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Abstract 
A great number of tourists visits each day the Fox Glacier in New Zealand and are subjected to 

dangers such as jökulhlaups. This phenomena can occur suddenly and in a destructive way when a 

built up of water suddenly bursts and releases large amounts of water. This is well known to happen at 

the near by Franz Josef Glacier which has similar settings to Fox Glacier, but sparse previous research 

on the subject indicates different results of whether jökulhlaups are present or not by Fox Glacier. This 

thesis therefore aims to study the conditions for jökulhlaups at the glacier. This is done by remote 

sensing and field observations of the sandur in the Fox Glacier Valley, qualitative interviews and 

literature studies with a comparison with Franz Josef Glacier. The results shows that there has been 

jökulhlaups from an ice dammed lateral lake which is also the most likable way for jökulhlaups to 

happen again, although there are other potential ways for it to happen due to the large amount of heavy 

rain that this region gets. 

 

Key words: jökulhlaup, Fox Glacier, Franz Josef Glacier, glacier outburst floods. 
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1. Inledning 
 
Glaciärer har stor betydelse för människan genom hur de exempelvis förser oss med färskvatten och 

hur de påverkar havsnivån. Många glaciärer smälter nu världen över. Detta förändrar miljön och 

påverkar så också människan (IPCC, 2007). Naturfenomen som GLOF:s (glacier lake outburst floods) 

blir allt vanligare i alpina områden (Richardson & Reynold 2000), och med ökad mänsklig aktivitet i 

bergsområden genom bebyggelse, infrastruktur och turism, ökar även behovet av att förstå glaciärerna 

och deras dynamik och de risker som glaciärer kan utgöra. 

 

Jökellopp liksom GLOF:s är ett annat begrepp för när en glaciär dränerar stora mängder vatten under 

kort tid. Detta kan orsaka stor skada på bebyggelse, infrastruktur och mark samt utgöra en fara för 

människan. Därmed är detta fenomen också viktigt att förstå. Forskning på jökellopp har utförts på 

främst Island men även i bland annat Schweiz, Alaska, Canada, Chile, Sverige (Björnsson 2002; Huss 

et al. 2007; Post & Mayo 1989; Clague & Evans 1997; Harrison et al. 2006; Klingbjer 2004 osv.) och 

på Nya Zeelands Sydö vid det välbesökta turistmålet Franz Josef Glacier (Davies et al. 2003; Goodsell 

et al. 2005). Här finns det väl dokumenterade jökellopp. Ca en mil söder om Franz Josef Glacier ligger 

Fox Glacier, en likartad glaciär som också besöks dagligen av turister. Här råder det dock delade 

meningar om huruvida det förekommer jökellopp eller inte och det finns över huvud taget lite 

forskning på glaciären (Purdie et al. 2008; Carrivick & Rushmer 2009). Jökellopp är samtidigt ett 

begrepp som definieras olika i forskning och därmed kan slutsatser om huruvida det förekommer 

jökellopp eller inte vid en glaciär skilja sig åt. I och med det stora antalet människor som befinner sig 

vid Fox Glacier och även på grund av infrastruktur och markanvändning, är det av vikt att studera 

huruvida det finns risk för jökellopp eller inte även vid denna glaciär.  

 

Fox och Franz Josef Glacier ligger i ett område med hög årlig nederbörd och som emellanåt också får 

extremt kraftiga nederbördstillfällen (NIWA 2011b; Bron 2011, intervju). Tidigare forskning på 

jökellopp vid Franz Josef Glacier (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005) visar på samband mellan 

jökellopp och tillfällen av hög nederbörd och en avancerande glaciärfront. I framtiden spås regionen 

kring Fox och Franz Josef Glacier få ökad årlig nederbörd och fler tillfällen av extrem nederbörd 

(NIWA 2011a, internet) vilket skulle kunna innebära förändrade förutsättningar för jökellopp. 

Samtidigt kan glaciärens avancemang och reträtt som sker i korrelation till ENSO (El Niño-Southern 

Oscillation) komma att förändras då även en temperaturökning förväntas ske i regionen (NIWA 2011a, 

internet).  

 

Vad som kan bidra till ytterligare risk för jökellopp vid Fox Glacier är den supraglaciala sjö, Lake 

Victoria, som däms upp och dräneras då och då. Denna sjö och vad den kan utgöra för fara är också 

föga studerat (Purdie et al. 2008) men inte desto mindre av betydelsen då riskerna med jökellopp vid 

Fox Glacier studeras.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att studera förutsättningarna för jökellopp vid Fox Glacier och om det sker, då 

tidigare forskning visar på oenigheter om det förekommer eller inte vid Fox Glacier. Det finns idag 

endast två artiklar som studerat risken av jökellopp vid Fox Glacier men där desto mer forskning i 

ämnet finns för Franz Josef Glacier. Båda glaciärerna är välbesökta turistmål och därmed är förståelsen 

av jökellopp även vid Fox Glacier av vikt.  

 

Arbetet syftar även till att diskutera och söka definiera begreppet jökellopp då det finns otydlighet i 

definitionen i olika vetenskapliga artiklar. Denna begreppsdiskusion är viktig som ett led i att förstå 

skillnaderna mellan förekomsten av jökellopp vid Franz Josef och Fox Glacier. Därmed finns här en 

kunskapslucka som detta arbete syftar till att minska.  

 

En kartering av sanduren ämnar komplettera de två tidigare arbetena i ämnet vid Fox Glacier där den 

enda geomorfologiska kartering av sanduren (Carrivick och Rushmer, 2009) är utförd vid det 

proglaciala sandurfältet och där den andra artikeln (Purdie et al. 2008) endast diskuterar möjligheten 

av jökellopp. De intervjuer som genomförs syftar till att komplettera tidigare forskning genom att ge 

en bredare förståelse för historiska händelser vid Fox Glacier, och dynamiken av sandurfältet. 

  

Resultaten från studien ska kunna bidra till ökad förståelse för jökellopp vid Fox Glacier men även 

globalt, och till riskplanering för turism och infrastruktur i Fox Glacier. Huvudfrågeställningen är 

därför följande: Hur ser förutsättningarna ut för jökellopp vid Fox Glacier, Nya Zeeland? För att 

besvara denna fråga behöver följande bakgrundsfrågor besvaras:  

 

 Hur definieras jökellopp i olika artiklar? Vad har olika definitioner i olika artiklar inneburit för 

slutsatserna om jökellopp vid Fox Glacier? Hur definieras uttrycket för detta arbete? 

 Vad är skillnaderna och likheterna mellan Franz Josef Glacier och Fox Glacier? 

 Hur ser de meteorologiska och klimatologiska förhållandena ut vid Fox Glacier? 

 Hur ser kopplingarna ut till jökellopp vid Fox Glacier utifrån glaciärens reträtt och 

avancemang, englaciala och basala dräneringssystem, glaciallaterala sjön Lake Victoria, 

topografi och sedimentproduktion?  

 Vad visar den geomorfologiska karteringen? Vilka olika tidsperioder av aktiva och fossila 

fluviala mönster syns? Kan dessa mönster kopplas till extremsituationer och eventuella 

jökellopp eller endast till kraftigt regn?  

 Vad ger intervjuerna med markägare, invånare och glaciärguiden för bild av bla flodens 

dynamik och tillfällen av extrem vattenföring?  
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3. Avgränsningar 
 
Den rumsliga avgränsningen för studien är gjord till glaciären Fox Glacier, till samhället med samma 

namn och till Fox och Cook River på västra sidan av Southern Alps, Nya Zeelands Sydö (Figur 1). Fox 

River är floden som Fox Glacier smältvatten dränerar ut i och som längre nedströms rinner samman 

med Cook River. Den del av Fox och Cook River och dess sandurfält som karteringen innefattar är ett 

ca 10 km långt och ca 5 km brett område (Figur 1). Den övre gränsen för karteringsområdet syns 

tydligt i figur 1 genom den täta regnskog som visar var Westland National Park tar vid och som 

avgränsar studieområdet norrut. Avgränsningen väster ut görs där eftersom det är ont om tid i fält och 

då det är mindre sannolikhet att se spår efter jökellopp så långt ifrån glaciären. Söder ut avgränsas 

området av natur som verkar opåverkat av sandurfältet och då denna sida påverkas mer av Cook River 

vilket inte är kopplat till Fox Glacier. Öster ut avgränsas området till hängbron vid Fox River då det är 

här det proglaciala området slutar och en ny sedimentstorlek börjar som skiljer sig från den i det 

proglaciala området.  

 

Fig. 1. Karteringsområdet över Fox och Cook River. Källa. NZ Topomaps 2011. 

 
Det proglaciala området innefattas inte i den geomorfologiska karteringen vilket beror på att detta 

område dels redan har studerats i samband med jökellopp (Carrivick & Rushmer 2009) men också för 

att det är svårare att se fossila spår av jökellopp här. Detta område har ett begränsat utrymme för 

vattnet att röra sig över på grund av de omgivande bergsväggarna. Därmed kan detta sandurfält tänkas 

förändras oftare eftersom vattnet kan antas ha en högre hastighet i början av sitt utlopp och då 

glaciofluvialt och aluvialt material gör att vattnet måste hitta nya vägar. Även det faktum att hela den 

proglaciala ytan kan fyllas med vatten vid ett kraftigt nederbördstillfälle (Bron 2011, intervju) gör att 

spår av eventuella jökellopp kan tänkas modifieras av dessa kraftiga vattenmassor och begravas av 

nytt glaciofluvialt och aluvialt material.  

 

Ämnet avgränsas till att studera förutsättningarna för jökellopp vid Fox Glacier på Nya Zeeland. Det 

faktum att det gjorts relativt lite forskning på Fox Glacier och att det till exempel inte finns några 

massbalansmätningar utan endast ablationsmätningar (Purdie et al. 2008) gör att bakgrundsfakta för 

denna studie är begränsat. Därmed är det material som finns för Franz Josef Glacier och tidigare 
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forskning på jökellopp i övriga världen till hjälp för denna studie. Studien diskuterar endast kort 

framtidsutsikterna för området med turism, markanvändning och planering av infrastruktur då studien 

i huvudsak är naturgeografiskt inriktad. 

 

De faktorer som undersöks är följande:  

 Definitionen av jökellopp i tidigare forskning.  

 Klimatologisk och meteorologiska faktorer. 

 Prognoser för framtida klimatförändring i regionen.  

 Fox Glacier i jämförelse med Franz Josef Glacier. 

 Det englaciala och basala dräneringssystemet.  

 Olika former av jökellopp; subglaciala, englaciala, supraglaciala. 

 Lake Victoria och dess koppling till jökellopp. 

 Sedimentproduktionen, sedimentavsättningen. 

 Fältområdets dynamik och dess sedimentavsättning. 

  

Den tektoniska verksamhetens påverkan på jökellopp skulle kunna vara en möjlig faktor som kan 

utlösa ett jökellopp vid Fox Glacier. Detta då glaciären ligger i en aktiv förkastningszon, The Alpine 

Fault, på gränsen mellan den australiensiska plattan och stillahavsplattan. Staden Franz Josef, ca en 

mil från Franz Josef Glacier, anses ha ett särskilt riskfyllt läge för stora till mycket stora ytnära 

jordbävningar (Langridge & Ries 2009). Enligt en studie som gjordes av Tryggvason (1960) kunde 

jökellopp på Island 1934 och 1960 kopplas till jordbävningar som skedde vid samma tillfälle med en 

magnitud på mellan 4.5 – 3.5. Därmed skulle detta kunna vara en möjlig utlösande mekanism för 

jökellopp vid Fox och Franz Josef Glacier. Även den händelse som inträffade vid Tasman Glacier på 

Nya Zeeland i samband med jordbävningen i Christchurch i februari 2011, är intressant för kopplingen 

mellan jordbävningar och jökellopp. Jordbävningen i Christchurch kan ha triggat ett stort isblock att 

kalva från Tasman Glacier, 200 km bort från Christchurch. Detta isblock ansågs vara på väg att kalva 

innan jordbävningen men det kan ha varit jordbävningen som till slut utlöste kalvningen av blocket 

(BBC News 2011). Jordbävningar kopplat till jökellopp är därmed ett intressant perspektiv på 

förutsättningarna för jökellopp vid Fox Glacier. Men då det inte verkar finnas någon ytterligare 

forskning på detta efter Tryggvarsons artikel (1960) har denna aspekt valts att uteslutas från arbetet. 

Däremot skulle det kunna vara en idé till vidare studier om jökellopp vid Fox och Franz Josef Glacier.  

 

4. Metodbeskrivning 
 

4.1 Litteraturstudie och begreppsdiskussion 

 
För att besvara min frågeställning Hur ser förutsättningarna ut för jökellopp vid Fox Glacier, Nya 

Zeeland? ligger en litteraturstudie till grund för att klargöra hur olika faktorer ger förutsättningar för 

jökellopp vid Fox Glacier. Däremot har det endast gjorts lite forskning på Fox Glacier och det finns 

bara två vetenskapliga artiklar om jökellopp vid glaciären (Purdie et al. 2008; Carrivick & Rushmer 

2009). Dessutom går artiklarna även isär huruvida det förekommer jökellopp eller inte vid Fox 

Glacier. Därför kommer forskning på den intilliggande glaciären Franz Josef Glacier, såsom den av 

Davies et al. (2003) och Goodsell et al. (2005), till god användning för att analysera och jämföra 

förutsättningarna för jökellopp vid Fox Glacier. Franz Josef Glacier har liknande karaktär och 

metrologiska och klimatologiska förutsättningar som Fox Glacier och därför lämpar det sig att jämföra 

dessa båda glaciärer med varandra. Genom litteraturstudien tas även forskning på jökellopp i andra 

delar av världen med i analysen för Fox Glacier. Dessa artiklar fokuserar på jökellopp med liknande 

förutsättningar som för dem vid Fox och Franz Josef Glacier. Exempelvis blir jökellopp orsakade av 

geotermal aktivitet mindre relevant för denna studie.  
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Den begreppsdiskussion av jökellopp som görs i arbetet, för att tydligt kunna argumentera för 

huruvida det förekommer jökellopp eller inte vid Fox Glacier, bygger också på artiklar om jökellopp 

från olika platser runt om i världen. Hydrologiska och metrologiska förhållanden idag och fram till år 

2040 (efter scenarioavgränsning från IPCC 2007) analyseras för att få en blid av hur förutsättningarna 

för jökellopp är idag och hur de kan komma att förändras i framtiden. 

 

 

4.2 Fjärranalys, fältarbete och kartering 

 
Fjärranalysen av fältområdet genomförs med hjälp av satellitbilder från Google Earth då dessa är de 

mest högupplösta som finns tillgängliga. Dessa satellitbilder är från 2004 och därför kompletteras de 

med egna flygbilder som togs under fältarbetet. Satellitbilderna och flygbilderna verifieras sedan i fält. 

Med hjälp av GPS, modell Garmin Dakota 20 och med en precision på oftast 3 m i fält, 

dokumenterades platser som kan tänkas ha förändrats sedan 2004 och det som inte var synligt från 

flyg- och satellitbilder. Även en topografisk karta från NZ Topomaps, BX15 Fox Glacier (figur 1), 

används i fältarbetet som kartunderlag och en flygbild från 1965 som en av respondenterna för 

intervjuerna bidrog med (se bilaga 1). 

 

Analysen av sandurfältet görs för att se dess förändring över tid och rum för att tyda eventuella spår 

efter jökellopp. Vegetationstyper och sedimentstorlek studeras och verifieras i fält efter satellit- och 

flygbilderna för att förstå tidsförloppet. Dessa delas in i tre kategorier i den geomorfologiska kartan 

som produceras. Vegetationen delas in i gräsmark, åker- och betesmark och skog. Sedimentstorleken 

delas in i större block vilka oftast var större än ca 50cm och i sten och sand vilket var den storlek som 

var mest frekvent med stenar på ca 20cm blandat med finkornig sand och grus.  

 

Tidigare studier på sedimentavsättning från jökellopp baserar sig till stor del på observationer efter ett 

känt faktiskt jökellopp och i det proglaciala området. Men eftersom fältstudierna för detta arbete inte 

sker efter ett känt jökellopp är det svårare att applicera dessa metoder och sedimentkategorier på 

sandurfältet för denna geomorfologiska kartering. Här är det istället viktigare att se större mönster och 

förstå helheten i flodens dynamik. Att kunna urskilja vad som skulle kunna vara spår av ett jökellopp 

eller extremt kraftig flod och hur sedimentavsättningen ser ut i helhet är det huvudsakliga objektivet. 

Eftersom det endast rörde sig om tre fältarbetsdagar valdes specifika delar ut av karteringsområdet 

som gav en så bra helhetsbild som möjligt. Dessa områden innefattar Fox och Cook River:s norra 

flodsida, i ”klykan” i öst där Fox och Cook River möts och den sydvästra delen av Cook River. Även 

om det proglaciala området inte innefattas i studien besöktes detta område för att få en översiktlig 

förståelse för studieområdet. Sedimentavsättningen vid hängbron efter det proglaciala området och vid 

Fox River Bridge studerades för att förstå hur sedimentstorleken förändrades från det proglaciala 

området till den västligaste delen av karteringsområdet. 

 

4.3 Intervjuer 

 
De kvalitativa intervjuer som har genomförts har avgränsats till de tre markägare som äger marken 

runt Fox och Cook River (Williams, M. Sullivan och J.J. Sullivan) och till John S. Sullivan som har 

levt i Fox Glacier i 85 år och har ett gott minne av vad som skett i Fox Glacier. Slutligen har 

glaciärguiden Marius Bron intervjuats som har 12 års erfarenhet av glaciärguidning vid Fox Glacier 

och har därmed observationer av glaciären under lång tid. Här bidrog Bron även med material i form 

av foton tagna vid glaciären av händelser som inträffat under eller efter tillfällen av kraftig nederbörd.  

 

Eftersom jökellopp sällan har kunnat observeras direkt då de sker plötsligt och under relativt kort tid är 

metoden för fältarbetet baserad på de eventuella tecken som går att utläsa i efterhand av ett jökellopp. 

Därtill begränsas spår av jökellopp av det faktum att kraftiga vattenflöden kan sudda ut eventuella 
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spår. Pga den begränsade information som går att utläsa i landskapet är de intervjuer som genomförts 

viktiga för att förstå vad som skett i tid och rum. Respondenternas långa närvaro direkt vid glaciären 

och vid sandurfältet kan ge förståelse för det som inte går att observera i fält som tidiga jökellopp, 

sedimentavsättning eller flodens dynamik vid kraftig nederbörd. 

 

4.4 Källor och källkritik 

 
Då studien baserar sig på mycket material från Franz Josef Glacier eftersom det finns färre studier 

gjorda för Fox Glacier, trots glaciärerna likartade förutsättningar för jökellopp, kan detta tänkas 

försvaga reliabiliteten av slutsatserna. Även det faktum att de två befintliga artiklar som handlar om 

jökellopp vid Fox Glacier kommer fram till olika resultat visar på den osäkerhet det finns i 

faktaunderlaget för Fox Glacier. Att Carrivick & Rushmers artikel (2009) endast ser till de 

geomorfologiska och sedimentologiska aspekterna gör att deras slutsatser försvagas. Detta då det 

proglaciala området är dynamiskt med aktiva processer som kan förändra ytan och sudda ut spår av 

tidigare jökellopp och för att deras studie inte utförs direkt efter ett tillfälle som skulle ha kunnat vara 

ett jökellopp. En del av de studier som Carrivick & Rushmer (2009) baserar sina argument på är 

gjorda efter ett känt jökellopp vilket därmed kan vara svåra att applicera för Fox Glacier. Vidare 

diskuterar varken Carrivick & Rushmer (2009) eller Purdie et al. (2008) hur dränering av extrema 

skyfall skulle se ut i jämförelse med ett jökellopp, och definierar heller inte fenomenet jökellopp på ett 

tydligt sätt. Därmed kan resultaten av dessa båda studier vid Fox Glacier kritiseras och inte ses som 

väl underbyggda i frågan om huruvida jökellopp förekommer eller inte vid glaciären.  

 

Att detta arbete fokuserar på sandurfältet nere i dalen och inte i det proglaciala området där tidigare 

studier på jökellopp runt om i världen oftast har baserat sin geomorfologiska studie på beror på två 

faktorer. Som tidigare nämnts har dels studier av det proglaciala området redan genomförts av 

Carrivick & Rushmer (2009) och dels är det proglaciala området dynamiskt och därmed kan spår av 

jökellopp suddas ut. Sandurfältet nere i dalen kan däremot tänkas vara för långt ifrån glaciären för att 

ett jökellopp ska kunna lämna några spår genom transport av sediment eller erosion eller för att dessa 

spår också kan ha suddats ut pga kraftig flod. Å andra sidan visar tidigare forskning på att jökellopp 

kan avsätta sediment långt från glaciären (Maizels 1997). 

 

Intervjuerna som genomfördes har betydelse för analysen av dynamiken av sandurfältet eftersom 

respondenterna har lång och god kännedom om hur deras marker har förändrats över tid med erosion, 

temporära flodvägar, material som en kraftig flod kan lämna efter sig och hur en kraftig flod beter sig. 

Intervjuerna gav en översikt av förändringar över lång och kort tid som det inte fanns möjlighet till att 

alltid observera i fält. Däremot kan respondenternas observationer av en kraftig flod nere i dalen inte 

förklara om det enbart beror på kraftig nederbörd eller om det skett ett jökellopp. Det faktum att 

frågorna handlade om något som inte borde vara ett känsligt ämne eller om vilket de skulle kunna ha 

starka värderingar kan tänkas ha gett relativt objektiva svar på frågorna.  

 

Övriga metoder som används i forskning på jökellopp är exempelvis datamodellering och simulering 

av jökellopp i vattenrännor i laboratorium vilket dock inte är en relevant metod för detta arbete då det 

kräver mer tid och pengar. Dessa båda metoder underlättar för att förstå jökellopp bättre och under 

kontrollerade förhållanden då jökellopp är ett svårobserverat fenomen i verkligheten (Carrivick & 

Rushmer 2006). 
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5. Tidigare forskning på jökellopp 
 

5.1 Definitionen av jökellopp 

 
Hur jökellopp definieras är en väsentlig del i detta arbete då fokus ligger på analys av 

förutsättningarna för jökellopp vid Fox Glacier. Detta beror framför allt på att de båda artiklar som 

skrivits i ämnet för Fox Glacier (Purdie et al. 2008; Carrivick & Rushmer 2009) har olika uppfattning 

om huruvida jökellopp förekommer eller inte. Samtidigt definierar författarna inte uttrycket på ett 

tydligt sätt vilket kan påverka deras resultat. Enligt Carrivick & Rushmer (2009:20) definieras 

jökellopp på följande vis: ”’extreme’ episodic meltwater discharges; glacial outburst floods or 

’jökulhlaups’” och i Purdie et al. artikel (2008) likställs endast fenomenet med outburst floods som i 

sin tur inte definieras. Endast dessa två exempel visar på bristen av precision i begreppet jökellopp i 

vetenskapliga artiklar.  

 

Eftersom regionen kring Fox och Franz Josef Glacier kan få extrema nederbördstillfällen under kort 

tid (Purdie et al. 2008) är det även av vikt att tydligt urskilja och definiera orsaken till att glaciärerna 

släpper ut stora mängder vatten under kort tid. Beror det på att glaciären dränerar ut all den mängd 

vatten som glaciären fångar upp under ett kraftigt nederbördstillfälle, eller på att en kraftig dränering 

är orsakad av att vatten dämts upp i glaciären och sen släppts ut? Eftersom de flesta tillfällen av vad 

som kallas jökellopp vid Fox och Franz Josef Glacier har skett i samband med nederbörd eller kraftig 

nederbörd (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005) är det viktigt att kunna urskilja vad som är 

jökellopp och vad som är dränering av kraftig nederbörd under kort tid. Därmed måste även begreppet 

jökellopp först preciseras för att kunna göra denna urskiljning. 

 

I artikeln om jökellopp vid Franz Josef Glacier av Goodsell et al. (2005:95) använder de sig av 

följande definition för jökellopp: ”glacier outburst floods, or jökulhlaups, occur when the built-up of 

water causes hydraulic pressure to exceed ice overburden pressure, at which point water can reach a 

supraglacial position via fractures in the ice”. Här specificeras dräneringen av jökellopp till att endast 

vara supraglacial via sprickor i isen vilket dels skiljer sig från andra artiklars definition (Maizels 1997; 

Walder & Fountain 1997; Klingbjer 2002; Davies et al. 2003; Rushmer 2006, osv), dels motsäger det 

som beskrivs som jökellopp i deras egen artikel. Att jökellopp likställs med begreppet glacier outburst 

flood görs även av fler författare, som exempelvis Maizels (1997), Davies et al.( 2003), Goodsell et al. 

(2005), Purdie et al. (2008) och Carrivick & Rushmer (2009). 

 

Vidare använder Goodsell et al. (2005:96) även uttrycket ”glacier floods” när flera av de olika typer av 

händelser som skett vid Franz Josef Glacier beskrivs. Vad ”Glacier floods” innebär och om det skiljer 

sig från jökellopp och ”glacier outburst floods” specificeras dock inte i artikeln. En förklaring till 

detta kan vara att det inte finns tillräckliga observationer av händelserna för att säga att det handlade 

om ett jökellopp eller en glacier outburst floods. I Carrivick & Rushmer (2006:60) artikel skriver de 

att ”a high-magnitude outburst flood from a glacial source is called a jökulhlaup.” vilket ger ännu ett 

uttryck som likställs med jökellopp. Även GLOF:s, glacier lake outburst floods, som ofta används för 

moränuppdämda issjöar kan också kallas jökellopp enligt Richardson & Reynolds (2000). 

 

Källan till det uppdämda vattnet vid ett jökellopp får också olika definition av olika författare. Studier 

som gjorts på jökellopp på Island visar att källan till ett jökellopp kan bland annat kan komma från 

geotermal aktivitet (Björnsson 2002; Alho 2003; Alho et al. 2007; Marren et al. 2009). Rushmer 

(2006) nämner däremot endast smält glaciäris som källan till ett jökellopp. Källan kan även komma 

från nederbörd (exempelvis Maizels 1997; Walder & Fountain 1997; Davies et al. 2003; Goodsell et al 
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2005) och Alho (2003:213) menar att “jökulhlaup or glacier outburst flood results from the sudden 

and immense drainage of ice-dammed lakes or directly subglacial volcanoes.” Även att jökellopp kan 

kallas för GLOF:s som tidigare nämnts (Richardson & Reynolds 2000) visar att källan till jökelloppet 

definieras olika då begreppet GLOF:s oftast används för moränuppdämda issjöar.  

 

Vad som slutligen är den mest använda definitionen på den isländska termen jökellopp enligt de flesta 

vetenskapliga artiklar som sammanställts för denna studie (Maizels 1997; Walder & Fountain 1997; 

Klingbjer 2002; Davies et al. 2003; Rushmer 2006, osv) är att en fördämning av vatten, som antingen 

dämts upp subglacialt, englacialt, supraglacialt eller som dämts upp vid sidan av glaciären, brister när 

vattentrycket överskrider isens tryck. Detta gör att det sker en katastrofal tömning av vattenmassorna 

(Richardson & Reynolds 2000; Holmlund & Jansson 2002) under ett oftast plötsligt och hastigt 

förlopp där varaktigheten kan variera från timmar till flera dagar (Carrivick & Rushmer 2006; Maizels 

1997; Rushmer 2006). Detta är den definition som också kommer användas i detta arbete.  

 

En katastrofal tömning av vattenmassor kan exempelvis innebära allt från tre till tio gånger mer 

kubikmeter vatten per sekund än för när glaciären dränerar kraftiga mängder regn eller smältvatten i 

vanliga fall (Maizels 1997). Det innebär även att dräneringen får en kraftig gradient med snabb ökning 

och snabb minskning och därmed en tydlig pik för det maximala flödet Ett exempel på en sådan 

gradient visas i figur 2 från ett jökellopp på Island orsakat av geotermal aktivitet (Rushmer 2006).  

 

 
Figur 2. Gradient för dräneringen av geotermalt jökellopp på Island. Källa Rushmer 2006  

 

Mängden vatten som kan dämmas upp skiljer sig beroende på hur vattnet dämts upp. Om det är en 

isdämd sjö eller pga att ett vulkanutbrott smält vatten subglacialt, eller om vatten dämts upp i ett 

hålrum i glaciären kan mängden vatten tänkas variera även om dräneringen kan bli katastrofal för alla 

olika fördämningar som brister. Finns det människor i området blir ett mindre jökellopp katastrofalt 

medan bebyggelse och infrastruktur långt bort från där fördämningen brast kan bli katastrofal vid ett 

kraftigare jökellopp. 

 

Utifrån definitionen av jökellopp som preciserats för detta arbete kan det även förekomma olika typer 

av jökellopp beroende på hur deras dränering ser ut. Davies et al. studie (2003) visar att det 

förekommer två typer av jökellopp vid Franz Josef Glacier. Den första typen innebär att vatten 

dränerar ut längs med glaciärens ena sida orsakat av att vattentryck har byggts upp i det subglaciala 

dräneringssystemet och lett till att vattnet tar sig upp och ut via en glaciärbrunn. Den andra typen som 

finns dokumenterad vid Franz Josef Glacier har sitt utlopp ur jökelporten vid glaciärens front vilket 

tros vara kopplat till kollaps av isytan längre upp på glaciären.  

 

Goodsell et al. (2005: 96) presenterar i sin artikel fyra olika typer av ”glacier floods” som skett vid 

Franz Josef Glacier: ”(1) ”flooding” of the proglacial area, (2) ice collapses and flooding at the 
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glacier snout, (3) ice collapses at the base of the main icefall  and (4) supraglacial floods”. Variant 

nummer fyra, supraglacial flood, har endast dokumenterats vid ett tillfälle vid Franz Josef (1981) och 

inte vid något känt tillfälle vid Fox Glacier. Däremot kan det åter igen diskuteras vad författarna menar 

med ”glacier floods” och vilka av dessa som skulle kunna innebära ett jökellopp. Utifrån vad som 

återges av olika händelser från dessa fyra typer av glacier floods förefaller alla ha varit orsakade av att 

en fördämning har brustit och därmed kan dessa också likställas med jökellopp.  

 

Dessa exempel på hur samma uttryck kan innebära olika och att olika uttryck kan innebära det samma, 

visar vikten av att precisera termen jökellopp för att kunna dra slutsatser om förekomsten av jökellopp 

vid Fox Glacier.  
 

5.2 Tidigare forskning på jökellopp 

 
Tidigare forskning på jökellopp har främst gjorts på Island där vulkaner är en av orsakerna till att 

jökellopp utlöses (Björnsson 2002; Alho 2003; Rushmer 2006; Alho et al. 2007; Marren et al. 2009). 

Då glaciärerna runt om i världen retirerar ökar även förekomsten av uppdämda sjöar och 

”dräneringshändelser” (Jansson et al. 2003). Detta avspeglar sig i forskningen på GLOF:s, glacier lake 

outburst floods, i Himalaya där detta sker mer frekvent sedan glaciärerna här börjat retirera 

(Richardson & Reynolds 2000). Även studier i Alperna (Huss et al. 2007), Alaska (Post & Mayo 

1989), Canada (Clague & Evans 1997) och Chile (Harrison et al. 2006) har gjorts på jökellopp. I 

Skanderna har det forskats på jökellopp bland annat vid Sälkaglaciären i Sverige (Klingbjer 2004) och 

vid Mjölkedalsbreen i Norge (Russle 1994). 

 

Den vulkaniskt triggade typ av jökellopp som sker på Island är däremot inte aktuellt för glaciärerna på 

Nya Zeelands Sydö. Vad som däremot skulle kunna påverka ett jökellopp i Southern Alps, Nya 

Zeeland, är en jordbävning, men på vilket det inte tycks finnas någon nämnvärd forskning. Jökellopp 

på Nya Zeeland har istället oftast registrerats i samband med kraftiga nederbördstillfällen och när 

glaciären avancerar. På Nya Zeeland har tidigare forskning på jökellopp främst gjorts på Franz Josef 

Glacier. Här finns ett register sedan 1920-talet över tillfällen av jökellopp där de flesta har skett när 

glaciären befunnit sig i ett avancerande tillstånd och vid kraftigt regn (Davies et al. 2003; Goodsell et 

al. 2005). Vid Franz Josef Glacier medför jökellopp oftast att stora mängder sediment transporteras ut 

ur glaciären och detta i samband med att glaciären har en avancerande front eller avancerar och då 

över tidigare avsatt material (Davies et al. 2003). 

 

Fox Glacier är en mindre studerad glaciär där forskning på jökellopp endast diskuterats kort av Purdie 

et al. (2008) som menar att det sker jökellopp även vid denna glaciär vilket den avancerande fronten 

som blir allt tjockare indikerar. Detta antagande att jökellopp sker även vid Fox Glacier pga att 

galaciären har en avancerande front baseras på den koppling som görs mellan jökellopp och avancerad 

front vid Franz Josef Glacier (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005) Men Carrivick & Rushmers 

(2009) studie visar å andra sidan att det inte finns bevis för att det förekommer jökellopp vid Fox 

Glacier. Dessa motsättningar om huruvida detta naturfenomen förekommer eller inte visar på den 

kunskapslucka som detta arbete ämnar söka minska. Och eftersom Fox Glacier får 200 000 besökare 

om året (McNeill et al. 2010) är det av vikt att studera jökellopp även vid denna glaciär, liksom för 

Franz Josef Glacier. 

 

5.3 Jämförelse mellan Fox Glacier och Franz Josef Glacier och deras 
förutsättningar för jökellopp  

 
Fox och Franz Josef Glacier (figur 3) är två glaciärer som har liknande geometri, fördelning av massa 

topografiskt och likartat klimat och meteorologi. Men trots detta skiljer de sig åt gällande jökellopp 

och även sedimentproduktion.  
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De är båda tempererade dalglaciärer på västra sidan av Southern Alps där Franz Josef Glacier:s 

ackumulationsområde är 31 km² stort och ligger på 3000 m.h.ö. Glaciären är 11 km lång med en 4 km 

lång tunga som slutar på 300 m.ö.h. (Goodsell et al.2005).  

 

Fox Glacier:s ackumulationsområde är 25 km² stort, ligger på 2700 m.ö.h, är 12.7 km och vars front 

slutar på 270 m.ö.h. (2008), 17 km från kusten (Purdie et al. 2008). Fox Glacier har en 5-10 grader 

brantare gradient än vad som är vanligt för tempererade glaciärer (Appleby 2008), men Franz Josef har 

en ännu brantare tunga vilket troligtvis är förklaringen till att Franz Josef Glacier även har en snabbare 

rörelse än vad Fox Glacier har (Purdie et al. 2008). 

 

 
Figur 3. Fox Glacier och Franz Josef Glacier, Nya Zeeland. Käla: Carrivick & Rushmer 2011. 

 

5.4 Meteorologisk och klimatologisk inverkan på glaciärens dynamik och 
jökellopp 

 
Även om bergsklimat kan variera över små områden på grund av topografi, läge och altitud (Barry, 

2008) har Fox och Franz Josef Glacier likartat klimat (Carrivick & Rushmer 2009) med höga 

nederbördsmängder med tillfällen av extrem nederbörd (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005; 

Purdie et al. 2008). Växtligheten vid glaciären domineras av podocarp-broadlief rainforest som ligger 

på samma höjd vid glaciärtungan (Carrivick & Rushmer 2009) vilket visar på glaciärens speciella 

klimatförutsättningar.  

 
Kopplingen mellan meteorologiska faktorer i form av kraftigt regn och jökellopp är nu väl etablerad 

(Walder & Driedger 1995; Maizels 1997; Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005). Vid samhället Fox 

Glacier var den årliga nederbördsmängden mellan åren 1970-2000 4624 mm och för Franz Josef 

Glacier 4950 mm mellan åren 1951-1980 varav en del av denna mängd utgörs av extrema 

nederbördstillfällen (NIWA 20011b, internet). Kraftig nederbörd för Fox Glacier definieras som 100 

mm eller mer av Purdie et al. (2008). Ett exempel på vad ett extremt nederbördstillfälle kan innebära 
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är en storm 1982 då det föll 1800 mm på 1300 m.ö.h. vid Franz Josef Glacier. Andra exempel är 

nederbördstilfällen från 1967 då det kom 920 mm och 1981 då det kom 306 mm på 12 h. Den 

regnigaste månaden är oktober och under vintern (juni-augusti) regnar det minst (NIWA 20011b, 

internet). Fox Glacier:s ackumulationsområdet får 11 000-15 000 mm nederbörd om året (Purdie 2005) 

vilket också visar på denna stora nederbördsmängd. Kraftig tillförsel av vatten till glaciärens 

dräneringssystem genom nederbörd tycks också vara den huvudsakliga faktorn som genererar 

jökellopp vid Franz Josef Glacier (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005). Kraftigt regn över Fox 

och Franz Josef Glacier kan även ske i samband med att varma vindar från nord-väst kommer in vilket 

ökar avsmältningen under ett sådant oväder (Purdie et al. 2008) och tillför ännu mer vatten till 

glaciärens dräneringssystem. 

 

Å andra sidan uppmättes inga ovanligt höga nederbördsmängder vid ett jökellopp 2003 vid Franz Josef 

Glacier. Därmed är sambandet mellan extremt kraftigt regn och jökellopp inte tydligt menar Goodsell 

et al. (2005) och tillfällen av kraftig nederbörd har inte heller alltid inneburit att det skett ett jökellopp. 

Därmed drar Davies et al. (2003) slutsatsen att det inte enbart är den stora vattenmängden som är 

orsaken till jökelloppen vid Franz Josef Glacier. 

 

När det tillförs stora mängder vatten genom kraftig nederbörd får en glaciär ökad rörelsehastighet och 

ökat vattentryck (Holmlund & Jansson 2002; Purdie et al. 2008). För Fox Glacier kan ett kraftigt 

nederbördstillfälle på 100 mm eller mer innebära att det under eller strax efter nederbördstillfället sker 

en ökad rörelsehastighet med 4 - 44 % (Purdie et al. 2008). Detta kan härledas till att surging glaciers, 

vilket innebär att glaciär får en temporärt ökande hastighet (Dowdeswell 2000, internet), kan orsaka 

jökellopp (Maizels 1997).  

 

ENSO (El Niño-Southern Oscillation) är ett klimatfenomen som kan medföra mer regn och kallare 

vintrar på Nya Zeelands västkust (NIWA 2011c). Detta gör att Fox och Franz Josef Glacier avancerar 

till och från som en reaktion på ENSO (Figur 4). Från 2004 har dessa båda glaciärer avancerat till följd 

av ENSO vilket innebär att El Niño-år (negativt SOI-värde) leder till en ökad massbalans. I och med 

att glaciären har en responstid på ca 9-14 år (Purdie et al. 2008), vilket är relativt högt (Appleby et al. 

2010), blir reaktionen på El Niño-år förskjuten som syns i figur 4. Nedre delen i figuren visar 

glaciärens förhållande till ELA (Equilibrium Line Altitude), där negativt värde innebär ökad massa och 

övre delen visar variationer av SOI (Southern Oscillation Index). 
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Figur 4. Förhållande mellan Fox Glaciers massa och variationer av SOI. Källa: Purdie et al. 2008.  

 

NIWA (2011b, internet) har analyserat Nya Zeelands framtida klimat utifrån IPCC:s fjärde rapport 

(2007) och deras klimatscenarios. Denna analys visar att fram till år 2040 förväntas temperaturen för 

regionen West Coast, som Fox Glacier ligger i, stiga med mellan 0.6 (senario B1) - 1.1° (senario A2). 

Även nederbörden förväntas öka vilket kommer falla i form av fler extrema nederbördstillfällen. Även 

ökad styrka av västvindarna och kortare snösäsong med en höjning av snögränsen förväntas. Den 

generella trenden är att glaciärernas volym kommer att minska men med en fördröjd minskning för de 

glaciärer som är påverkade av västvindarna, såsom Fox Glacier.  

 

Resultatet av studien av Purdie et al. (2008) visar även på säsongsskillnader för ablation och rörelsen 

för Fox Glacier. Fox Glacier har en av världens högsta årliga ablationshastighet vilket ger stora 

säsongsskillnader (Purdie et al. 2008). Under sommarsäsongen har Fox Glacier en genomsnittlig 

ablation på 129 mm dagligen (Purdie 2005). Kraftiga mängder smältvatten i sig kan också genererar 

jökellopp och därmed kan sannolikheten för jökellopp sägas öka vid ökad temperatur (Walder & 

Driedger 1995).  

 

Davies et al. (2003) menar att pga av Franz Josef Glacier:s speciella förhållanden med klimat och 

extrem nederbörd blir det svårare att applicera deras resultat på jökellopp i ett globalt perspektiv, vilket 

antagligen också blir fallet för Fox Glacier. Dessa båda glaciärer är även några av få i världen som 

fortfarande avancerar till och från.  

 

5.5 Glaciärens dräneringssystem; transport, förvaring, blockering och 
kollaps 

 
Glaciärens hydrologiska system är viktigt att förstå för att kunna förutspå risken för jökellopp (Walder 

& Fountain 1997). Det hydrologiska systemet och dess förmåga att transportera vatten är komplext 
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och dynamiskt, där flera faktorer spelar in hur effektiv transporten kan bli. Förmågan att transportera 

vatten är också av betydelse för hur mycket vatten som lagras inne i glaciären (Rutter 2005). 

 

Franz Josef Glacier tros ha ett stabilt dräneringssystem pga av att glaciären har en avsmältning av 

glaciärtungan året om och inte säsongsmässig som för andra alpina glaciärer (Goodsell et al. 2005). 

Men för Fox Glacier minskar dräneringssystemets kapacitet att transportera vatten under vintern då 

nedre delen av glaciärtungan ligger i skugga vilket gör att ablationen minskar med 83 %. Denna 

försämrade transport visar sig bland annat i form av att ytvattenpölar bildas i brunnar och sprickor 

efter regn (Purdie et al. 2008).  

 

Vatten kan förvaras både englacialt och subglacialt i en glaciär genom glaciärens dräneringssystem och 

varierar oftast dagligen och säsongsmässigt (Jansson et al. 2003). Stora mängder vatten kan förvaras i 

hålrum i glaciären (Fountain 1993; Walder & Driedger 1995), i basala sprickor vilket kan förekomma i 

tempererade glaciärer (Harper et al. 2010), i sprickor på glaciärytan (Humphrey et al. 1986) och i 

brunnar (Purdie et al. 2008). Enligt Appleby (2008:100) syns vatten i sprickor genom så kallade slush 

swamps och supraglacial 'perched' ponds på Fox Glacier. Dessa är vanligast i den övre flackare delen 

av glaciären och i nedre delen av glaciären (se figur 5) tycks det endast vara själva sprickorna som är 

vattenfyllda. I områden med kraftigt spricksystem kan dräneringskanaler synas blottade pga kraftig 

isrörelse och ablation. Dessa blottade gångar kan visa på hur det englaciala dräneringssystemet 

deformeras vilket leder till att systemet blir ineffektivt här och att vatten därmed kan ansamlas i 

sprickor och brunnar (Appleby 2008). Det finns däremot inga kriterier för att avgöra om uppdämt 

vatten englacialt eller subglacialt kommer att leda till den form av dränering som ett jökellopp innebär 

(Walder & Fountain 1997). 

 

Jökellopp kan orsakas av att det hydrologiska systemet inte är tillräckligt utvecklat för att ta emot den 

mängd vatten som tillförs till glaciären och därmed kan vatten ansamlas i glaciären. Ett kraftigare regn 

kan sedan fungera som den utlösande faktorn till att fördämningen brister och orsaka ett jökellopp. 

Detta kan ske i början av ablationsperioden då dräneringssystemet är föga utvecklat efter vinterns 

minskade vattenföring i systemet (Warburton & Fenn 1994). Warburton & Fenn (1994:176) beskriver i 

sin artikel hur ett jökellopp i Schweiz gick till under denna typ av förhållande som de kallar “spring 

event”: flood flows occurred first as a large, short-duration spill over the snout of the glacier, then as a 

series of ‘mini-floods’ from previously unused marginal channels and, finally, as a large flood from the 

main portal stream.” Innan detta hände hade detta outvecklade supraglaciala och englacial 

dräneringssystem observerats bla genom vattenfyllda glaciärbrunnar. Även högre ablation än vanligt 

uppmättes och därtill skedde ett kraftigt regn.  

 

Davies et al. (2003) menar att ett jökellopp även kan bero på att det subglaciala dräneringssystemet har 

blockerats av till exempel större block. Detta motiveras genom att glaciärens dräneringssystem ska 

klara av långvariga och kraftiga regn eftersom dessa regn inte kan öka i mängd särskilt fort. Vad 

Davies et al. (2003:28) menar med långvariga och kraftiga regn (”long-duration rainstorms”) och hur 

de bevisar att glaciärens dräneringssystem ”alltid” klarar av dessa kraftiga regn framgår inte av 

artikeln.  

 

Vid ett tillfälle efter kraftigt regn 2007 vid Fox Glacier hade det över natten bildats två jökelportar vid 

fronten och stora mängder is hade avsats i Fox River. Detta kan ha berott på att det kraftiga regnet 

gjorde att vatten dämdes upp innanför fronten och när det hydrostatiska trycket överskred isens tryck 

skedde ett jökellopp vilket ledde till att de två jökelportarna bildades och inte pga att is kollapsade 

(Purdie et al. 2008). 

 

5.6 Betydelsen av isfall och kollaps av isen  

 
Det finns två isfall på Fox Glacier (Appleby 2008), det nedre och det övre isfallet (figur 5). Dessa 

isfall är branta med stora djupa sprickor som visar på en kraftig hastighetsökning här. I juni 2007 
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forsade vatten ut från sidan av Fox Glacier vid den undre delen av nedre isfallet och fortsatte ned längs 

med sidan av glaciären. Denna händelse förklaras som en dränering av Lake Victoria samtidigt som 

den beskriver dränering från nedre delen av isfallet (pers. comm. 2007 refererat i Purdie et al. 2008).  

 

Figur 5. A) Fox Glaciers läge på västra Sydön (43°30'S 170°10'E) . B) Topografisk karta för Fox Glacier. Källa: 

Appleby et al. 2010. 

 

Goodsell et al. (2005) beskriver förloppet av en händelse 2003 vid Franz Josef Glacier och visar på 

hur en supraglacial dränering inte klassas som ett jökellopp (figur 6). Författarna beskriver hur vatten 

kan blockeras nedanför ett isfall efter att is kollapsat vilket kan leda till en omdirigering av det 

subglaciala dräneringssystemet till supraglacialt. Figur 6 visar först (A) normalt förhållande innan 

kollaps med subglacial dränering. (B) Sedan sker en iskollaps pga förtunnad is vilket blockerar den 

subglaciala dräneringen och vatten däms upp vilket kan ske effektivt vid nederbörd. C) Trycket från 

det uppdämda vattnet skapar därefter en ny englacial kanal för att sedan dränera ut supraglacialt. D) 

Efterhand har ny subglacial kanal bildats då blockerande material eroderats bort. Detta förlopp klassar 

författarna dock inte som ett jökellopp då det endast är en omdirigering av det subglaciala 

dräneringssystemet eftersom det inte tvunget skulle ske en katastrofal dränering trots att vatten först 

byggs upp. Att det endast är en omdirigering beror på mängden sediment i vattnet som visar att vattnet 

aktivt eroderat subglacialt och inte stått stilla. Även det faktum att dräneringen har ett längre 

kontinuerligt förlopp och inte en kraftig dräneringskurva visar på att det inte är ett jökellopp. Flera 

tillfällen av sådan iskollaps har registrerats vid Franz Josef Glacier men det finns inga beskrivningar 

av detta i tidigare artiklar eller vid intervjuer för vid Fox Glacier som också har isfall. Enligt Goodsell 

et al. (2005) berodde denna iskollaps vid Franz Josef Glacier troligtvis på att glaciären tunnats ut och 

retirerat sedan 1999 och vid tillfälle då studien utfördes 2003. 
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Figur 6. Omdirigering av subglacial dränering till supraglacial efter kollaps av is nedanför ett isfall. Källa: 

Goodsell et al. 2005. 

 

5.7 Jökellopp från supraglaciala och laterala sjöar 

 

Supraglacialt uppdämda sjöar och isdämda sjöar runt om en glaciär är lättare att övervaka och 

förutspå eventuella jökellopp för eftersom dessa är synliga vilket inte englaciala eller subglaciala 

uppdämningar är. Dessa synliga fördämningar kan bildas på olika sätt (Post & Mayo 1989). En 

supraglacial sjö kan bildas genom att glaciärens dräneringssystem inte kan transportera bort allt vatten 

på grund av exempelvis en blockering i systemet. En isdämd sjö kan ha dämts upp mellan glaciärens 

tunga och en moränrygg eller bergsrygg och ligger då framför eller vid sidan av glaciären (Richardson 

& Reynolds 2000).  

 

Katastrofal dränering av dessa synliga sjöar kan ske genom olika faktorer. En sjö som är uppdämd 

mellan glaciären och en moränrygg kan få försvagade moränvallar när sjön är så full att den börjar 

svämmas över. Vallarna kan då brista när vattnets tryck överskrider vallarnas tryck (Richardson & 

Reynolds 2000). Att fördämningen brister kan även orsakas av stenras från omgivande berg (Harrison 

et al. 2006). En sjö som är uppdämd mellan en bergsrygg och en glaciär kan leda till ett jökellopp 

genom att en mindre dränering i isen först startar som sedan vidgas hastigt genom rörelseenergin från 

vattnet och dränerar sjön (Holmlund & Jansson 2002). Ett exempel på en sådan sjö är Lake Victoria 

(figur 7), en supraglacial sjö som bildas och dräneras till och från vid Fox Glacier:s norra sida där 

Victoria Falls rinner ned och in i glaciärens englaciala eller subglaciala dräneringssystem. Sjön 

dräneras bort antingen subglacialt eller genom att fördämningen brister och vatten forsar ut med 

vänstra sidan av glaciären. Detta sker oftast vid extrem nederbörd då glaciären inte längre kan ta emot 

allt det vatten som tillförs från Victoria Falls och sjöns fördämningar brister (Pers comm. 2007 

refererad i Purdie et al. 2008; Bron 2011, intervju).  
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Figur 7. Lake Victoria vid Fox Glacier:s norra sida med Victoria Falls till höger i bild.  Foto: M. Bron, 9 

november 2010. 

 
Denna katastrofala dränering av Lake Victoria finns dokumenterad från 2006 då en kraftig flod 

strömmade ned från Victoria Lake längs med glaciärens vänstra sida. Denna flod dränerade sedan in i 

glaciären 100 m ned från sjön. 2007 skedde ytterligare ett jökellopp från sjön och denna gång forsade 

vatten ned längs med hela sidan av glaciären. (pers.comm. 2007 refererad i Purdie et al. 2008). 

Exempel på en liknande subglacial dränering av en supraglacial sjö uppdämd mellan bergsvägg och 

glaciären finns från bland annat Sälkaglaciären i norra Sverige men som dränerades subglacialt 

(Klingbjer 2004). 

 

5.8 Sedimentavsättningens betydelse för analys av jökellopp 

 
Vid ett jökellopp kan jämvikten i landskapet snabbt förändras genom att sandurfältet ändrar form och 

riktning och nya mängder sediment avsätts i landskapet (Maizel 1997). Ett jökellopp kan därför ses 

som en tipping point för när jämvikten inte längre kan behållas och en snabb förändring sker i 

naturlandskapet. Jökellopp är dock svåra att observera under själva förloppet genom att de sker 

plötsligt och oftast under kort tid (Maizels 1997; Theakstone 2001; Carrivick & Rushmer 2006), 

framför allt om vattnet varit uppdämt englacialt eller subglacialt (Walder & Fountain 1997). Vad som 

då kan ge information om ett jökellopp är sedimentet som avsätts och formationer som vatten- och 

sedimentmassorna skapat under ett jökellopp. Detta kan förändra det proglaciala området och 

flodområdet på en rad olika sätt, och dessutom kan sedimentmassorna utgöra en minst lika stor fara för 

människan som vattenmassorna i sig (Davies et al. 2003). 

 

Flera olika faktorer spelar in för hur erosion och sedimentavsättningen från ett jökellopp ser ut. 

Exempel på dessa faktorer är magnitud och hastighet av jökelloppet. Dessa faktorer är i sin tur 

beroende av andra faktorer såsom var och hur vattnet har förvarats, topografin av jökelloppets väg och 

tillgången på sediment. Därför är det av vikt att reflektera över hur området ser ut där ett eventuellt 

jökellopp tar sig fram för att kunna förstå hur erosion och sedimentavsättning kan komma att se ut 

efter ett jökellopp (Maizels 1997).  

 

De landformer som kan kopplas till jökellopp är bland annat olika former av erosion av markytan och 

föga sorterat material i form av stora ansamlingar av grus och block som ligger på varandra (Rushmer 

2006). Vid transport av sediment genom ett jökellopp blir inte topografin lika väsentlig då hastigheten 

av vattnet är så pass hög. Därmed kan sediment avsättas på högre platser och på så vis vara en 

indikator på ett tidigare jökellopp (Carrivick & Rushmer 2006). Däremot får topografin betydelse för 
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vattnets väg när det finns en bredare väg att ta, som vid ett sandurfält istället för en smalare dalgång. 

Vid en bredare väg minskar vattnets hastighet och erosionen av markytan blir inte lika kraftig (Maizels 

1997). 

 

Glaciärer som har en hög avsmältning och där de omgivande bergssidorna tillför material kan 

förväntas avsätta mer sediment (Hammer & Smith 1983). Både Franz Josef och Fox Glacier har en 

högaktiv geomorfologisk omgivning med branta bergssidor och frekventa sluttningsprocesser (Davies 

et al. 2003: Carrivick & Rushmer 2009; McNeill et al. 2010), där geologin utgörs av gneis och skiffer. 

Men Franz Josef Glacier skiljer sig från hur sedimentproduktionen ser ut för Fox Glacier. I West Coast 

Regional Council:s rapport Flooding and riverbed aggradation hazards (2002) nämns inte Fox eller 

Cook River. Däremot nämns Waiho River, floden som Franz Josef Glacier dränerar, som västkustens 

mest ackumulerande flod. Vid en kraftig flod vid Franz Josef Glacier 1967/1968 steg flodbädden vid 

glaciärfronten med 13 m. Allt detta material har sedan dess transporterats nedströms och byggts upp 

vid Fox River Bridge (WCRC 2010, internet). Franz Josef Glacier beskrivs därtill som en glaciär som 

dränerar sediment av grov storlek (Davies et al. 2003). Enligt Carrivick & Rushmer (2009) kan inte de 

stora block och den mängd sediment som avsats vid Franz Josef Glacier har transporterats ut ur 

glaciären genom smält glaciäris eller snö utan måste ha skett genom ett jökellopp.  

 

6. Egen fallstudie 
 

6.1 Fältobservationer 

 

Flodfårorna 

Som kartan i figur 8 visar, ger fältobservationerna tillsammans med intervjuerna en helhetsbild av 

sandurfältets dynamik över tid och rum för att i sin tur ge en bredare förståelse för om det skett 

jökellopp vid Fox Glacier eller inte.  

 

Även om Fox och Cook River är en sandur som inte bygger upp några märkbara sedimentmängder 

utan eroderar sig ned i floden, har den fortfarande många flodfåror som ser aktiva ut även om det inte 

finns vatten som rinner i dem vid observationstillfället (figur 9B). Dessa temporärt aktiva fåror blir 

antagligen oftast aktiva genom den nederbördsmängd som regionen får. Detta syns genom att stenarna 

är rena från mossa och att det oftast inte växer något gräs i fårorna. Gräs- och ibland buskbeväxta öar 

syns här och var i sandurfältet. Tydliga fossila flodmönster kring det nuvarande flodområdet visar på 

hur dynamiskt detta landskap är. Marken både norr och söder om floden är blockrik och där gamla 

flodbranter syns, ca 1 – 1.5 m höga (figur 9C), är de nu är täckta av gräs och ibland träd. Dessa fossila 

flodfåror kan vara minst 100 år gamla på vissa ställen då träden som växer vid dem på norra flodsidan 

antagligen är över 100 år gamla. Denna åldersbestämning är dock oviss men antagandet baserar sig på 

att dessa skogspartier snarare är kvarlämnade efter att marken började brukas på sent 1800-tal än att de 

har kommit till i efterhand (Sullivan 2011, intervju). De träd som växer i skogspartierna består av 

Rimu, Kaikatea och Totara där fullväxta träd kan bli 20-35 m höga och 800-900 år gamla (Salmon 

1986). Detta visar hur mark som inte påverkats av floden på över 100 år antagligen nu blir 

borteroderad. Flodfårorna tycks enligt flyg- och satellitbilder även finnas i skogspartiet runt 

motorvägsbron och i det avlånga skogspartiet söder om Cook River. 
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Figur 8. Karta över sandurfältet för Fox och Cook River vid Fox Glacier, Nya Zeeland. Källa: Google Earth.   

 

 
        Figur 9. A) Aktiv flodfåra. B) Temporärt aktiv flodfåra. C) Fossil flodfåra. Foto: Hamré 
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Det denditriska mönster som sys på åker- och betesmarken runt om sanduren (figur 10) är antagligen 

inte fossila flodfåror som tillhört sanduren utan flodfåror som bildats genom dränering av kraftig 

nederbörd vilket även markägarna menar på (J.J. Sullivan, M. Sullivan, Williams 2011, intervju). Detta 

syns genom att mönstrets förgreningar tar slut vilket visar att de inte är del av ett sammanhängande 

flodmönster. 

 

 
                  Figur 10. Denditriskt avrinningsmönster skapat av dränering av kraftigt regn. Foto: Hamré 

 

 
En temporär flodfåra (figur 8 och 11a,) på norra sidan av Fox River kan bli aktiv vid tillfällen av 

kraftig flod (Williams & M. Sulllivan 2011, intervju). Denna flodfåra, som är högre belägen än det 

aktiva sandurfältet, har sitt inlopp vid den kraftiga svängen som syns i figur 11a. Floden tar sig igenom 

skogspartiet och de sista ca 450 m innan utloppet i Cook River har den eroderat ned i marken ca 0.5 m 

(figur 11b). Därigenom har äldre sediment, troligtvis avsatta i samband med Otiraglaciationen (senaste 

istiden), kommit fram. Fram till sen Otiraglaciation, för ungefär 20 000 – 17 000 år sedan, var dalen 

där sanduren nu ligger täkt av is (Cox & Barrell 2007) vilket kan ha avsatt detta sediment. I skogen i 

början på denna temporära flodväg syns sand men i övrigt inget större avsatt material utifrån 

fältobservationerna. 
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Figur 11a) Temporära flodfårans väg visas med röd pil i översta bilden på norra flodsidan om Fox och Cook 

River. 9b) Erosionen i slutet av flodfåran med utloppet ut mot höger sida i bilden till höger. Foto: Hamré 

 

Erosionsbranterna  

Höga aktiva erosionsbranter på både norra (figur 12) och södra sidan (figur 13) av Fox och Cook 

River visar att Fox River, inte ackumulerar utan eroderar marken. Detta trots att sandurfältet har en så 

pass plan topografi med endast 100 m i höjdskillnad från Fox River Bridge och nedre delen av 

karteringsområdet. Erosionsbranterna är ca 1.5 – 2.5 m höga. De flesta ser aktiva ut men en del av 

branterna är mindre aktiva då de är gräsbeväxta. På norra sidan eroderar floden in i ett skogsparti som 

består av träd som också förmodligen är äldre än 100 år enligt tidigare förklaring (figur 14). 

 

 
                    Figur 12. Erosion av norra sidan av Fox River vid ”svängen”. Foto: Hamré  
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                   Figur 13. Erosion av södra sidan av Fox River längre nedströms från ”svängen”. Foto: Hamré 

 

 
  Figur 14. Underminering av gammal skog, norra sidan av Fox River. Foto: Hamré  

 

Sedimetavsättningen i Fox och Cook River 

Den största skillnaden mellan Waiho River och Fox och Cook River är att det ackumuleras betydligt 

större mängder sediment i Waiho River medan Fox och Cook River snarare eroderar marken. En 

förklaring till detta är att Franz Josef Glacier dränerar större mängder material än vad Fox Glacier gör 

(Carrivick & Rushmer 2009) men också pga hur människan försökt kontrollera floden sedan 1930-

talet vilket gjort att ackumulationen i sandurfäletet i Franz Josef-dalen har ökat (Cox & Barrell 2007). 

Sedimentet i sandurfältet kan vara en blandning av material som avsatts under sandurfältets existens 

och vad som eroderats fram av avsatt sediment från Otiraglaciationen. Det sediment som är avsatt i det 

proglaciala området vid Fox Glacier består generellt av mindre rundade stenar (10-20 cm) och sand 
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där det större materialet kommer från sluttningsprocesser då detta material syns i aluvialkoner. Från 

hängbron ned till den kraftiga svängen (figur 12), där den temporära flodfåran börjar, finns det större 

rundade block upp till 1.5 – 2 m i diameter. Efter svängen blir blockstorleken mindre och här är det 

rundade materialet generellt från siltigt till block upp till ca 50 cm (figur 8, 13). Mellan Cook och Fox 

River syns ingen påtaglig skillnad mellan de båda floderna. 

 

6.2 Sammanställning av intervjuer med markägare och glaciärguide 

 

Flodens dynamik 

Vid intervjuer med de tre markägarna, (Williams, M. Sullivan & J. J. Sullivan) som äger större delen 

av marken kring Cook och Fox River, var de eniga om att orsaken till översvämningar i floden är 

kraftiga skyfall. De hade inte hört talas om fenomenet jökellopp eller glacier outburst floods och vid 

förklaring av dessa fenomen trodde de inte att det skulle kunna påverka flodens vattenföring så kraftigt 

som vid ett extremt skyfall. J.S. Sullivan, som har levt 85 år i Fox Glacier kan inte påminna sig att han 

hört talas om att det skett jökellopp eller något liknande fenomen och inte heller att hans far, som 

också levt i Fox Glacier, talade om det. Glaciärguiden Marius Bron hade inte hört talas om uttrycket 

jökellopp men däremot glacier outburst flood.  

 

Enligt J.S. Sullivan var de högsta vattenstånden i Fox och Cook River 1979 och 1982 orsakade av 

extremt kraftig nederbörd, där 1982 var det tillfället som vattenståndet var som högst. Under senare år 

var vattenståndet som högst den 27 december 2010. Vid den kraftiga floden 1982 stod han vid Fox 

River Bridge och kunde känna hur stora stenar som åkte med floden skakade marken. Även större 

isblock kan ses vid Fox River Bridge vid kraftig flod (Williams). Normalt sett avtar floden efter 3-4 

dagar och efter något längre tid under vår och sommar. Vårfloden ger dock inte samma kraftiga 

vattenföring som vid extremtillfällen av nederbörd. När dessa sker finns det däremot inte någon 

säsongsvariation för (Williams). 

 

Det som avgör om floden skapar problem är regnets intensitet och inte hur länge skyfallet håller på 

(Bron). Dessa större översvämningar har inte ändrat flodmönstret men en del av infrastrukturen har 

skadats såsom broarna och parkeringen vid glaciären. Floden ger inte heller markägarna några större 

problem utan de menar att de anpassar sig efter floden genom att hålla till på högre höjder (Williams; 

M. Sullivan), men floden stannar generellt sett i sin flodfåra även under extrem vattenföring och 

vårflod (M. Sullivan). Vid extremt hög vattenföring kan dock floden ibland omdirigera sig till den 

gamla flodfåra som nämnts i kapitel 6.1 (figur 8, 11a). Detta lämnar inga större spår efter sig eller 

avsätter material, och vattnet rinner här igenom endast under några timmar för att sedan återgå till 

huvudflodfåran nere i Cook River. För att förhindra att floden ska omdirigera sig in till denna flodfåra 

har markägarna lagt högar av större block i flodkröken för att försöka kontrollera floden (Williams; M. 

Sullivan). 

 

Det första huset i samhället Fox Glacier byggdes 1895 mitt emot där skolan står idag, ca 1.7 km norr 

om dagens flodfåra vilket visar att floden inte befann sig så långt norrut vid den tidpunkten (J.S. 

Sullivan). Vid intervjuerna med Williams, M. Sullivan, J.J. Sullivan och J.S. Sullivan förklarade de att 

Fox och Cook River nu flyttar sig norrut, vilket syns på de aktiva erosionsväggarna på norra flodsidan, 

på gamla flygfoton från 1965 (bilaga 1) och genom den stora yta söder om Cook River som har blivit 

gräsbevuxen sedan 1960-talet (Williams). Varför floden har börjat flytta sig norrut anses endast vara en 

naturlig följd av sandurfältets dynamik.  

 

Sedimentproduktionen 

Enligt respondenterna ackumulerar Fox River inte material på samma sätt som Waiho River. Det är 

bara i det proglaciala området som ackumulation tycks förekomma och orsakar problem för 

framkomligheten till glaciären (Bron). Glaciärföretaget i Fox Glacier, Fox Glacier Guiding, behöver 
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ofta ändra om gångstigarna upp till glaciären då flodfåran är så dynamisk men också pga av de ras som 

sker i dalen. De försöker leda flodfåran så att den håller sig längre söder ut i det proglaciala området. 

Denna ackumulation i det proglacial området verkar sedan inte fortsätta nedströms. Även det faktum 

att sedan Cook och Fox River Bridge stod klara ca 1930 har de inte förstörts eller behövts höjas på 

grund av ackumulerande sediment som fallet är för Waiho River Bridge (J.S. Sullivan) vilket visar på 

en stor skillnad floderna emellan. 

 

Fox Glacier och det proglaciala området efter intervju med glaciärguden Marius Bron 

I december 2004 observerade glaciärguider hur den supraglaciala sjön Lake Victoria som hade varit 

uppdämd hade brustit när de kom upp till glaciären en morgon. Dessa vattenmassor forsade ned längs 

med sidan av glaciären och lämnade kraftiga spår efter sig (figur 15). Vid denna händelse hade även 

glaciärfronten rasat och därmed kan dräneringssystemet ha blockerats och gjort att vatten letade sig ut 

via Victoria Falls ingång i glaciären och orsakade att sjön brast enligt Bron. Victoria Lake har alltid 

bildats i samband med kraftig nederbörd. Vid detta tillfälle 2004 föll det ca 200 mm på 24 h. Sjön 

däms snabbt upp under kraftigt regn och dräneras även snabbt och därmed har den inte kunnat 

observeras så väl av guiderna. Den ändmorän som fanns strax framför glaciärfronten innan detta 

tillfälle hade till stor del eroderats bort av vattenmassor som dränerade ut genom jökelporten efter att 

glaciärfronten rasat. 

 

 

 
Figur 15. Erosion av Fox Glacier:s vänstra sida efter att Lake Victoria brast och vatten forsade ned längs sidan 

2004. Foto: Bron. 

 
Den dödis som täckte 2/3 av dalens bredd och på vilken den tidigare parkeringen låg, finns inte kvar 

idag. Den försvann till stor del vid den kraftiga floden 2004. Sedan lades parkeringen om till sin 

nuvarande plats. Att denna dödis har försvunnit har inneburit att floden har ändrat riktning. Vid detta 

tillfälle underminerades den norra bergssidan och hela dalen var fylld med vatten. Vid extrema 

vattenmängder i floden kan hela flodbädden i det proglaciala området täckas med vatten som får en 

mörkare färg än vanligt och som kan innehålla mycket isblock (Bron, figur 16). 
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Figur 16. Proglaciala området, riktning väster ut. April 2009. Foto: Bron. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under fältobservationerna (april 2011) syntes det två jökelportar vid glaciärfronten (figur 17) där Bron 

menar att den södra porten inte fanns där några veckor innan. Den södra porten bildades då den norra 

kollapsade och har tvingat vattnet att komma ut genom den södra porten, menar Bron.  

 

 

 
Figur 17. Två jökelportar varav den högra bildades då den vänstra kollapsade, mars 2011. Foto: Hamré. 

 
I november 2008 förstördes den nya parkeringen till glaciären och det proglaciala området fylldes med 

vatten. Bron bevittnade även hur is kollapsade vid fronten och flög 200 m åt sidan (figur 18). 
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Figur 18. Is har kollapsat vid fronten vid kraftigt regn. November 2008. Foto. Bron. 

 
Enligt Bron sjunker glaciärens yta ihop under reträtt och det bildas fler brunnar och det blir färre 

sprickor. Han har även observerat att det kan bildas pooler av vatten under isfallen där det bubblar upp 

vatten och att ytvattenpölar bildas i brunnar och sprickor efter regn. 

 

 

7. Diskussion  
 

7.1 Jämförelse av förutsättningarna för jökellopp mellan Fox Glacier och 
Franz Josef Glacier 

 
Trots att Franz Josef Glacier och Fox Glacier är två likartade glaciärer skiljer de sig åt på främst två 

punkter. Vid Fox Glacier verkar det inte ske jökellopp i samma tydliga utsträckning som för Franz 

Josef Glacier och Franz Josef Glacier dränerar större mängder sediment (Davies et al. 2003; Carrivick 

& Rushmer 2009; Bron, M. Sullivan, J.S. Sullivan 2011, Williams 2011, intervju; fältobservationer). 

Däremot har mer forskning gjorts på Franz Josef Glacier under längre tid än på Fox Glacier (Purdie et 

al. 2008) vilket kan tänkas påverka slutsatser om huruvida det förekommer jökellopp eller inte vid Fox 

Glacier. Jökellopp är också ett naturfenomen som sker plötsligt utan förvarning och kan därmed 

förekommer oftare än de tillfällen som finns registrerade (Goodsell et al. 2005). Spår av jökellopp kan 

också suddas ut av ett dynamiskt proglacialt område genom kraftig nederbörd och sluttningsprocesser. 

Detta är viktiga aspekter i en analys av förekomst av jökellopp vid Fox Glacier. 

 

Purdie et al. (2008) menar att jökellopp inte endast finns vid Franz Josef utan även vid Fox Glacier 

eftersom Fox Glacier också är en avancerande glaciär med en front som blir allt tjockare. Detta 

påstående görs då Davies et al. (2003) kopplar jökelloppen vid Franz Josef Glacier med att den 

avancerar. Detta argument för jökellopp vid Fox Glacier av Purdie et al. (2008) kan dock ifrågasättas. 

Trots likheter mellan de båda glaciärerna och att båda glaciärerna nu (2011) har avancerande tungor 

går det inte att förutsätta att samma naturfenomen sker vid båda glaciärerna. Men vad finns det då för 

andra förutsättningar för att det sker eller skulle kunna ske jökellopp vid Fox Glacier? 
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7.2 Sedimentavsättningen  

 
Fältobservationerna av Fox och Cook River sandurfält ger inga indikationer på att det skett jökellopp 

vid Fox Glacier. Utifrån vad tidigare studier beskriver som tecken på jökellopp (Maizels 1997; 

Carrivick & Rushmer 2009) har inga avsatta sediment med större block eller geomorfologiska 

formationer observerats som kan indikera att ett jökellopp har skett. Detta påverkas antagligen av att 

Fox Glacier heller inte dränerar samma mängd sediment som Franz Josef Glacier (Carrivick & 

Rushmer 2009; Bron, M. Sullivan, J.J. Sullivan, J.S. Sullivan, Williams 2011, intervjuer) vilket kan 

innebära att ett eventuellt jökellopp vid Fox Glacier skulle lämna efter sig färre spår. Vid Franz Josef 

Glacier tros den kraftiga transport av sediment vid ett jökellopp bero på att glaciären avancerar över 

sitt eget avsatta sediment (Davies et al. 2003). Detta borde dock även vara fallet för Fox Glacier 

eftersom båda glaciärerna avancerar (purdie et al. 2008), men vilket det inte finns några observationer 

för. Däremot har Franz Josef Glacier en brantare tunga och en snabbare isrörelse vilket skulle kunna 

vara en positiv mekanism för jökellopp. Denna skillnad av lutningen och hastigheten mellan de båda 

glaciärerna är, förutom sedimentproduktionen, också en av de få skillnader mellan glaciärerna som 

finns presenterade i tidigare forskning. 

 

De fossila och gräsbevuxna flodfåror utanför sandurfältet i dalen och de temporärt aktiva flodfåror i 

sandurfältet ger inga indikationer på att ha tillkommit genom ett jökellopp då floden skulle kunna 

tänkas ha omdirigerats dit. Dessa flodfåror har med största sannolikhet bildats genom sandurfältets 

naturliga dynamik att flytta sig över sin plana yta, eller pga de kraftiga regn över Fox Glacier. Ett 

exempel på hur floden kan förändras under kraftigt regn är den temporära flodvägen som floden kan 

omdirigera sig till (se kartan figur 8). Eftersom denna flodväg är högre belägen än den aktiva flodfåran 

kan det tänkas att om ett jökellopp har kunnat nå med tillräckligt hög magnitud ned hit skulle grövre 

sediment ha kunnat avsättas här (Carrivick & Rushmer 2009). Detta har inte har skett efter vad 

fältobservationer och intervjuer visat. Och eftersom denna omdirigering endast tycks ske vid kraftig 

eller extremt kraftig nederbörd (M. Sullivan, Williams 2011, intervju) är omdirigeringen av floden 

därmed heller inget tecken på att det skett ett jökellopp. I övrigt är avsatt sediment på högre belägna 

platser inte lika relevant för sandurfältet och dess omgivning då höga erosionsbranter antagligen håller 

det mesta material kvar i flodfåran. De jökellopp som skett vid Franz Josef Glacier verkar heller inte 

ha lett till någon känd förstörelse nedanför det proglaciala området. Och kanske är dessa båda glaciärer 

inte heller lika benägna att släppa ut fullt så kraftiga jökellopp som krävs för att kunna orsaka spår 

nere i dalarna.  

 

De ca 1 -1.5 m djupa fossila flodfårorna som syns i skogspartier med skog som kan vara äldre än 100 

år, visar på sandurfältets dynamik över tid och rum. Detta då dessa fossila fåror också har en hög 

erosionvägg som de aktiva fårorna idag vilket kan visa på att floden länge har varit en eroderande och 

inte ackumulerande sandur. Detta kan i sin tur beskriva glaciärens sedimentproduktion som likartad 

över mer än 100 år. Det sediment som eroderas fram när flodfåror eroderar sig ned i marken kan 

istället ha ackumulerats under Otiraglaciationen då glaciären befann sig längre ned i dalen (Cox & 

Barrell 2007). 

 

Då vattnets väg smalnar av betydligt mellan det proglaciala området och det nedre karterade 

sandurfältet får sedimentavsättningen ett hinder som skulle kunna tänkas stoppa upp utförsel av större 

block till det nedre sandurfältet. Därmed minskas chansen att se tecken på jökellopp i det karterade 

sandurfältet. Å andra sidan kunde stora block transporteras förbi Fox River Bridge vid det extrema 

nederbördstillfället 1982 (Williams 2011, intervju). Däremot är det inget som säger att ett jökellopp 

skulle ha en så stor magnitud att stora block skulle kunna flyttas på så långt avstånd från jökelloppets 

utlopp. Det är dessutom svårt att avgöra när större block avsattes i sanduren över tid, om det var under 

kraftig flod eller om det skedde under Otiraglaciationen. 

 

Samtidig är förutsättningarna för att avsatt sediment ska kunna ge ledtrådar i det proglaciala området 

också försvagade. Det faktum att det proglaciala området är så dynamiskt med en vandrande flodfåra 

(Bron 2011, intervju), sluttningsprocesser som begraver tidigare material (Carrivick & Rushmer 2009) 
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och att den proglaciala ytan kan täckas med vatten vid kraftig nederbörd (Bron 2011, intervju), gör att 

det inte går att diskutera jökellopp endast utifrån det avsatta sedimentet.  

 

Vidare är jökelloppets transportväg och tillgång på sediment av betydelse för hur spåren av jökelloppet 

kommer att se ut (Maizels 1997). Det faktum att ett jökellopp från Lake Victoria antagligen inte skulle 

föra ut samma mängder sediment i det proglaciala området som ett subglacialt jökellopp från 

jökelporten, gör att det finns färre bevis att hämta i sedimentavsättningen för ett jökellopp från Lake 

Victoria. De jökellopp som observerats från Lake Victoria har haft en dränering längs sidan av 

glaciären där det kan tänkas finnas begränsad tillgång på material att transportera och där vattnet 

istället tyckts erodera glaciären. Transporterad glaciäris och föga tillgång på sediment skulle inte 

lämna några större spår i det proglaciala området. Därmed är inte argumenten för att det inte 

förekommer jökellopp vid Fox Glacier stabila i artikeln av Carrivick & Rushmer (2009) då de baserar 

sina antaganden på studier av sediment och geomorfologi i det proglaciala området. 

 

Den mängd material som enligt Bron (2011, intervju) ackumuleras i det proglaciala området är som 

tidigare beskrivits inte av samma mängd eller storlek som den vid Franz Josef Glacier (Carrivick & 

Rushmer 2009). Men ändå måste glaciärföretaget bygga vallar för att leda flodfåran i det proglaciala 

området (Bron 2011, intervju). Detta visar hur människan förändrar marken och floddynamiken vilket 

också skulle kunna bidra till att ytterligare sudda ut eventuella spår av jökellopp. Detta är ytterligare 

ett argument mot att endast utgå från sediment och geomorfologi i analysen av jökellopp vid denna 

glaciär.  

 

7.3 Meteorologisk och klimatologisk inverkan på jökellopp 

 
Jökellopp har oftast skett i samband med kraftiga och ibland extremt kraftig nederbörd vid Franz Josef 

Glacier och även vid de händelser som beskrivs för Fox Glacier (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 

2005; Purdie et al. 2008). Men då rapporter om antal och typ av jökellopp skiljer sig åt vid de båda 

glaciärerna visar det hur komplext fennomenet är trots lika förutsättningar.  

 

Även det faktum att alla jökellopp vid Franz Josef Glacier inte skett i samband med kraftigt regn 

(Goodsell et al. 2005) visar på de många olika förklaringar det finns till att det sker jökellopp här. Det 

finns heller ingen dokumentation på att de extremt kraftiga nederbördstillfällen som skedde 1979 och 

1982 har genererat jökellopp vid Fox eller Franz Josef Glacier (Goodsell et al. 2005). Den typ av 

jökellopp som skett utan tillfälle av kraftig nederbörd kan på sätt och vis ses som lättare att klassificera 

som jökellopp då det inte kan blandas ihop med att glaciären dränerar de enorma mängder nederbörd 

som regionen kan få. För vad som är ett jökellopp, vilket innebär att vatten har dämts upp inne i 

glaciären, eller vad som är kraftig dränering av allt det vatten som kan samlas upp av glaciärerna, är 

viktigt att precisera.  

 

När en glaciär får en ökad rörelsehastighet och ökat vattentryck under kraftig nederbörd (Holmlund & 

Jansson 2002; Purdie et al. 2008) kan det tänkas kunna påverka en redan existerande uppdämning av 

vatten englacialt eller subglacialt så att den brister. Detta argument stärks av tidigare forskning som 

visar på att en surging glacier kan generera ett jökellopp (Maizels 1997) och att Fox Glaciers 

dräneringssystem har setts deformerat vid isfall där isrörelsen är hög (Appleby 2008). Det skulle även 

kunna tänkas påverka fördämningen av Lake Victoria men vilket är mindre troligt då isrörelsen är 

lägre längs glaciärens sidor (Holmlund & Jansson 2002). 

 

En faktor som kan förklara de jökellopp som skett utan samband med kraftig nederbörd är smältvatten 

(Walder & Driedger 1995). När tillförseln av smältvattnet ökar under sommaren finns det en ny källa 

som kan skapa vattenmagasin i glaciären. Det faktum att Fox Glacier har en sommarablation på 129 

mm per dag (Purdie et al. 2008) visar på hur mycket vatten som kan tillföras till glaciärens 

dräneringssystem enbart genom ablation och utan nederbörd. 
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Eftersom de flesta jökellopp vid Franz Josef har skett när glaciären har ett avancerande läge och i 

samband med kraftigt regn (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005) kan det därmed sägas finnas en 

ökad risk för jökellopp vid El Niño-år då glaciären får en ökad massa (Purdie et al. 2008). De 

jökellopp som finns dokumenterade vid Fox Glacier (2004, 2006, 2007) har också skett när glaciären 

har avancerat. Dessa jökellopp är däremot kopplade till Lake Victoria, en sjö som även kan tänkas 

bildas när glaciären befinner sig i reträtt. Därmed kan det sägas finnas en mindre koppling mellan 

ENSO och jökellopp vid Fox Glacier än vid Franz Josef Glacier. Å andra sidan kan den ökade 

nederbörden under El Niño-år anses öka risken för att Lake Victoria fylls oftare och möjligtvis 

dräneras oftare.  

 

I framtiden kan klimatförändringar komma att förändra förutsättningarna för jökellopp vid Fox 

Glacier. Den troligaste faktorn som skulle kunna anse öka förutsättningarna för jökellopp i framtiden 

är att nederbörden tros komma att öka och även i form av fler extrema nederbördstillfällen (NIWA 

2011a). Den framtida temperaturökning som förespås för regionen vid Fox Glacier skulle möjligtvis få 

en fördröjd effekt på Fox Glacier då ökad nederbörden under vintern fortfarande skulle falla i form av 

snö i den övre delen av glaciären. Detta skulle leda till ökad ackumulation. Samtidigt skulle glaciären 

kunna få en ökad ablation i de lägre delarna genom höjd snögräns och kortare vintersäsong. En ökad 

temperatur kan generellt säga öka risken för jökellopp (Walder & Driedger 1995) men det kan även 

innebära en minskad risk då det finns en koppling mellan avancemang och jökellopp för Franz Josef 

Glacier (Davies et al. 2003; Goodsell et al. 2005).  

 

7.4 Jökellopp från supraglaciala och laterala sjöar  

 
De händelser som finns dokumenterade för Fox Glacier och som ger de tydligaste indikationerna för 

att det förekommit jökellopp är de som är kopplade till Lake Victoria (Purdie et al. 2008; Bron 2011, 

intervju). Även om sjöns potentiella storlek inte är känd kan ett jökellopp från den bevisligen få ett 

kraftigt förlopp genom dess förmåga att erodera glaciärens sida (figur 9). En ökad risk för att sjöns 

fördämning ska brista är vid kraftigt regn och även som vid minskad effektivitet av det englaciala 

dräneringssystemet som diskuteras vidare i kapitel 7.5. Det är även tänkbart att Lake Victoria kan 

fyllas snabbare vid kraftig ablation under sommarsäsongen då sjön får en del av sitt vatten från den 

ovanförliggande glaciären Victoria Glacier. En tredje tänkbar faktor som skulle kunna få Lake Victoria 

att brista är de många sluttningsprocesser som sker i området (McNeill et al. 2010) då det finns 

tidigare forskning som visar att ras har orsakat jökellopp (Harrison et al. 2006). De tillfällen av 

katastrofal dränering av Lake Victoria som finns dokumenterade är 2006, 2007 (pers. comm. Refererat 

i Purdie et al. 2008) och 2004 (Bron 2011, intervju) och kan därmed sägas vara tillfällen då det skett 

jökellopp vid Fox Glacier.  

 

7.5 Glaciärens dräneringssystem; transport, förvaring, blockering och 
kollaps  

 
Eftersom Fox Glacier får en minskad ablation med 83 % under vintern (Purdie et al. 2008) borde detta 

medföra en drastisk minskning av dräneringssystemets förmåga att transportera vatten. Därmed skulle 

det kunna antas att det även är stor skillnad på hur glaciären kan dränera kraftig eller extremt kraftig 

nederbörd under vintersäsongen och tidig vår. Den försvagade dräneringen vintertid verkar kunna 

bygga upp vattenansamlingar i sprickor, brunnar och nedanför isfall (Appleby 2008; Purdie et al. 

2008; Bron 2011, intervju) och kanske snabbare fylla Lake Victoria. Därmed kan detta innebära en 

ökad risk för jökellopp.  

 

Eftersom Lake Victoria byggs upp av att Victoria Falls inte kan dränera in lika effektivt englacialt eller 

subglacialt vid glaciärens sida, kan uppdämningen av Lake Victoria tänkas ske lättare under vintern 

när dräneringssystemet är mindre effektivt. De två tillfällen av dränering av Lake Victoria som 
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beskrivs i artikeln av Purdie et al. (2008) skedde i juni och augusti månad vilket är under 

vintersäsongen då glaciären antas ha ett försvagat dräneringssystem. Däremot skedde dräneringen av 

Lake Victoria som beskrivs av Bron (2011, intervju) i december 2004 vilket är under sommartid. Trots 

detta skulle det kunna sägas att det finnas en ökad risk för jökellopp under vintersäsongen vid Fox 

Glacier. För Franz Josef Glacier är denna koppling inte lika relevant då denna glaciär dels inte har en 

lateral isdämd sjö och inte får ett lika försvagat dräneringssystem under vintersäsongen (Goodsell et 

al. 2005). 

 

Ett kraftigt regn skulle kunna verka som den utlösande faktorn för de potentiella källor till englaciala 

eller subglaciala jökellopp som utgörs av det vatten som kan ansamlas i sprickor, brunnar och nedanför 

isfall (Warburton & Fenn 1994; Appleby 2008; Purdie et al. 2008; Bron 2011, intervju). Även Lake 

Victoria skulle kunna tänkas få en katastrofal subglacial dränering liksom den som skedde vid 

Sälkaglaciären (Klingbjer 2004). Å andra sidan skulle det nödvändigtvis inte ske en katastrofal 

englacial eller subglaial dränering om tex vattnets tryck inte skulle överskrida isens tryck i en spricka 

eller brunn. Det skulle istället kunna ske en successiv utvidgning av dräneringskanalen från 

fördämningen genom vattnets rörelseenergi.  

 

Både Fox och Franz Josef Glacier har isfall nedanför vilka det har observerats uppdämning av vatten 

(Goodsell et al. 2005; Appleby 2008; Bron 2011, intervju), en uppdämning som kan bero på iskollaps 

eller mindre effektiv dränering under vintern. Här skulle det också kunna finnas en potentiell plats för 

en större uppdämning av vatten beroende på hålrum i bottentopografin. Men eftersom 

bottentopografin inte är närmare känd här är det svårt att göra några ytterligare antaganden om möjliga 

vattenreservoarer här.  

 

Iskollaps under isfallet som observerats vid flera tillfällen på Franz Josef Glacier (Goodsell et al. 

2005) men har inte observerats vid Fox Glacier. Detta kan dock bero på att färre observationer har 

gjorts vid Fox Glacier. Goodsell et al. (2005) menar att denna iskollaps, som medför blockering av 

dräneringssystemet, har skett då glaciären tunnats ut och retirerat. Regionen vid Fox och Franz Josef 

Glacier förutspås få ökad temperatur i framtiden (NIWA 2011a) vilket kan leda till att glaciärerna 

tunnas ut och retirerar. Detta kan i sin tur leda till att iskollaps blir vanligare och därmed öka tillfällen 

då glaciärens dräneringssystem blir blockerat.  

 

Men denna blockering av dräneringssystemet leder dock inte nödvändigtvis till jökellopp utan endast 

till en supraglacial omdirigering. Denna omdirigering skulle dock kunna innebära en potentiell fara för 

de människor som vistas på glaciären om dräneringen är tillräckligt kraftig. Då en omdirigering av 

subglacial dränering till supraglacial skulle avsätta sediment på glaciärytan (Goodsell et al. 2005) är 

det mindre troligt att ett sådant fenomen har skett vid Fox Glacier. Detta då det länge har funnits 

glaciärguider dagligen på och runt glaciären som har kunnat observera förändringar. Däremot skulle 

eventuellt ett extremt kraftigt regn kunna skölja bort sådana bevis om en supraglacial dränering 

förekommit. Ett supraglacialt jökellopp är däremot en av de mindre troliga varianterna av jökellopp 

som skulle kunna tänkas ske vid Fox Glacier om den sidodränering från Lake Victorias jökellopp inte 

räknas till supraglacialt. Detta trots de observationer men de observationer av supraglacial purchponds 

som observerats (Appleby 2008) i den övre flackare delen av glaciären eftersom en uppdämning som 

brister i glaciären snarare kan tänkas dränera englacialt eller subglacialt. 

 

Den händelse som beskrivs som ett jökellopp i Purdie et al. (2008) i januari 2007 där två portar 

bildades vid fronten i samband med kraftigt regn skulle kunna klassas som jökellopp. För att dessa 

portar ska ha bildats borde en tillräckligt stor vattenmassa ha byggts upp innanför fronten där vattnets 

tryck till slut överskridit isens tryck och lett till att fördämningen brustit. Den stora mängd is som hade 

avsatts framför portarna kan tyda på att det är en fördämning som brustit men skulle även kunna bero 

på att det skett ett ras. Efter raset kan sedan ismaterialet ha transporterats ut av de kraftigare 

vattenmassorna som dränerade ut ur fronten pga av det kraftiga regn som skedde i samband med denna 

händelse. Men eftersom artikeln av Purdie et al. (2008) inte definierar uttrycket jökellopp blir det 

svårare att följa deras resonemang kring händelsen och deras antagande att det var ett jökellopp som 

orsakat att portarna kunnat bildas.  
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Några veckor innan fältarbetet för denna studie genomfördes (april 2011) hade det bildats en andra 

jökelport vid Fox Glacier (Bron 2011, intervju). Enligt Bron (2011, intervju) skedde detta pga av att 

den första jökelporten rasat vilket lett till en blockering och därmed omdirigering av vattnet till en ny 

jökelport. Detta skulle även kunna förklaras med att den bildats genom att vatten dämts upp innanför 

fronten och som sedan sprängt fram en ny port som i exemplet ovan i januari 2007. Även den händelse 

2004 där Bron (2011, intervju) beskriver hur frontmoränen hade sköljts bort skulle kunna bero på ett 

jökellopp. För att denna morän ska ha kunnat sköljas bort kan det tänkas behöva ske en plötslig och 

kraftigt dränering genom jökelporten. Eftersom dessa observationer inte är detaljerade och inga 

observationer gjordes under själva förloppet är det dock oklart om det var ett jökellopp som skedde. 

Dessa händelser vid Fox Glacier kan liknas vid den ena typen av jökellopp som beskrivs av Davies et 

al. (2003) med plötslig dränering genom jökelporten. Vad detta visar är att det finns dokumenterade 

händelser tillsammans med dräneringen av Lake Victoria som kan räknas som jökellopp. Men 

eftersom observationerna inte är lika precisa och väl dokumenterade som vid Franz Josef Glacier ses 

kanske inte dessa händelser som potentiella jökellopp av författare som Carrivick & Rushmer (2009).  

 

Variant nummer två av glacier floods som skett vid Franz Josef och som beskrivs av Goodsell et al. 

(2005) kan jämföras med de händelser av iskollaps vid front av Fox Glacier som skedde 2004 (Bron, 

intervju 2011) i samband med kraftig nederbörd. Då kollapsade fronten och kan därmed ha blockerat 

utloppet vid fronten så att vatten dämts upp innanför. Detta kan sedan ha lett till att vattnet letat sig ut 

via Lake Victorias inlopp till glaciären vilket gjort att Lake Victorias fördämning brast enligt Bron 

(2011, intervju). Observationer av hur Fox Glacier:s front kollapsade 2008 (Bron 2011, intervju) talar 

inte för att det skulle skett en fördämning och sedan ett jökellopp pga kollapsen. Men dessa händelser 

visar att även Fox Glacier har potential att skapa förutsättningar för jökellopp såsom vid Franz Josef 

Glacier.  

 

Var vattnet i Franz Josef Glacier däms upp är oklart och tycks kunna skifta eftersom de jökellopp som 

skett har olika utlopp och får olika orsaksförklaringar av författarna (Davies et al. 2003; Goodsell et 

al. 2005). Men det faktum att jökellopp vid Franz Josef Glacier har lett till att stora mängder av grovt 

material har transporterats ut ur glaciären talar för att det skulle kunna vara detta material som 

blockerar vatten i glaciären och leder till jökellopp, vilket även har föreslagits av Davies et al. (2003). 

Denna sedimentdränering finns det dock inga rapporter om och det finns heller inga block av den 

storleken och mängden vid Fox Glacier (Carrivick & Rushmer 2009). Denna tillgång på stora block 

vid Franz Josef Glacier kan också tänkas vara en förklaring till varför Franz Josef Glacier möjligtvis 

får fler jökellopp än Fox Glacier. Varför det finns större tillgång på stora block vid Franz Josef Glacier 

är dock oklart i och med att båda glaciärerna har samma omgivande geologi och sluttningsprocesser.  

 

7.6 Människans utsatthet vid Fox Glacier och hot mot infrastruktur och 
bebyggelse 

 
Oavsett om det är ett jökellopp per definition som sker vid Fox Glacier eller om det är en kraftig 

dränering under och efter ett kraftigt eller extremt nederbördstillfälle, står det klart att dessa olika 

former av kraftig dränering kan utgöra en fara för människan och hota att förstöra infrastruktur och 

mark. Om sedimentavsättningen i Fox och Cook River dessutom hade varit av samma magnitud som 

den för Waiho River, skulle det funnits ytterligare ett hot mot infrastrukturen. Då hade de stora 

ackumulerande sedimentmängderna gjort att broar och vägar måste anpassas efter en ständigt ökad 

sedimentavsättning, vilket de inte har behövts göra vid Fox Glacier (J.S. Sullivan 2011, intervju). 

 

Även om den mängd vatten som skulle dräneras vid ett jökellopp inte skulle vara av samma magnitud 

som när glaciären dränerar kraftig nederbörd, är jökellopp ett mer oberäkneligt fenomen som sker 

plötsligt och utan förvarning. Därför utgör jökellopp fortfarande en stor fara för de personer som 

befinner sig på eller omkring Fox Glacier. Detta trots att ett jökellopp nödvändigtvis inte skulle vara 

av en så stor magnitud att det skulle förstöra infrastruktur längre nedströms Fox River. 
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Då de flesta händelser av jökellopp både vid Fox och Franz Josef Glacier har skett i samband med 

kraftigt regn kan detta ses som en indikator på när försiktighetsåtgärder bör vidtas. Till exempel att 

avgränsa ett större område där ett eventuellt jökellopp från Lake Victoria skulle kunna ta sig fram 

under och efter kraftig nederbörd. Detta innebär även att uppsikt av sjön och dess storlek är viktig för 

att kunna avgöra om det finns en potentiell risk för att sjöns fördämning kan brista. Observationer av 

vattenansamling i brunnar och sprickor och under isfallen kan också ge indikationer på när 

dräneringssystemet inte kan transportera vattnet tillräckligt effektiv och kan leda till att stora mängder 

vatten byggs upp englacialt och subglacialt. Däremot är det inte endast risken för jökellopp som ökar 

vid kraftigt regn. Även de frekventa sluttningsprocesser som sker i området är viktiga att ta med i 

beräkningen för säkerhet kring glaciären. 
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8. Slutsats  
 
Trots att det inte tycks ske lika många jökellopp vid Fox Glacier som vid Franz Josef Glacier finns det 

flera olika händelser vid Fox Glacier som skulle kunna förklaras med att det skett ett jökellopp, men 

för vilka det inte finns tillräcklig dokumentation för att denna slutsats ska kunna dras. Eftersom 

glaciären dränerar kraftiga mängder vatten vid de kraftiga nederbördstillfällen som sker, är 

definitionen av jökellopp viktig att precisera då dessa händelser annars kan blandas ihop. Däremot kan 

de tillfällen av katastrofal dränering av den laterala sjön Lake Victoria som skett 2004, 2006 och 2007 

klassas som jökellopp.  

 

Även om jökellopp från Lake Victoria är det mest troliga jökellopp som kan ske finns det 

förutsättningar för att det även ska kunna ske englaciala och subglaciala jökellopp. En anledning till 

detta är bland annat det försvagade dräneringssystemet under vintersäsongen och den kraftiga 

nederbörd som regionen får. Detta försvagade dräneringssystem och kraftiga nederbörd kan oftast 

innebära en ökad risk för att vatten kan dämmas upp vilket i sin tur kan leda till jökellopp.  

 

Brist på spår av jökellopp i karteringsområdet och i det proglaciala området kan ha flera förklaringar. 

En förklaring kan vara att det inte sker några andra jökellopp än de från Lake Victoria, vars dränering 

längs glaciärens sida antagligen inte heller skulle lämna några tydligare spår i det proglaciala området. 

En annan förklaring är att Fox Glacier inte producerar samma mängd sediment som Franz Josef 

Glacier och kan därför inte lämna samma tydliga spår av jökellopp framför sig. Även det faktum att 

det proglaciala området är dynamiskt gör att spår av jökellopp kan suddas ut. Därmed kan slutsatser 

om förekomst av jökellopp heller inte endast baseras på sedimentet och geomorfologin i det 

proglaciala området utan bredare studier i ämnet krävs vid denna glaciär. 

 

I framtiden kan även risken för jökellopp komma att öka då klimatförändringar kan medföra ökad 

nederbörd och ökade antal tillfällen av kraftig nederbörd. Ökad temperatur kan både öka och minska 

förutsättningarna för jökellopp. Detta visar på de många olika förutsättningar som finns för jökellopp 

vid Fox Glacier. Men eftersom det fortfarande gjorts relativt lite forskning vid glaciären jämfört med 

Franz Josef Glacier är det mycket som är oklart av förståelsen för förutsättningarna för jökellopp. Det 

krävs därför mer forskning på jökellopp vid Fox Glacier för att kunna förutspå eventuella risker med 

jökellopp för alla de människor som besöker glaciären dagligen.  
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Summery 
 
Fox Glacier in New Zealand is a well visited tourist attraction with hundreds of visitors each day. Due 

to active geomorphology and glacier movement the people who frequent this area are subjected to 

several hazards from rock fall to such as jökulhlaups. Jökulhlaup is a phenomena caused by a suddenly 

release of water that has been built up either subglacialy, englacialy, supraglacialy or in front or on the 

side of the glacier. These hazard is well known to occur at the near by Franz Josef Glacier which has 

similar settings to Fox Glacier. At Franz Josef Glacier the jökulhlaups are thought to be coupled with 

heavy rain and when the glacier is in an advancing state. But sparse previous research on the subject 

indicates different results of whether jökulhlaups are present or not by Fox Glacier. This thesis 

therefore aims to study the conditions for jökulhlaups at the Fox Glacier to contribute to the 

understanding of what hazards the visitors of Fox Glacier might me subjected to.  

 

The method for the study is done by remote sensing and field observations of the sandur in the Fox 

Glacier Valley, qualitative interviews and literature studies with a comparison with Franz Josef 

Glacier. As there has been various ways of defining the term jökulhlaup it is an important part of this 

study to specify the criteria’s for a jökulhlaup, to be able to determine whether they occur or not at Fox 

Glacier. This is also due to the fact that Fox and Franz Josef Glacier can release large amounts of water 

but due to heavy and intense rain and not a built up of water. Therefore the precision of term is 

important. Here the interviews have given a good understanding for what happens during a heavy 

rainfall. 

 

 The results show that there has been jökulhlaups from an ice dammed lateral lake, Lake Victoria, and 

is also the most likable way for jökulhlaups to happen again. Although, there are other potential ways 

for it to happen due to the large amounts of heavy rain that this region gets or the advance or retreat of 

the glacier. This also shows all the potential the Fox Glacier has to release jökulhlaups. However, the 

studies of the sandur in the Fox Glacier Valley or previous studies of the proglaciala sandur, do not 

show any signs of jökulhlaups. This is interpreted by previous studies to proof that jökulhlaup do not 

occur at Fox Glacier. Nevertheless, there are several arguments for why jökulhlaups at Fox Glacier 

wouldn’t leave such traces after it’s outburst as has been done from jökulhlaups at Franz Josef Glacier 

or from other examples around the world. Fox Glacier does not produce the same amount of sediment 

that Franz Josef Glacier does and therefore could be assumed to leave less trace after a jökulhlaup. 

Also the fact that the sandur is such a dynamic surface due to rock fall, changing river pattern and 

wash of from heavy flooding, could result in traces from eventual jökulhlaups being erased. Thirdly, a 

jökulhlaup from Lake Victoria with drainage along the side of the glacier can be presumed to deposit 

less material in the proglaciala area. This means that jökulhlaup at Fox Glacier has to be studied in a 

broad way and not only by sediment deposit and geomorphologic traces. As there are still many 

questions around the potential of jökulhlaups at Fox Glacier, and the fact that many people are 

subjected to the potential danger it poses, further research on the subject is necessary.  
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Figurer 
 
Figur 1. Karta över karterings- och fältområde vid Fox och Cook River, Nya Zeeland. Källa: 

 NZ Topomaps 2011.  

 

Figur 2. Gradient för dräneringen av geotermalt jökellopp på Island. Källa Rushmer 2006  

 

Figur 3. Fox Glacier och Franz Josef Glacier, Nya Zeeland. Käla: Carrivick & Rushmer 2011. 

 

Figur 4. Koorelation mellan ENSO-förållande och glaciärers massa. Källa: (Purdie et al. 2008). 

 

Figur 5. A) Fox Glaciers läge på västra Sydön. B) Topografisk karta för Fox Glacier. Källa: Appleby et 

al. 2010. 

 

Figur 6. Omdirigering av subglacial dränering till supraglacial efter kollaps av is nedanför ett isfall. 

Källa: Goodsell et al. 2005. 

 

Figur 7. Lake Victoria vid Fox Glacier. Foto: M. Bron, 9 november 2010. 

 

Figur 8. Egenproducerad karta över sandurfältet för Fox och Cook River vid Fox Glacier, Nya 

Zeeland. Källa: Google Earth.   

 

Figur 9. A) Aktiv flodfåra. B) Temporärt aktiv flodfåra. C) Fossil flodfåra. Foto: Hamré 

 

Figur 10. Denditriskt avrinningsmönster skapat av dränering av kraftigt regn. Foto: Hamré 

 

Figur 11a) Temporära flodfåran på norra flodsidan om Fox och Cook River. 11b) Erosionen i slutet på 

temporära flodfåran. Foto: Hamré. 

 

Figur 12. Erosion av norra sidan av Fox River vid ”svängen”. Foto: Hamré  

 

Figur 13. Erosion av södra sidan av Fox River längre nedströms från ”svängen”. Foto: Hamré 

 

Figur 14. Underminering av gammal skog, norra sidan av Fox River. Foto: Hamré  

 

Figur 15. Spåren efter dränering av Lake Victoria, vänstra glaciärsidan. Foto: Bron 2004. 

 

Figur 16. Proglaciala området, riktning väster ut. April 2009. Foto: Bron. 

 

Figur 17. Två jökelportar varav den högra bildades då den vänstra kollapsade, mars 2011. Foto: 

Hamré. 

 

Figur 18. Is vid fronten vid kraftigt regn. November 2008. Foto. Bron. 
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Bilaga 1. 
     

     Flygbild över Fox och Cook River från 1965. Källa: J.S. Sullivan 2011, intervju. 

 
 

 

     Flygbild över Cook River, årtal okänt. Källa: M. Sullivan 2011, intervju. 
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