedre Renfanan” då trädslag som ek når långt ner under högvattennivån 

(Ingmar, 1999). 

 

 

4.3 Anddammen 

 

Glupen ”Anddammen”(26) är belägen i en barrskogssvacka med underjordiskt flöde, som till 

viss del mynnar ut i kärrartad terräng vid den intilliggande glupen. Glupens huvuddel är ca ½ 

ha stor som till stor del är vattentäckt under hela året. Under sommarperioder kan 

vattenståndet sjunka till ca 1,1 m under högvattennivån, varvid det även då kvarstår några 

decimeter innan torrläggning. Den normala högvattennivån framträder tydligt genom 

lavväxtligheten på ett stort block beläget i den sydöstra delen av glupkanten. Som nämnts 
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dräneras glupen till största del av ett underjordiskt flöde, detta kan observeras från 

strandkanten i den nordostliga änden. Ett anmärkningsvärt inslag vid denna glup är alla de ca 

4 dm grova tallträdstubbar, belägna kring spridda block på botten ner till ca 2 dm under 

normal lågvattennivå. Dessa bedöms ha en ålder av åtminstone några hundra år, kanske tusen 

(Ingmar, 1999).  

 

 

4.4 Hasseldalarna och Styggkärrets glupmarker 

 

Dessa områden (se Figur 4 i bilaga 1) tillsammans inhyser ett större, till stor del 

grandominerat skogsområde med en hel del äldre vegetation. Hela området är klassat som 

naturreservat och allt som allt uppgår arealen till ca 270 ha. Insprängt i detta finner man 

många våtmarker, glupar och ädellövskogspartier. Marken är till stor del utpräglad blockrik 

grovstrukturerad moränmark och är således kraftigt vattengenomsläpplig (se Figur 5 nedan). I 

flertalet av de lägre sänkornas delar finns dock ett tunt skikt av kohesionsjord med en högre 

vattenbärande förmåga och således en mer lundbeväxt vegetation kring sänkorna. Styggkärret 

är beläget mitt i området och är till stor del utpräglad våtmark. Hela området är lättillgängligt, 

en äldre bilväg slingrar sig genom reservatet där flera av gluparna ligger relativt nära vägen. 

På grund av den här rådande lägre topografin tar området emot flera tillrinningsstråk, främst 

från väst, norr och ost. I den västra och norra delen av styggkärret avviker barrskogen till mer 

frodig vegetation där man finner ek, lind och hassel. Den fuktigare miljön som råder här gör 

att dessa mer vattenkrävande träd förmår att växa sig storartade, vilket är gluparnas förtjänst. 

De mer utvecklade gluparna inom området är ”Hökbopussen”(29) (se Figur 6 i bilaga 2) med 

dess grannglup ca 100m österut, den norra, östra samt västra (nedre) ”Hasseldalsglupen”(29) 

(se Figur 7 och 8 i bilaga 2) (Ingmar, 1999). Geologiskt sett är Styggkärret intressant då det 

ligger i ett område som tidigast frilades från vatten genom landhöjningen efter den senaste 

istiden. Högsta punkterna inom området uppmäter värden omkring 70 m ö h., vilka ligger 

insprängt mellan de mer flacka partierna (Länsstyrelsen Uppsala län, 2009).  

Hökbopussen utgör ett myrparti där Hökbopussglupen i sig ingår. Glupen har flera 

utspridda större block i de centrala delarna och är helt befriad från träd. Normalt 

högvattenstånd ligger ungefär 1 m över själva myrpartiet i torrlagt tillstånd, vilket kan 

urskiljas av lavzoneringen på flera block i glupsänkan. Den starkt orangefärgade sjökantlaven 

(Hymenelia lacustris) är vid den här glupen en bra vattennivåindikator som slutar längst ner 

på blocksidorna. Vid extremt högvattenstånd syns denna zonering inte alls. Glupen inrymmer 

även en långsträckt blockig moränsänka (ca 25 x 5 m) belägen ungefär 1,2 m under normal 

högvattennivå. Denna utgör med största sannolikhet glupens effektivaste infiltrationsparti och 

dränerar glupen underjordiskt, mycket beroende på att tröskeln för hela glupen med dess 

omgivningar ligger långt över högvattenninvån. Således rinner inget vatten av som ytvatten. 

Vid grannglupen ca 100 m österut mäter högvattenståndet ca en halv meter lägre, däremot så 

liknar dessa glupar varandra väl vad gäller vegetation och topografi (Ingmar, 1999). 

”Hasseldalsgluparna”(29), belägna ca 100-300 m söder om Hökbopussen är dem mest 

lättillgängliga gluparna inom området. ”Norra Hasseldalsglupen” består av en skarpt svängd 

moränsvacka som mäter ca 120 x 20 m. Den är svagt skålformad, i den inre östra delen ligger 

bottnen ca 1,2 m under högvattennivån, medans den i yttre delen ligger 0,5 m under. 
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Tillrinningen sker troligen i första hand underjordiskt från den norrut belägna Hökbopussen 

och dess grannglup, vid kraftiga flöden sker också tillrinning i form av ytvatten, främst från 

den östra Hasseldalsglupen. Högvattennivån bestäms främst av en moräntröskel i den västra 

änden av glupen, som vid starka flöden även fungerar som ett bräddavlopp. Kring glupen 

växter bitvis mycket liljekonvalj, vilket vittnar om höga vattenstånd förhållandevis ofta. Detta 

p.g.a. att glupen är kärrglupsartad och därmed har en längre omsättningstid. ”Östra 

Hasseldalsglupen” är belägen ca 20-30 m från den norra och även den antar en långsmal form, 

omkring 70-80 m i längd. Tillrinningen sker främst från den högre belägna ”Doglösmossen” i 

sydost. Glupen rinner sedan vidare av mot nordväst, i uppströmsdelen är glupen omkring 30-

40 m bred (vid högvatten dock endast 0,5 m djup), i nedströmsdelen omkring 15 m. Vid den 

här delen utgörs glupen av en blockig fastmarkssänka som sjunker djupare och djupare vidare 

mot nordväst, för att vid den allra nordvästliga änden av glupen ligga ca 1,2 m under 

högvattenivån. Flödet har således en sydost-nordvästlig riktning. Den ”Västra 

Hasseldalsglupen” sammanfaller till största del med ”Hasseldalskärret”, vilket har formen av 

en flack, svagt skålformad sänka. I dess västra del ligger en blockrik slukgrop, vilket utgör 

själva glupen. Marken består här av, förutom block, mineraljord med liten organisk halt. 

Vegetationen runt glupen skiljer sig ganska drastiskt, från att vid uppströmssidorna i 

anslutning till kärret bestå av sumpskog, vilket i sydost bryts av med mer grandominerad 

skog. Här blir marken således mer fastmarksaktig. Vidare mot nordost bryts detta bälte av 

igen med mer björk- och alvegetation. Ett anmärkningsvärt inslag i terrängen vid den här 

platsen är gränsen mellan den grandominerade fastmarken och sumpskogen, där 

”Hasseldalskällan” bryter fram i slänten, vilken också utgör glupens huvudtillflöde. Källan är 

stundtals nästintill uttorkad men får vid starka flöden sitt vatten främst från den norra och 

östra Hasseldalsglupen (Ingmar, 1999). 

 

 
                         Figur 5. Blockrik mark, Styggkärrets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen 
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4.5 Älgvattnet 

 

Glupen ”Älgvattnet” (35) ingår i området kring Ulleråkers allmänning som sluttar ner mot 

Jumkilsåns dalgång kring Björnarbo. Den är belägen nordväst i området, i ett 

avrinningsområde som täcker ca ½ km
2
. Glupen är rund och mäter ca 25 m i diameter, är en 

typisk fastmarksglup med grusig-småstening botten med flera större block vilt spridda i 

sänkan. Flera av dessa är starkt lavzonerade, vilket vittnar om en fluktuerande högvattennivå. 

Sommartid är glupen nästan tömd, medans den vid starka flöden, främst vid snösmältningen 

har visat djup om kring 8 dm i dess innersta delar. Glupen är till största delen beväxt med 

strandviol, ett därutöver överraskande inslag är växten vildapel som har observerats i kanten 

av sänkan (Ingmar, 1999). 

 

 

 

5. Resultat 

 
Uppsala kommun med sin ca 20 kvadratmil stora yta inrymmer en rik och varierad natur, 

däribland bl.a. slättlandet, jordbrukslandskapet, de skogsbeklädda ytorna och 

mälarlandskapet. Under många år har det därför pågått flertalet inventeringsprojekt för att 

sammanställa kommunens alla värdefulla naturområden. Materialet från dessa inventeringar 

har bearbetats och redovisats som rapporter över varje socken inom kommunens gränser. 

Varje rapport innehåller en beskrivning av skyddsvärda naturområden samt en 

värdering av dessa för att därigenom kunna upprätta förslag på hur områdena ska bevaras och 

skötas. Totalt har 40 rapporter redovisats, inklusive socknarna i Knivsta kommun. 

Naturvårdsinventeringen sköttes och förvaltades under många år av bl.a. f.d. 

naturvårdsintendent Tord Ingmar som ägnade väldigt mycket tid åt karteringen ute i skog och 

mark.  

I tabell 1 återfinns en lista över inventerade socknar inom Uppsala kommun som 

innehar glupmarker värda att nämna. Listan bygger på inventeringen och dokumentationen 

som gjorts i fält. Det finns egentligen ingen tydlig särskiljning över begreppet glup, 

fenomenet är dessutom väldigt lokalt betingat, vilket gör uttrycket ganska vagt. Gränsen 

mellan exempelvis kärr och glup kan ibland verka hårfin, vilket ibland har gjort vissa lokaler 

svårdefinierade som riktiga glupmarker. I listan i tabell 1 har vikt lagts på marker som innehar 

tydliga glupegenskaper, där dessa är framträdande i terrängen.  
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Tabell 1. Glupförekomster inom inventerade socknar. 

 

 

 

 

Almunge socken Bladåkers socken Bälinge socken Börje socken 

Sydöstra Ulvsbygden Bennebol – Fyrväpplingen Bandarbo kärr Mångsbo 

Norr om Moga Vällenbadet Ekdalssjön Hästbäcken 

Gjutbäckenområdet Storkärren - Lindsbolsmossen - St. 

Transmossen 

Lytta 

 

 

Stockmossen 

  

 

Pansarudden – Husby 

  

 

Nordost om Bennebols bruk 

  

 

Kilholmen 

  

 

Ekdalsbäcken nordost om Fredriksberg 
 

    Danmarks socken Jumkils socken Knutby socken Lena socken 

Lunsen Ulleråker Herrgårdsdammen Lilla Ånge 

 

Lumpebo 

 
Hånsta 

 

F.d. Börje sjö 

 
Storglupen 

 

Klockarmossen 

 
Sandbolund 

 

Hellmansbobäcken 

 
Edshammarskogen 

 

Örnbergsbäcken 

  

 

Renfanangluparna 

  

 

Hasselbacken 

  

 

Anddammen 

  

 

Källtorp – Brobyglupen 

  

 

Almkärret 

  

 

Hasseldalarna och Hökbopussen 

  

 

Styggkärret 

  

 

Våtmon 

  

 

Nässelbopuss 

  

 

Bydelen 

  

 

Brotorpspussen 

  

 

Älgvattnet 

  

 

Stenslättan 

  

    Rasbo socken Skogs-Tibble socken Skuttunge socken Tensta socken 

Lillvreta Bläckpussen Per-Olspussen Källvreten 

Stams äng 

 

Sånkkärret Norra Onslunda 

    Vänge socken Ålands socken Ärentuna socken   

Stensmossen Anddal Norra Gränby 
 

 

Djupgölja 
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Figur 9. Uppsala kommungräns. (Källa: Uppsala kommuns kartverktyg) 
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Figur 10. Karta över Jumkil. (Källa: Riksantikvarieämbetets fornsökstjänst) 
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6. Diskussion 
 

Uppsala kommuns stora mängd glupmarker måste sägas vara ett tämligen udda naturinslag i 

den annars flacka uppländska terrängen. Varför dessa är så tätt ansamlade geografiskt sett just 

här är en svårbesvarad fråga, inte minst utbredningen över Jumkilstrakten. Under hela mitt 

forskande kring fenomenet har definitionen över vad som är en egentlig glup svängt kraftigt 

mellan litteratur och personer. Detta märks bl.a. på flera ställen i de inventerade rapporterna, 

exempelvis så beskrivs denna marktyp som ”glupartat kärr” eller ”våtmark av glupkaraktär” 

etc. Uttrycket är särpräglat och lokalt betingat just till uppland där det används flitigt, på 

Öland, Gotland och i andra delar av landet kallas fenomenet ofta istället för vät men det 

förekommer troligen många andra beteckningar. Lokala uttryck befäster dessutom ofta en 

kulturell prägel i olika beteckningar, vilket inte minst gäller uttrycket glup som här i Uppland 

är ett väldigt gammalt uttryck. Ett sådant ord gör att flera gamla uppfattningar över vad som 

utmärker fenomenet kan se väldigt olika ut. Ett liknande exempel på detta är kulturen och tron 

kring naturliga källor, vilka genom många år har formats av olika seder och folktro, 

exempelvis offerkällor.  

Som nämnts så kan glupar vara av lite olika karaktär gällande tömningen av vatten, 

vissa dräneras väldigt snabbt medans andra har stående vatten under en längre tid. 

Fastmarksglupar anses avvattnas främst genom avdunstning till skillnad från kärrgluparna 

som dräneras underjordiskt utan synligt utlopp. Det är givet att glupar bildas där 

grundvattenytan faller ut kraftigt i terrängen, exempelvis i svackor. Dock så framstår vissa 

glupar som översvämmade små tjärnar även i flack terräng där grundvattengradienten är 

obetydlig, vilket är värt att påpeka. Det som kan anses som mest intressant med gluparna är 

att de kan hysa så mycket vatten även fast de ligger i grovtexturerad morän med väldigt 

mycket block. I dessa fall borde permeabiliteten vara ganska hög och således transporten av 

vatten vidare vara effektiv. 

Något som nämns i litteraturen är den påtagligt snabba tömningen av vatten. Detta kan 

diskuteras från glup till glup men det får anses som mindre troligt att tömningen sker så 

snabbt som omtalats. Vattenståndsvariationer syns tydligt genom lavzoneringen på stora 

block som ligger i gluparna men vissa glupar är belägna i brantare svackor och därmed med 

en kraftigare påtryckning av grundvatten. Beroende på det underjordiska utloppets storlek och 

kapacitet så varierar vattennivån i dessa glupar kraftigt.  

Vad gäller rena fastmarksglupar så påstås avdunstningen vara den största parametern till 

tömningen av vatten. Detta får dock nog anses som otillräckligt sett till vissa glupars storlek. 

Leran kan här tänkas bidra till de relativt täta bottnar som flera glupar har, men skulle de hålla 

helt tätt så skulle förmodligen glupen utvecklas till mer torvmarksartad med utbredande 

växtlighet efter några år. Sedan får man inte glömma nederbörden eller snötäckets mäktighet 

under vinterhalvåret, vilka båda starkt påverkar hur snabb dräneringen av svackan blir. Det är 

lite det som är problematiken med glupar, man skulle således behöva observera dem över 

flera år för att mer korrekt kunna utläsa tömningen från glup till glup. Detta skulle givetvis 

vara ett krävande jobb men det skulle som sagt kunna bli intressant. 

   Ett annat intressant inslag i flera glupmiljöer är den avvikande och fascinerande 

biologin som uppträder kring och i glupen. Den periodvis speciella vattenmiljön som bildas 
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vid glupen gör att exempelvis vissa kräftdjur som bladfotingar och andra organismer kan 

utvecklas utan att bli offer för fiskar och andra större djur. Tillgången på mycket vatten gör 

också att flera starkt vattenkrävande träd och andra växter kan utvecklas runt glupen, 

exempelvis ek och hassel, som då blir ett ovanligt inslag i den annars så dominerande 

barrskogen. Detta kan också troligen tänkas vara en stor del till varför flera av dessa miljöer 

blir klassade som naturreservat.  

I den här studien gjordes ett fältbesök till Styggkärrets naturreservat som ligger strax 

söder om Ekedalen i Jumkilstrakten. Detta för att få mer insikt i vad en glup verkligen är och 

hur den förhåller sig till omgivande terräng. Det här är ett ställe som rekommenderas att 

besöka om man vill studera en glup, då skogsmiljön här verkligen avviker från Uppsalas så 

annars utbredande slättmarker. Reservatet beskrivs som en ”trollskog”, vilket man på plats 

verkligen får erfara. Beteckningen av en ”kärrglup” kan lätt uppfattas vara i stil med ett kärr. 

Väl i reservatet så förstår man skillnaden. Dessa glupar kan inte sägas likna några andra 

typiska miljöer kopplade till ett kärr. Stora block inneslutna av stillastående vatten med en 

distinkt skogskant antas här vara ett ovanligt inslag i den svenska naturen.  

Som nämnts är den stora utbredningen av glupar här svårbedömd. Något som däremot 

är självklart är att den senaste inlandsisen har rivit upp landskapet rejält och deponerat mycket 

material just i Styggkärret. Att dessutom dessa områden var bland de första i Uppland att 

torrläggas från havet efter den senaste istiden är en intressant punkt, vilket skulle vara 

intressant att studera vidare. Detta skulle om möjligt kunna vara en bidragande faktor till 

varför koncentrationen glupar i Jumkilsområdet är så stor. Hydrologiskt sett har detta bidragit 

till att grundvattenstråken här är så pass utbredda och är således en stor förklarande faktor till 

den speciella hydrologin i området. Dräneringsstråken är vilt förgrenade över området pga. 

den starkt varierande topografin, vilket har gett upphov till flera av de källutlopp som finns i 

reservatet. Som nämnts kan den stora ansamlingen block kopplas till generellt förekommande 

blocksänkor och blockhav. Skillnaden är den att glupar mer inhyser sporadiskt spridda block 

av varierande storlek samt att tjälprocesser troligtvis inte har någon inverkan på vissa glupar 

då flera av dessa är vattenfyllda under stor del av året, vilket medför att de olika fragmenten i 

marken förblir fuktiga. 

De framtagna kartorna ska ses som översiktskartor där glupar har observerats, där exakt 

positionering har varit omöjlig sett till skalbilden, förutom över Jumkils socken där en mindre 

skala har gjort att gluparna här stämmer bra överrens. Sockenbegreppet ska inte begrundas för 

mycket i studien, detta är i dagsläget inget direkt levande uttryck, utan ligger bara som grund 

för inventeringarna som gjorts tidigare. 

Den här studien ska betraktas som en inledande studie över glupbegreppet som kan 

fungera som en grund för kommande undersökning av fenomenet. Studier av detta slag där 

tillgången på material är väldigt begränsat gör att man får väva in andra faktorer för att reda ut 

utrycket. Något som kan ses som en fortsättning på just den här studien är att mer ingående 

undersöka och jämföra markprofiler glupar emellan, för att på så sätt i mer detalj kunna 

beskriva lagerföljden. Problematiken med detta är att blockhalten gör borrningar nästintill 

omöjliga. Här skulle istället en grävare behövas men då blir frågan plötsligt mer ekonomiskt 

lagd, vilket inte rymdes inom ramen för detta projekt. 
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7. Tackord  

 

Ett stort tack riktas till Per-Arne Melkerud, Institutionen för mark och miljö, SLU för 

rådfrågning och hjälp till struktur och upplägg av rapport. Tack till Björn Wiberg, SGU för 

tips och råd.  
 

 

8. Käll- och litteraturförteckning 
 
Litteratur 

 

Eriksson, Hult, Wiklander & Knutsson, Källor I Sverige, Källakademin, 2006, AB Svensk 

Byggtjänst och författarna 

 

Fredén. C, SNA, Sveriges Nationalatlas - Jordtäcket, 2009 

 

French. H.M, The Periglacial Environment, 1996, Longman, Harlow, Second edition 

 

Grip. H & Rodhe. A, Vattnets Väg från regn till bäck, 1994, Hallgren och Fallgren 

Studieförlag AB 

 

Hättestrand. C, Boulder depressions in central Sweden–remnants of a pre-late 

Weichselian landscape?, 1994, Geogr. Ann. 76 

 

Ingmar. T, Naturvårdsinventering av Uppsala kommun 1988-1996, Jumkils socken, Rapport 

39/40, Uppsala kommun, Tekniska kontoret, 1999 

 

Knutsson. G & Morfeldt. C.O, Grundvatten – Teori & tillämpning, 2002, AB Svensk 

Byggtjänst 

 

Lundqvist. G, Blocksänkor och några andra frostfenomen, 1951, G.F.F. 73, Geologiska 

Föreningen i Stockholm Förhandlingar  

 

Lundqvist. J, Petterned ground and related frost phenomena in Sweden, 1961, Sveriges 

Geologiska Undersökning 55:7 

 

Summerfield. M.A, Global Geomorphology, 1991, Pearson Education Limited 

 

Vilborg. L, The Uplift of stones by frost, 1955, Geogr. Ann. 37 

 

Webbsidor 

 

Artesisk. http://www.ne.se/lang/artesisk, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-21 

 

Artesisk källa. http://www.silverspringscommunity.com/utilities/water/underdrain-system/ 

 

Jumkilsån. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jumkils%C3%A5n, Wikipedia, hämtad 2012-05-12 

http://www.ne.se/lang/artesisk
http://www.silverspringscommunity.com/utilities/water/underdrain-system/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jumkils%C3%A5n


20 

 

Övriga källor 

 

Bevarandeplan för Natura 2000-område – Styggkärret SE0210238, 2009, Länsstyrelsen 

Uppsala Län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

9. Bilagor 

 
Bilaga 1. Styggkärret 

 

 
Figur 4. Styggkärrets naturreservat. Foto: Per Hagström (Källa: Länsstyrelsen Uppsala län) 
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Bilaga 2. Fotografier av glupar 

 

 
Figur 6. Hökbopussen, Styggkärrets naturreservat. Foto: Per Hagström 

 

 
Figur 7. Västra Hasseldalsglupen, Styggkärrets naturreservat. Foto: Per Hagström 
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Figur 8. Östra Hasselsdalsglupen, Styggkärrets naturreservat. Foto: Per Hagström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


