
 

Lycksabäcken, ett riksintresse med 
komplext deglaciationsförlopp 

Presentation av ett möjligt scenario över deglaciationen   
i området 

Tove Hägglund 

 

 
 

Student 

Examensarbete i Geovetenskap/ Naturgeografi15 hp 
Avseende kandidatexamen 

Rapporten godkänd: 27 juli 2011 
Handledare: Rolf Zale 



 
 

  



 
 

Lycksabäcken, an area of national interest, with a 

complex deglaciation pattern  
Presentation of a possible scenario for the deglaciation in the area  

 

Tove Hägglund 

 

Abstract  

The area of Lycksabäcken northwest of Lycksele is a national interest of natural conservation 

because of its geological values with many unique landforms. Many of these landforms indicate 

that the deglaciation process in the area was very complex. However, the deglaciation process in 

the area has not previously been fully understood. The aim is to add to the knowledge of the 

events that took place during the last deglaciation. To do this, the glaciofluvial landforms in the 

area were mapped by studying aerial photographs with a Wild Aviopreter and a five-day field 

inventory of key areas for the interpretation. These landforms were then transferred to a map in 

ArcGIS in which scenarios of the deglaciation were constructed. The inversion from landform 

pattern to a scenario of the deglaciation was based on seven general assumptions and the 

attempt to create the least complex explanation of the origin of these landforms. The results 

show that the valley of Umeälven must have been blocked at least three times during the 

deglaciation in the area, which lead to a redirection of the meltwater flow into the area of 

Lycksabäcken. There, dead ice played a major role in the formation of the glaciofluvial landforms 

by damming lakes which enabled delta formation, the formation of many meltwater channels 

and a large sandur. During the field inventory a large amount of preglacially weathered rock 

surfaces was found in the area which would be interesting to investigate further. 
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Förord 
 
Idén till denna undersökning väcktes under hösten 2010 då jag fick veta att Lycksele kommun 
vill lyfta fram geovetenskapliga värden inom kommunen för medborgare och besökare. Då denna 
ambition ligger mig varmt om hjärtat undersökte jag genast vilka möjligheter som fanns för mig 
att vara delaktig i detta arbete. Inom ramen för ett kandidatexamensarbete i 
Geovetenskap/Naturgeografi kunde jag bidra till detta genom att ta fram mer kunskap kring 
bildningen av många av de glacifluviala former som finns i och kring Lycksabäckens dalgång. 
Eftersom att Lycksabäcken är ett riksintresse för naturvård bland annat med avseende på 
geovetenskapliga värden är detta område i mina ögon extra intressant att lyfta fram för 
medborgare och besökare. 
 
Detta arbete genomförde jag under våren 2011 med stöd från många i min omgivning. Jag vill 
speciellt tacka Krister Fjällstedt vid Lycksele kommun som varit mycket hjälpsam med de 
praktiska detaljerna under fältarbetet och förmedlat kontakter som förhoppningsvis kan hjälpa 
till med att göra detta arbete tillgängligt för en bredare publik. Stort tack även till Rolf Zale för 
din värdefulla handledning, både i flygbildsrummet och i ute fält. 
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Inledning 
 

Bakgrund och syfte 

Lycksabäcken i Lycksele kommun är av riksintresse för naturvård bland annat på grund av höga 

geovetenskapliga värden. Sådana områden pekas ut för att bevara former som är unika i sitt slag, 

som är särskilt pedagogiskt utformade eller som är speciellt betydande för att kunna tolka vad 

som hänt under historiens gång (SGU 2011). Kring Lycksabäcken finns stora mängder 

isälvssediment i unika former som därför har ett högt skyddsvärde (Markgren m.fl. 1976). Enligt 

Markgren m.fl. (1976) har successiva sjönivåer existerat vid Mettjaur, Åtjärnen, Långtjärnen, 

Hörningen och Lycksträsket och grusavsättningarna vid Mettjaur beskrivs som ”ett väl avgränsat 

randdelta med fullkomligt unika ytformer” med ”synnerligen högt vetenskapligt värde”. Hela 

Lycksabäcksområdet med omgivning präglas enligt länsstyrelsens beskrivning till riksintresset 

av ”ett komplicerat isavsmältningsförlopp” (Mikaelsson 2001). En klarare bild av hur de 

isälvssediment som påträffats i Lycksabäckens dalgång bildats har saknats.   

 

Tidigare studier vittnar om regionens och Lycksabäcksområdets komplicerade glacialhistoria. I 

området finns välutbildade proximala tråg, drumliniserade berg och kalspolade hällar, vilket 

tyder på kraftig glacial och glacifluvial erosion (Ivarsson och Zale 1989). Här finns dock även 

former såsom torbildningar, grusvittrade block, preglacial vittringshud i sprickor och tafonis, 

vilka tyder på låg glacial erosionsgrad (Ivarsson och Zale 1989, Ivarsson 2007). Ivarsson och 

Zale (1989) fann att höjderna i området utsatts för en låg grad av erosion, med många 

preglaciala former bevarade som följd, medan starkt eroderade ytor endast återfinns i 

dalgångarna. De drar därför slutsatsen att reliefskillnaden på 100 – 200 m varit tillräcklig för att 

åstadkomma förändringar i den termala regimen, från varmbaserad till kallbaserad, under 

deglaciationen. Ivarsson (2007) konstaterar att den totala erosionen i området ca 15 km sydväst 

om undersökningsområdet varit begränsad under hela kvartär. Enligt Ivarsson (2007) består 

moränen av en stor andel material som transporterats av upprepade isar med ungefär samma 

isrörelseriktning och under den av W III avsatta bottenmoränen finns i dalgångarna ofta tjocka 

lager av morän som avsatts under tidigare glaciärer.  

 

Lycksele kommun vill nu presentera geovetenskapliga värden i kommunen för medborgare och 

besökare för att öka kunskapen om och intresset för den naturrikedom som finns i kommunen.  

Syftet med denna studie är att undersöka den glacifluviala geomorfologin i Lycksabäckens och 

delar av Umeälvens dalgång och baserat på detta ta fram och skildra ett möjligt scenario över hur 

deglaciationen i området gått till. Denna skildring ska kunna användas som kunskapsunderlag 

till en guide över de geovetenskapliga värden som finns kring Lycksabäcken.  

 

Områdesbeskrivning  

Undersökningsområdet omfattar Lycksabäckens och Umeälvens dalgång från Lycksele tätort till 

Blåviken, ca 40 km nordväst om Lycksele, och täcker totalt en yta på ca 540 km2 (figur 1).  Inom 

undersökningsområdet finns de södra delarna av riksintresset Lycksabäcken (NRO 24057) (figur 

1). Detta är ett område på totalt 4 650 ha där vattendrag, geovetenskap, kärrkomplex och fauna 

är värden som bedömts vara av riksintresse för naturvård (Mikaelsson 2001). Figur 2 visar 

Lycksabäckens flöde väster om sandurn i Mettjaurområdet.  
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Området ligger i de inre delarna av Västerbotten där topografin domineras av s.k. bergkulleslätt 

(Lidmar-Bergström 2002). Bergkulleslätter kännetecknas av vidsträckta slätter där restberg, 

som inom urbergsområden kallas bergkullar, förekommer i ett större eller mindre antal. Dessa 

bergkullar är vanligen mellan 50 och 200 meter höga. Reliefen i undersökningsområdet varierar 

mellan ca 200 och 400 m.ö.h. och höjdskillnaden mellan dalar och toppar är vanligen ca 100 - 

150 m. De sydöstra delarna av området domineras av bergsmassiv med trånga dalgångar, både 

parallella med och vinkelräta mot isrörelseriktningen, som under deglaciationen varit från 

nordväst i regionen (Kleman m. fl. 1997, Hättestrand 1998, Lundqvist 2002). I nordväst 

domineras landskapet av en flackare terräng (figur 1). De sydöstliga delarna av Umeälvens och 

Lycksabäckens dalgångar ligger under Högsta kustlinjen (HK), som här är beläget på 220 m.ö.h. 

(Zale 1988), se figur 4. Sammanflödet mellan Umeälven och Lycksabäcken ligger på 215 m.ö.h. 

 

 

 

 

 

 

Berggrunden i området är Svekofennisk (Lundqvist och Bygghammar 2002) och geologin 

domineras i de centrala och västra delarna av undersökningsområdet helt av revsundsgraniter 

(Björk och Kero 2002). Revsundsgraniterna är massformiga, grovporfyriska graniter som 

vanligtvis har rödgrå till grå färg och är medelkorniga till grovkorniga. De bildades 

förhållandevis sent, för ca 1 800 miljoner år sedan, och räknas därför till de senorogena 

bergarterna. Ett stråk av diabasgångar med nordvästlig-sydostlig riktning går i dagen mellan 

Umgransele och Lycksträsket. I nordväst, från Kattisavan och Mettjaur, finns ett större område 

med tonalit och granodiorit. Dessa bergarter är något äldre än revsundsgraniterna, ca 1 900 

miljoner år, har grå till ljusgrå färg, är massformiga, medelkorniga och tydligt folierade. 

Figur 1. Undersökningsområdet markerat med streckad linje, riksintresset markerat med rött. Sammanflödet 

mellan Umeälven och Lycksabäcken ligger på 215 m.ö.h. Ekvidistansen är 30 m. © Lantmäteriet Gävle 2011. 

Medgivande I 2011/0098. 
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Nordväst om dessa, utanför undersökningsområdet (dock i den riktning moräntransport har 

skett), domineras geologin av metagråvackor och revsundsgraniter.  

 

Geomorfologiskt sett ligger undersökningsområdet i den inre drumlinregionen (förf. övers.) som 

enligt Hättestrand (1998) domineras av storskaliga lineationer, åsar som följer älvdalarna och 

rogenmoränområden i de vida dalgångarna. Inom undersökningsområdet finns dock relativt få 

av dessa former utan endast småskaliga lineationer (Hättestrand 1998). Lundqvist (2002) anger 

att det förekommer flygsanddyner i Lycksabäckens dalgång men att det saknas tydliga drumliner 

och åsar. Ett område med Veikimorän finns sydväst om undersökningarområdet (Hättestrand 

1998, Lundqvist 2002) och ett stort område med moränbacklandskap och transversella 

moränryggar i nordväst (SGU:s digitala jordartskarta). Sydost om området finns i Umeälvens 

dalgång ett stort glacifluvialt delta under HK (Lundqvist 2002). Jordarterna i området 

domineras av moränmark och vissa områden med kalt berg (Fredén 2002 a). Området ligger i 

den zon med ett tjockt moräntäcke som återfinns i Sveriges inland som beskrivits av bl. a. 

Persson (2002) och Kleman m.fl. (2008). 

 

 
 

Områdets glacialhistoria 

Det skandinaviska landskapet har präglats av upprepade nedisningar under Kvartär med upp till 

40 nedisningar under de senaste 2,5 årmiljonerna (Kleman m.fl. 2008). Trots detta finns fler 

spår än man tidigare trott bevarade från tidigare glaciationer och preglaciala tider (Bargel m.fl. 

2006, Kleman m.fl. 2008). Det kan därför vara svårt att avgöra från vilken tid de former vi ser 

idag härstammar. Många storskaliga välutbildade glaciala former antas vara det kumulativa 

resultatet av flera isar med ungefär samma utveckling (Hättestrand 1998, Bargel m.fl. 2006). De 

flesta av dagens jordformer härrör dock från Weichsel III (W III), den sista stadialen under den 

senaste glaciationen (Hättestrand 1998, Bargel m.fl. 2006). Den inledande stadialen av Weichsel 

(W I) var varmbaserad vilket orsakade omfattande erosion och deposition (Lundqvist 2004) 

medan W III:s början präglades av kallt klimat och en is med bottenfrusna förhållanden, vilket 

främjat bevarande av preglaciala och interstadiala jordformer (Bargel m.fl. 2006). 

Figur 2. Lycksabäcken idag. Fotot taget i Mettjaurområdet, från dalgången vid sandurns norra del åt 

nordväst mot en hög erosionskant. 
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Undersökningsområdet var under Weichselistiden istäckt i ca 80 000 år och endast under W III 

(Ivarsson 2007). Eftersom att isen var kallbaserad i det inledande skedet liksom under W III:s 

maximala utbredning, då isdelaren var belägen strax öster om undersökningsområdet (Kleman 

m.fl. 1997, 2008), har landskapet i undersökningsområdet snarare skyddats från erosion än 

blivit omformat under denna tid (Ivarsson 2007).  

 

Då isen i området varit kallbaserad under huvuddelen av W III har de allra flesta glaciala 

formerna därför troligtvis bildats under deglaciationen, som skedde under en period då isen i 

huvudsak var varmbaserad (Hättestrand 1998, Kleman m.fl. 1997, 2008). Deglaciationen i delar 

av Norrlands inland, bland annat områden norr och söder om undersökningsområdet, var dock 

kallbaserade även under deglaciationen av W III, vilket indikeras av att tidigare avsättningar, till 

exempel ovan nämnda Veikimoränområde, finns bevarade (Hättestrand 1998, Kleman m.fl.1997, 

2008). Basaltemperaturen under deglaciationsskedet var troligtvis nära trycksmältpunkten och 

starkt påverkad av topografin i området ca 15 km sydväst om undersökningsområdet (Ivarsson 

2007). Iskanten i dalgångarna var enligt Ivarsson (2007) aktiv trots stark topografisk kontroll. 

Ivarsson och Zale (1989) konstaterar att isen i undersökningsområdet haft en låg grad av 

plasticitet under den senare delen av deglaciationen, då konvergensen bakom även små hinder 

varit begränsad. Under deglaciationen passerade isdelarläget området och för att därefter 

befinna sig i väster, strax nedanför fjällkedjan vilket indikeras av en regional isrörelseriktning 

från nordväst (Kleman m.fl. 1997, Hättestrand 1998). Isrörelseriktningen i ett område ca 15 km 

sydväst om undersökningsområdet har uppmätts till 330- 340° (Ivarsson 2007).  

 

Bergström (1968) daterade med hjälp av lervarvskronologi att iskanten stod vid 

Lyckseleområdet för ca 8 800 BP. Enligt Lundqvist (2002, 2004) är dock korrelationen mellan 

lervarvkronologin då och nu osäker och man bör addera upp till 1 200 år till dessa för att få de 

rätta kalenderåren. Lundqvist (2002) anger därför att iskanten under deglaciationen var belägen 

vid Lycksele ca 10 100 BP. Isavsmältningen tros ha varit snabb och iskanten antas ha retirerat 

med ca 300 - 500 m per år i regionen (Bergström 1968). Om man tänker sig att isen retirerat 

med denna hastighet bör deglaciationen i undersökningsområdet tagit 80 – 130 år.  

 

HK är i undersökningsområdet belägen vid 220 m.ö.h., identifierad vid Nirak (Zale 1988). 

Topografin avslöjar att havet nådde hit genom en lång trång vik. Där iskanten mötte hav 

retirerade den generellt hastigt genom kalvning (Lundqvist 2002, 2004) medan huvuddelen av 

avsmältningen ovan HK troligtvis skedde genom minskning av isens mäktighet och inte genom 

iskantreträtt, vilket ofta lett till att reträtthastigheten avstannat något kring HK (Lundqvist 

2002, 2004, Bargel m.fl. 2006). Det finns dock inga tecken på att iskanten bromsat upp när 

kalvningen upphörde i Lyckseleområdet (Bergström 1968), men med tanke på att kalvningen 

måste ha varit mycket begränsad i den trånga havsviken är detta inte konstigt. Eftersom att 

deglaciationen främst skedde genom uttunning av isens mäktighet (Lundqvist 2002, Bargel m.fl. 

2006) smälte topparna fram först och dalgångarna där utlöparglaciärer fanns frilades sist. 

Dödisområden kan dock ha legat kvar efter denna period, främst i skuggiga lägen (Lundqvist 

2002, 2004). Under deglaciationen orsakade den snabba tryckavlastning en snabb isostatisk 

landhöjning, vilket ledde till en hög tektonisk aktivitet i form av många jordbävningar (Bargel 

m.fl. 2006). 
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Teoretisk bakgrund 

Glaciala inversionsmetoder, det vill säga användandet av ett områdes geomorfologi för att 

rekonstruera glaciärers och inlandsisars utbredning, rörelse-, erosions- och depositionsmönster 

samt avsmältningsförlopp, är fundamentala inom palaeoglaciologin (Kleman m.fl. 2006, Bennet 

och Glasser 2009). För att kunna genomföra en sådan rekonstruktion behövs en glacial 

inversionsmodell, som består av ett antal definierade antaganden kring hur och när olika former 

bildas, och en systematisk kartläggning av dessa formers utbredning (Kleman m.fl. 2006). Det 

finns dock alltid vissa problem inbyggda i dessa modeller. Ett av dessa är det genetiska 

problemet vilket består i att tolka de processer som bildat formerna (Kleman m.fl. 2006). Det 

faktum att liknande former kan ha bildats under olika förhållanden komplicerar denna tolkning 

ytterligare (Bennet och Glasser 2009). Ett annat problem är det s.k. inversionsproblemet, vilket 

består i svårigheten att uttolka all den information som erhålls av de olika landformerna och att 

överföra dessa till en enhetlig bild av glaciären/inlandsisen (Kleman m.fl. 2006). Detta problem 

är störst i samband med rekonstruktioner av inlandsisar, vilket ger oerhört mycket ingångsdata, 

och mindre i samband med rekonstruktioner på regional- lokal skala, som har en mindre mängd 

ingångsdata och därför ställer mindre krav på datareduktion. Inversionsproblemet har fem 

dimensioner; tre rumsliga, en tids- och en processkomponent. 

 

De olika former som bildas av en inlandsis kan delas in i olika datalager, t.ex. i former som 

bildats subglacialt, bevarade preglaciala former och former som indikerar isens maximala 

utbredning. Smältvattensformer (åsar, smältvattenkanaler och spår av glaciala sjöar) utgör enligt 

Kleman m.fl. (2006) ”ett datalager som kan och bör användas oberoende av glaciala lineationer 

för att spåra reträttmönstret” (förf. övers.). För att en analys av deglaciationsmönster som 

baseras på smältvattenkanaler ska vara tillförlitlig krävs det detaljerad topografisk information 

om området som sätter smältvattenkanalerna i en topografisk kontext (Kleman m.fl. 2006). 

 

Under avsmältningsperioder utvecklas det i glaciärer och inlandsisar dräneringssystem som 

består av smältvattenkanaler på, i och under isen (Bennet och Glasser 2009, Boulton m.fl. 

2009). I glaciärer uppvisar dessa dräneringssystem ofta säsongsmässiga variationer; de bildas 

och växer till under våren, är effektivast på att transportera bort vatten i slutet av sommaren och 

under hösten och vintern fryser de ofta ihop/sluts av trycket. I inlandsisar tycks dock de större 

kanalsystemen kunna vara stabila under hundratals år under deglaciationsstadiet (Boulton m.fl. 

2009). Detta kan bero på att det vatten som transporteras i och under isen inte endast är 

smältvatten från ytan, ett flöde som naturligtvis varierar mycket över säsongerna, utan att 

vattnet i kanalerna även närs av smältvatten från basal trycksmältning, vilket gett ett mer 

kontinuerligt tillflöde av vatten. Detta gör att tunnlarna har ett ständigt vattentryck och de 

hindras därför från att slutas av trycket från den ovanliggande isen även under vintern (Boulton 

m.fl. 2009, Lesemann och Brennand 2009). Subglacialt bildade smältvattenkanaler kan löpa 

uppför eller tvärs över sluttningar eftersom att deras riktningar i högre grad beror av det 

hydrologiska trycket än landskapets topografi. Subglaciala smältvattenkanaler i form av tunnlar i 

isen i kontakt med bottenbädden kallas ”R-channels”. Större smältvattenskanaler som eroderats 

ner i bottenbädden under isen kallas ”tunnel valleys” (Boulton m.fl. 2006, Lesemann och 

Brennand 2009). Laterala smältvattenkanaler, som bildas på bergssidor av supraglaciala 

vattenflöden som haft iskontakt på ena sidan, visar ofta isytans lutning vid deglaciationen 

(Bennet och Glasser 2009). Proglaciala smältvattenkanaler bildas framför iskanten ibland i 
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flätade mönster, s.k. ”braided- river” system (Bennet och Glasser 2009). I detta arbete används 

begreppet ”torrfåra” för alla smältvattenkanaler, utom de fall det genetiska ursprunget kunnat 

tolkas. 

 

Smältvattnet från en inlandsis för ofta med sig stora mängder material och när detta deponeras 

på, i, under eller framför isen kan många olika former bildas (Bennet och Glasser 2009). Åsar 

bildas när material avsätts i eller strax utanför tunnlar (Kleman m.fl. 2008, Bennet och Glasser 

2009, Boulton m.fl. 2009). Mindre åsar kan bildas både sub-, en- och supraglacialt. Större åsar 

avsätts alltid vid botten av isen i så kallade ”R-channels” (Bennet och Glasser 2009). De stora 

åsarna som vanligtvis återfinns i svenska dalgångar har bildats i stora, ca 10-100 km långa, ”R-

channels” som överlevt i hundratals säsonger där smältvatten fört med sig mycket material som 

sedan successivs avsatts vid tunnelöppningen eller framför isen (Boulton m.fl. 2009). Bulton 

m.fl. (2009) hävdar att ”tunnel valleys” och åsar båda markerar lägen för storskaliga 

dräneringssystem och att ”tunnel valleys” bildats i områden med en mjuk bottenbädd medan 

åsar bildas genom avsättningar i tunnlar som gröpts ur isen då bottenbädden varit hård. Linser 

av sorterat material antas kunna avsättas subglacialt i sub/englaciala sjöar (Bennet och Glasser 

2009, Lesemann och Brennand 2009).  

 

En isälv kan mynna och deponera material både på land och i vatten. Generellt kan sägas att det 

grövsta materialet deponeras närmast isen och att fraktionerna sedan minskar med avståndet. 

När omfattande deposition sker på land bildas sandurs (Bennet och Glasser 2009). Dessa kan ha 

mycket olika storlek och kornstorlek beroende på dess bildningsförhållanden. Ofta har de 

smältvattenrännor på ytan, ibland i ”braided-river” system. Deposition i vatten sker under HK 

och i sjöar som dämts av is, morän- eller sedimentavsättningar och vid inloppet bildas ofta 

grovkorniga deltan medan det finare materialet sedimenterar på lugnare vatten (Bennet och 

Glasser 2009). Dämning av en issjö fordrar att isen är kallbaserad eller aktiv (Lundqvist 2002). I 

dessa sjöar finns ofta spår av fossila stränder. Strandlinjer och deltaytor finns ibland på olika 

nivåer på grund av att sjönivån successivt sänkts (Hoppe 1983, Bargel m.fl. 2006, Bennet och 

Glasser 2009). Den allmänna uppfattningen kring deglaciationsteorier i Fennoskandia har 

svängt genom tiderna. Man trodde sig förr finna dämda sjöar i snart sagt varje dal, medan man 

numera tror att antalet var mer begränsat (Hoppe 1983). Granlunds (1943) beskrivning till den 

första jordartskartan över Västerbottens län innehåller mycket riktigt omfattande dämning av 

selsjöar i Västerbotten på grund av morän- eller isälvssedimentavlagringar och gradvis tappning 

av dessa på grund av erosion. Områden i dalgångar där moräntäcket spolats bort och hällar 

blottlagts kan bero på ”katastroftappningar” av isdämda sjöar eller av en långvarig nötning av 

mer kontinuerliga smältvattenflöden. Katastroftappningar av issjöar (jökellopp) gynnas av en 

topografi som möjliggör uppdämning och en förekomst av varma källor eller vulkanutbrott som 

triggar kraftiga tappningar (Lesemann och Brennand 2009).  
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Material och metoder 
 

Vald inversionsmodell 

Den inversionsmodell jag använt under arbetet har anpassats för en undersökning av W III:s 

deglaciationsfas. De antaganden som ligger till grund för modellen bygger på de antaganden som 

beskrivits av Kleman m.fl. (1997, 2006), de teorier kring glacialgeologi som beskrivs av Bennet 

och Glasser (2009) samt beskrivningar av isavsmältningen i regionen (Ivarsson och Zale 1989, 

Hättestrand 1998, Bargel m.fl. 2006): 

 

1) Under en glaciationscykel avsätts först basalmorän, därefter ablationsmorän och 

glacifluviala sediment, därefter eoliska sediment. Ablationsmorän kan överlagra 

glacifluviala sediment.  

2) Äldre avsättningar från tidigare glacialer och interglacialer kan förekomma under yngre 

avsättningar. 

3) Avsmältningen av WIII skedde genom snabb uttunning av isens mäktighet och genom 

iskantreträtt. Bergstopparna frilades därför först, därefter soliga lägen i dalar och sist 

skuggiga lägen i dalar. Isen hade under deglaciationen en låg plasticitet. 

4) Vid en regional deglaciation bildas oftast spatialt sammanhängande men olikåldriga 

system av smältvattenformer såsom smältvattenkanaler, åsar och issjöar. 

5) Deltaytor på land indikerar alltid lägen för dämda sjöar eller havet. 

6) Större åsar bildas vinkelrätt mot isrörelseriktningen i eller framför en tunnelöppning i en 

retirerande isfront. Mindre åsar kan även bildas supra-/englacialt och är då inte 

topografiskt bundna. Åsar ovan HK som avsatts framför tunnelöppningen har en mindre 

tydlig ryggåsform än de som avsatts i tunneln.  

7) Smältvattenkanaler är de dominerande landformer som bildas vid deglaciationen om 

isen är kallbaserad och tydliga åsar saknas vanligtvis under dessa förhållanden. 

 

Jag har även utgått från en s.k. ”minimum-complexity assumption”, beskriven av Kleman m.fl. 

(1997, 2006) som går ut på att tolkningen ska ge ett glaciologiskt rimligt mönster. Jag antar med 

andra ord att de former som finns i området troligtvis bildats på det minst komplexa sättet. 

 

Litteraturstudier och flygbildstolkning 

Studien inleddes med litteraturstudier och flygbildstolkning av området. Litteraturen utgjordes 

främst av beskrivningar av den regionala geomorfologin, glaciationer under kvartär och teorier 

kring den senaste deglaciationen (Kleman m.fl. 1997, 2008, Hättestrand 1998, Lidmar-

Bergström 2002, Lundqvist 2002, 2004, Bargel m.fl. 2006, Boulton m.fl. 2009). Kartunderlaget 

utgjordes av SGU:s digitala jordartskarta i skala 1:100 000 och SGU:s berggrundkarta i skala 

1:50 000 med beskrivning av Björk och Kero (2002). Litteratur med beskrivningar av den lokala 

geomorfologin har främst varit grusinventeringar gjorda i området (Markgren m.fl. 1976, 

Burman 1986), forskning kring glacialdynamik i området (Ivarsson och Zale 1989, Ivarsson 

2007) samt studentuppsatser beträffande geomorfologiska inventeringar gjorda i området 

(Andersson m.fl. 1999, Eriksson m.fl. 2000). Annan forskning med liknande metodologisk 

utgångspunkt, det vill säga geomorfologi som grund för tolkning av skeenden vid deglaciationer, 

har också studerats. 
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För flygbildstolkningen användes flygbilder över undersökningsområdet från 1964, 1965, 1974 

och 1975. De flygbilder som använts är; 75 Ib 227 03-06, 74 Ic 207 39-43, 74 Id 207 36-43, 75 Ie 

207 34-39, 65 If 224 01-09, 64 Ig 204 37-43 och 64 Ih 204 36-40. Stråken Ib-Ie har skala 

1: 30 000 och stråken If-Ig har skala 1:20 000. Först gjordes en översiktlig flygbildstolkning med 

ett stereoskåp av typen Wild Heerbrugg 417111 med 1-3 ggr förstoring. Flygbildstolkningen 

inriktades på smältvattenformer (åsar, smältvattenkanaler, spår av glaciala sjöar samt 

glacifluviala sediment). De former som identifierats ritades in på en topografisk karta i skala 

1:100 000 (Blå kartan 22 I Lycksele). Därefter genomfördes en noggrannare inventering av 

formerna med ett stereoskåp av typen Wild Heerbrugg 392824 med 3-15,5 ggr förstoring. De 

former som då identifierades, samt justeringar av tidigare upptäckter, fördes in på en ekonomisk 

karta i skala 1:20 000 (Gula kartan 22 I 8-9 a-b Rusele, 22 I 8-9 c-d Gattejaur, 22 I 8-9 e-f 

Falträsk, 22 I 6-7 c-d Kattisavan, 22 I 6-7 e-f Stenkulla, 22 I 6-7 g-h Husbondliden, 22 I 4-5 e-f 

Umgransele, 22 I 4-5 g-h Norrlunda).  

 

För att noggrant kunna undersöka höjdförhållanden studerades området i ArcGIS med hjälp av 

ett höjdraster med en noggrannhet på ± 2m som hämtats via digitala kartbiblioteket (Metria 

2011).  

 

Fältinventering  

Valda delar av området undersöktes i fält under fem dagar i vecka 20, 2011, varav två dagar 

under handledning. Inventeringen fokuserades på Lycksabäckens dalgång och där främst 

området kring Mettjaur, som ansågs vara det mest komplexa inom undersökningsområdet. De 

lokaler som besöktes valdes ut på grund av att de ansågs viktiga för förståelsen av 

deglaciationsförloppet, var svårtolkade under flygbildstolkningen och/ eller där bristfälliga/ inga 

beskrivningar fanns i litteraturen. Även en del lokaler längs Umeälven inventerades, främst för 

att säkerställa att den tolkning som gjorts i samband med flygbildstolkningen och 

litteraturstudierna varit korrekt. Jordartsbestämningen skedde i fält. Under inventeringen 

noterades löpande detaljer till områdesbeskrivningar samt kompletteringar och ändringar av 

den karta i skala 1:20 000 som sammanställts under litteraturstudierna och flygbildstolkningen.  

 

Sammanställning, tolkning och illustration av resultat 

Formerna från den handritade kartan i skala 1:20 000 fördes över till en digital vägkarta i 

ArcGIS. Denna digitala karta hämtades via digitala kartbiblioteket (Metria 2011). Åtta 

nyckelområden inför rekonstrueringen av deglaciationsförloppet identifierades och dessa 

markerades på kartan. Som komplement till denna karta sammanställdes detaljerade 

beskrivningar av de deglaciationsformer som finns inom de olika nyckelområdena utifrån den 

information som framkommit under flygbildstolkningen, litteraturstudien och 

fältinventeringarna. Utifrån de tidigare presenterade sju antagandena klassificerades de former 

som identifieras i tre olika grupper; subglaciala deglaciationsformer, deglaciationsformer som 

bildats i direkt anslutning till iskanten samt deglaciationsformer som bildats när iskanten 

retirerat ytterligare. Med utgångspunkt i denna information framställdes scenarion som 

beskriver hur dessa former kan ha bildats. För områdena 2 - 5 längs Lycksabäckens dalgång 

sammanställdes mer detaljerade scenarion. Ett generellt scenario över hela områdets 

deglaciationsförlopp skapades utifrån dessa detaljerade scenariobeskrivningar samt 
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områdesbeskrivningarna för områdena 1 och 6 - 8 längs Umeälvens dalgång. Scenariona 

illustrerades i ArcGIS.  

 

I figur 3 nedan finns ett exempel på hur resultatet redovisas. I figurtexten för figur 3 ges 

teckenförklaringen som gäller för alla kartbilder. Av utrymmesskäl ges ingen teckenförklaring till 

kartbilderna i respektive figurtext. I något fall har andra tecken använts, vilket då anges i 

figurtexten. Alla kartor har ekvidistansen 10 m om inte annat anges och i varje kartbild finns 

skalstock i nedre vänstra hörnet och norrpil i det övre högra hörnet. 

 

 

Figur 3. Legend till hur resultatet illustreras:   

Blå-vit spräcklig yta = Istäcke   Avgränsad grön yta = Sedimentavsättning  

Blårandig yta = Dämd sjö   Röd yta = Kalt berg 

Vit yta med blå kant = Nutida sjö  Lila yta = Moränrygg  

Blå yta = Hav    Tjockare svart pil = Större torrfåra 

Grått streck = Väg   Tunnare svart pil = Mindre torrfåra   

Alla kartor har ekvidistansen 10 m då inte annat anges.  

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Resultat och diskussion 
 

Lokalbeskrivningar och scenarioskildringar  

De torrfåror och glacifluviala avsättningar som identifierats i undersökningsområdet är 

markerade i figur 4. Även de områden med kalt berg som ansetts vara viktiga för tolkningen av 

deglaciationsförloppet finns utsatta. HK -läget är markerat med ett lila streck. De 

nyckelområden området delats in i är markerade med nummer 1-8 i figur 4. Nedan beskrivs 

resultatet utförligare område för område. I beskrivningen kan en del tolkningar förekomma, 

vilket då tydligt framgår. I en diskuterande scenariodel beskrivs sedan hur dessa former tolkats. 

För område 2-5 illustreras dessa scenarion med kartor. I en storskalig scenariodel då hela 

området beskrivs läggs information kring deglaciationsförloppet från alla områden ihop till en 

helhetsbild av förloppet. 

 

 
Figur 4. Nyckelområden för tolkningen av deglaciationsförloppet är markerade med blått och numrerade 1 – 8. HK vid 

220 m.ö.h. är markerat med lila. Lycksele är markerat med rosa i nedre högra hörnet. Ekvidistansen är 30 m.  

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Område 1. Kring HK  

Beskrivning 

Vid Norrlunda (se figur 5) finns en stor glacifluvial avsättning som det täktats i (Markgren m.fl. 

1976, Burman 1987, fältobservation). Materialet är grovt och ytan är rikblockig (Burman 1987). I 

de västra delarna av denna avsättning syns en åsrygg med öst- västlig riktning som följer 

Umeälvens dalgång. Under fältarbetet observerades även en mindre ca 500 m lång, 5 m hög 

oregelbunden åsform väster om Aggavaudden. Denna beskrivs som kullar av sediment av 

Burman (1986). I övrigt finns större mängder sediment kring Ulriksdal, Aggavaudden och 

Norrlunda (Markgren m.fl. 1976, Burman 1987, fältobservationer). Några mindre täkter finns i 

området kring Ulriksdal samt en på halvön mellan Lycksträsket och Umeälven. En remsa med 

sediment finns längs Lycksträskets västra strand. En moränkulle sticker upp ur dessa sediment, 

vilket tyder på att de är ganska tunna (Markgren m.fl. 1976, fältobservation). Ett stort, kantigt 

block observerades på dessa sandiga sediment (figur 6). Ett par mindre torrfåror observerades 

under flygbildstolkningen och vid fältarbetet på halvön mellan Lycksträsket och Umeälven. En 

av dessa är belägen ovan HK tvärs över udden i sydlig riktning mot Umeälven (figur 5). 

Scenario 

Åsen vid Norrlunda med en tydlig ryggform och måste ha avsatts i eller precis vid mynningen av 

en subglacial isälv som följt Umeälvens dalgång. Blocken på ytan tolkas som ablationsmorän 

som avsatts på åsen. Den mindre åsformen vid Aggavaudden tolkas som avsatt i eller vid 

mynningen av en mindre subglacial isälv som följt Lycksabäckens dalgång. Blocket på 

sedimenten har troligtvis varit infruset i isen och deponerats av ett kalvande isblock. Torrfåran 

mellan Lycksträsket och Umeälven tyder på att Lycksträsket varit dämt och även haft ett utlopp 

via denna fåra. 

Figur 6. (Ovan) Ablationsblock på 

sedimentavsättning vid Lycksträskets västra 

strand. 

Figur 5. (Till vänster) Glacifluviala avsättningar 

samt observerade torrfåror i området kring HK 

(Egna observationer, Markgren m.fl. 1976, 

Burman 1987, Zale 1989). HK vid 220 m.ö.h. är 

markerat med lila. © Lantmäteriet Gävle 2011. 

Medgivande I 2011/0098. 
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Område 2. Hörningssjön och Nirak 

 

Beskrivning av området nordväst om Hörningssjön 

En tydlig torrfåra, ca 20 m djup och 300 - 400 m bred, med stora områden med kalspolat berg 

och framspolade block startar vid Höglandstjärnen i väst och mynnar vid Hörningssjön (se figur 

4 och 7). Fåran kan eventuellt spåras ännu längre västerut, det finns berg i dagen även i denna 

dalgång, men fåran är inte lika tydlig här. Flödet från nordväst har eroderat bort allt löst 

material på den bergsknalle som sticker upp nordväst om Hörningssjön. ”Bergsknallen” har lett 

till att vattenflödet delats upp i två mindre fåror, en norr om och en söder därom. Glacifluvialt 

material har avsatts där torrfåran mynnar i Hörningssjön (Markgren m.fl. 1976, Burman 1987, 

Andersson m.fl. 1999, Eriksson m.fl. 2000, fältobservation). Litteraturen är dock långt ifrån 

samstämmig. Markgren m.fl. (1976) och Burman (1987) har identifierat avsättningar med 

samma utbredning som de benämner som ett randdelta respektive delta. Burman (1987) 

beskriver avsättningen som mycket grov och bildad i en lokalt uppdämd sjö. Andersson m.fl. 

(1999) har identifierat fyra deltaytor på olika nivåer med olika kornstorlekssammansättning och 

tolkar dessa som skapade av flera kraftiga tappningar av isdämda sjöar i nordväst. Eriksson m.fl. 

(2000) urskilde två områden som de beskriver som sandurfält som övergår i deltaytor närmare 

sjön.  

 

 

 

Figur 7. Glacifluviala avsättningar, torrfåror och kalspolat berg i området kring Hörningssjön och 

Lycksträsket (Egna observationer, Markgren m.fl. 1976, Burman 1987, Andersson m.fl. 1999, Eriksson 

m.fl. 2000). HK vid 220 m.ö.h. är markerat med lila. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 

2011/0098. 
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Fem deltaytor observerades nordväst om Hörningssjön (markerade 1-5 i figur 7), liksom 

sandavsättningar på läsidan av ”bergsknallen” (6). Deltaytorna ligger på olika höjd och har olika 

kornstorlekssamansättning. Deltat längst söderut (1) ligger på ca 242 m.ö.h., sluttar svagt mot 

sjön och består av välsorterad finsand- grovmo. Denna yta har odlats och minst tre husgrunder 

finns kvar (figur 8). En smal men tydlig torrfåra skiljer denna deltayta (1) och nästkommande i 

norr (2). Detta delta (2) ligger lägre än det finkorniga deltat, ca 240 m.ö.h., är mycket 

grovkornigt och har en ganska plan yta. Vid vägen som korsar deltaytan finns många väl rundade 

block vid ytan. Materialet blir dock grusigare och mer välsorterat mot sjön där det finns en tydlig 

deltafront (figur 9).  

 

 
En ca 20 m bred torrfåra med grovt material i botten finns mellan detta grova delta (2) och ett 

sandigt delta (3) som sticker ut som en udde i sjön. Det sandiga deltat är välsorterat uppe på den 

ganska knöliga ytan och har inslag av grus längre ner åt sidorna. Deltat ligger på ca 235 m.ö.h. 

och ser ut att ha eroderats på båda sidor av flöden från nordväst och på så vis blivit 

strömlinjeformat. Nordväst om denna deltayta, finns en täkt som troligtvis är resterna av 

ytterligare ett delta (4). Detta är det nordvästligaste av de deltan jag identifierat och troligtvis 

också det lägst liggande, men eftersom att mycket av materialet är borttaget är detta svårt att 

bedöma. Materialet som finns kvar här är stenigt - grusigt med inslag av rundade block. Längst i 

norr finns en stor plan deltayta (5) som ligger högst av de deltan jag identifierat, ca 243 m.ö.h., 

vilket är ca 10 m över sjöns nuvarande nivå på 233 m.ö.h. Detta deltas yta är ganska blockrik och 

de flesta av blocken är lösa. Blockigheten ökar på västra sidan av vägen som korsar deltat. Ett 

stort inslag av vittrade revsundsgranitblock samt inslag av diabasblock tyder på att materialet är 

korttransporterat. Materialet i de nordvästra delarna är moränliknande (mindre välsorterade) 

men i mitten av deltaytan finns inget finmaterial. I de sydostligaste delarna, längs deltafronten, 

finns en remsa med sandigt material som helt saknar block. Fronten genomskärs av korta fåror 

som i vissa fall byggt upp små deltaytor på en något lägre nivå. Det har även täktats i 

sandavsättningarna i lä bakom ”bergsknallen” (6). I övrigt är ”bergsknallen” täckt av spolad 

morän. 

 

 

 

Figur 8. Deltaytan (1) som odlats. Figur 9. Kanten av det grusiga deltat (2). Torrfåra till 

vänster i bilden. 
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Beskrivning av området nedströms Hörningssjön och kring Lycksträsket 

Nedströms Hörningssjön finns ett relativt stort område som är kraftigt spolat (7). På dalgångens 

botten och sidor finns kalspolat berg och en spektakulär ca 5 m hög berghäll med en tydlig 

plockbrant åt öster går i dagen i dalgången 

(figur 10) (Andersson m.fl. 1999, 

fältobservation). Här finns ett ganska stort 

område med tunt jordtäcke och många 

torrfåror med olika riktningar, som dessutom 

ligger på olika höjd, se figur 7. På sluttningen 

ner mot Lycksträsket, ca 10 m över 

Lycksträskets nuvarande vattennivå (215 

m.ö.h.), finns ett blockigt delta (8) med 

deltaplan i två nivåer och en strömfåra som 

genomkorsar detta (Markgren m.fl. 1976, 

fältobservation). I den djupaste fåran sydost 

om Hörningssjön finns områden med 

urspolad morän och grovkorniga sediment 

har deponerats en bit nedströms detta (9). 

Närmare sjön blir sedimenten sandiga och 

välsorterade. HK markeras av en fåra åt sydost som slutar i ”intet” vid Nirak, 220 m.ö.h. (Zale 

1988). 

 

Ett blockdelta (10) finns i slutet av en torrfåra öster om Nydalaberget. Denna är belägen på ca 

230 m.ö.h., vilket är ca 15 m över Lycksträskets nuvarande nivå. Vid Dallund, på östra sidan av 

Lycksträsket, finns glaciala sediment där flygsanddyner utvecklats (Markgren m.fl. 1976).  

 

Scenario 

Utifrån den information som beskrivits ovan och mina antaganden om hur ett 

deglaciationsförlopp generellt går till drar jag slutsatsen att de olika deltana, som idag ligger på 

land, måste ha utbildats i Hörningssjön vid olika tillfällen då sjön varit dämt till olika höjd av en 

is i Lycksabäckens dalgång, vars avsmältning lett till att sjönivån successivt sänks. Att döma av 

de olika kornstorlekssammansättningarna måste de olika deltana dessutom ha bildats av olika 

kraftiga vattenflöden från nordväst. Avsmältningen av den is som låg i Lycksträskets dalgång 

måste ha lett till att vattenflödet från Hörningssjön styrts åt olika riktningar och därmed bildat 

de olika fårorna nedströms Hörningssjön (Rolf Zale, muntl.). De stora former som bildats här 

och den kraftiga spolningen av ytan nedströms Hörningssjön visar att flödet från nordväst måste 

ha pågått under en lång tid och att flödet från nordväst fortsatt även efter det att all is vid 

Hörningssjöns utlopp smält av.  

 

  

Figur 10. Kalspolad bergshäll vid utloppet från Hörningssjön 

(7). Dagens vattenflöde åt höger nederst i bilden. 
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Ett möjligt scenario av bildningen av dessa former är att en utlöparglaciär eller dödis i 

Lycksabäckens (se figur 11) dalgång dämde Hörningssjön till ca 244 m.ö.h. medan kraftiga 

smältvattenflöden från nordväst byggde upp deltat längst i norr (5). Materialet i detta är som 

sagt korttransporterat, vilket förklarar den låga sorteringsgraden i de västligare delarna av 

deltat. Vattenflödet eroderade dessutom bort moränmaterial på höjden i dalgången mot 

Lycksträsket så att kalt berg blottades (7). När isen smälte av ytterligare sänktes sjönivån och det 

näst högt belägna deltat, det längst söderut (1), avsattes. Detta sydligaste delta måste ha avsatts i 

en lugn miljö eftersom att det består av finkornigt material.  

 

 

 
Ytterligare isavsmältning och därpå följande sjönivåsänkning samt fortsatta smältvattenflöden 

från nordväst ledde till att nästa delta, det grovkorniga näst längst söderut (2), bildats (figur 12). 

Efter ytterligare isavsmältning, sjönivåsänkning och olika kraftiga smältvattenflöden från 

nordväst avsattes de återstående två deltana (3 och 4) successivt. Det sandiga deltat i mitten (3) 

är strömlinjeformat och ser ut att ha blivit eroderat på båda sidor av smältvattenflöden. Det bör 

alltså ha varit större när det en gång bildades. Sanden som avsatts i lä bakom bergsknallen (6) 

har troligtvis avsatts successivt under hela den tid Hörningssjön varit dämd och smältvatten 

flödat från nordväst. Erosionen på stötsidan av bergsknallen och i torrfårans dalgång mot 

Höglandstjärnen i nordväst bör också pågått under hela denna tid.  

Figur 11. Vattenflöden från nordväst mynnar i isdämd sjö och deltan byggs upp.  Morän spolas uppströms och 

nedströms Hörningssjön så att kalt berg blottas. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Vid det läge som illustreras i figur 12 kan de nordligaste fårorna nedströms Hörningssjön ha 

bildats. Flödet som eroderat materialet vid Hörningssjöns utlopp har avsatt detta en bit längre 

ned i sluttningen mot Lycksträsket då vattenhastigheten sjunkit. Denna deposition har skett 

både på land och i vatten. Det grova deltat med ytor i två nivåer och en genomkorsande fåra (8) 

måste ha bildats vid olika tider då Lycksträsket varit dämt till olika nivåer (Markgren m.fl. 1976, 

Zale muntl 2011). Den nedskurna fåran i deltafronten visar på att flödet måste ha fortsatt även 

när Lycksträskets vattennivå sänkts ytterligare.  
 

 

 
Det mindre blockdelta på ca 230 m.ö.h. som finns avsatt öster om Nydalaberget (10) är 

ytterligare ett tecken på att Lycksträsket varit dämt. Detta delta måste ha avsatts av mycket 

kraftiga vattenflöden eftersom att det enbart består av block. Den torrfåra som slutar vid deltat 

är troligtvis en lateral smältvattenränna eftersom att den är kort med en abrupt start och alltså 

måste ha haft ett kraftigt vattenflöde. 

 

De glaciala sedimenten vid Dallund har troligtvis avsatts vid sidan av isen under en tid då isen 

låg som en utlöparglaciär eller dödis i dalen och Lycksträsket varit dämt (figur 12). Material 

deponerades troligtvis både från isen av supraglaciala flöden samt spolades ner längs 

bergssluttningen i öster av nederbördsvatten och smältvatten från högre nivåer. Då 

bergssluttningen saknade vegetationstäcke bör löst finmaterial lätt ha eroderats och avsatts intill 

iskanten. Flygsanddynerna har bildats i ett senare skeende när sjönivån sänkts och materialet 

torkat (Fredén 2002 b), dock innan vegetation hunnit etablera sig. 

Figur 12. Successiv isavsmältning leder till att en dödis avknoppas, fler deltan bildas i Hörningssjön 

samt att torrfåror och deltan bildas nedströms Hörningssjön. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande 

I 2011/0098. 
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Vid läget som illustreras i figur 13 rann fortfarande kraftiga smältvattenflöden från nordväst, 

vilket lett till att erosionsfåror bildats mellan deltana nordväst om Hörningssjön och fortsatt 

kraftig erosion av området nedströms Hörningssjön. Vid denna tid bör den fåra som löper åt 

sydost ner mot Nirak och markerar läget för HK ha bildats (Rolf Zale muntl.). 

Smältvattenflödena från nordväst måste ha varit kraftiga även efter att isresten i figur 13 smält 

av, eftersom att en djup fåra bildats där.  Smältvattenflödena från nordväst måste med andra ord 

ha pågått under en lång tid. 

 

 

 
  

Figur 13. Isrest leder till att fåran åt sydost som markerar HK bildas. Fortsatt kraftiga 

smältvattenflöden från nordväst. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Område 3. Långtjärnen och Katrinslund  

Beskrivning  

I Katrinslund vid Lycksträskets norra ände och 

vid Långtjärnens inlopp finns stora plana 

deltaytor, se figur 14. På det välsorterade deltat 

vid Katrinslund finns ett flygfält. Deltat vid 

Långtjärnen beskrivs av Markgren m.fl. (1976) 

som golvplant och uppbyggt av fingrus- 

grovsand, vilket också observerades i fält. I 

båda sedimentavsättningarna har moränkullar 

med stora mängder väl rundade block spolats 

fram, se figur 15, vilket enligt Burman (1987) 

tyder på ett lågt sedimentdjup. Materialet i 

dalgången vid Katrinslund består till största 

delen av flygsand som ligger i kullar. Under 

fältinventeringen konstaterades dock att dessa 

inte är flygsanddyner eftersom att enstaka lösa 

block förekommer på kullarnas yta. 

Kornstorleken på sedimenten minskar något åt 

väster, där de finkorniga sedimenten odlats. 

Eriksson m.fl. (2000) har identifierat 

sedimentavsättningar i lä av moränkullarna i 

detta område.  

 

I dalgångarna ner mot de båda sjöarna Långtjärnen och Mittiträsket går berg i dagen, se figur 14 

och 16. Speciellt eroderat är det i dalgången mot Mittiträsket. Höjdskillnaden mellan 

Mittiträsket och Lycksträsket är liten, bara ca 0,3 m. Relativt högt upp på bergssidan på den 

östra sidan av Långtjärnen är jordtäcket tunt och kalt berg framspolat. Tydliga torrfåror finns på 

bergssidan norr om deltat vid Långtjärnens inlopp. Dessa är inte topografiskt bundna och tolkas 

därför som laterala smältvattenkanaler. 
 

 

Figur 15. Plant delta vid Katrinslund till vänster i 

bild, framspolad moränkulle till höger. 

Figur 16. Berg i dagen i dalgången mellan Långtjärnen 

och Mittiträsket. Lycksabäckens vattenflödet går från 

vänster i bilden bortanför hällarna.  

Figur 14. Deltaavsättningar och kalspolat berg i området 

kring Katrinslund och Långtjärnen (Egna observationer, 

Markgren m.fl. 1976, Burman 1987, Eriksson m.fl. 2000). 

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Scenario 

De finkorniga, kulliga sedimentavsättningarna i Katrinslund är troligtvis bildade när 

Lycksträsket varit dämt eller i en mindre, lokalt dämd issjö (figur 17). Den kulliga topografin 

beror troligtvis på att finmaterialet avsatts i ett jämnt lager på moränkullar som inte spolats fram 

i de västligaste delarna, som ligger högre belägna än de östligare. De enstaka stenarna på ytan 

har troligtvis varit infrusna block i kringdrivande is och deponerats då dessa smält. 

 

De laterala smältvattenkanalerna vid Långtjärnen bildades troligtvis då en utlöparglaciär låg i 

dalgången och styrde vattnet i denna riktning. Området högt upp på bergssidan med kalspolat 

berg antas också ha bildats av supraglaciala smältvattenflöden från denna utlöparglaciär (figur 

17). När denna smälte av måste en issjö dämts vid det som idag är Långtjärnen (figur 18). 

 

 

 
 

De framsvallade moränkullarna i dalgångarna tyder på att ett ganska kraftigt vattenflöde gått 

fram här. De båda deltanas plana ytor indikerar dock att de bör ha avsatts i relativt lugnt vatten. 

Att deltaytorna är plana på ytan betyder dock inte att alla avsättningar som bygger upp deltana 

avsatts plant eftersom att ojämnheter i deltaytor kan slätas ut efterhand genom deponering av 

nytt material (Bennet och Glasser 2009). Ett troligt scenario är att kraftiga vattenflöden spolat 

fram moränen i området och att deltaytorna, åtminstone i slutskedet, avsatts i lugnt vatten.  

 

Min teori är att sjönivåerna sänktes successivt när de dämmande isarna smälte av och att 

deltaytorna då bevarades. Hade sjönivån i Långtjärnen istället sänkts genom att en issjö 

Figur 17. Uppdämning av en issjö vid Katrinslund ger 

förutsättningar för sedimentavsättningar här, medan en 

utlöparglaciär leder till att laterala smältvattenkanaler 

bildas på bergssidorna vid Långtjärnen. © Lantmäteriet 

Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 

 

Figur 18. Dämning av Långtjärnen leder till att ett plant 

delta byggs upp vid inloppet. Berg spolas fram i dalgången 

mot Mittiträsket. Havet är markerat med blått.  

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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uppströms katastroftappats och eroderat bort en moräntröskel vid Långtjärnens utlopp bör även 

deltaytan vid inloppet till sjön ha spolats bort, liksom deltaytan vid Katrinslund. Jag tror därför 

att långvarig nötning av ett vattenflöde som varit betydligt större än Lycksabäckens nuvarande 

är orsaken till de kalspolade områdena i dalgångarna, inte katastroftappningar av uppströms 

liggande dämda sjöar. Med tanke på mängden material som eroderats och deponerats i dessa 

delar av Lycksabäckens dalgång och hur mycket som finns deponerat längs delar av Umeälvens 

dalgång bör vattendraget längs Lycksabäcken ha varit i storlek med Umeälven.  

 

Område 4. Nordibäcken och Åtjärnen 

 

Beskrivning 

En mycket tydlig torrfåra syns i Nordibäckens dalgång med en abrupt start öster om Älgträsket 

(figur 19). Där två fåror, en från väster och en något söderifrån, möts blir torrfåran ca 20 m djup 

och 600- 900 m bred. Det finns även en mindre torrfåra från Bävertjärnen i norr. Torrfårans 

dalgång är mycket blockrik, se figur 20. Vid sammanflödet mellan torrfåran från väst och sydväst 

finns i Nordibäckens dalgång en blockrik grusavsättning i åsform (1) som det täktats i (Markgren 

m. fl. 1976, fältobservation). Där fåran gör en krök i den östra delen finns stora områden 

kalspolat berg. Vattnet har här tryckts ihop och skurit ner en trång ränna. Väster om kröken går 

en mindre fåra från Nordibäcken ner mot Åtjärnen. I den fåran finns sandiga sediment avsatta 

kring uppstickande block och en grund täkt (2). Norr om det kalspolade området i kröken har 

vattnet spridits och flera torrfåror är väl synliga (3). Material har deponerats på den östra 

sluttningen, block närmast bäcken och allt finare material uppefter sluttningen i öster (Markgren 

m.fl. 1976). Längst ner i dalgången finns kalspolat berg.  

 

 

 
 

Figur 19. Torrfåror, kalspolat berg, glacifluviala avsättningar och en ablationsmoränrygg i området kring 

Nordibäcken och Åtjärnen (Egna observationer, Markgren m.fl. 1976, Andersson m.fl.1999). © Lantmäteriet 

Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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På höjden mellan Nordibäcken och Åtjärnen finns en hög ablationsmoränrygg (4) med osorterat 

material och en hel del block (figur 21). Området strax väster om Mitti- Åtjärnen består av 

storblockig morän. I dalgången mellan Åtjärnen och Nordibäcken, mellan ovan nämnda 

storblockiga moränområde och den höga ablationsmoränryggen, finns välsorterade sediment av 

finsand (5) som avsatts kring rundade block. De finkorniga sedimenten är avsatta högt upp på 

sluttningen. 

 

 
Längs hela Åtjärnens norra kant och uppströms längs Lycksabäcken finns sandiga sediment 

avsatta (6). Närmast Lycksabäckens utlopp i Åtjärnen uppvisar avsättningarna terrassform (figur 

22). På södra sidan av Lycksabäcken är de avsatta i deltaform och Lycksabäcken har skurit sig 

ner i de välsorterade sedimenten (figur 23). Tre större flygsanddyner har utbildats på Åtjärnens 

norra sida av vindar från nordväst (6). Enligt Andersson m.fl. (1999) är detta område norr om 

Åtjärnen (6) ett kameområde. 

 

 

Figur 20. Block i botten på torrfåran vid Nordibäcken. Figur 21. Ablationsmoränrygg mellan Nordibäcken och 

Åtjärnen. 

Figur 22. Terrassliknande sandiga sedimentavsättningar 

vid Åtjärnens inlopp. 

Figur 23. Erosionskant på sidan av deltayta vid Åtjärnens 

inlopp. 
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Scenario 

Den djupa torrfåran längs Nordibäcken vittnar om att ett kraftigt vattenflöde haft sitt lopp här 

under en längre tid. Fårans abrupta start i sydväst antas bero på att ett par supra- eller englaciala 

flöden dykt ner öster om Älgträsket (figur 24). Troligtvis har det runnit till vatten längs 

dalgången söderifrån också, men det finns inte tydliga tecken på spolning längs den trånga 

dalgångens sidor. Grusavsättningen i mitten av torrfåran (1) antas vara det grövre materialet av 

lokalt ursprung som avsatts i lä av en kompakt moränavsättning eller en bergskropp och alltså 

inte en ås bildad i en istunnel. 

 

De olika fårornas riktningar vid sammanflödet Nordibäcken- Lycksabäcken kan förklaras genom 

att en isrest hindrat vattnet från att flöda rakt norrut efter kröken i väster, vilket lett till att 

vattnet tagit vägen mot Åtjärnen i väster (2) och torrfåran längst åt öster (3) (figur 24). På isen 

fanns troligtvis en supraglacial materialansamling vilket lett till att ryggformen (4) deponerats 

på höjden när isen smält av. En dödis som låg i det proximala tråget vid Mitti- Åtjärnen kan ha 

lett vattnet från Åtjärnen söder om det storblockiga moränområdet mellan Åtjärnen och Mitti- 

Åtjärnen, vilket lett till att moränmaterialet eroderats i sänkan och block frilagts (5 ifigur 24). I 

ett lugnare skede, när det dock fortfarande strömmade vatten denna väg, bör sand ha avsatts 

kring blocken vilket är orsaken till att de idag ligger inbäddade. Att denna torrfåra (5) är bildad 

av vattenflöden från Åtjärnen mot Nordibäcken, trots att fåran lutar svagt åt andra hållet, är 

tydligt då material från fåran är deponerat ner i Nordibäckens dalgång.  

 

 

 
  

Figur 24. Den sydligaste torrfårans abrupta start i väster skapades då ett supra- eller englacialt 

flöde dyker ner här. I öster sprids vattenflödet av en isrest och bildar fåror åt öst och väst. 

Dämning av Åtjärnen leder till att sediment avsätts långt upp på de norra sluttningarna. © 

Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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I nästa skede bör isresten norr om kröken ha smält av något vilket lett till att nästa torrfåra vid 

Nordibäckens utlopp, den näst längst österut, bildats (3 i figur 25). När all dödis kring Åtjärnen 

och Nordibäckens utlopp smält (figur 26) måste vattenflödet längs Nordibäcken fortfarande ha 

varit kraftigt vilket lett till att en djup fåra skurits ner vid Nordibäckens utlopp till Lycksabäcken. 

När isen i Mitti- Åtjärnen smält av bör vattnet istället ha börjat flöda längs det som idag är 

Lycksabäckens lopp. Vattenflödet tode ha ha varit betydligt större vid den tiden eftersom att en 

hög häll kalspolats vid Åtjärnens utlopp i Mitti-Åtjärnen. De flygsanddyner som finns på 

Åtjärnens norra strand är bildade av vindar från nordväst då materialet (6) torrlagts efter 

sjösänkningen. Då de flesta flygsanddyner i Västerbottens län ha bildats av denna vindriktning 

(Lassila 1981) bör denna vindriktning representera fallvindar från inlandsisen.  
 

 

 

 

 

Figur 25. Successiv isavsmältning leder till att fler torrfåror bildas vid Nordibäckens utlopp.  © Lantmäteriet 

Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 

Figur 26. Fortsatt kraftig erosion vid Nordibäckens utlopp till Lycksabäcken när all dödis smält av leder till att en 

tydlig fåra bildas där. Erosion även vid Åtjärnens utlopp. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Område 5. Mettjaur och Långtjärnsbäcken 

Detta område är det mest komplexa inom undersökningsområdet. Till att börja med beskrivs de 

deglaciationsformer som påträffats i norra delarna vid Långtjärnbäcken och området mellan 

Neder-Gattejaur och sandurn. Därefter beskrivs i tur och ordning sandurns norra del, sandurns 

södra del, området kring Mettjaursjöarna och till sist området kring moränryggarna öster om 

sandurn. I figur 27 visas översiktligt de former som identifierats i område 5. 

 

 

 
 

Beskrivning av Långtjärnbäcken och området ner till sandurn 

I Långtjärnbäckens dalgång syns på flygbilder en tydlig torrfåra som är tydlig fram till Neder-

Gattejaur. I fält kan kalspolade bergspartier iakttas på flera platser (figur 27). Området kring 

Neder-Gattejaur är plant med stora öppna ytor och mycket myrmarker. Sydöst om Neder- 

Gattejaur har man odlat på försumpad moränmark. Söder om Neder-Gattejaur finns 

sedimentavsättningar på östra sidan av dalen (figur 27). I de norra delarna av denna 

sedimentavsättning finns en täkt med stenigt-grusigt material. Enligt Markgren m.fl. (1976) 

börjar här en åsrygg med grusiga-steniga glacifluviala sediment som utflackas åt söder. Denna 

”ås” är egentligen en avsättning i terrassform med sandigt-stenigt material med enstaka block på 

ytan. Terrassen har en mycket plan yta, en ojämn kant som fårats av vattenflöden och minst två 

dödisgropar kan iakttas, se bild 28. Terrassen kan följas söderut tills dessa sedimentavsättningar 

upphör. Vid terrassens slut i söder finns en täkt med sandigt- stenigt material. Moränen i 

dalgången är blockigare på den sydvästra sidan av vägen än på den nordöstra. 

Figur 27. Torrfåror, kalspolat berg, glacifluviala avsättningar och moränryggar i området kring Mettjaur och 

Långtjärnbäcken (Egna observationer, Markgren m.fl. 1976). © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Strax norr om sandurn korsar vägen två ryggformer med tydliga krön som ligger i sydvästlig-

nordostlig riktning. En av dessa visas i figur 29. De är sandiga med inslag av osorterat material 

och med små lösa block på ytan. Söder om dessa ryggar finns ett lågt liggande område som 

försumpats. Kring den lilla sjön strax norr om sandurn finns moränkullar som inte är tydligt 

spolade. Enligt Markgren m.fl. (1976) finns en flygsanddyn strax nordväst om sandurn, men 

denna studie visade att det finns lösa block på ytan, vilket förkastar idén om att det ska vara en 

flygsanddyn. 

 

 
 

Beskrivning av sandurns norra del 

Själva sandurn är i sin helhet ca 4 km lång, 0,5-1 km bred och delas i två delar av en fåra där 

Lycksabäckens nuvarande flöde går, se figur 27. I den norra delen är ytan plan och lutar svagt åt 

sydost. Många torrfåror med nordvästlig-sydostlig riktning korsar ytan, se figur 30. Materialet 

på sandurytan varierar mellan att vara rikblockigt i fårorna till att vara blockfattigt i de högre 

belägna områdena. De flesta blocken är rundade och få är större än 1 m i diameter. Här finns 

mest block av revsundsgranit, men även sandsten, diabas, kvartsit och metagråvacka 

identifierades. Många av revsundsgranitblocken är grusvittrade, se figur 31. I de norra delarna 

uppskattar Markgren m.fl. (1976) att det avsatta materialets mäktighet uppgår till 3-5 m. Detta 

är också djupet på de tre täkter och de djupaste torrfårorna som finns i sandurn. 

 

I väster avgränsas den norra delen av sandurn av en ca 20 m djup 300 m bred fåra där 

Lycksabäcken idag har sitt lopp. Dalgången ner mot Lycksabäcken är smalast och brantast i 

mitten av sandurns norra del. På dalgångens östra sida, mot sandurn, är materialet välsorterat 

med blockinslag. Materialet är sandigt högre upp på sluttningen och blir grusigare nedåt i 

dalgången. Botten av fåran är torvbevuxen och ingenting annat än block påträffades under 

torven. Fåran breddas söderut och här finns på den östra kanten tre terrasser i sluttningen ner 

mot Lycksabäcken. På de övre terrasserna finns inget material avsatt runt blocken utan de ligger 

ofta helt fritt och man kan se att material eroderats bort under större block. I de nedre 

terrasserna är blocken dock inbäddade av välsorterade sandavsättningar på höjden och 

grusavsättningar längre ner. Längst ner i fårans botten påträffades endast torvbevuxna block. 

Det finns dock anmärkningsvärt få riktigt stora block i dalgången. I öster avgränsas sandurns 

Figur 28. Dödisgrop i terrass norr om sandurn. Figur 29. Ryggform som korsar vägen norr om sandurn. 
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norra del av en mindre torrfåra, ca 7 m hög och 50 m bred, som även den breddas ytterligare i 

söder. I denna fåra finns berg i dagen på ett flertal ställen och i övrigt är allt finmaterial 

bortspolat så att endast block finns kvar.  

 

 
 

Beskrivning av sandurns södra del 

Den södra delen av sandurn är lägre belägen i terrängen och ytan lutar svagt mot sydväst. På 

sandurns yta finns tydliga torrfåror, upp till 10 m breda och ett par m djupa, med en nordostlig-

sydvästlig riktning, se figur 32. Materialet är enligt Markgren m.fl. (1976) välsorterad grusig 

grovsand med ökad blockhalt ner mot bäcken. I fältundersökningen konstaterades att ytan 

generellt är rik på rundade block men att mängden sand ökar åt sydväst och här syns få block vid 

ytan. Ett par mindre, väl avgränsade områden med morän påträffades mitt på sandurytan. Dessa 

tolkas som erosionsrester.  
 

Denna del av sandurn avgränsas i norr och öster av den tydliga fåra där Lycksabäcken idag har 

sitt lopp. I väster och söder avgränsas sandurn av en djup torrfåra. Denna har en ca 2-3 m hög 

kant mot sandurn i och en 10- 15 m hög kant mot moränen i väster och söder. Moränen på och 

söder om denna erosionskant är blockrik närmast kanten. Här finns även riktigt stora block som 

ser ut att ha glidit ner längs erosionsbranten. Längre söderut, ytterligare en bit ifrån 

erosionskanten, dominerar välsorterad sand i ett ca 30 m brett stråk. 
 

Figur 30. Torrfåra åt sydost i sandurns yta. Vägen 

skymtar fram i torrfårans bortre ände. 
Figur 31. Grusvittrat revsundsgranitblock på sandurns yta. 
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Beskrivning av området väster om sandurn kring Mettjaursjöarna 

Nordväst om sandurn finns en tydlig torrfåra i nord-sydlig riktning som sträcker sig från 

Lycksabäckens dalgång till vägen strax norr om Mettjaur. Denna fåra är rikblockig med stora, 

välrundade block (figur 27 och 33). Två runda fördjupningar finns i torrfåran, med grusiga- 

sandiga avsättningar på de norra sidorna (figur 34). Ett par torrfåror i nordöstlig- sydvästlig 

riktning korsar den plana moränytan öster om Mettjaursjöarna (figur 35). Där dessa möter 

Mettjaur och Mettjaurkalven har plana sandiga deltaytor bildats. Sydväst om Mettjaurkalven 

finns ett område med moiga-leriga sediment som odlats.  

 

 
 

En tydlig torrfåra, ca 10 m djup och 200 m bred, finns längs bäcken som idag avvattnar Mettjaur 

och Mettjaurkalven mot Lycksabäcken. Här är kanten mot den djupa torrfåran mellan 

Mettjaursjöarna och sandurn nästan helt nederoderad. Söder om denna torrfåra finns ytterligare 

en torrfåra, ca 2 m djup och 20 m bred, som går sydväst mot udden mellan de två 

erosionskanterna som avgränsar sandurns södra respektive norra del. Denna lilla fåra har avsatt 

sandiga sediment i norr och ”spetsat till” udden mellan de två erosionsbranterna. 

 

Figur 32. Torrfåra i södra delarna av sandurn. Figur 33. Torrfåra från Lycksabäcken söderut mot 

Mettjaur. 

Figur 34. Fördjupning i den nord-sydliga torrfåran 

mot Mettjaur. 

Figur 35. Torrfåra bildad av vattenflöde som eroderat den 

plana moränytan öster om Mettjaursjöarna. Vy mot 

erosionsbranten åt väster från sandurns norra del. 
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Beskrivning av området öster om sandurn 

Öster om sandurn finns en ca 4 m hög åsrygg med plan överyta som det täktats i. Blocken i 

denna ås är välrundade. Öster om åsen finns en betydligt mäktigare, ca 10 m hög, ryggform med 

mycket stora, mycket kantiga löst avsatta block, se figur 36. Vissa block är helt rektangulära och 

några ligger helt fria uppe på andra block. I de plana områdena kring denna rygg finns inga stora 

kantiga block på ytan. Mot vägen i sydost avtar blockigheten. Öster om denna rygg finns en 

något mindre ryggform som även den korsar vägen. Här är blockighets- förhållandet det 

omvända, blockhalten ökar åt sydost. I denna ryggform finns en stor täkt där ett stort grusvittrat 

block av revsundsgranit ligger inbäddat i ytan, se figur 37. Mellan dessa två ryggar finns en 

fördjupning som tolkas som en dödisgrop. 

 

 
 

Scenario 

Deglaciationsformerna kring sandurn är komplexa och ett fullständigt scenario över bildningen 

är svårt att ta fram. För att de djupvittrade block som finns på sandurns yta ska ha kunnat 

”överleva” måste materialet i sandurn vara korttransporterat. Markgren m.fl. (1976) beskriver att 

huvudflödet under bildningen gått i de nordöstra delarna av sandurn och att Lycksabäcken 

sedan eroderat sig ner i gränsen mellan sandurn och moränen i väster. Detta är som jag ser det 

inte ett troligt scenario. Om man beaktar storleken på Lycksabäckens vattenflöde idag (figur 2) 

inser man snabbt att denna bäck inte kan ha eroderat sig ner 20 m i en blockig morän, inte ens 

efter 10 000 år. Vattenflödet är helt enkelt för litet och kanterna på fåran för skarpa. Markgrens 

m.fl. (1976) resonemang förklarar inte heller varför Lycksabäcken skulle avvika från den tidigare 

huvudfåran.  Min tolkning är att det mer troligt kan ha gått till på det sätt som skildras i figur 38 

- 44.  

 

  

Figur 36. Blockrik ryggform öster om sandurn. Figur 37. Vittrat revsundsgranitblock i täkt i den 

östligare ryggformen. 
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Åsen på de nedre delarna av sandurns norra del tyder på att det runnit en subglacial isälv här 

och att material deponerats i en tunnel. De kraftiga ryggformerna med kantiga block (markerade 

med lila i figur 27 och 38) öster om åsen tolkas som sprickfyllnadsmoräner som även de avsatts 

med iskontakt på grund av dess getryggform. Den dödisgrop som finns mellan de två 

moränryggarna är ytterligare ett indicium för denna tolkning. Även ryggformerna med 

nordostlig-sydvästlig riktning norr om sandurn antas ha avsatts som sprickfyllnadsmoräner. 

Terrassen norr om sandurn avsattes troligtvis också den med iskontakt. Även här finns 

dödisgropar som stärker denna tolkning. Ett tjockt täcke av morän avsattes i dalgången där 

sandurn idag finns. Eftersom att fåran i de östra delarna är ca 20 m djup måste moräntäcket 

vara minst av denna tjocklek. Troligtvis är moräntäcket inte endast avsatt av W III, utan det 

kumulativa resultatet av deposition under större delen av kvartär (Ivarsson 2007, Kleman m.fl. 

2008). 

 

 

 
  

Figur 38. Avsättning av en liten subglacial ås öster om sandurn, moränryggar öster och norr om 

sandurn, en terrass norr om sandurn och ett tjockt täcke av basalmorän. © Lantmäteriet Gävle 

2011. Medgivande I 2011/0098. 
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En blockering av isälvens lopp i Umeälvens dalgång måste ha inträffat när isläget var något 

liknande det som illustreras nedan i figur 39. Vattenflödet styrdes då in i Lycksabäckens dalgång 

från Blåviken via Långtjärnbäckens dalgång där en tydlig torrfåra observerats. Denna fåra är 

dock inte lika tydlig som den vid Mettjaur och jag misstänker därför att smältvattnet runnit på 

eller i isen under en tid. Vattenflödet måste dock ha eroderat sig ner mellan isen och 

Långtjärnbergets norra sida vilket lett till att denna torrfåra med kalspolade bergspartier bildats. 

Anledningen till att torrfåran syns tydligt på flygbilder fram till Långtjärnbergets östligaste del, 

men att spåren försvinner vid Neder- Gattejaur för att inte återkomma förrän vid sandurns norra 

del är troligtvis på grund av att det bildats en selsjö på dessa plana ytor (figur 39) och att vattnet 

börjat erodera sig nedåt först när en brantare topografi lett till en ökning av vattenhastigheten, 

vilket borde ha skett vid sandurn. Moränen i dalgången är dock spolad vilket kan observeras då 

blockhalten är högre på den västra, lägre belägna sidan av skogsbilvägen norr om sandurn. 

 

 

 
Eftersom att sandurn och dess omgivningar är uppbyggda av komplicerade flödesmönster med 

många torrfåror i olika riktningar och höjder beskrivs ett möjligt scenario för dess bildande mer i 

detalj nedan i figur 40-44. Observera att de pilar som visar torrfåror i figurerna 40- 44 endast 

markerar de som jag tror varit aktiva under de olika skeenden som illustreras i de olika figurerna 

(till skillnad från scenarioskildringarna för de övriga områdena då alla identifierade torrfåror 

visats i alla bilder). 

 

Figur 39. Blockering av flödet längs Umeälvens dalgång leder till att vattnet leds om mot Lycksabäcken. 

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Inledningsvis bör vattenflödet ha styrts in mot bergväggen öster om sandurns norra del av en 

isrest som hindrat flödet från att ha gått rakt söderut, se figur 40. Flödet kan dock inte ha gått i 

en rät linje åt sydost eftersom att de sandiga transversella moränryggarna (markerade med lila i 

figur 27) är bevarade. Vattnet bör istället ha runnit i den krök som är synlig på flygbilder på 

västra sidan av dalgången i höjd med de transversella moränryggarna norr om sandurn. 

Moränryggarna kan ha bevarats av att en isrest låg kvar även här (1 i figur 40).  

 

 

 
Vattenflödet bör ha spolat moränen på ovansidan av sandurn så att det finkorniga materialet 

gick ut i suspension och de övriga fraktionerna omlagrades och sorterades. På vissa ställen 

skedde mer deposition än erosion och vice versa, vilket idag är tydligt på sandurns överyta. 

Områden där främst deposition skett har färre block på ytan medan erosionsområden är 

blockrikare och ligger lägre i terrängen. På många ställen syns väl avgränsade erosionsfåror. 

Vattenflödet spolade bort moränen på bergssidan i öster och tog ett lopp rakt åt sydost, vilket lett 

till att moränen eroderats på sydsidan av det som idag är gränsen för de södra delarna av 

sandurn så att en erosionskant bildats här (2 i figur 40). Denna är idag väl synlig med många 

grova block på kanten och även många block som ser ut att ha glidit ner längs sluttningen när 

stödet eroderats bort. Vatten som i ett tidigt skede runnit över erosionskanten åt söder bar 

troligtvis med sig den sand som idag återfinns där och som bör ha avsatts i en liten lokalt dämd 

issjö (3 i figur 40). Nedströms denna södra erosionsbåge har en båge eroderats ut på nordsidan 

av bäckens dalgång (4 i figur 40). 

 

Figur 40. I ett tidigt skede bör vattnet ha styrts in mot östra bergssidan av en isrest i dalgången. 

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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I nästa skede, när isen smält något (vilket borde ha påskyndats av den friktion som det 

materialrika vattnet åstadkom) bör vattenflödet ha börjat erodera sig ner i moränen i 

ytterkurvan vid sandurns norra del (1 i figur 41). Vattnet bör successivt ha börjat korsa sandurn 

allt längre söderut så att de olika torrfårorna som idag kan ses på överytan bildats (figur 41 - 43). 

En del av vattnet har under en tid runnit söderut mot Mettjaur och eroderat ut den tydliga fåra 

som finns där (2 i figur 33, 34 och 41). Att smältvattenflödet tog denna väg kan ha berott på att 

ett isblock tillfälligt blockerat det östligare flödet, alternativt att en förgrening bildats på grund 

av det höga vattentrycket (figur 41). De båda fårorna kanske aldrig har samexisterat såsom det 

visas i figur 41- 43 utan istället bildats under olika tilder. 

 

Erosionen vid utloppet från Mettjaur och Mettjaurkalven (3 i figur 41 - 43) bör ha pågått under 

hela den tid det runnit vatten åt detta håll och bildat den djupa fåra som har eroderats ner i 

moränen här. De plana, sydligaste delarna av sandurns norra del bör ha bildats delvis genom att 

vattnet spreds österut på grund av detta vattenflöde från Mettjaursjöarna. Detta vattenflöde bör 

också ha bidragit till att vattenflödet så småningom började rinna längs den norra sidan av 

sandurns södra del.  

 

 

 
 

  

Figur 41. Erosion i väster leder till att vatten även flödar söderut mot Mettjaur. Vattenflödet korsar 

sandurn allt längre söderut så att nya torrfåror bildas på dess yta. © Lantmäteriet Gävle 2011. 

Medgivande I 2011/0098. 
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Ett mindre vattenflöde måste under en tid ha gått åt sydväst mot de sydvästligaste delarna av 

Mettjaur (4 i figur 42). Detta flöde har bildat fåran som visats i figur 35 och avsatt de sandiga 

sediment och deltan som finns i de östligaste delarna av Mettjaurs norra strand. Avsmältningen 

av de dödisar som legat kvar i skuggiga lägen söder om Mettjaur och Mettjaurkalven har lett till 

att fåror skurits ner i erosionskanten vid sandurns södra del (5 i figur 42).  

 

 

 
 

  

Figur 42. Ytterligare isavsmältning och erosion i fårans ytterkurva leder till att vattenflödet korsar 

sandurn allt längre söderut. Avsmältningen av dödis leder till erosion i kanten på erosionskurvan vid 

sandurns södra del. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Då hela dödisen som lett vattnet i östlig riktning över sandurn smält av började vattnet flöda 

såsom det illustrerats i figur 43. Detta bör ha lett till en snabb erosion av moränen i sydväst så 

att den stora erosionsbranten som kom att bli torrfårans ytterkurva utvecklades (1 i figur 43-44). 

Vid denna tidpunkt dominerade vattenflödet i denna fåra och vattenflödet i den östra fåran vid 

bergväggen minskade därför kraftigt. På grund av att flödet följde kurvan i väst började vattnet 

att flöda norr om sandurns nedre del istället för att följa erosionskurvan i söder (figur 43).  Ett 

mindre vattenflöde från sydväst har därefter ”spetsat till” udden mellan de båda 

erosionskanterna på norra och södra delarna av sandurns sydvästra respektive västra sida 

genom att deponera sandiga sediment vid sitt utlopp till sandurns södra delar (figur 43).  

 

Vid denna tidpunkt bör vattenflödet i fåran mot Mettjaur (2 i figur 43) ha minskat på grund av 

att erosionen gick fortare i den fåra som sedan kom att utvecklas till den stora, djupa torrfåra vi 

kan se idag. Under detta lugnare skede avsattes sanden vid fördjupningarna i fåran på ett 

deltaliknande sätt (figur 34). Ett vattenflöde måste dock under en tid ha styrts åt söder ner mot 

Mettjaurkalven och i en lugn miljö avsatt det plana sandiga delta som finns där (4 i figur 43). 

Även de finkorniga sedimenten i Mettjaurkalvens sydvästra del bör ha avsatts vid denna tid. 

Vattenflödet kan exempelvis ha styrts mot Mettjaurkalven av att ett isblock tillfälligt blockerat 

flödet i huvudfåran åt sydost, alternativt av att ett extra kraftigt flöde lett till att den dåvarande 

fåran svämmat över åt söder under någon period. 

 

 

  

Figur 43. Fortsatt erosion av den övre ytterkurvan i väster leder till att vattnet börjar gå rakt västerut (norr om 

sandurns södra del) istället för att följa den södra ytterkurvan. Minskat flöde mot Mettjaur leder till 

sandavsättningar vid fördjupningarna i fåran. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Vid den tidpunkt som visas i figur 44 bör huvuddelen av vattenflödet ha runnit i den huvudfåra 

(1) där Lycksabäcken idag går. Fortsatt erosion i djupled ledde till att de sydliga delarna av 

sandurns norra del av fått en trappstegsliknande form ner mot Lycksabäckens nuvarande fåra (2 

i figur 44). Flödet mot Mettjaur och Mettjaurkalven från Lycksabäckens dalgång bör ha 

avstannat helt så att dessa sjöar sänkts till dagens nivåer och utflödet från dem kraftigt minskat. 

Denna fåra måste ha varit den dominerande tills vattenflödet återgick till sitt normala flöde i 

Umeälvens dalgång och kvar att fylla dess plats var bara vatten från Lycksabäckens 

avrinningsområde. 

 

 

 
  

Figur 44. Erosion i djupled så att den fåra där Lycksabäcken idag rinner fördjupas och blir den dominerande fåran.  

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Område 6. Umeälvens dalgång vid Betsele och Brännland 

Beskrivning 

Vid Betsele finns plana sedimentytor ovan HK på norra och södra sidan av Umeälven (figur 45). 

På norra sidan består sedimenten av välsorterad sand med svagt utbildade flygsanddyner på 

ytan medan det på den södra sidan är något finkornigare och odlat.  I områdets västra del finns 

en torrfåra som går från Brännland till Betsele. Botten av denna torrfåra har ett tunt jordtäcke 

med berg i dagen på några ställen. Vid torrfårans utlopp, söder om Bålforsens kraftstation syns 

på flygbilderna ett delta som det täktats i. Vid fältinventeringen konstaterades att hela deltat nu 

är utbrutet. Materialet i denna avsättning bestod enligt Burman (1987) till största delen av sand, 

med grövre material mot väster.  
 

 

 

Scenario 

Isälven i Umeälvens dalgång måste ha hindrats från sitt normala flöde vid Bålforsen vilket lett 

till att smältvattnet tagit ett sydligare lopp där det idag går en järnväg (figur 48). Denna ispropp 

kan ha orsakats av att en istunnel kollapsat i slutskedet av deglaciationen. Torrfåran här är dock 

för liten för att ha transporterat hela isälven under en längre tid. Vattenflödet måste antingen 

snart ha återgått till sin ursprungliga fåra eller till största delen ha tagit ett annat lopp, 

gissningsvis längre norrut mot Hörningssjön (figur 48). Eftersom att ett delta byggts upp vid 

slutet av torrfåran mellan Brännland och Betsele måste det ha varit en dämd sjö vid Betsele där 

fåran mynnat, se figur 48. Detta skulle även förklara hur sediment avsatts plant i de andra 

delarna av detta område som ju ligger ovan HK. Dämningen bör ha inträffat kring Betsele 

kraftstation, kanske av en kollaps av istunneln som byggt upp åsformen med abrupt slut som 

finns vid Norrlunda, se område 1. 

 

Område 7. Umeälvens dalgång vid Umgransele, Granfors och Stenkulla 

Beskrivning 

Vid Umgransele, Granfors och Stenkulla finns stora ytor med plant avsatta sediment (figur 46). 

Vid Granfors och Stenkulla är avsättningarna finkorniga och delvis odlade, medan de på den 

stora plana ytan mellan dem främst utgörs av sand och fingrus (Burman 1987, fältinventering). 

Figur 45. Områden med sediment, kalspolat berg samt torrfåror kring Betsele och Brännland (Egna 

observationer, Markgren m.fl. 1976, Burman 1987). © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Ett par stora flyttblock noterades under fältinventeringen mitt på den stora, plana, sandiga 

sedimentytan. På södra sidan av Umeälven är materialet finkornigt, moigt enligt Markgren m.fl. 

(1976), och ytan är till största delen odlad. På uddarna vid Kåtanäset finns det enligt Burman 

(1987) och Markgren m.fl. (1976) dåligt sorterade avsättningar med stenigt- moigt grus. Burman 

(1987) benämner dessa som isälvsavlagringar. En torrfåra finns mellan Umgransele och 

Brännland, som i slutet delats upp i två fåror av en hög udde. På både denna udde och udden 

öster därom finns glacifluviala avsättningar som det täktats i. På den östra udden är materialet 

välsorterad sand, medan avsättningarna på den västra udden är relativt osorterade. I den västra 

udden finns en stor täkt. Burman (1987) benämner materialet i denna som glacifluvium med 

inslag av morän medan Markgren m.fl. (1976) tolkar materialet som svagt sorterade 

moränavsättningar. Under fältinventeringen klassificerades avsättningarna om subglacialt avsatt 

glacifluvium med ablationsmorän på. Eventuellt har materialet avsatts kring en moränkulle 

eftersom det finns en del finkornigt material på täktbottnen.  I de sydliga delarna av Brännland, 

där torrfåran mot Betsele startar, finns en mindre sedimentavsättning med välsorterat, 

finkornigt material. På Bålforsberget i öster finns ett antal mindre smältvattenrännor med östlig 

riktning (figur 46). 

 

 

 
Scenario 

Torrfårorna på Bålforsberget bör ha bildats under ett tidigt skede av deglaciationen, när isen 

fortfarande var så hög att supraglacialt smältvatten runnit ner på berget den vägen, se figur 48. 

Ovan nämnda torrfåra mellan Umgransele och Brännland bör även den ha bildats av att isälven 

som följt Umeälvens dalgång under en tid letts om söderut av en ispropp. Denna isdämning bör 

ha skett vid ungefär samma tid som den isdämning vid Bålforsen som tidigare nämnts (se 

område 6) då en issjö måste ha funnits vid Brännland eftersom att plana, finkorniga 

sedimentytor avsatts här. Torrfåran mellan Umgransele och Brännland är dock också relativt 

liten och den bör därför ha varit kortvarig alternativt att en stor del av smältvattenflödet tagit ett 

Figur 46. Stora ytor med plant avsatta sediment kring Umgransele, Granfors och Stenkulla, 

smältvattenrännor på Bålforsberget samt en torrfåra mellan Umgransele och Brännland (Egna 

observationer, Markgren m.fl. 1976, Burman 1987). © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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nordligare lopp mot Hörningssjön och kanske även mot Nordibäcken (figur 48 -51). De stora 

ytorna kring Umgransele, Granfors och Stenkulla som täcks av välsorterade sediment tyder på 

att det i detta område varit en dämd sjö under en lång tid (figur 49).  

 

Område 8. Umeälvens dalgång vid Rusfors, Kattisavan och Blåvikssjön 

Beskrivning 

Vid Rusfors kraftstation finns en ö mitt i älven som enligt Burman (1987) delvis är uppbyggd av 

grovt isälvsmaterial (figur 47). Även Markgren m.fl. (1976) beskriver här en stor täkt med grovt 

stenigt grus. Längs Umeälven från Kattisavan upp till Blåvikssjön finns en välutbildad ås. Detta 

åsstråk är smalt och består av grovt material (Burman 1987, fältobservation). I de sydligaste 

delarna av åsen, vid den södra delen av bron vid Kattisavan, observerades under fältarbetet att 

åsen endast bestod av block, varav några var kraftigt vittrade revsundsgranitblock. I höjd med 

denna del av åsen finns ett stort 

område med kalspolat berg i väster 

(figur 47). I Kattisavan by finns 

moiga- sandiga sediment som 

odlats (Burman 1987, 

fältobservation). Åsen har dock inte 

en tydlig getryggform och är vid 

Blåvikssjön endast 50-70 m bred 

sträcker sig ca 3-4 m över 

Umeälvens vattenyta (Burman 

1987, fältobservation). Stora plana 

sedimentytor med välsorterad 

sandigt-moigt material finns väster 

om Nya Rusele. Dessa har antydan 

till flygsanddyner på ytan. Området 

är enligt Burman (1987) 

förmodligen ett delta. 

 

Scenario 

Att åsens södra delar endast består 

av block, varav några grusvittrade 

revsundsgranitblock, talar för att 

materialet är väl spolat och 

korttransporterat. Detta och den 

begränsade storleken tyder på att 

åsen bildats i en relativt liten och 

kortlivad ”R-channel”. De plana 

sedimentområdena kring 

Kattisavan, Blåvikssjön och Nya 

Rusele tyder på att det i dessa 

områden varit isdämda sjöar. 

  

Figur 47.  Ås längs Umeälvens dalgång från Kattisavan till 

Blåvikssjön. Även kalspolat berg finns i dalgången och stora ytor 

med plant avsatta sediment vid Nya Rusele (Egna observationer, 

Markgren m.fl. 1976, Burman 1987). © Lantmäteriet Gävle 2011. 

Medgivande I 2011/0098. 
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Deglaciationsscenario för hela undersökningsområdet 

Smältvattenflödet som gått längs Umeälvens dalgång måste ha dämts vid minst tre tillfällen 

under deglaciationen så att vattnet styrts in mot Lycksabäckens dalgång. Enligt Hättestrand 

(1998) och Bargel m.fl. (2006) är det inte ovanligt att isälvarna hade ett annat lopp under delar 

av deglaciationen, speciellt inte om dagens älvar gör skarpa svängar. Avsaknaden av en tydlig ås 

längs Umeälvens dalgång från Lycksele till Kattisavan tyder på att det saknats en dominerande 

”R-channel” som transporterat smältvattnet till isfronten (jämför Boulton m.fl. 2009). Det 

kuperade landskapet borde göra det svårare för en dominerande ”R-channel” att överleva, 

speciellt i slutfasen då isen inte varit lika plastisk (Ivarsson och Zale 1989). En mindre plastisk is 

är bräckligare och tunnlar bör då ha lättare att rasa ihop och iskanten oftare spricka upp i 

mindre dödisområden. I undersökningsområdet gör Umeälven tre skarpa svängar i trånga 

dalgångar. Dessa sammanfaller med de forsar som fanns innan de tre kraftverksdammarna i 

området byggdes. Det bör alltså ha varit trösklar i dessa svängar som en is kunnat stranda på. 

Jag utgår därför från att dämningarna i området skett vid Betsele kraftstation, Bålforsens 

kraftstation och Rusfors kraftstation (figur 48- 50).  

 

 

 
 

I ett tidigt skede måste en dämning ha uppstått vid Betsele och Bålforsens kraftstation och 

smältvattnet för en tid letts om (figur 48). Merparten av flödet bör ha letts om mot Hörningssjön 

i nordväst. Detta flöde måste ha pågått under en lägre tid enligt det scenario som ovan beskrivits 

Figur 48. Fåran i Umeälvens dalgång däms på två ställen och smältvattnet flödar mot Hörningssjön i väster och 

längs ett sydligare lopp vid Brännland. Ekvidistans 30 m. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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för detta område (område 2). En del vatten bör dock även ha runnit längs torrfåran mellan 

Brännland och Betsele. Dämningen vid Betsele kraftstation bör ha lett till att en sjö bildats i 

området kring Betsele, vilket kan förklara hur de plana sedimenten avsatts där, liksom 

deltauppbyggnaden vid utloppet av den tillfälliga fåran mellan Brännland och Betsele (figur 48).  

 

När iskanten retirerat något måste en fortsatt dämning ha skett vid Bålforsen, vilket lett till att 

de stora plana sedimentavsättningarna kring Umgransele byggts upp, se figur 49. För att dessa 

ska ha hunnit bildas måste dämningen ha varit långvarig, vilket stämmer väl ihop med scenariot 

för Hörningssjön dit huvudparten av smältvattnet bör ha flödat. Delar av smältvattnet bör också 

ha avlänkats åt norr mot Nordibäckens dalgång. Då ingen tydlig torrfåra syns i dalgången mellan 

Nordibäcken och Umgransele antar jag att det under en period har legat en istunga vid inloppet 

till Nordibäcken som bidragit till dämningen av sjön vid Umgransele. Först när isälvsvattnet 

dykt ner över denna istunga bör det ha fått en högre hastighet och därmed högre erosiv förmåga, 

vilket lett till att torrfåran bildats. Vid denna tid bör sedimentavsättningarna vid Åtjärnen ha 

avsatts och även de plana deltaavsättningarna vid Långtjärnen och Katrinslund ha bildats. En 

mindre del av smältvattnet måste ha tagit ett sydligare lopp och bildat torrfåran mellan 

Umgransele och Brännland och deponerat de sediment som finns vid Brännland. 

 

 

 

Figur 49. Dämning av området kring Umgransele leder till att stora mängder sediment avsätts där.  

Torrfåran söder om Umgransele bildas. Vattenflöden mot Nordibäcken och Hörningssjön leder till 

erosion och deposition i dessa områden liksom vid Långtjärnen och Katrinslund. Ekvidistans 30 m. 

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Ytterligare iskantsreträtt ledde till att områdena kring Hörningssjön, Katrinslund, Långtjärnen 

och Åtjärnen blev isfria (figur 50). En dämning måste vid denna tid ha skett vid Rusfors 

kraftstation och vattnet letts via Långtjärnbäcken österut till Mettjaurområdet. Smältvatten kan 

också ha letts över de flacka områdena västerut mot Nordibäcken. Dämningen vid Rusfors måste 

ha varit än mer långvarig än den vid Umgransele eftersom att det smältvatten som letts denna 

väg bildat de stora former som finns vid Mettjaur. 

 

Åsen som finns mellan Kattisavan och Blåvikssjön visar på att en ”R-channel” varit stabil här 

under en period. Det flackare landskapet och Umeälvens raka fåra bör ha bidragit till att detta 

varit möjligt här. Med tanke på åsens storlek och eftersom att grusvittrade block påträffats i åsen 

bör den dock ha varit lokal och kortvarig. De plana sedimentavsättningar som finns längs 

Umeälvens dalgång vid Kattisavan, Blåvikssjön och Nya Rusele har troligtvis bildats av sjöar som 

dämts vid iskanten. När dämningen vid Rusfors släppte återgick isälven till Umeälvens lopp. I 

Lycksabäckens dalgång finns dock spåren från den stora isälven kvar för oss att beskåda. Detta 

storskaliga sammanfattande scenario förklarar de glacifluviala avsättningar och former som 

illustrerats i figur 4. 

 

 

 

  

Figur 50. Dämning av Umeälvens dalgång vid Rusfors leder till att smältvattenflödet leds in i 

Lycksabäckens dalgång. Ekvidistans 30 m. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0098. 
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Slutdiskussion 

Under studiens gång har det tidigare nämnda inversionsproblemet, d.v.s. svårigheten att utifrån 

de former som observerats skapa en enhetlig och glaciologiskt rimlig bild av 

deglaciationsskeendet, varit aktuellt flertalet gånger. De scenarion jag har presenterat här är 

dock sådana att jag inte kunnat motbevisa dem. Det faktum att det saknas ”pusselbitar”, att 

deglaciationsformer kan ha blivit omformade eller överlagrade under Holocen och att de kan 

vara svåra att finna av andra anledningar, gör att hela sanningen kring deglaciationsförloppet 

dock troligtvis för alltid kommer att vara fördold.  

 

När det gäller det arbete som genomförts under denna studie har den mest begränsande faktorn 

varit att tiden för fältinventeringar varit relativt kort. Med mer tid för fältinventeringar hade 

kanske ytterligare bitar kunnat läggas till pusslet och bilden eventuellt klarnat ytterligare. 

Utifrån det jag faktiskt funnit är det intressant att fundera över ett antal aspekter som till viss del 

berörts i diskussionerna kring de olika scenariona. Isens termala förhållande under 

deglaciationen, uppkomsten av de stora torrfårorna och isdämda sjöarna, de tjocka 

moränavsättningar som finns i området och de många vittrade revsundsgranitblocken är 

exempel på sådana aspekter.  

 

Den termala regimen under deglaciationen är det intressant att fundera kring med tanke på de 

många grusvittrade revsundsgranitblocken som påträffats under fältarbetet, att preglacial 

vittringshud påträffats på Mörttjärnberget i närheten av undersökningsområdet och 

förekomsten av Veikimoränområden sydväst om undersökningsområdet. Då Ivarsson (2007) 

undersökt Tallträskområdet fann han att topografin haft stort inflytande på den termala 

regimen. Det är rimligt att tänka sig att så är fallet även i området kring Lycksabäcken. Finns det 

kanske platser här där isen varit kallbaserad under hela W III?  

 

Då det finns så många spår av tidigare isar och preglaciala tider skulle det vara intressant att 

undersöka om torrfårorna i området är sub- eller proglaciala, vilket skulle ge en indikation om 

isens basaltemperatur under deglaciationen. Om isen vore kallbaserad skulle inga subglaciala 

fåror ha kunnat bildas (Bennet och Glasser 2009). Av de tre stora torrfåror som beskrivits i detta 

arbete saknar två (den mot Hörningssjön och den vid Mettjaur) moräntäcke i botten på de 

platser som undersökts, vilket talar för att det är proglaciala smältvattenkanaler. Det vore 

intressant att undersöka fårorna noggrannare och även då undersöka den tredje fåran (den längs 

Nordibäcken) för att se om någon av dem är moräntäckta. I Tallträskområdet 15 km sydväst om 

undersökningsområdet hittade Ivarsson (2007) smältvattenkanaler som tyckts vara täckta av ett 

tunt moräntäcke. Om det visar sig att någon av fårorna eller delar av någon av fårorna inom 

undersökningsområdet är subglaciala talar det för att isen där varit varmbaserad. 

 

Med tanke på den låga graden av plasticitet som beskrivs av Ivarsson och Zale (1989) och den 

snabba recessionshastigheten kan man tänka sig att isen spruckit upp i mindre delar under 

slutfasen av deglaciationen och även att ”R-channels” rasat ihop på grund isens ökade 

bräcklighet. De jordbävningar som förekom under denna period (Bargel m.fl. 2006) måste ha 

kunnat leda till att tunnlar rasade ihop och flöden blockerades. För att de isrester som lämnats 

kvar skulle dämma issjöar måste de enligt Lundqvist (2002) vara antingen kallbaserade eller 

aktiva. Då dödisar per definition inte är aktiva återstår alternativet att de skulle vara 
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kallbaserade. Då det konstaterats att isen i regionen varit nära trycksmältpunkten och att 

topografin haft en stor inverkan på den termala regimen (Ivarsson 2007) kan man tänka sig att 

vissa av dödisarna varit kallbaserade, åtminstone under delar av sin livstid, och därmed kunnat 

dämma de sjöar som beskrivits i denna studie.  

 

De djupa torrfårorna är tydliga bevis på det mäktiga jorddjupet inom undersökningsområdet. 

Detta stämmer bra överens med beskrivningen av regionen som Kleman m.fl. (2008) 

presenterar. De beskriver hur avsättningar av de mindre inlandsisar, med isdelarläget vid 

fjällkedjan under hela sin livscykel, som funnits början av Kvartär (2,6–1,0 miljoner år sedan) 

deponerat material som ändmoräner i regionen som de senare fullskaliga Fennoskandiska 

inlandsisarna inte har kunnat transportera bort. Denna bild stämmer också bra med Ivarssons 

(2007) fynd av äldre avsättningar under den av W III avsatta moränen. Av detta resonemang och 

det faktum att så pass många grusvittrade block kunnat överleva under hela Kvartär kan man 

dra slutsatsen att det är viktigt att inte övertolka inlandsisarnas erosiva förmåga i området. 
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Förslag till fortsatt forskning i området 
Under fältinventeringen påträffades många gåtfulla former och även områden med bevarad 

preglacial vittringshud. Det finns många intressanta frågeställningar kvar att undersöka i detta 

område! Några förslag till fortsatt forskning i området är: 

 

 Att undersöka de väl rundade block som påträffats på sandurn, i torrfåran mot Mettjaur 

och i moränkullarna vid Katrinslund. Är dessa rundade av erosion under isen, av 

smältvattenflöden eller kan det vara de preglaciala vittringsformerna för dessa block? 

Med tanke på det stora antalet grusvittrade block som finns i området kan man undra om 

inte dessa block är ”corestones” och den rundade formen preglacial. 

 De blockrika ryggformerna sydost om sandurns norra delar (figur 35 och 36) väcker 

också många frågor. Hur bildades dessa? Med tanke på hur flackt området nordväst om 

ryggformerna är måste man fråga sig var det kantiga materialet kommer ifrån? Och hur 

kommer det sig att ett grusvittrat revsundsgranitblock förekommer i den östra av 

ryggarna?  

 För att undersöka tillförlitligheten i de scenarion som beskrivits ovan kan man mäta 

fårornas form och beräkna hur stora flöden som måste ha bildat dessa. Detta skulle ge en 

fingervisning om de olika fårorna är samtida eller inte. Man kan även undersöka om det 

finns synliga spolnings- eller svallningsspår på bergssidor för att undersöka om och hur 

högt vatten varit dämt på olika platser. 

 De torbildningar (figur 51), ”corestones” under utveckling (figur 52) och den preglaciala 

vittringshud som påträffats långt ner på Mörttjärnsbergets västra sida bör undersökas 

närmare för att få en bättre förståelse för hur glaciationerna under kvartär påverkat 

landskapet i detta område. En fråga man kan ställa sig är om inte detta område bör 

inkluderas i riksintresset för naturvård. 

 

 

 

 

Figur 51. (Ovan) Torbildning på 

Mörttjärnbergets västra sida. 
 

Figur 52. (Till höger) Corestone som håller 

på att utvecklas. 
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Bilaga 1. Ordförklaringar 
 
Ablationsmorän; osorterat material som legat på en is och som avsatts när isen smält bort. 
Basalmorän; osorterat material som transporterats och avsatts under en is. 
BP; Before Present, innan år 1950. 
Corestone; ett block som är en mer eller mindre rundad vittringsrest efter djupvittring i en  
uppsprucken berggrund. 
Deglaciationen; isavsmältningen. 
Deltan; byggs upp av material som transporterats i vatten och bildas när sedimentationen sker i 
vatten. 
Drumliniserade berg; strömlinjeformade till följd av erosion på två sidor och deposition av 
material på läsidan. 
Englacialt; i isen. 
Eoliska sediment; sediment avsatta av vind. 
Geomorfologi; beskriver ett landskaps ytformer och de processer som skapat formen. 
Glaciation; nedisning. 
Glacifluviala sediment; sediment avsatta av smältvatten från en glaciär/ inlandsis. 
Glacifluvium; smältvatten från en is. Något glacifluvialt skapat har skapats av smältvatten 
och processer i samband med det.  
Grusvittrat block; kemiskt vittrat block som lett till att bindningarna mellan kristallerna i 
blocket försvagats och det faller sönder i grusfraktioner när man slår på det. 
Interglacial; en varmperiod under en istid då inlandsisarna är små. 
Jökellopp; en flodvåg som orsakas av en hastig tappning av en issjö eller mycket snabb 
smältning av en is av ett vulkanutbrott eller varm källa. 
Kallbaserad; bottenfrusen is. 
Laterala smältvattenkanaler; bildas på bergssidor av supraglaciala vattenflöden som haft 
iskontakt på ena sidan och de visar ofta isytans lutning vid deglaciationen. 
Proglaciala smältvattenkanaler; bildas framför iskanten ibland i flätade mönster, s.k. 
”braided- river” system. 
Proximala tråg; hästskoformade sjöar som ofta finns vid isens stötsida mot berg och som 
skapats av kraftig erosion som blev följden av att isen mötte berget. 
”R-channels”; subglaciala smältvattenkanaler i form av tunnlar i isen i kontakt med 
bottenbädden.  
Sandur; byggs upp av material som transporterats i vatten och bildas när sedimentationen sker 
på land. 
Stadial; en kallperiod under en istid då inlandsisarna är stora. 
Subglacialt; under isen. 
Supraglacialt; ovanpå isen. 
Tafonis; grottor i bergssidor som bildats genom vittring och erosion.  
Torbildningar; en vittringsform som består av corestones som ligger staplade på varandra 
ovanpå berggrunden. I Sverige finns bara preglaciala torbildningar som bildats innan 
nedisningarna började under Kvartär (för mer än 2,6 miljonar år sedan). 
”Tunnel valleys”; större smältvattenskanaler som eroderats ner i bottenbädden under isen. 
Varmbaserad; bottensmältande is.  
Vittringshud; ett tunt vittrat skikt på ett block eller en bergshäll.  Preglacial vittringshud 
har bildats innan nedisningarna började under Kvartär (för mer än 2,6 miljonar år sedan). 
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