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SAMMANFATTNING 

 

En detaljerad landformkartering av ett högfjällsområde i Vindelälvens källområde har utförts med syfte att öka 

kunskapen om inlandsisens dynamik och karaktär (iskantens reträtt, isens aktivitet och rörelseriktningar och 

isens basala temperatur) under deglaciationen i denna del av den Svenska fjällkedjan.     

Undersökningsområdet antas ha varit beläget inom det, för inlandsisen, bottenfrusna kärnområde som 

karaktäriserade det senaste istidsmaximat (LGM). Trots avsaknaden av subglacial smältning under de 

kallbottnade subglaciala temperaturförhållandena fanns det tillgång på smältvatten. Spår efter forna issjöar och 

det glacifluviala landformsystemet är därför de enda data som finns för att rekonstruera isens reträttmönster där 

den varit kallbottnad eller där det är brist på andra landformer.  

Den flygbildstolkning som genomfördes fokuserade på glaciolakustrina, glaciofluviala och subglaciala 

landformer. Rekonstruktionen av isreträttmönstet bygger på fördelningen av glacialmorfologin, de dämda 

issjöarna och den iskant som krävdes för att en dämning av dessa issjöar skulle uppstå. En teoretisk modell för 

beräkning av isprofilen användes för att öka detaljgraden i rekonstruktionen av isavsmältningen och som kontroll 

av den landformbaserade rekonstruktionen. Karterade landformer formade basen för issjörekonstruktionen som 

genomfördes i ett GIS. Som topografiskt underlag användes Lantmäteriets höjddatabas.  

Iskantlägen rekonstruerade utifrån den teoretiska modellen visade god överensstämmelse med karterade 

landformer. Åtta issjöar kunde identifieras under arbetets gång. Två av dessa, Vindelälvens issjö och 

Båssjuosjávrrie – Gávásjávrries issjö, existerade med stor säkerhet och var ett dominerande inslag i 

landskapsbilden under deglaciationen. De dämdes i nordväst respektive västerut mellan blottade passpunkter i 

terrängen och den retirerande isen. 

Dämningen av större smältvattenmassor visar att inlandsisen, i undersökningsområdet, var aktiv under hela 

deglaciationen och retirerade generellt mot sydost. Deglaciationsmodellen indikerade nordvästliga och västliga 

isrörelseriktningar, i ett tidigt skede av deglaciationen, och västliga i ett sent skede. Den sista isrörelseriktningen 

i undersökningsområdet var mot väst och härrörde förmodligen från den sista isdelaren vid lågfjället 

Kráhpiesvarrie. Den basala temperaturfördelningen i undersökningsområdet får dock ses som oklar pga. 

tvetydiga bevis.   

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
Bild på Framsida: Fotografi: Vindelälvens dalgång fotograferad från sydost, Robin Blomdin ©.  
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ABSTRACT 

A detailed landform mapping was carried out in the mountain region of the source area of River Vindelälven. 

The aim of this mapping study was to increase the current knowledge of the dynamics and character (the ice 

margin retreat, ice flow directions and the subglacial thermal organization) of the Fennoscandian Ice Sheet 

during the last deglaciation in this part of the Swedish mountain range. 

The study area has been proposed to be situated within the cold based core area that characterized the last Ice age 

maxima (LGM). However, despite the lack of subglacial melting, glacial meltwater still exists. Traces after 

ancient glacial lakes and the glaciofluvial landform system are therefore the only data that exist when 

reconstructing the recession pattern of cold based ice sheets or when there is a general lack of glacial landforms.  

The aerial photograph interpretation focused on glaciolacustrine, glaciofluvial and subglacial landforms. The 

reconstruction of the ice sheet recession pattern was thus based on the distribution of the glacial geomorphology, 

the dammed glacial lakes and the hypothetical damming ice sheet margin. A theoretical model for calculation of 

the ice surface slope profile was used to increase the detail level of the reconstruction and as a control of the 

landform based reconstruction. Mapped landforms formed the base for the glacial lake reconstruction that was 

carried out in a GIS. Lantmäteriets height database was used as a topographical base dataset.  

Ice sheet margins reconstructed by the theoretical model showed good conformity with the mapped landforms. 

Eight glacial lakes where identified, two of these, Glacial lake Vindelälven and Glacial lake Båssjuosjávrrie – 

Gávásjávrries, existed with large safety and where dominant features in the landscape during the deglaciation. 

They where dammed in the northwest and west respectively between revealed saddle points in the terrain and the 

retreating ice sheet.     

The damming of large glacial lakes shows that the ice sheet, in the study area, was active throughout the entire 

deglaciation. The ice sheet retreated generally towards the southeast. The presented deglaciation model indicated 

northwesterly and westerly ice flow directions in an early phase of the deglaciation, and westerly in a late phase. 

The last ice flow direction in the study area was towards west and it stemmed probably from the last ice divide 

situated above the low fell Kráhpiesvarrie. The subglacial thermal organization in the study area may be viewed 

as uncertain due to ambiguous evidence.  
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1. INLEDNING 

 

Den Fennoskandiska inlandsisens regionala reträttmönster, isrörelseriktningar och subglaciala 

temperaturförhållanden under den sista deglaciationen har utifrån glacialmorfologiska 

tolkningar studerats av Sollid och Sørbel (1994), Kleman och andra (1997), Buolton och 

andra (2001) och Kleman och andra (2006).  Resultat från dessa rekonstruktioner har bl.a. 

använts för att utvärdera numeriska inlandsismodeller (t.ex. Holmlund och Fastook, 1995). 

Numeriska modeller anses som de främsta verktygen för att rekonstruera den Fennoskandiska 

inlandsisens yttopografi, en parameter som är av fundamental betydelse för klimatmodellering 

(Kleman och andra, 1997). Detaljerade studier av isens reträttmönster bidrar också till 

förståelse av inlandsisens egenskaper under deglaciationen (t.ex. Borgström, 1989; Jansson, 

1995). De detaljerade rekonstruktionerna är nödvändiga då isens reträttmönster oftast följer 

topografin i områden med stor relief och därför kan misstolkas vid regionala rekonstruktioner 

av deglaciationsmönster (Kleman och andra, 1997). 

Spår efter isdämda sjöar har karterats i Ammarnäsfjällen av Gavelin (1910), Halden (1925), 

Lundqvist (1972), Engh (1974) och Ulfstedt (1980). Dessa issjöar föreslås av Lundqvist 

(1972) ha haft betydelse för inlandsisens isreträttmönster i fjällterräng. Svårigheter har dock 

funnits med att rekonstruera inlandsisens isreträttmönstet i fjällterräng p.g.a. en brist på 

deglaciala landformer som kan forma grunden för sådana rekonstruktioner (Kleman och 

andra, 1997). Litteraturen som beskriver den glaciala geomorfologin i undersökningsområdet 

är av regional karaktär och saknar detaljerade studier av Vindelfjällen (Ulfstedt, 1980). Den 

här presenterade studien har initierats för att nå djupare kunskap om områdets 

deglaciationsmönster och glaciolakustrina- och glaciofluviala landformsystem. 

Det presenterade arbetet omfattar flygbildstolkning och GIS-analyser av en geomorfologisk 

kartering och av höjddata. Flygbildstolkningen har fokuserat på glaciolakustrina, 

glaciofluviala och subglaciala landformer. De karterade landformerna kontrollerades i fält 

under 7 dagar 2009. Rekonstruktionen av isreträttmönstet bygger på fördelningen av de 

karterade landformerna, de rekonstruerade isdämda sjöarna och den iskant som krävs för att 

en dämning av dessa issjöar ska uppstå (Borgström, 1989; Jansson, 2003). Även den generella 

glaciala lineationsriktningen (Clark, 1994; Hättestrand, 1997) och en teoretisk modell (Nye, 

1952) användes för rekonstruktionen av isens reträttmönster. Analysen av 

deglaciationsförloppet och associerade isdämda sjöar utfördes att med hjälp av Lantmäteriets 

höjddatabas i ett GIS och baserades på en digital terrängmodell (DTM).  

Ny kunskap om distributionen av glaciala landformer och utbredningen av issjösystemen 

kommer att bidra med en ökad förståelse för inlandsisens dynamik och karaktär under 

deglaciationen i denna del av fjällkedjan. Vidare så kommer den glacialmorfologiska kartan 

att utgöra en källa för information vid ytterligare landskapsanalys. Detta skulle kunna 

innefatta arkeologiska studier, analyser av geovetenskapligt skyddsvärda områden eller 

geomorfologiskt processinriktade studier. Slutligen så kan den genomförda rekonstruktionen 
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komma att utgöra basen för framtida arbeten om deglaciationskronologi. Detta lär anses som 

viktigt när det gäller studier av t.ex. sjösediment eller dendrokronologi i området. 

 

2. SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att beskriva det lokala isrecessionsförloppet i Vindelälvens 

källområde (66°16 N 15°48 O). Deglaciationsförloppet över undersökningsområdet sätts, 

genom en litteraturstudie, i ett regionalt sammanhang för att ge en överblick av 

isavsmältningen och dess kronologi i Norrbottens- och Västerbottens läns fjällregion. Även 

issjöarnas regionala utbredning och betydelse för dynamiken hos den retirerande inlandsisen 

diskuteras. Studien inkluderar även framställandet av en glacialmorfologisk karta över 

området.  

 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Denna studie ämnar att med hjälp av områdets glacialmorfologi och de rekonstruerade 

isdämda sjöarnas paleogeografi, besvara frågor om den lokala deglaciationens karaktär. 

Frågor som önskas besvaras är:  

- Vilken glacialmorfologi går att hitta i området? Kan dessa formelement bidra till 

förståelse av områdets issjösystem och det generella deglaciationsförloppet, 

inlandsisens aktivitet och subglaciala temperaturfördelningen och iskantens reträtt och 

isrörelseriktningar?  

- Hur såg dräneringsmönstret för issjösystemet i Vindelälvsområdet ut? Existerade 

dessa issjöar som substadier, och hur var den dämmande iskanten konfigurerad?  

- Hur såg sjöarnas geometri ut med avseende på sjötyp (Systematik av Lundqvist, 

1972), varaktighet och storlek (max djup och area)? 
 

 

4. OMRÅDESBESKRIVNING 

 

Undersökningsområdet avgränsas åt väster av riksgränsen och är beläget i fjällområdet mellan 

Vindelälven och Laisälvens källområden, på gränsen mellan Västerbottens- och 

Norrbottenslän (Figur 1; 66°16 N 15°48 O). Undersökningsområdet tillhör 

glacialmorfologiskt den nordliga svenska bergsregionen (Hättestrand, 1997) och 
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bergartsprovinsen Kaledonierna (Stephens och andra, 2002, s 22). Berggrunden i området 

består främst av glimmerskiffrar, fyllit och marmor (Stephens och andra, 2002, s 23).  

De flesta av fjälltopparna är högre än 1100 m ö. h. Undersökningsområdets centrala och 

nordliga delar består främst av högfjäll och det är endast i områdets sydvästliga del som 

höjdintervallet går under 900 m ö. h. Området domineras österut av fjälltopparna 

Sarviestjåhkka (1375 m ö. h), Tsáŋátjåhkka (1505 m ö. h) och Ájvuotjåhkka (1364 m ö. h) 

samt sjöarna Tsaggiekjáevrieh, Vuordnajavrrie och Luspasjàvrrie vilka dräneras i sydvästlig 

riktning mot Vindelälven (Figur 1). I nordväst utgör Vindelälvens dalgång det dominerande 

inslaget i terrängen.  

 

 

Figur 1. (A) Översiktskarta över norra Sverige. (B) Undersökningsområdet. Referenssystem är SWEREF 

99 .   

 

Kalt berg och residualjordar dominerar områdets centrala och nordliga delar (Lantmäteriet, 

2009) vilket ger denna del av området en homogen morfologisk karaktär med få bevarade 

landformselement relaterade till isens avsmältning. Organogena jordar och ackumulationer av 

glacifluviala jordarter återfinns i Vindelälvens dalgång samt i dalgången mellan 

bergstopparna Ájvuotjåhkka och Jillie Frámake (1000 m. ö. h). Dessa dalgångar är också, i 

motsats till områdets nordliga och centrala delar, tydligt påverkat av glacial erosion. Spår efter 

subglacial omformning av landskapet finns bevarade som glaciala lineationer (drumliner, 

fluting och drumlinisering, Figur 2). 
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Figur 2.  Ortofotot visar drumliner vid Vindelkroken (se Figur 1B). Källa för ortofoto: Lantmäteriets 

Digitala Kartbibliotek, SWEREF 99. 

 

5. DEGLACIATIONEN I FENNOSKANDIA 

 

Weichsel är benämningen på den senaste istiden i nordvästra Europa, som varade mellan ca 

115 000 och 11 600 år före nutid (Adrielsson, 2006, s 439). För att rekonstruera olika 

glaciationsskeden under Weichsel karterade Kleman och andra (1997) fördelningen av 

glaciala landformer i Fennoskandia. Den glacialmorfologiska kartan låg sedan till grund för 

en rekonstruktion av nedisningshistorien, genom användandet av en glacial geologisk 

inversionsmodell (Kleman och Borgström, 1996; Kleman och andra, 2006). En 

isflödeskronologi konstruerades genom användandet av relativkronologier (Clark, 1994) som 

sedan korrelerades mot stratigrafiska data och marina proxydata som i sin tur antogs reflektera 

global isvolym (Martinson och andra, 1987). 

Den av Kleman och andra (1997) framtagna glaciationsmodellen sträcker sig över hela 

Weichsel och visar att den huvudsakliga uppbyggnaden av inlandsisen skedde för 60 000 år 

sedan under marina isotopstadiet (MIS) 4. Under det senaste istidsmaximat (LGM) för ca 

22 000 år sedan (MIS2), var stora delar av inlandsisen bottenfrusen (Kleman och andra, 1997) 

och isdelaren var lokaliserad över Bottenviken (Holmlund och Fastook, 1995). 
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Deglaciationen initierades för ca 21 000 år sedan förmodligen genom att sommarinstrålningen 

ökade kraftigt (Adrielsson, 2006, s 439). Isavsmältningen gick till en början mycket snabbt då 

den stigande havsnivån medförde en positiv återkoppling i och med att shelfisarna kalvade 

mer effektivt framförallt längs den norska kusten (Adrielsson, 2006, s 442). När den södra 

delen av Östersjösänkan blev isfri kunde stora vattenmassor dämmas (Andrén och andra, 

2002). Detta innanhav utgjorde således förstadiet till dagens Östersjö och kallas för den 

Baltiska issjön. Det nya innanhavet som bildades fortsatte att expandera med den retirerande 

iskanten norrut (Lundqvist, 2002, s 139).  

Deglaciationsskedet karaktäriserades dock av snabba temperaturväxlingar. Under Yngre 

Dryas för 12 500 år sedan (Isarin och Renssen, 1999) blev klimatat kallare vilket medförde att 

iskanten stod stilla och den Mellansvenska israndszonen bildades (Lundqvist, 2002, s 133). 

Dessa randbildningar kan följas tvärs hela Fennoskandia och antas motsvara Ra-moränerna i 

Sydnorge och Salpausselkäryggarna i Finland (Adrielsson, 2006, s 442).   

Isavsmältningen efter Yngre Dryas och bildandet av Mellansvenska israndszonen gick snabbt 

(Lundqvist, 1986). Norrbottens kustlinje antas blev isfri för 10 500 år sedan (Lindén och 

andra, 2006). Övergången från en maritim- till en terrester avsmältningsmiljö ledde till att 

kalvningen av inlandsisens randområden ersattes av dödisavsmälting på många ställen 

(Adrielsson, 2006, s 445).  

Under deglaciationen tunnade inlandsisen ut vilket medförde att isrörelsen blev allt mer 

beroende av den lokala topografin (Lundqvist, 1986). Till en början smälte nunatakker fram 

medan den fortfarande dynamiska inlandsisen retirerade i de lägre delarna av terrängen där 

det bildades dalglaciärnät (Adrielsson, 2006, s 445). Detta ledde till att avsmältningen i detalj 

blev mycket komplex i den Skandinaviska fjällkedjan (Lundqvist, 2002, s 133).  

Det finns en samstämmighet att isdelaren under recessionen migrerade från sin position över 

Bottenviken västerut, in mot Norrbottens inland och fjällkedjan (Kleman, 1992). I 

avsmältningens slutskede antas inlandsisens sista isdelare befunnits sig över Sydnorges 

fjällområden och de Svenska högfjällen i Sarek och Kebnekaise (Adrielsson, 2006, s 445) 

(Figur 3).  

 

 

 

 



               Robin Blomdin, Examensarbete på kandidatnivå inom Biogeovetenskap, 15 hp 

10 

 

 

Figur 3.  (A) Det regionala isrecessionsmönstret i norra Fennoskandia (Kleman 1992). Streckade linjer 

visar osäkra ismarginaler. Rekonstruktionen av deglaciationsmönstret baseras på referenser som ges i 

Kleman (1992). (B) Isdelaren i ett tidigt skede av deglaciationen av fjällkedjan. Pilar visar 

isrörelseriktningen. (C) Isdelarläget under den senare delen av deglaciationen. Iskanten är ritad 

vinkelrätt mot fördelningen av åsar, glaciala lineationer och laterala smältvattenrännor (Kleman, 1992). 

Figurerna är modifierade efter Kleman (1992).  

 

6. TIDIGARE FORSKNING I OMRÅDET 

 

Redan i slutet av 1800 talet kopplades observationer av strandlinjer ihop med en avsmältande 

inlandsis (referenser i Ulfstedt, 1980). Diskussionen om inlandsisens avsmältningsdynamik 

har främst fokuserat på de dämda issjöarnas karaktär samt de sista isresternas aktivitet och 

rörelseriktningar (Lundqvist, 1972; Ulfstedt, 1980; Borgström, 1989; Jansson, 1995). 

Vindelfjällen har dock allt som oftast lämnats utanför eller bara översiktigt behandlats i 

tidigare studier av t.ex. issjöar och deglaciationsförlopp. 

Tidiga arbeten som berörde issjöarna i Västerbotten och Norrbotten utfördes av Gavelin 

(1910) och Halden (1925). Halden diskuterar i sin artikel De isdämda sjöarna i Sverige 

sjöarnas regionala utbredning. I en geografisk närhet till Vindelälvens källområde beskriver 
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Halden (1925) i söder, strandlinjer efter Tjulissjön, och i norr, strandlinjer efter issjöar som 

dämts i Laisälvens dalgång.  

Issjöproblematik har även behandlats av Ulfstedt (1980) som i sin avhandling Isrecessionen i 

Västerbottens och södra Norrbottens fjälltrakter genomförde en geomorfologisk kartering och 

modellering av isavsmältningen. Ulfstedt (1980) rekonstruerade ett tiotal issjöar i sitt 

undersökningsområde och den förslagna deglaciationsmodellen baseras på förekomsten av 

issjöar och isrörelseriktningen tolkad från de glaciala formelementen.   

Issjösystemet, i Vindelälvens källområde, var förmodligen mer komplext än vad den 

rekonstruktion som Ulfstedt (1980) presenterade. Liksom Lundqvist (1972) fokuserade 

Ulfstedts (1980) arbete på de stora dalstråken, och de stora isdämda sjöarna i centrala 

Jämtland respektive älvdalarna Laisälvsdalen, Vindelälvsdalen och Umeälvsdalen. Detta 

innebär att en mer detaljerad rekonstruktion, av områdets smältvattensystem har möjligheten 

att ge information om de sista isresternas karaktär, dvs. aktivitet, basala temperatur och 

rörelseriktningar. 

 

7. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANALYSEN 

 

Den presenterade rekonstruktionen bygger på insamlade data och befintlig glaciologisk och 

glacialmorfologisk kunskap. För att rekonstruktionens olika delar ska framgå tydligt så 

presenteras nedan glaciologiska aspekter, av vikt för rekonstruktionen, såsom subglacial 

temperaturfördelning, issjösystematik och dynamik och de karterade landformerna som 

använts vid rekonstruktion av inlandsisens avsmältningsmönster. 

 

7. 1. Subglacial temperaturfördelning 

 

Temperaturfördelningen under en inlandsis är av fundamental betydelse för hur de basala 

processerna påverkar underlaget (Holmlund och Jansson, 2002, s 115). Den subglaciala 

temperaturen styr till stor del vilka landformer som bildas eller om äldre landformer ska 

bevaras (Kleman, 1994). Kallbottnade subglaciala förhållanden kan förklara inlandsisars 

oförmåga att producera t.ex. glaciala lineationer och bevarandet av äldre stor- och småskalig 

geomorfologi, trots långvariga perioder av nedisning (Lagerbäck, 1988; Kleman, 1992; 

Kleman, 1994). Det är därför av stor betydelse att den subglaciala temperaturfördelningen 

behandlas vid utredningar av inlandsisars egenskaper utifrån analyser av glacialmorfologi 

(Kleman och andra, 2006, s 192).   
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Kleman (1994) delar in de glaciala landformerna i tre olika system (Figur 4A). I en 

kallbottnad is (temperatur under trycksmältpunkten, dry bed), sker isrörelsen endast genom 

inre deformation hos ismassan, varpå erosion av underlaget och ackumulation av nya 

landformer motverkas (Kleman, 1994). Detta i motsats till en varmbottnad is (temperatur vid 

trycksmältpunkten, wet bed) där isens rör sig främst genom basalglidning och inre 

deformation, varpå erosion och ackumulation kan ske (Kleman, 1994).   

Geomorfologiska spår efter inlandsisar med kallbottnade subglaciala temperaturförhållanden 

existerar i en rad rumsliga skalor och olika paleoglaciologiska kontexter (Kleman och Glasser, 

2006).  På inlandsisskalan kontrolleras fördelningen av bottenfrusen is av isdelarens läge, 

medel isyttemperaturen och de huvudsakliga isströmszonerna (Kleman och Glasser, 2006). I 

Fennoskandia exemplifieras detta av ett stort bottenfruset kärnområde, med bevarade glaciala 

och icke-glaciala landformer bildade före Senweichsel (Kleman och andra, 1997, Figur 4B).     

Lokalt och regionalt under deglaciationen, bildades en mosaik av kallbottnade och 

varmbottnade subglaciala förhållanden som kan spåras i den geomorfologi vi ser i dag 

(Kleman och andra, 1999). Dessa relikta ytor (t.ex. Lagerbäck, 1988; Kleman och Borgström, 

1992) kan särskiljas från glaciala ytor genom den storskaliga morfologin inkluderandes: 

rundade fjälltoppar, fluvialt eroderade dalgångar och den småskaliga morfologin som 

inkluderar: torformationer, blockfält, inaktiv strukturmark och förekomsten av saproliter 

(Goodfellow, 2007). Dessa ytor har i studier med kosmogen datering även bekräftats 

härstamma från tidigare interglacialer och interstadialer (t.ex. Fabel och andra, 2002; Stroeven 

och andra, 2002). 

 

Figur 4. (A) Klassificeringen av de glaciala landformsystemen enligt Kleman (1994). (B) Fördelningen av 

bottenfrusen is (mörkgrå) under deglaciationen. Den svarta linjen visar det bottenfrusna kärnområdet i 

norra Fennoskandia under LGM. Pilar markera isflödesriktningen under LGM. Modifierad efter Kleman 

och andra (1997). 
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På den lokala skalan är den topografiska kontrollen på förekomsten av relikta ytor stor. 

(Kleman och andra, 1999). Med andra ord så bevaras relikta landytor bäst på högre nivåer i 

terrängen under kallbottnad is medan erosion sker i dalbottnar där isen är varmbottnad 

(Kleman och Stroeven, 1997; Clarhäll, 2002). 

Trots kallbottnade subglaciala temperaturförhållanden finns det dock tillgång till smältvatten 

(ej subglacialt). Spår efter forna issjöar och det glacifluviala systemet (marginal meltwater 

system, Kleman, 1994) är därför det enda data som finns för att rekonstruera isens 

reträttmönster över områden som tidigare var täckta av is med kallbottnade subglaciala 

förhållanden (Jansson, 2003). Detta kan även gälla i andra områden där brist på andra 

deglaciala landformer råder. 

 

7. 2. Issjöars systematik och dynamik  

 

 

Isdämda sjöar har föreslagits ge viss information om dynamiken hos inlandsisen under 

deglaciationen (Lundqvist, 1972; Stokes och Clark, 2003). Ett flertal studier som inkluderar 

rekonstruktioner av issjöars paleogeografi har utförts i Nordamerika (Sun och Teller, 1997; 

Jansson, 2003; LaRocque och andra, 2003a;  LaRocque och andra, 2003b; Stokes och Clark, 

2003) och i Sverige (Lundqvist, 1972; Ulfstedt, 1980; Borgström, 1989; Jansson, 1995).  

 

Lundqvist (1972) definierar begreppet issjö som en stagnant vattenkropp, existerande som 

resultat av en dämmande ismassa. Tabell 1 illustrerar den systematisering av issjöar som 

Lundqvist (1972) sammanställde efter sina studier i Jämtland.  
 

Två faktorer som krävs för att en issjö ska bildas enligt Lundqvist (1972): 

1.) sluttande topografi i riktning mot den dämmande isen och 

2.) en ismassa kompakt nog att dämma vattnet.  

 

För studier av deglaciationsförlopp och isdämda sjöar är det, enligt Lundqvist (1972) viktigt 

att klargöra skillnaderna mellan aktiv is, dödis och klimatologiskt död is. En is benämns aktiv 

då den är kompakt nog att dämma en vattenkropp. Detta medför att det måste finnas ett 

horisontalt tryck i isen som motbalanserar det hydrostatiska trycket hos det dämda vattnet 

(Lundqvist, 1972). Under dessa omständigheter kommer vattnet vara dämt även om 

subglaciala utloppskanaler är öppna.  

 

Med dödis menar, Lundqvist (1972), en ismassa som saknar en inre horisontal 

tryckkomponent och som förlorat sin rörelse. Isen kan i detta fall inte dämma vattnet. En 

klimatologiskt död is är en ismassa som under intensiv avsmältning förlorat sitt 

ackumulationsområde. Dock kan isfronten behålla sin lutning och därigenom även sitt flöde 

(Borgström, 1989).  
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Tabell 1. Issjösystematik (Lundqvist, 1972) 

Issjötyp Morfologi Storlek Sediment Sediment och landformer Issjöstrandlinjer 

      tillförsel     

1 Djup och öppen Stor Låg Spridda subakvatiska åsar Väl utbildade 

2 Djup och öppen Stor Hög Stora subakvatiska åsar Diffusa 

3 Grund och öppen Stor Hög Stora subakvatiska åsar, Väl utbildade 

        kamemorfologi   

4 Grund Liten Låg Tunna sedimentbäddar Ej förekommande 

5 Djup och marginal Stor Låg Dödismorfologi Väl utbildade 

6 Grund och marginal Liten Låg Grovkorniga sediment Ej förekommande 

  /nunatak issjö         

7 Övergång mellan Stor Hög Dödismorfologi Ej förekommande 

  Typ 3 och dödis         

 

 

En isdämd sjö dräneras och tappas kontinuerligt (Tweed och Russel, 1999). När katastrofala 

tappningar, jökulhlaups, initieras töms hela vattenmagasinet snabbt. Ett exempel på ett recent 

jökulhlaup var det som skedde när Hazard Lake i Yukon Territory, Kanada tappades. Genom 

att beräkna skillnaden i issjönivåer över tiden uppskattade Clark (1982) vattenföringen under 

tappningen till 640 m
3
 per m/s och den totala vattenmängden som dränerades genom 

subglaciala tunnlar till 19 620 000 m
3
. 

 

Kunskap om issjöars tappnings- och dräneringsmekanismer, har under de senaste årtiondena, 

ökat p.g.a. intensifierade studier av riskområden (Tweed och Russel, 1999). Orsaker till 

tappningar och dräneringar av issjöar styrs av den dämmande isens egenskaper och den 

dämda issjöns karaktär (Tweed och Russel, 1999). Issjöar kan dräneras subglacialt, lateralt, 

englacialt eller genom överspillning och flotation (Tweed och Russel, 1999, Figur 5). 

 

Subglacial dränering är den vanligaste typen av issjötappning. Denna typ av dränering 

förstärks ofta av att kaviteter öppnas i isbädden p.g.a. av periodiska variationer i glaciärens 

isrörelsehastighet (Knight och Tweed, 1991). I vissa fall kan även isranden flyta p.g.a. det 

hydrostatiska trycket den dämmande vattenmassan ger upphov till (flotation). Detta medför 

att issjön tappas subglacialt (Tweed och Russel, 1999). Subglacial dränering kan även ske 

forcerat genom tunnlar och expansion av dessa genom det strömmande vattnets 

friktionsvärme. Denna dränering är beroende av issjöns vattendjup och hydrostatiska tryck 

(Tweed och Russel, 1999). 
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Figur 5. En issjös dränerings- och tappningsmekansimer. Efter Mannerfelt (1945) och Tweed och Russel 

(1999). 

 

Det är även vanligt att dräneringen av den dämda vattenmassan sker lateralt mellan en dalsida 

och isen (Jansson, 1995). Denna typ av dränering är beroende av glaciärens karaktär (Knight 

och Tweed, 1991) och främjas av kallbottnade subglaciala förhållanden (Sugden och John, 

1976, s 296). En annan dräneringsmekanism är överspillning av vatten över en passpunkt i 

terrängen eller över den dämmande iskanten (englacialt). Detta sker i de fall isen tillför stora 

mängder smältvatten till issjön (Tweed och Russel, 1999).  

 

7. 3. Glacialmorfologi 

 

Det här avsnittet redogör för de landformer som använts i analysen av den producerade 

glacialmorfologiska kartan samt hur dessa landformer har använts och prioriteras vid 

rekonstruktionen av isreträttmönstret under den senaste deglaciationen (Tabell 2). 

 

7. 3. 1. Glaciolakustrina landformer 

En zon av vågspolad morän representerar den vanligaste typen av issjöstrandlinjer (Jansson, 

2003, Figur 6). Båda ackumulationsterrasser och erosionshak karterades som issjöstrandlinjer 

och utgör tillsammans med deltan de främsta indikatorerna på existensen av isdämda sjöar. 

Dessa formelements morfologi och utbredning varierar förmodligen beroende på bl.a. issjöns 

storlek och existenstid, strändernas jordartssammansättning och materialtransporten från isen 

ut i issjöbassängen. Strandlinjeterasser är bildade genom deposition av sediment i issjövattnet 

medan strandlinjer (hak) vanligen är bildade genom erosion av vågaktivitet. 
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Issjöstrandlinjer har erhållit högsta prioritet i rekonstruktionen av isavsmältningen. I de fall 

flertalet korresponderande issjöstrandlinjer funnits har en uppfattning om issjöarnas 

utbredning kunnat fastställas. Issjöstrandlinjer kan även uppträda i vertikala sekvenser vilket 

indikerar att issjön existerat vid olika nivåer under olika substadier (Jansson, 2003). 

 

 

Figur 6. Ortofoton över strandlinjelokaler vid Plássájuönnis nordostsluttningar (A) och Tjålmiejavrries 

dalgång (B). Pilarna visar exempel på strandlinjer. Källa för ortofoton: Lantmäteriets Digitala 

Kartbibliotek, SWEREF 99. 

Issjödeltan är uppbyggda utan kontakt med den dämmande iskanten (Borgström, 1989) och 

får i idealfallet den karaktäristiska trekantiga deltaformen (Figur 7). I anslutning till deltan är 

det även lätt att identifiera tilloppsvägar. Issjödeltan indikerar forna strandnivåer och har 

således också erhållit högsta prioritet vid rekonstruktionen av iskantens reträttmönster.  

 

Figur 7. Ortofoto över deltan vid Tsantsumes ostsluttningar. Pilarna visar exempel på deltan. Källa för 

ortofoton: Lantmäteriets Digitala Kartbibliotek, SWEREF 99.  
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Tappnings och dräneringsrännors morfologi är ofta lätt att identifiera i flygfotografierna. 

Dock är tolkningen av genesen bakom dessa former svårare att göra och måste allt som oftast 

väntas med tills de kan associeras med en rekonstruerad issjöbassäng. När dessa rännor bildas 

parallellt mot iskanten kan de vara svåra att urskilja från vanliga laterala smältvattenrännor. 

Rännor associerade med isdämda sjöar är dock oftast större och djupare. 

Tappnings/dräneringsrännor och issjöavlopp kan även förekomma i anslutning till 

passpunkter vid vattendelaren (överspillning) där vattnet tappats över (Jansson, 2003). I de 

fall rännorna är enklast att identifiera går det att återfinna kalspolad berggrund på motsatt sida 

om passet. 

7. 3. 2. Glaciofluviala landformer 

Den glaciofluviala morfologin omfattar landformer som är bildade genom erosion eller 

ackumulation av sediment transporterat av smältvattnet. Den systematik som tillämpats för de 

glacifluviala erosionsformerna i Sverige brukar härledas till Mannerfelts (1945) tidiga 

arbeten. Smältvattenrännor uppträder ofta i relativt utbredda serier av rännor som kan variera i 

storlek från de diffusaste bildningarna till djupa kanjondalar (Ulfstedt, 1980). Mannerfelt 

ansåg att smältvattnet kunde dräneras lateralt, sublateralt eller subglacialt (Figur 7). Fokus i 

den här studien har legat på att urskilja de rännor som kan tänkas ha bildats under 

deglaciationen. Detta har exkluderat subglaciala smältvattenrännor. 

Extramarginala/subglaciala rännor karterades som små eller stora i ett första skede av 

karteringen. Under analysen av glacialgeomorfologin och rekonstruktionen av 

isreträttmönstret analyserades rännornas förekomst i höjdmodellen och rännor associerade 

med issjöars avlopp, tappningar och dräneringar kunde utskiljas och klassificeras. Dessa 

användes endast i rekonstruktionen i de fall de kunde härledas till issjöars tappningar och 

dräneringar. 

Laterala rännor (Figur 8) förknippas med isens ablationsområden och bildas vid intensiv 

ytdränering mellan isranden och en berg- eller dalsida och associeras ofta med en 

impermeabel kallbottnad is (Sugden och John, 1976, s 298; Hättestrand, 1997). I denna studie 

har fokus legat på att kartera de rännor som indikerar isstyrd dränering. Laterala 

dräneringsspår har antagits representera isytans lutningsriktning (Mannerfelt, 1945; 

Borgström, 1989; Kleman och andra, 1990; Jansson, 1995). Laterala smältvattenrännor har 

därför getts hög prioritet vid rekonstruktionen av iskantens reträttmönster. De karterade 

laterala smältvattenrännorna har således även använts till att bekräfta de modellerade 

iskantlägena (se Figur 14 och senare text). Viss försiktighet måste vidtas i de fall då 

rännserierna är allt för korta eller inkonsekventa vilket skulle kunna tyda på sublateral 

dränering (Jansson, 1995). 

De vanligast förekommande glacifluviala ackumulationsformerna i undersökningsområdet är 

åsar. De åsar som identifierats är dock små och sträcker sig sällan längre än ett par kilometer. 

De uppträder både i dalgångar och uppe på fjällsluttningarna. Under flygbildstolkningen och 

fältarbetet observerades en varierande sorteringsgrad hos åsarnas sediment. I denna studie har 
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det inte gjorts några försök att koppla sorteringsgrad med genes. Fokus har istället legat på att 

tolka riktningen hos smältvattnet under deglaciationen. Åsarna har i de fall de varit längre 

använts till att bestämma den allmänna isrörelseriktningen och till att klassificera issjötyp. 

Åsarna karterades som Åsar och åsliknande ryggar pga. svårigheten att i flygbilderna och i 

fält avgöra deras genes.  

 

Glacifluviala terrasser avsätts i kontakt med iskanten (Ulfstedt, 1980) och kan ge indikation 

om isens dräneringsriktning. Dock har dessa landformer ingått försiktigt i rekonstruktionen då 

de kan vara svårtolkade vad gäller dess övergångsformer mot strandlinjer och deltan (Ulfstedt, 

1980). Förekomsten av glacifluviala avlagringar har även karterats och har använts som 

underlag för analysen vad gäller uppgifter om sedimentation vid issjöbildningar och den 

smältande inlandsisen. 

 

Figur 8. Ortofoto över laterala smältvattenrännor vid Sjnjurtjuoke (Figur 10). Pilarna visar exempel på 

laterala smältvattenrännor. Källa för ortofoton: Lantmäteriets Digitala Kartbibliotek, SWEREF 99.  

 

7. 3. 3. Subglaciala landformer 

De subglaciala landformerna, inkluderandes isräfflor karterade i fält, har i denna studie 

antagits representera den allmänna isflödesriktningen (Kleman, 1990; Clark, 1994; 

Hättestrand, 1997). Glaciala lineationer (drumliner, fluting och drumlinisering) omfattar 

formelement som är relativt enkla att kartera. Drumliner (Figur 2) är oftast elliptiskt formade 

och uppträder i svärmar (Hättestrand och andra, 2004). Dessa landformer kan dock variera i 

genetiskt ursprung och har egentligen bara den yttre formen och att de är orienterade i 

isrörelseriktningen gemensamt. Drumliner kan bestå av morän med varierande inslag av 
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sorterat material och rent berg. Fluting är en typ av glaciala lineationer som uppträder som 

striering i moräntäcket och ofta i flygbilder upptäcks genom skillnad i vegetationstäcket. 

Drumlinisering benämns de atypiska drumlinformer som ofta är en utveckling av fluting. 

Dessa har dock ett större inslag av fast berg (Strömberg, 1994).  

Där ett kuperat moräntäcke varit tydligt i flygbilderna har detta karterats som moränterräng. 

Diskussionen om denna landforms bildningssätt ryms ej i detta arbete och har därför försiktigt 

ingått i analysen och diskussionen av isens reträttmönster. Moränterräng har dock antagits 

representera dödisavsmältning i issjöbassänger (Lundqvist, 1972). 

Laterala moränbildningar har identifierats i fält och tolkats vara tillräckligt säkra för att ingå i 

rekonstruktionen. Laterala moränbildningar kan i likhet med laterala glacifluviala 

dräneringsspår ge en precis indikation på iskantens lutningsriktning och således även styrka 

de modellerade iskantslägena (Fredin och Hättestrand, 2002).  

7. 3. 5. Relikt geomorfologi 

I denna studie karterades även relikt geomorfologi (Fabel och andra, 2002; Stroeven och 

andra, 2002; Goodfellow, 2007; Goodfellow och andra, 2008) som i det glaciala landskapet 

bevarats under kallbottnade subglaciala temperaturförhållanden, the dry bed system (Kleman, 

1994). Exempel på relikt geomorfologi är t.ex. blockfält och inaktiv strukturmark. Blockfält 

har huvudsakligen en vertikal sortering som resultat av differentiell uppfrysning av blockrikt 

utgångsmaterial (Söderman, 1982). Med inaktiv strukturmark menas här frostmarkformer som 

har en polygonartad sortering av stenarna (Söderman, 1982). Bildningssätt och morfologi för 

dessa landformer har beskrivits av t.ex. Söderman (1982) och Kleman och Borgström (1992). 

Dessa landformer antas ha undgått glacial påverkan och representerar forna interglaciala och 

interstadiala periglaciala förhållanden (Goodfellow, 2007). 

Det bör här betonas att det inte funnits något syfte att åtskilja dessa former åt i karteringen, 

eller att i detalj beskriva deras morfologi och förekomst. De har endast använts till att få en 

bild utav fördelningen av den basala temperaturfördelningen samt relation till topografi, då 

detta ansetts viktigt för den slutliga rekonstruktionen av inlandsisens reträttmönster och 

karaktär (Kleman och Borgström, 1992). I fält identifierades även ventifakter som är 

erosionsformer bildade av abrasionen från partiklar transporterade av vinden (Gillies och 

andra, 2009). Dessa användes också som bevis för relikt geomorfologi. Relikta ventifakter har 

beskrivits av Lagerbäck (1988) i centrala Norrbotten. 

 

8. METODIK FÖR KARTFRAMSTÄLLNING 

 

Fördelningen av glaciala landformer i undersökningsområdet karterades från infraröda (IRF) 

flygbilder i skala 1:60 000, fotograferade år 1976.  
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Tabell 2.  Prioritering av landformer vid rekonstruktionen av isreträttmönstret samt tolkningsindikatorer 

som användes vid landformsidentifieringen. 

Geomorfologi Landform Prioritering  Tolkningsindikator i IR flygbilder 

Glaciolakustrin Issjöstrandlinjer 1  Ljusa horisontala band med 

       svallade block och sten eller 

      horisontella avbrott i vegetationen. 

  Issjödelta 1 Slät ljusgrå överyta ovan dagens  

      dalbotten, vanligtvis med en brant  

      deltafront.  

  Tappnings/dräneringsrännor 1 Djupa och stora rännor. 

  Issjöavlopp   Rännor eroderade i association med 

      passpunkter i terrängen. 

  Kalspolad berggrund 1 Ljusblå ytor med tydliga berggrunds- 

      strukturer. Förekommer ofta i  

      association med rännor och 

      passpunkter. 

Glaciofluvial Laterala rännor 1 Rännor med varierande storlek som 

      uppträder längs dalsidorna med  

     viss lutning. Kan uppträda som 

      enstaka eller i utbredda system.  

  Ås eller åsliknande ryggar 3 Ljusa ryggar som ringlar sig fram i 

      terrängen, ofta i dalbottnar. 

  Glacifluviala avlagringar 3 Ljusa släta ytor utan sten och block 

      som klart skiljer sig från det kring 

     liggande morän- och vittringsjords 

      landskapet. 

  Glacifluvial terrass 2 Ljusa hyllor på dalsluttningarna med 

      lutande överyta.  

Subglacial Drumliner 2 Elliptiskt formade parallella ryggar i 

   Moräntäckta områden, uppträdande  

       i svärmar.  

  Fluting 2 Parallella former som uppträder som 

      striering i moräntäcket och upptäcks 

      genom nyansskillnader i vegetationen. 

  Drumlinisering 2 Parallella former bildade i berggrund 

       av glacial erosion. 

Morän Moränterräng 3 Kullformationer i moräntäckta 

      områden. 

Relikt  Blockfält  3 Plottrig gråblå textur på högre  

      nivåer i terrängen.  

       

   Inaktiv strukturmark 3 Polygonliknande ljusblå textur, på  

      högre nivåer i terrängen. 
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Flygbildstolkningen kring Sarviestjåhkkas nordsluttningar, i det nordvästliga hörnet av 

undersökningsområdet (Figur 1), genomfördes endast i ortofoton (Digitala kartbiblioteket 

SWEREF 99, Lantmäteriet, 2009). Ortofotonas rumsliga upplösning var 1x1m pixel. 

Stereobetraktandet utfördes analogt i ett Zeiss Jena Interpretoskop med en förstoringsgrad på 

2-16ggr. Detta möjliggjorde att både en detaljerad och översiktlig tolkning kunde utföras med 

samma tolkningsinstrument. Prioritering av landformer i rekonstruktionen av isreträttmönstret 

och deras tolkningsindikatorer presenteras i Tabell 2. 

Den översiktliga tolkningen fokuserade på att främst upptäcka, lokalisera och identifiera, ur 

ett glacialmorfologiskt perspektiv, intressanta områden i undersökningsområdet. Initialt låg 

tyngdpunkten på att kartera större landformer som t.ex. relikta block- och strukturmarksytor, 

glaciala lineationer och moränterrängslandskap. Genom detta förfarande utfördes en 

avgränsning av olika områden som klart skiljde sig i morfologi och karaktär. Den detaljerade 

tolkningen behandlade undersökningsområdet mer ingående. Vid denna del av tolkningen 

utfördes en första preliminär identifiering och klassifikation av de tolkade landformerna.  

De identifierade landformerna avbildades under tolkningens gång på plastöverlägg för att 

sedan skärmdigitaliseras med digitala ortofoton (Digitala Kartbiblioteket SWEREF 99, 

Lantmäteriet, 2009) som bakgrund. En kontrolltolkning gjordes i ortofotona vid den digitala 

överföringen. I ESRI ArcGIS skapades en databas för de olika karterade landformerna. 

Intressanta attribut såsom area och längd beräknades för samtliga landformer.  

Efter karteringsarbetet genomfördes ett fältarbete under sommaren 2009 med syfte att 

kontrollera tolkningsosäkerheter och att mäta höjden över havet (m ö. h.) för landformer 

intressanta för rekonstruktionen av isens reträttmönster. Höjdmätningarna gjordes med en 

handhållen GPS med en uppskattad noggrannhet på +/- 10 meter. I fält utfördes även 

observationer av isräffelorienteringar. 

Isräfflornas position och altitud markerades med GPS, orientering mättes med kompass och 

information om rörelseriktning och bergart noterades. Efter att fältarbetet genomförts 

utvärderades de nya fälterfarenheterna och korrigeringar överfördes till ArcGIS och OCAD 

för vidare analys respektive kartritning. 

Kartritningen av den glacialmorfologiska kartan och kartserien över isreträttmönstet under 

deglaciationen utfördes i programmet OCAD 10 Professional. I Tabell 3 och 4 presenteras de 

kartmaterial och digitala dataset som använts i studien. Inför fältarbetet utarbetades 

manuskartor i skala 1:100 000, dessa låg sedan som grund för utvärderingen och de 

korrigeringar som därefter utfördes. Den slutgiltiga glacialmorfologiska kartan och kartserien 

över deglaciationen är ritade i skala 1:100 000 respektive 1:50 000 med referenssystemet 

SWEREF 99. 
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9. METODIK FÖR REKONSTRUKTION AV ISSJÖARNAS 

PALEOGEOGRAFI OCH INLANDSISENS RETRÄTTMÖNSTER 

 

Vid rekonstruktionen av inlandsisens reträttmönster över undersökningsområdet har litteratur, 

kartstudier (Tabell 3) och analyser i ESRI ArcGIS genomförts (Tabell 4). Dessutom har en 

teoretisk modell använts för rekonstruktionen av iskantens reträtt (Nye, 1952). Litteratur- och 

kartstudien la grunden för tolkningen av den glaciala morfologin och för inhämtande av fakta. 

Vid studier av deglaciationen och isdämda sjöar i undersökningsområdet användes bl.a. 

litteratur av Gavelin (1910), Halden (1925), Lundqvist (1972) och Ulfstedt (1980). 

Tabell 3. Kartmaterial som användes i studien. 

Karta Skala Kartblad År Källa 

Fjällkartan 1:100000 BD15 Nasafjället 2008 Lantmäteriet 

Geomorfologiska-  1:25000 Gräsvattnet 25E/Umfors 25F,  1976 Statens Naturvårdsverk 

kartbladen 1:25000 Nasafjäll 26F/Pieljekaise 26G  1977 Statens Naturvårdsverk 

  1:25000 Ammarnäs 25G 1977 Statens Naturvårdsverk 
 

Tabell 4. Digitala dataset som användes i studien. 

Digitala dataset Skala/Upplösning År Källa 

Sverigekartan 1:20000000 2009 Lantmäteriet 

Hydrologi  1:100000 2009 Lantmäteriet 

Jordarter 1:100000 2009 Lantmäteriet 

GSD Höjddata Höjdmodell  15x15 m pixel 2009 Lantmäteriet 

Ortofoton 1x1 m pixel 2009 Digitala  

      kartbiblioteket 

 

 

9. 1. Issjöarnas paleogeografi  

 

För att bestämma de forna issjöarnas utbredning lokaliserades områden i terrängmodellen 

bärandes en hög koncentration av strandlinjer och deltan. För att få ett bredare perspektiv på 

angränsande områden undersökningsområdet användes även data från Gavelin (1910), Engh 

(1974) och Ulfstedt (1980). Därefter identifierades dräneringsområdenas passpunkter för att 

avgöra den högsta möjliga nivån som issjöarna smältvatten kunde dämmas. 

Med härledning från issjöspåren och passpunkterna ritades kartor i OCAD med den största 

potentiella utbredningen för samtliga issjöar samt eventuella substadier (Figur 11 och 12). 

Rekonstruktionen av issjöarnas utbredning justerades således efter den spatiala utbredningen 
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av issjöstrandlinjer, issjödeltan, issjöavlopp och dränerings/tappningsrännor. Den teoretiska 

iskanten passades därefter mot de dämda issjöarna och deras tappnings- och dräneringsspår. 

Vid detta skede upprättades en preliminär issjökronologi. För issjöar där brist på issjöspår ej 

medgav en säker rekonstruktion av den dämmande iskanten, placerades iskanten för att bäst 

passa med isrörelseriktningen tolkad från de glaciala lineationerna (Jansson, 2003) . 

Issjöarna tilldelades attribut (namn, area, maxdjup, spår, referens, altitud och issjötyp 

(Lundqvist, 1972) som redovisas i tabellform (Bilaga 1). Max djup och area beräknades i 

ESRI ArcGIS, altitud mättes med GPS under fältarbetet och beräknades, i vissa fall där 

fältdata saknas, från höjdmodellen.   

Issjöarna delades in i tre klasser beroende på hur mycket spår det fanns att fastställa deras 

existens. Klass I issjöar har med stor säkerhet existerat eftersom issjöstrandlinjer och deltan 

karterats. Klass II och III identifierades först med den teoretiska modellen. Klass II issjöar har 

troligen existerat då dess avlopp karterats i form utav rännor. Klass III issjöar är de minst 

säkra då inga landformsbevis finns att styrka deras existens med. 

 

9. 2. Teoretisk modell 

 

Eftersom stora delar av iskanten i dalgångar och längs nunatakker löper parallellt med eller 

snett emot den allmänna isytans lutningsriktning (Borgström, 1989.) måste, vid en 

rekonstruktion av israndlägen i ett storkuperat landskap, hänsyn tas till den lokala isytans 

lutningsriktning vilket avspeglas i de laterala dräneringsspåren (Mannerfelt, 1945; Borgström, 

1989; Jansson, 1995). Laterala smältvattenrännor utgör därför de främsta bevisen för hur 

isytan lutande och var iskanten var belägen under specifika skeden under inlandsisens 

avsmältningsfas. Som komplement till den landformsbaserade rekonstruktionen av 

isreträttmönstret har en teoretisk modell för modellering av isprofilen tillämpats.  

Nye (1952) redovisar i sin artikel A method of calculating the thicknesses of the ice-sheets, 

resultat beräknade från alpina dalglaciärer, där den basala skjuvspänningen (τ) låg inom 

intervallet 500 – 1500 kPa. Resultatet från studien påvisade att skjuvspänningar under 100 

kPa medförde en extremt låg isrörelsehastighet medan skjuvspänningar över 100 kPa 

orsakade en betydligt högre deformationshastighet än vad som är fallet vid recenta glaciärer 

och inlandsisar. Nye drog därför slutsatsen att τ är konstant (100 kPa). Nyes (1952) ice 

surface slope model gör således det möjligt att rekonstruera utvecklingen av isprofilen under 

deglaciationen (Figur 9). 
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Figur 9. (A) Illustration av den använda lutningsmallen som formar basen för den teoretiska 

modelleringen. (B) Isprofilen enligt Nye (1952) 

 

Modellen (eller liknande modeller) har använts tidigare för att rekonstruera detaljerade 

deglaciationsförlopp i den svenska fjällkedjan (Borgström, 1989; Jansson, 1995; Fredin, 

2004) och i Sydamerika (Glasser och Jansson, 2005). En anledning att använda denna 

teoretiska modell är att den ger en rimlig bild av vilka områden av terrängen, på den lokala 

skalan, som först framträder under deglaciationen. 

Modellen sätter avståndet till iskanten i relation till isens höjd över havet vilket medför en 

enklare modellering av den detaljerade isavsmältningen och kontroll av den landformbaserade 

rekonstruktionen baserad på de laterala formelementen, indikerandes isytans lutning. 
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Beräkningen av isprofilen är dock endast en grov approximation (Glasser och Jansson, 2005). 

Modellen beskrivs nedan med ekvation 1: 

(1) h2 
= 2h0 S (Nye, 1952), 

där h = isytans höjd, h0 = 11m och S = avståndet från isfronten. 

h0 är beräknad efter ekvation 2:  

(2) h0 = τ/pg, 

där τ = en basal skjuvspänning på 100 kPa, p = isens densitet (916kg/m
3
) och g = 

gravitationsaccelerationen (9.8 m/s
2
). Den basala skjuvspänningen är således ett resultat av 

gravitationen och isens tyngd (Holmlund och Jansson, 2002, s 99).  

Den basala skjuvspänningen kan förändras beroende på antaganden om isens temperatur och 

underlagets bottentopografi (Borgström, 1989). Detta kan påverka den teoretiska modellens 

isprofil. En flackare profil erhålls t.ex. ifall värdena för den basala skjuvspänningen sänks i 

modellen (Borgström, 1989). 

Lantmäteriets höjdmodell konverterades till höjdkonturer i ArcGIS och importerades till 

OCAD tillsammans med de landformer som ansågs viktiga för rekonstruktionen. Därefter 

ritades en lutningsmall i OCAD efter Nyes ekvation med avstånd från isfronten (S) på ena 

axeln och isens höjdmodell (h) på den andra (Figur 9).  

Lutningsmallen användes sedan under rekonstruktionen i OCAD och förflyttades mot sydost 

och ost mot isrörelseriktningen tolkat från de glaciala lineationerna och åsarna. Där terrängens 

höjdmodell sammanföll med isens höjdmodell markerades iskantlägena i OCAD (Figur 9). 

Den dominerande riktningen, hos de glaciala lineationerna, antas representera den generella 

isrörelseriktningen under deglaciationen av undersökningsområdet. Detta antagande bygger 

på att de glaciala lineationerna har samma riktning som de större åsarna (Figur 10).  

Processen för tillämpningen av Nyes (1952) modell kan beskrivas som följande: 

1.) Rekonstruktionen görs utan hänsyn till isens lutningsförhållande. Glaciala lineationer 

och de större åsarna används som mall för den storskaliga isrörelseriktningen (Figur 

13). 

2.) Rekonstruktion görs med hänsyn till förekomsten av laterala formelement och 

dräneringsspår (Figur 10) och de isdämda sjöarnas dräneringskronologi (Figur 11). 

 

En utvärdering av modellen visade att den fungerade bra som kontroll av fördelning av de 

laterala formelementen. Dock bör här betonas, i likhet med Borgström (1989) och Jansson 

(1995), att modellen i hög grad har anpassades efter fördelningen av landformerna i terrängen. 
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Vad gäller isens rörelseriktningar har data från Ulfstedts (1980) använts, i de delar av 

undersökningsområdet där fördelningen av landformer visandes isrörelseriktning varit få. 

Iskantens reträttmönster och issjöarnas utveckling redovisas senare i texten (Figur 14). 

 

10. RESULTAT – GLACIALMORFOLOGI 

 

Nedan presenteras landformernas fördelning och förekomst i relation till 

undersökningsområdets geografi och topografi, (Figur 10, Bilaga 2). 

Tydliga issjöstrandlinjer återfinns längs Plássánjuönnies nordost sluttning och längre söderut 

vid Dálavárdduo (Figur 5). Här har två strandlinjer uteroderats på höjdnivån 655 m ö. h. En 

annan strandlinje på 649 m ö. h., också vid Plássánjuönnie, har tolkats korrespondera mot ett 

issjödelta vid Vidduolmålkkie söder om Vindelkroken (Figur 6). Vidare identifierades två 

strandnivåer (erosionhak) på 845 och 838 m ö. h. i Tjålmiejavrries dalgång och två 

strandlinjer (terrasser) i dalgången mellan Vidduolvárátje och Gåbråjvvie på 855 och 808 m ö. 

h.   

Issjödeltan förekommer sparsamt i undersökningsområdet. Efter kontroll i fält av karterade 

deltaformer, avfärdades flera former som alluvialkoner eller glacifluviala terrasser p.g.a. 

materialets osorterade karaktär och en sluttande överyta. Glaciofluviala avsättningar med 

horisontell överyta tolkades som deltan. Dessa förefaller dock i enbart ett fall ha avsatts på 

samma nivå som de karterade strandlinjerna, 649 m ö. h. Två andra glaciofluviala 

avsättningar vid Tsantsumes sydöstra sluttningar, på 669 m .ö. h. tolkades också vara deltan 

(Figur 7). Dessa former stämmer dock inte in i den övriga bilden av issjösystemen i området. 

Extramarginala/subglaciala rännor förekommer över hela underökningsområdet men i 

större utsträckning i områdets södra delar (Figur 10). Dessa förekommer ofta i anslutning till 

Vindelälvens biflöden där stora vattenmängder eroderat ut djupa rännor i underlaget. Det är 

utefter älvarna och i anslutning till terrängens passpunkter som denna typ av 

smältvattenrännor når de största dimensionerna. I områdets norra delar är de 

extramarginala/subglaciala rännorna små och uppträder oftast diffust. 

Laterala smältvattenrännor förekommer främst kring Vindelälvens dalgång och då sällan i 

utbredda system. Den främsta förekomsten återfinns nedanför passet mellan Sjnjurtjuoke och 

Geäddålgie (Figur 8). I undersökningsområdets centrala och nordliga högfjällsområden är 

förekomsten än mer sporadisk och lateralrännorna förekommer oftast i korta, diffusa system. 

Det bästa exemplet från de centrala delarna av undersökningsområdet återfinns på Årijep 

Luspas sydsluttning (Figur 10). 70 procent utav de karterade laterala smältvatten rännorna 

återfinns under 1000 m ö.h. 
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Åsar eller åsliknande ryggar uppträder över hela området, men som utsträckta bildningar 

endast i de större dalgångarna (Figur 10). I övriga områden är åsarna i de flesta fallen korta 

och fragmenterade. Under fältstudien uppmärksammades en varierande sorteringsgraden hos 

dessa former. En preliminär bedömning av sorteringsgraden gjordes i flygbilderna på 

grundval av formernas placering i terrängen, dvs. former som löpte ner för en sluttning antogs 

ha relativt osorterat material pga av den korta materialtransporten. Dessa antaganden 

fungerade inte alltid i fält då materialet undersöktes. Två exempel är åsarna vid sjön 

Vuoksjávrátje på Ájvuotjåhkkas nordvästra sluttning respektive åsarna vid sjön Uhtja Luspas 

(Figur 10). På grundval av dessa terrängformers placering bedömdes deras material under 

flygbildstolkningen vara osorterat vilket ej var fallet i verkligheten.  

Glaciofluviala terrasser har karterats med säkerhet på endast tre platser i 

undersökningsområdet (Figur 10). Dessa förekom som korta hyllor på sluttningarna. I två fall 

karterades de först som deltan men visade sig vid fältkontroll ha sluttande överytor och bestå 

av osorterat material.   

Glaciala lineationer (drumliner, fluting och drumlinisering) uppträder endast i de stora 

dalgångarna (Figur 10). Drumlinformer uppträder där större materialmängder förekommit 

t.ex. i Vindelälvensdalgång (Figur 2). De glaciala lineationerna var orienterade i riktningarna 

västnordväst-ostsydost, öst-väst och nordväst-sydost. 

Moränterräng förekommer i de flesta av de större dalgångarna men även relativt högt upp i 

terrängen som t.ex. vid sjöarna Sarviesjávrie och Tsaggiekjáevrieh (Figur 10, > 900 m ö. h.). 

Den största utbredningen av kuperad moränterräng återfinns i Vindelälvens dalgång.  

Lateralmorän kunde först identifieras i fält genom undersökningar av terrängformernas 

uppbyggnadsmateria. Terrasser eller sub-horisontella ryggar bestående av osorterat material 

har tolkats som lateralmoräner. Dessa former antas ha avsatts vid iskanten mot Ájvuotjåhkkas 

lägre sluttningar (900 och 800 m ö. h.). De identifierade formerna är låga diffusa bildningar 

vilka sällan sträcker sig längre än 200 m.  

Relikt geomorfologi har från flygbilderna tolkats förekomma på de flesta bergstoppar som 

når en höjd av 1100 till 1400 m. ö.h. Under fältkontrollen observerades inaktiv strukturmark 

och stora ventifakter i form av vindslipade kvartsitblock på 900 meters höjd vid 

Vuoksákvárátje, söder om Uhtja Luspas (Figur 10). Även vid Nuortabe Luspas observerades 

inaktiv strukturmark och blockfält. Dessa landformer har tolkats indikera en relikt 

geomorfologi.  

__________________________________________________________________________________________________ 

Figur 10. Glacialmorfologi – Vindelälvens källområde. Referenssystem är SWEREF 99. 

Bakgrundsinformation som höjdkurvor, jordartsfördelning och hydrologi är från Lantmäteriet.
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Liknande observationer av relikt geomorfologi har gjorts på andra lokaler i norra 

Fennoskandia. Två exempel är: inaktiv strukturmark och blockfält på Fulufjället (Kleman & 

Borgström, 1990) och stora områden av blockfält och vindslipade ventifakter i centrala 

Norrbotten (Lagerbäck, 1988). 

Isräfflor uppträder framförallt i höjdintervall mellan 740 till 910 m ö. h., dock identifierades 

isräfflor på så hög altitud som 1187 m ö. h. vid Årjiep Luspas (Figur 13). Tio isräfflor 

karterades. Två utav dessa hade en väst-ostligorientering och sju en västnordväst-ostsydostlig 

orientering. Endast tre utav dessa sju hade en riktning mot nordnordväst och en mot ostsydost 

vilket bekräftades av lokalernas stöt- och läsides topografi.  

 

11. REKONSTRUKTION AV ISSJÖARNAS PALEOGEOGRAFI 

 

Inom undersökningsområdet har åtta issjöar med associerade substadier identifierats (Figur 

11, Tabell 4). Issjöarna har indelats i tre klasser baserade på med hur stor säkerhet de 

existerat. Sex av issjöarna identifierades utifrån topografiska grunder (Klass II och III) och– 

den teoretiska modelleringen av iskantens reträttmönster. Existensen av klass III issjöar styrks 

inte av några landformer och deras existens får därför anses vara de minst säkra. De har dock 

troligen existerat som kortlivade dämningar mellan isen och den högre terrängen. 

Tabell 4. Issjöklasser 

Klass I Klass II Klass III 

Vindelälvens issjö Gåbråjvvies issjö Vuordnájavrries issjö 

Båssjuosjávrrie –  Luspasjavrries issjö Nuortabe Luspas issjö 

Gávásjavrries issjö Nulppas issjö Ájvuotjåhkkás issjöar 
 

Gåbråjvvies issjö existerade förmodligen som en liten marginal issjö dämd mellan en istunga 

och Dåriestjåhkka. Spår efter dess avlopp finns i form av kraftigt uteroderade rännor och 

kalspolad bergrund på motsatt sida om passet (997 m ö. h.). Maxdjup för sjön var 45 m och 

dess varaktighet var förmodligen inte långvarig då den bör ha dränerats så fort isen frilade 

passet vid Gåbråjvvie (Figur 11).  

Luspasjavrries issjö var en grund issjö (10 m djup) som dämdes av en istunga i Luspasjavrries 

dalgång. Dess avlopp (920 m ö. h.) består av djupt eroderade rännor i moränavlagringar. 

Denna issjö var inte mycket större än nuvarande Luspasjavrrie (Figur 11). 

Nulppas issjö existerade förmodligen till en början endast som en marginal men relativt djup 

issjö i Birdiejuhkkas dalgång. Issjön har tolkats haft sitt högsta avlopp på 750 m ö. h., för att 

sedan successivt dräneras över Plássánjuönnie där stora ytor kalspolad bergrund vittnar om 
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denna process (Figur 10). När isen sedan retirerat SO om Dalavardduo har förmodligen 

Nulppas issjö dränerats i riktning mot Vindelälvens issjö.   

Två större issjöar (Klass I) med sina mest sydostliga och västliga utbredninga i 

undersökningsområdet har rekonstruerats. Klassifikationen av dessa issjöar (enligt Lundqvist, 

1972) diskuteras i ett senare avsnitt. Inom undersökningsområdet finns det två 

strandlinjelokaler och en deltalokal som bekräftar existensen av Vindelälvens issjö. 

Strandlinjenivåerna mättes till 655 och 649 m. ö. h vilket överensstämmer med strandlinje- 

och deltalokaler utanför undersökningsområdets gräns (Ulfstedt, 1980). 

Vindelälvens issjö hade förmodligen sitt avlopp ungefär vid den Norska gränsen, nordväst om 

Vindelkroken 655 m ö. h. (Figur 12). Denna issjö var 35 m som djupast. Säkra tappningsspår 

efter Vindelälvens issjö har dock inte gått att hitta. Möjligen kan en smältvattenränna väster 

om Ammarnäs kopplas till issjöns tappning. Det är dock osäkert om denna smältvattenränna 

bildats subglacialt eller lateralt (Figur 12).  

Spår efter Båssjuosjávrrie – Gávásjavrries issjö finns i form av eroderade strandlinjer på 

Ájvuotjåhkkás sydsluttningar på två nivåerna, 855 och 838 m ö. h. (Figur 9). Maxdjup för 

Båssjuosjávrrie – Gávásjavrries issjö inom undersökningsområdet var 40 m. Smältvatten har 

förmodligen dämts till en början i de anslutande dalgångarna till Båssjuosjávrrie – 

Gávásjavrries dalgång och således utgjort marginala grunda issjöbildningar som med tiden 

expanderat. Till en början har issjön dränerats över passet vid Sjnjurtjuoke (852 m. ö. h). 

Kalspolad bergrund och uteroderade rännor vittnar om detta skeende. Strandlinjer finns också 

bevarade utanför undersökningsområdets gräns (Ulfstedt, 1980). Dessa antas visa på hur 

issjön dränerades först i norr från sin högsta på 852 m. ö. h ner till en nivå på 760 m ö. h. 

(Ufstedth, 1980) (Figur 12). En lateralt utbildad rännserie nordväst mot Laisälvens dalgång 

bekräftar denna dränering. Issjöns senare utveckling tros ha kulminerat i en tappning söderut 

mot Diellekjåkkas dalgång (Ulfstedt, 1980, Figur 12). 

I Figur 12 redovisas en översikt över de issjösystem som existerat i eller i anslutning till 

studiens undersökningsområde. Tärnaissjön, Laisälvens issjö och Tjulträsks issjö är beskrivna 

av Gavelin (1910), Engh (1974) och Ulfstedt (1980) och diskussionen om dessa ryms ej i 

denna studie. Data om dessa presenteras dock i Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Figur 11. Issjöarnas paleogeografi I Vindelälvens källområde. Referenssystem är SWEREF 99 . 

Bakgrundsinformation som höjdkurvor och hydrologi är från Lantmäteriet.
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Figur 12. Issjöarnas paleogeografi: Översikt. Referenssystem är SWEREF 99. Bakgrundsinformation 

som höjdmodellen och hydrologi är från Lantmäteriet. Shaded relief modellen är skapad utifrån 

Lantmäteriets terrängmodell i ESRI ArcGIS. 
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12. REKONSTRUKTION AV ISRETRÄTTMÖNSTRET UNDER DEN 

SENASTE DEGLACIATIONEN 

 

12. 1. Glaciala lineationer och isräfflor 

 

Utifrån fördelningen av glaciala lineationer har en generell isflödesriktning kunnat identifieras 

(Figur 13). De flesta glaciala lineationer indikerar, i likhet med Ulfstedts (1980) iakttagelser, 

en generell isrörelse mot nordväst och i Tjålmiejavrries dalgång mot väst. Denna riktning har 

således fungerat som mall vid användningen av den teoretiska modellen. Resultatet från 

fältinventering av isräfflor visade dock ett svårtolkat mönster. Isräfflorna exkluderades därför 

från modellen pga. att de är svåra att knyta till den senaste deglaciationen, av främst tre 

anledningar:  

1.) brist på åsar i association till isräfflornas geografiska lägen förhindrar att deras 

orientering kan verifieras som isrörelser knutna till den senaste deglaciationen, 

2.) brist på riktningsindikatorer som stöt- och läsidestopografi möjliggör också att 

isräfflornas orienteringar kan representera isrörelser från äldre skeenden under 

Weichsel, då riktningen är okänd.  

3.) Slutligen har isräfflornas metakrona natur tidigare antagits försvåra tolkningar av 

isrörelser då det är svårt att avgöra hur nära iskanten de är bildade (Kleman, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Figur 13. Glaciala lineationer och isräfflor. Referenssystem är SWEREF 99 . Bakgrundsinformation som 

höjdkurvor och hydrologi är från Lantmäteriet. 
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12. 2. Iskantens reträtt 

 

I Figur 14 redovisas iskantens reträttmönster under deglaciationen i en kartserie. Bristen på 

landformer, indikerande iskantens reträtt, är stor i delar av undersökningsområdet. Detta har 

medfört att många iskantlägen i de olika deglaciationsstadierna får anses vara relativt osäkra. 

Dock så visade de iskantlägen som genererades av den teoretiska modellen god 

överensstämmelse med de landformer som karterades och användes i rekonstruktionen.  

I de centrala och norra delarna av undersökningsområdet råder det brist på laterala 

formelement och åsar på hög höjd. Detta medför att de rekonstruerade isflödesriktningarna 

tidigt under avsmältningsskedet till övervägande del är baserade på den teoretiska modellen 

och förekomsten av glaciala lineationer (Figur 13 och 14A). Den generella isrörelseriktningen 

under detta stadium antas ha varit mot nordväst. Det är sannolikt att de första nunatakerna 

som smälte fram under deglaciationen var bergstopparna i det nordvästra hörnet av 

undersökningsområdet (Jållektjåkkå, Tjäulatjåkka och Jorbotjåkkå). En glacifluvial ränna som 

tolkats vara isstyrd lateralt finns dock mellan Jållektjåkkas nunataker (Figur 10). 

Senare under deglaciationen visade sig nunatakkerna Sarviestjåhkka och Tsánátjåhkká 

(Figurer 14B). Även i detta stadium finns det få landformer som styrker randlägena. Nästa 

nunatakker att smälta fram var troligen Àjvuotjåhkká och Gåbråjvvie (Figur 14C). Ett 

glacifluvialt rännsystem i tre nivåer, som tolkats vara lateralt isstyrt, föreslås markera 

iskantens läge mellan Gåbråjvvie och Tsánátjåhkká (Figur 10). Dessa rännor visar på en 

isrörelseriktning mot nordnordväst. I detta stadium av deglaciationen är det sannolikt att stora 

delar av undersökningsområdets norra delar blev isfria. Inga randbildningar finns dock att 

bekräfta iskantens läge för isresten i det nordöstra hörnet av undersökningsområdet (Figur 

14C).  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Figur 14.  Iskantens reträttmönster (A – H) under den senaste deglaciationen rekonstruerad utifrån 

karterade landformer och den teoretiska ismodellen.  För en detaljerad beskrivning av det 

rekonstruerade händelseförloppet se den löpande texten. De landformer som använts i 

rekonstruktionen finns återgivna i Figur 10 och 13. Issjöarna finns även redovisade i Bilaga 1. 

Referenssystem är SWEREF 99. Bakgrundsinformation som höjdmodellen och hydrologi är från 

Lantmäteriet. Shaded relief modellen är skapad utifrån Lantmäteriets terrängmodell i ESRI ArcGIS. 
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Rekonstruktionen av de vattenmassor som dämdes väster och österut om istungan, mellan 

Gåbråjvvie och Tsanatjåhkka (Figur 12C) är till övervägande del baserade på den teoretiska 

modellen. Spår efter dräneringen av Gåbråjivies issjö finns dock bevarade västerut, sydost om 

Dåriestjåhkka (Figur 10), där issjön tolkats haft sitt avlopp (997 m ö. h.).  Djupt utskurna 

rännor och kalspolad bergrund (Figur 10) i passet mellan Dåriestjåhkka och Gåbråjvvie och 

rakt söderut och visar att stora mängder tappningsvatten styrts söderut från passet. 

Dämningarna av de östra marginala issjöarna, Vuordnájavrries och Nuortabe Luspas issjö 

visar på en isrörelseriktning mot nordnordost i dalgången mellan Sarviestjåhkka respektive 

mot väst vid Àjvuotjåhkká. En glacifluvial ränna som tolkats vara isstyrd lateralt finns på 

Bånestjåhkkas sydsluttning, och styrker randlägena för isen i Vindelälvensdalgång. den 

laterala rännan vittnar om att isytan, vid denna tid, lutade mot västnordväst. Den generella 

isrörelseriktningen i Vindelälvensdalgång, har i detta stadium (Figur 14C) en riktning mot 

nordväst, tolkat utifrån förekomsten av glaciala lineationer och en ås.  

I ett senare stadium av deglaciationen blev stora delar av Àjvuotjåhkká och 

undersökningsområdets centrala och nordliga delar isfria (Figur 14D). Inlandsisen har i denna 

fas av deglaciationen kommit att koncentrerats till Vindelälvens dalgång och söder om Årijep 

Luspas och Tsanatjåhkka. En glacifluvialt avsatt terrass, västerut om Tsantsume, markerar 

iskantens nordvästligaste läge i undersökningsområdet vid denna tid (Figur 9). Terrassen visar 

på en nordnordvästlig lutning av isytan. Isrecessionen har i denna fas kommit att domineras 

av en isrörelse mot nordväst i Vindelälvens dalgång (Figur 14D). Isloben i 

Vindelälvensdalgång har i denna fas börjat dämma smältvatten. Denna issjö, Vindelälvens 

issjö, har tolkats haft sin högsta nivå på 655 m ö. h. och dränerades kontinuerligt nordväst 

utanför undersökningsområdet (Ulfstedt, 1980).      

Isrecessionen av isloben mellan Tsantsume och Åriejep Luspás fortlöpte kontinuerligt med 

isloben i Vindelälvensdalgång. Iskantens läge här har tolkats markerats av en serie, i fyra 

nivåer, lateralt isstyrda smältvattenrännor på Åriejep Luspás sydsluttning (Figur 10 och 14D). 

Dessa visar på en västlig lutning av isytan. Isrörelseriktning för isloben mellan Tsantsume och 

Åriejep Luspás har tolkats vara mot norr, nordväst och längre öster ut i Luspasjavrries 

dalgång mot väst. Dämningen av Àjvuotjåhkkás issjöar är baserade på den teoretiska 

modellen och inga morfologiska spår av deras existens existerar. 

I en senare fas av deglaciationen fortlöpte isrecessionen sydösterut i Vindelälvens dalgång 

(Figur 14E). Iskantens läge under denna fas av deglaciationen är väl verifierat. Islobens 

kantläge i Vindelälvens dalgång markeras av en lateralt isstyrd rännserie vid Vuoksavarátje 

sydsluttning (Figur 8 och 10). Rännserien indikerar att istungan hade en nordnordvästligt 

lutande isprofil, samma lutning som en senare avsatt glacifluvial terrass, längre ned på 

sluttningen och två sub-horisontella ryggar bestående av osorterat material på Àjvuotjåhkkás 

sydost sluttningar (Figur 10). Dessa ryggar har efter kontroll i fält tolkats vara lateralt avsatta 

moräner. Isflödesriktningen i Vindelälvens dalgång under denna fas av deglaciationen har 

tolkats vara mot nordväst, väst och norr (Figur 14E). 
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Stora mängder smältvatten dämdes under denna fas av deglaciationen i Vindelälvens dalgång 

och söder om Nulppa (750 m ö. h., Figur 14E). Den laterala dämningen vid Nulppa har 

förmodligen vid ett senare skede sammankopplats med det dämda vattnet i Vindelälvens 

dalgång och dränerats västerut kontinuerligt medan isen frilagt Birdietjåhkka och 

Plássánjuönnie (Figur 10 och). Den istunga som under denna fas var belägen mellan 

Vuoksavarátje och Ajvuotjåhkka dämde även en kortvarig issjö österut mot Ajvuotjåhkka 

(Figur 14E). Det finns dock inga morfologiska bevis för issjöns existens, utan den har endast 

påvisats av den teoretiska modellen. Likaså baseras rekonstruktionen av isrörelseriktningen 

för denna istunga utifrån den teoretiska modellen. Isflödesriktningar mot ost och nordost har 

föreslagits. 

I undersökningsområdets sydostliga delar har tre lateralt utbildade rännserier karterats på 

Àjvuotjåhkkás ostsluttningar (Figur 10). Dessa är något diffusa men visar samtliga på en 

sydvästlig lutning av isytan, och har därför tolkats vara säkra bevis för iskantens läge vid 

denna tid. Isrörelseriktningen under deglaciationen var i denna del av undersökningsområdet 

mot nordväst och nord (Figur 14E). 

Av de sista isresterna i Luspasjavrries dalgång dämdes förmodligen Luspasjavrries issjö 

(Figur 14E). Vattnet från denna issjö dränerades snabbt genom det västliga passet (949 m ö. 

h.). Bevis från denna dränering finns i form av djupt uteroderade rännor på motsatt sida om 

passet vid Årijep Luspas (Figur 10).  Isrörelseriktningen, mot väst, i denna dalgång, indikeras 

av en ås på dalbottnen (Figur 10).  

Dalavardduo och Geäddålgie visar sig sannolikt som nunatakker i en sen fas av 

deglaciationen. Vid denna tidpunkt börjar även isen i Vindelälvens dalgång separeras från den 

blivande dalisen i Tjålmiejavrries dalgång och isloben söder om Nulppa (Figur 14F). Två 

enstaka lateralt isstyrda rännor vid Dalavardduo respektive Geäddålgie markerar isens 

randlägen för detta stadium (Figur 10 och 12F). Isrörelseriktningen var i denna fas, tolkad 

utifrån den teoretiska modellen, mot nordväst, västnordväst, nordnordväst och nordnordost 

(Figur 14F). 

I slutet av deglaciationen separerades isen i Vindelälvens dalgång, helt från isen i 

Tjålmiejavrries dalgång (Figur 14G). En lateralt isstyrd rännserie, i sex nivåer, på 

Sjnjurtjuokes västsluttningar markerar israndens läge under denna fas av deglaciationen 

(Figur 10). Denna rännserie är den bäst utbildade i området och visar på en lutning av isytan 

mot nordnordväst, samma lutningsförhållanden som två enstaka laterala rännor längre norrut 

(Figur 10). Den sista isrörelseriktningen i Vindelälvens dalgång inom undersökningsområdet 

var mot nordväst (14G).  

Den sista isresten i undersökningsområdet enligt den teoretiska modellen var belägen i 

Tjålmiejavrries dalgång (Figur 14H). Det finns emellertid inte några laterala dräneringsspår 

som bekräftar israndens läge i dalgången. Det har dock funnits spår efter den issjö som dämts 

i dalen och således utgjort embryonalstadiet till Båssjosjaure-Gávásjávrrie issjön. Spår efter 

denna issjös dränering går att återfinna vid passet mellan Sjnjurtjuoke och Geäddålgie i form 

utav djupa rännor och kalspolad bergrund (Figur 10). Den sista isrörelseriktningen har således 
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varit mot väst på grundval av strandlinjeförekosmter, indikerandes Båssjosjaure-Gávásjávrrie 

issjöns existens. 

 

12. 3. Sammanfattning av deglaciationen i undersökningsområdet 

 

 

Deglaciationen i undersökningsområdet initierades i de norra delarna i och med att 

Sarviestjåhkka och Tsánátjåhkká blottlades. Avsmältningen fortlöpte därefter genom att 

frilägga de norra delarna av undersökningsområdet helt innan istungan vid Gåbråjvvie dämde 

upp marginala vattenmassor västerut och österut om isloben. Därefter avsnördes den södra 

istungan från områdets nordligare delar och en istunga i Vindelälvens dalgång började dämma 

smältvatten. Förekomsten av glacifluviala ackumulationer, åsar och glacifluviala terrasser 

längs de östliga sluttningarna mot Vindelälven tyder på en rik materialtransport från de isfria 

nordliga delarna av undersökningsområdet (Ulfstedt, 1980). De sista isresterna gick att 

återfinna i dem distala delarna av Tjålmiejavrries dalgång där isen påbörjat dämningen av 

embryonalstadiet till Båssjuosjávrrie – Gávásjávrries issjö.   

Isens rörelseriktningar inom undersökningsområdet var i ett tidigt skede av deglaciationen 

huvudsakligen mot nordväst, väst och nordnordväst och i ett sent skede mot väst, nordväst, 

norr, ost, västnordväst, nordnordväst och nordnordost (Figur 14).  

 

13. DISKUSSION  

 

 

Utifrån den karterade glacialmorfologin och rekonstruktionen av isens dynamik under 

deglaciationsskedet kan isens egenskaper under deglaciationen analyseras. Diskussionen 

inleds med det rekonstruerade issjösystemet. Issjöarnas varaktighet, klassifikation och lokala 

och regionala betydelse för deglaciationen behandlas. Därefter diskuteras andra aspekter, 

viktiga att ta hänsyn till vid en analys och diskussion av isdynamiken under deglaciationen, 

som isens aktivitet, basala temperaturfördelning, iskantens reträttmönster och 

isflödesriktningar.  

 

13. 1. Områdets issjösystem  

 

Issjösystemen i Vindelälvens källområde sträcker sig långt utanför studiens 

undersökningsområde och kommer därför behandlas regionalt och jämföras med issjösystem i 
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den södra fjällkedjan. Att rekonstruera issjöarnas största rumsliga utbredning är dock relativt 

enkelt i förhållande till att bedöma deras issjötyp och varaktighet.  

Klass II-issjöarna Gåbråjvvies och Luspasjavrries issjö (Figur 11) har med stor sannolikhet 

varit marginella kortvariga fenomen. Tolkningen av dessa issjöar som kortlivade grundar sig 

på avsaknaden av landformer (förutom avloppsrännor). Gåbråjvvies och Luspasjavrries issjö 

har tolkats tillhöra issjötyp 6 (Tabell 1) på grundval av deras storlek och brist på issjöspår och 

sediment. Spåren efter dessa issjöar är få och issjöarna tappades förmodligen subglacialt 

successivt i takt med att isen retirerat. 

Nulppas issjö har också tolkats tillhöra Klass II, men dess existens är svårare att tolka. Enligt 

den teoretiska modellen bildades dämda vattenmassor framför iskanten i 

undersökningsområdets sydvästligaste hörn. Stora ytor av kalt berg på Plássánjuönnie har 

tolkats ha bildats av smältvatten från Nulppas issjön som styrts längs sluttningen då isen 

successivt retirerade ner i Vindelälvens dalgång. Bristen på rännor i anslutning till dessa 

kalspolade ytor gör dock att issjöns högsta nivåer får ses som osäkra. En lateral ränna, tolkad 

att tillhöra ett tappningstillfälle för det sista stadiet av Nulppas issjö, karterades utanför 

undersökningsområdet på västsidan om Dálavárdduo.   

Nulppas issjö har rekonstruerats betydligt djupare än Gåbråjvvies och Luspasjavrries issjö. 

Issjöns djup har antagits vara mellan 125 och 30 meter och issjön var förmodligen dämd som 

ett biflöde till Vindelälvens issjö. Dess djup gör att den tolkats haft en öppen vattenyta (Tabell 

1) och detta försvårar en klassificering efter Lundqvists (1972) system då issjön saknar 

morfologiska bevis som strandlinjer och åsar, vilket ofta är karaktäristiskt för större och 

djupare issjöar med öppna vattenytor (Lundqvist, 1972). Detta medför att Nulppas issjö, om 

man tar de tigare djupare stadierna i beaktande, inte passar in i Lundqvists (1972) 

klassifikation. Med hänsyn av detta har en försiktig tolkning av Nulppa issjöns issjötyp 

utförts. Ulfstedt (1980) har dock karterat glacifluviala sediment och kamemorfologi väster om 

Dálavárdduo, utanför undersökningsområdet, vilket tyder på hög sedimenttillförsel i 

dalgången som issjön dämts. Detta skulle kunna innebära att issjöns tidigare, djupare, stadium 

varit kortvarigare företeelser och att huvuddelen av sjöns existenstid var en grund sedimentrik 

issjö. Detta medför att Nulppas issjö skulle kunna klassificeras som issjötyp 3 (Tabell 1). 

Vindelälvens- och Båssjuosjávrrie – Gávásjavrries issjöar har sannolikt utgjort ett stort inslag 

i landskapsbilden under deglaciationen (Figur 11 och 12). Två strandnivåer bildade av 

Vindelälvens issjö har identifierats. De identifierade nivåerna överensstämmer med nivåer 

identifierade utanför undersökningsområdet (Ulfstedt, 1980). 

Lundqvist (1972) menar att Vindelälvens issjö troligen utgjorts av öppna vattenytor i de 

nordvästra distala delarna. Detta påstående verkar troligt då det förekommer åsar och 

glacifluviala ackumulationer i dessa delar av Vindelälvens dalgång medan kuperad 

moränmorfologi dominerar dalens sydöstra delar. Troligen utgjordes de nordvästliga delarna 

av Typ 3 (Tabell 1) liknande issjöbildning medan de mer proximala delarna utgjordes av typ 5 

issjöbildning med dödis i vattenbassängerna. Bildandet av issjöar av Typ 5 (Tabell 1) fortsatte 

troligen då isen retirerade mot Ammarnästrakten i sydväst. Rester av dödis som successivt 
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bröts loss från den retirerande kalvande iskanten i Vindelälvens dalgång var förmodligen en 

förutsättning för bildandet de stora kuperade moränområdena i dalgången (se 

Geomorfologiska kartbladen, Ammarnäs 25G, Statens Naturvårdsverk, 1997).      

Båssjuosjávrrie – Gávásjavrries issjöutveckling kulminerade som tidigare nämnts med två 

tappningstillfällen. Två strandlinjenivåer har identifierats av Båssjuosjávrrie – Gávásjavrries 

issjö inom undersökningsområdet (Figur 10, 11 och 12). Dessa är utbildade som erosionshak 

och överstämmer med flera strandlinjelokaler utanför studiens undersökningsområde 

(Ulfstedt, 1980). Issjön dämdes även i ett sent skede av en aktiv och rörlig inlandsis som rörde 

sig mot väst. Endast i issjöns senare utveckling har sjön utgjorts av issjötyp 5 (Tabell 1). 

Under issjöns tidigare stadium var den en grund bildning. Under detta stadium var också 

sedimenttillgången rik vilket existensen av åsar, kamekullar och glacifluviala ackumulationer 

visar (se Geomorfologisk kartbladen, Nasafjäll 26F/Pieljekaise 26G, Statens Naturvårdsverk, 

1997). Issjöns koppling till den dämmande isens isrörelse mot väster, i närhet till 

iskulminationscentrumet vid Kráhpiesvarrie, får ses som ett starkt bevis för att sjön hade en 

lång existenstid.  

Två intressanta aspekter med de rekonstruerade issjöarna i undersökningsområdet är: (1) 

huruvida karterade strandlinjer reflekterar stora öppna vattenytor eller marginala system av 

små issjöar som bildats kring dödisar på dalbottnar (Jansson, 2003) och (2) om bristen på 

tappnings- och dräneringsspår indikerar varmbottnade subglaciala temperaturförhållanden och 

då förmodligen också korta existenstider för issjöarna. 

Diskussionen om issjöars vattenytor har tidigare uppmärksammats av (Lundqvist, 1972; 

Ulfstedt, 1980; Jansson, 1995; Jansson, 2003). Lundqvist (1972) menar att många utav de 

äldre antagandena (t.ex. Gavelin, 1910) om issjöarnas utbredning måste modifieras. Lundqvist 

(1972) anser att öppna vattenytor sällan förekommer och att issjöarna snarare utgörs av 

marginella bildningar kring dödisar. Både Janssons (2003) rekonstruktion av issjöar i 

Labrador – Ungava, Kanada och Ulfstedts (1980) i Norrbottens- och Västerbottenslän visar 

dock på en bred förekomst av issjötyper, från öppna vattenytor till system av marginala 

issjöbildningar. Resultaten från denna studie visar också på att både issjöar med öppna 

vattenytor och marginala issjöar bildade kring dödisar existerat. Faktorer som styr 

förekomsten av öppna vattenytor är förmodligen komplexa.  

Kleman och Strömberg (opubl) anser att de flesta issjöarna i den Svenska fjällkedjan varit 

kortlivade företeelser som existerade någon gång mellan 10.2 till 9.5ka sedan. En regional 

jämförelse mellan issjöarna i fjällkedjans olika delar visar på en stor skillnad i förekomst av 

morfologiska bevis.  

I fjällkedjans sydliga delar, i Dalarna, Härjedalen och Jämtland, förekommer laterala 

dräneringsspår och tappningsspår associerade med issjöar i stor utsträckning (Lundqvist, 

1972; Borgström, 1989; Jansson, 1995). Evolutionen hos issjösystemen Ljungan - Ljusnan 

och Grövelissjön – Fjellgutusjöens issjö har rekonstruerats i detalj av Borgström (1989) och 

Jansson (1995). Dessa issjöar dämdes väster om den yngsta isdelarzonen i området, av aktiv 
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kallbottnad is (Jansson, 1995). I dessa områden bestod issjöarna i huvudsak av stora öppna 

vattenytor (Lundqvist, 1972). Spåren efter dessa issjöar är rikt förekommande. 

Detta kan jämföras med fjällkedjans norra delar där deglaciationen var mer beroende av 

topografin och issjöarna huvudsakligen var av issjötyp 5 (Tabell 1), marginala bildningar med 

dödismorfologi (Lundqvist, 1972). Bristen på tappningsspår och strandlinjenivåer för de flesta 

rekonstruerade issjöarna i undersökningsområdet får ses som bevis för att de generellt sett inte 

haft särskilt lång varaktighet. Om detta delvis styrts av varmbottnade förhållanden får dock 

anses som oklart. 

 

13. 2. Isens aktivitet och basala temperaturfördelning 

 

 

Inlandsisen har under deglaciationen i undersökningsområdet tolkats vara tillräckligt 

”kompakt” för att dess horisontala tryck skulle kunna motbalansera det hydrostatiska trycket 

hos de dämda issjöarna och dessutom kunnat upprätthålla issjödämningar samt kunnat styra 

smältvatten vid issjötappningar (Lundqvist, 1972). Inlandsisen har således av allt att döma 

varit dynamiskt aktiv under hela deglaciationen. Med detta menas att den haft en isrörelse in i 

ett sent skede av deglaciationen (Ulfstedt, 1980). 

I undersökningsområdet har dock stora ytor av kuperad moränterräng avsatts, t.ex. i 

Vindelälvens dalgångs nordvästra delar, vid Uhtja Luspás och norr om Uvragatje (Figur 10). 

Det har tidigare antagits att dessa ytor representerar förekomsten av ”icke aktiv” stagnerad is 

(dödis, t.ex. Hoppe, 1952, refererat i Benn, 1992). Senare studier har dock uppmärksammat 

moränterrängens komplexa natur och tveksamhet kring dödisformation har aktualiserats av 

t.ex. Benn (1992). En mer ingående diskussion om den kuperade moränterrängens genes och 

betydelse för inlandsisens avsmältningsdynamik i underökningsområdet ryms dock inte i 

denna studie.   

Att tolka inlandsisens subglaciala temperaturförhållanden under deglaciationen av 

undersökningsområdet är svårt. Undersökningsområdet är beläget inom det område som 

föreslagits varit täckt under långa perioder av en kallbottnad inlandsis. Detta bottenfrusna 

kärnområde som karaktäriserade LGM, utvecklades för mellan 70 000 och 22 000 år sedan 

(Kleman och andra, 1997, Figur 4B). Det har dock antagits att detta område minskade i 

storlek under deglaciationen (Kleman och Hättestrand, 1999). 

Vidare så föreslås det förekommit en mosaik av kallbottnade och varmbottnade förhållanden 

på lokal skala under deglaciationen (Kleman och andra, 1999). Områden tidigare täckta av en 

inlandsis med kallbottnade förhållanden antas idag representeras av ett landskap med en relikt 

geomorfologi bestående av landytor som undgått glacial påverkan (Goodfellow, 2007; 

Goodfellow och andra, 2008).  
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Exempel på relikt geomorfologi är: blockfält, torformationer, ventifakter och inaktiva 

strukturmarker. Områden med en geomorfologi som tolkats vara relikt har observerats vid 

Vuoksákvárátje på en altitud av 900 m ö. h. och i övriga undersökningsområdet på altituder 

mellan 1100 till 1400 m. ö. h (Figur 10). Dessa områden uppvisar stabila inaktiva 

strukturmarker och ventifakter.  

Blockfälten och strukturmarken tolkades utifrån den plottriga respektive polygonartade 

texturen i flygbilderna och i fält vid Vuoksákvárátje bedömdes den vara inaktiv. Dessa ytor 

antas ha bildats av periglaciala processer som frostvitring och uppfrysning, under pre-Holocen 

(Goodfellow, 2007). Vid observationen i fält bedömdes dessa processer vara obefintliga. 

Strukturmarkerna uppvisade stabila strukturer och en rik lavförekomst tolkades vara bevis för 

att frostvittring inte var en aktiv process.   

Ventifakter är en erosionsform bildad av abrasionen från partiklar transporterade av vinden 

(Gillies och andra, 2009). På lokalen vid Vuoksákvárátje observerades Ventifakter och 

förekomsten av dessa stentyper på de besökta lokalerna har tolkats som bevis för att de 

undgått glacial erosion och i stället representerar periglacial vinderosion (Lagerbäck, 1988). 

Som nämndes i resultatavsnittet har liknande geomorfologi beskrivits från Fulufjället i 

Dalarna (inaktiv strukturmark och blockfält: Kleman och Borgström, 1992) och centrala 

Norrbotten (Ventifakter och blockfält: Lagerbäck, 1988). 

Att landformer som tolkas vara del av ett relikt landskap existerar i undersökningsområdet 

tyder på att vissa delar av terrängen undgått glacial erosion. Mekanismen för bevarandet har 

tolkats vara att området under långa perioder varit täckt av en inlandsis med kallbottnade 

subglacial temperaturförhållanden (Kleman, 1994). Att den rumsliga fördelningen av de 

basala temperaturförhållandena förändrades under deglaciationen komplicerar tolkningen av 

den basala temperaturzoneringen. 

Den perifera varmbottnade zonen av inlandsisen har förmodligen, under deglaciationen, 

konsumerats av den retirerande iskanten. Detta antas bero på att iskantens reträtt är snabbare 

än reträtten för gränszonen mellan varm- och kallbottnade subglaciala förhållanden (Clarhäll 

och Jansson, 2003). Att inlandsisens kärnområden till stor del förblev täckta av en kallbottnad 

inlandsis genom i stort sätt hela deglaciationen bör ha resulterat i att den största delen av 

smältvattnet som bildats i avsmältningsskedet koncentrerats till isens englaciala och laterala 

delar och därför inte dränerats subglacialt. 

Det finns dock två faktorer som motstrider en tolkningen som att undersökningsområdet 

skulle ha varit täckt av kallbottnad inlandsis genom hela deglaciationen:  

1.) isräfflor observerades på Årjiep Luspas, 1187 m ö. h. Detta visar på subglacial erosion 

på höga höjder i undersökningsområdet någon gång under områdets nedisningshistoria 

(Figur 11). Riktningen för dessa isräfflor gick ej att bestämma och dess orientering 

stämmer heller ej in i den rekonstruerade bilden av isrörelseriktningar. Detta gör att 

viss försiktighet måste vidtas vid tolkning av denna isräffla då den möjligen kan vara 

äldre än senaste deglaciationen. 
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2.) Under karteringen av undersökningsområdet uppmärksammades, i jämförelse med 

andra områden som också föreslagits varit täckta av kallbottnad is (t.ex. Kleman och 

andra, 1997), bristen på laterala dräneringsspår. Avsaknaden av större serier av 

laterala smältvattenrännor kan tyda på att den subglaciala dräneringen var dominant, 

åtminstone under slutskedet av deglaciationen. Bristen på laterala formelement i 

undersökningsområdet visar på det motsatta jämfört med den regionala bild av 

smältvattenformer som legat till grund för tolkningen att undersökningsområdet varit 

täckt av kallbottnad is under längre perioder (Hättestrand, 1997). 

Vidare finns det två övriga faktorer som gör tolkningen av de subglaciala 

temperaturförhållandena i undersökningsområdet svåra:  

1.) Området har idag effektiva sluttningsprocesser vilket möjliggör att laterala 

smältvattenformer i stor utsträckning har ”suddats” ut. Detta skulle kunna leda till en 

feltolkning av de subglaciala temperaturförhållandena under deglaciationen. 

2.) Undersökningsområdets närhet till isdelaren gör tolkningen av de subglaciala 

temperaturförhållandena komplicerat då isrörelsen i dessa områden antas vara mycket 

låg. Detta skulle i likhet med en kallbottnad inlandsis kunna vara en 

”landformsbevarande” mekanism. Då isdelarläget inte är stabilt (Boulton och Clark, 

1990) kan det ha resulterat i ett temporärt basalt isflöde i vissa områden och bildandet 

av t.ex. isräfflor på hög höjd i terrängen.   

Båda dessa faktorer kan användas som argument för antingen kall- eller varmbottnade 

subglaciala förhållanden. Isens basala temperaturförhållanden under deglaciationen i 

undersökningsområdet får därför anses som oklar pga. dessa tvetydiga bevis. Bristen på 

lateralt isstyrda dräneringsspår försvårade dock rekonstruktionen av isens reträtt då få 

smältvattens rännor kunde bekräfta de modellerade iskantlägena.  

 

13. 2. Isrörelseriktningar och den sista isdelaren 

 

 

Karterade landformer och resultat från rekonstruktionen av isreträttmönstret visar en 

detaljerad bild av den sista isrörelsen i området, och hur inlandsisen i en sen fas av 

deglaciationen koncentrerades i huvuddalgångarna (se också Ulfstedt, 1980).  

Den sista isrörelsen i Västerbottens län var, enligt Ulfstedt (1980) mot nordväst och väst, 

vilket är i linje med resultaten från denna undersökning. Den sista isflödesriktningen i 

undersökningsområdet (Figur 14H) var mot väst, vilket påvisas av att issjön Båssjuosjávrrie – 

Gávásjávrrie förmodligen var dämd av en aktiv inlandsis med en isrörelse mot väst (Figur 10 

och 11).  
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Undersökningsområde ligger i närhet till de antagna sista isresterna i Fennoskandia som antas 

ha varit belägna i Kvikkjokkområdet, nära Sareks fjällmassiv (Kleman, 1992; Kleman och 

Strömberg, opubl). Denna studies resultat om isflödesriktningarna bör således kunna tillämpas 

i diskussionen om den sista isdelarens läge. 

Genom analys av smältvattenformer och isräfflor föreslår Ulfstedt (1980) att isdelaren sent 

under deglaciationen var placerad öster om fjällkedjan och att isolerade isrester i de större 

dalgångarna västerut förekom. Detta östliga isdelarläge stöds även av Lundqvist (1972) som 

även föreslår att inlandsisen i södra Jämtland och norra Lappland retirerade mot aktiva 

centrum oberoende av topografin österut. Ulfstedt (1980) menar att dessa isrester till en 

början skulle ha varit aktiva. 

Exempel på sådana isrester antas ha funnits vid: Ammarfjällen, N. Storfjällsområdet, Sarek 

och Sulitelma (Ulfstedt, 1980; Lundqvist, 1972). En isrest föreslås även ha funnits vid 

lågfjället Kráhpiesvarrie i närhet till denna studies undersökningsområde (Ulfstedt, 1980). I 

det senare exemplet hänvisar Ulfstedt (1980) till Ljungners (1949) studie av isräffelriktningar 

i området, vilken legat till grund för iakttagelsen om Kráhpiesvarrie som 

iskulminationscenter. 

Resultaten av de rekonstruerade isrörelseriktningarna över undersökningsområdet visar att ett 

västligt isflöde från en östligt belägen isdelare är en möjlig slutsats. Om denna isrörelse härrör 

från en isrest eller den egentliga sista isdelaren är svårare att svara på. Resultaten från denna 

studie av glacialmorfologi, i Vindelälvens källområde, ger inga bevis, t.ex. i form av 

isflödesspår eller issjöar som stödjer hypotesen om ”flera” iskulminationscentrum under 

deglaciationen.  

Enligt Klemans (1992) rekonstruktion av deglaciationen i norra Fennoskandia verkar den sista 

isdelaren haft en simpel utsträckt konfiguration (Figur 3B och C).  Denna skulle haft sin 

massa centrerad kring Kvikkjokk och en nordnordostlig – sydsydvästlig orientering. Denna 

orientering sammanfaller med Kráhpiesvarrie. Kleman (1992) menar att de inte finns några 

indikatorer på att den sista isdelaren skulle ha delats upp i flera olika kulminattionscentrum. 

Isrörelseriktningen mot väst från Kráhpiesvarrietrakten kan således ha härrört från den av 

Kleman (1992) föreslagna isdelaren. 

 

 

 14. SLUTSATSER  

  

- Resultatet från denna studie visar hur geografiska informationssystem (GIS), 

kartritningsverktyg (OCAD 10) och teoretiska isprofilsmodeller kan tillämpas för 

användning i paleoglaciologiska rekonstruktioner. Bristen på landformer, indikerande 

iskantens reträtt, var stor i delar av undersökningsområdet. Detta har medfört att 

många iskantlägen i de olika deglaciationsstadierna får anses vara relativt osäkra. 

Dock visade de iskantlägen som genererades av den teoretiska modellen god 
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överensstämmelse med de landformer som karterades och användes i 

rekonstruktionen. Likaså visar resultatets likhet med andra studier som utförts också 

på att studiens metodik fungerat.   

  

- Undersökningsområdet hade ett issjösystem bestående av åtta issjöar. De dominerande 

issjöarna var Vindelälvens issjö och Båssjuosjávrrie – Gávásjávrries issjö som i de 

distala västra delarna utgjordes av issjötyp 3 (grunda öppna vattenytor med rik 

sedimenttillgång) och i de proximala delarna av issjötyp 5 (bassänger med dödis). 

Dessa issjöar dämdes i nordväst respektive västerut mellan blottade passpunkter i 

terrängen och den retirerande isen. Vindelälvens issjös (högsta nivå var 655 m. ö. h) 

hade sitt avlopp nordväst vid den norska gränsen. Båssjuosjávrrie – Gávásjávrries 

issjö (högsta nivå 852 m. ö. h) dränerades vid Sjnjurtjuoke, sydväst mot Vindelälvens 

dalgång. I ett sent skede av deglaciationen dämdes Båssjuosjávrrie – Gávásjávrries 

issjö, som existerade i två stadier, vid Dielliejuhkka. Spåren efter dess successiva 

dränering återfinns i nordväst mot Laisälvens dalgång och söderut mot Dielliejuhkkas 

dalgång. 

 

- Dämningen av större smältvattenmassor visar att inlandsisen, i undersökningsområdet, 

var aktiv under hela deglaciationen. Generellt sätt retirerade iskanten mot sydost. 

Inlandsisens flödesriktningar inom undersökningsområdet var i ett tidigt skede av 

deglaciationen huvudsakligen mot nordväst, väst och nordnordväst. 

 

- Den sista isflödesriktningen i undersökningsområdet var mot väst. Denna härrörde 

förmodligen från den sista isdelaren som var belägen vid Kráhpiesvarrietrakten. 

 

- Den basala temperaturfördelningen hos den retirerande inlandsisen får anses som 

oklar. En i stor utsträckning avsaknad av laterala rännor bildade antingen genom den 

generella dräneringen från inlandsisen eller genom issjötappningar tyder på utbredda 

varmbottnade subglacial förhållanden under deglaciationen. Det som motsäger detta 

och istället tyder på en viss utbredning av kallbottnade subglaciala 

temperaturförhållanden är förekomst av geomorfologi på vissa toppar som antas vara 

relikt. Resultaten från denna studie anses dock inte kunna styrka om kallbottnade 

temperaturförhållanden varit rådande under deglaciationen. 
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15. TACKORD 

 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min Handledare Krister Jansson för hans handledning och 

introduktion i ämnet paleoglaciologi och hans värdefulla synpunkter på uppsatsens språk och 

innehåll. Stort tack även till Annika Berntsson och Ninis Rosquist som gav mig chansen att 

utföra denna studie i Vindelfällen, Erik Hansson för hjälp med ArcGIS och OCAD, Mårten 

Pehrsson för kartestetiska synpunkter och till alla andra som på ett eller annat sätt bidragit till 

att detta arbete slutförts.  
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17. BILAGA 1 – ISSJÖTABELLER      

Issjöklass I, 1= Höjdvärdena från höjdmodell (GSD), 2=Avvägda höjdvärden från Ulfstedt (1980), 

3=Avvägda värden från Gavelin (1910) och 4=Avvägda värden från Engh (1974). 
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Issjöklass II och III: 

 
 

 

18. BILAGA 2 – LANDFORMSTABELLER              

Här redovisas de landformer som använts i rekonstruktionen av isreträttmönstret och 

issjöarnas paleogeografi.                                               

 
Issjöstrandlinjer: 
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Issjödeltan: 

 

 
 
Glacifluviala terrasser: 
 

 
 
Lateral moräner: 
 

 
 
Isräfflor: 
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Lateralrännor: 
 


	Framsida
	Kopia av tomsida
	Förord Robin Blomdin
	tomsida
	robinblom_kandidatuppsats

