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Abstract 

The valleys southwest of Storuman has been exploration targets for sulfide mineralizations 

like the Laisvall Pb-Zn deposit since the late 1900 when several mineralized boulders where 

found. No previous glaciogeological survey has been made. This report focus on the 

directions of local paleoiceflows and glacial transportation in the area of Skikkisjön, the 

location of the westernmost mineralized boulder, found in 2010. The aim of this study has 

been to create a picture of the glaciogeological evolution of the area in order to determinate 

possible hostrock areas. My results suggest that the geomorphology and transportation 

occurred during a western icedivide located in the nearby mountainrange. The survey area is 

characterized by topographically controlled iceflows witch appears to be linked between the 

valleys. The iceflow velocity was considerably higher in the major valleys compared to the 

surrounding areas indicated by the distribution of longtransported material.  

 

Keywords: Västerbotten, paleoiceflow, glaciogeological survey, boulder transport, quaternary 

geology. 
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Inledning och beskrivning av undersökningens syfte 
 

Sommaren 2010 hittade geologer från Boliden Mineral ett sulfidmineraliserat kvartsitblock 

nära sjön Skikkivattnet väster om Storuman i Västerbotten. Området från Storuman till 

Skarvsjöby har under lång tid varit intressant för prospektering efter sulfidmineraliseringar 

liknade de i Laisvall och Vassbo. Flera sulfidmineraliserade kvartsitblock har rapporterats 

till- och bedömts i Norrlands mineraljakt som organiseras varje år av Sveriges geologiska 

undersökning, SGU. Blocket som hittades 2010 är det block som påträffats längst västerut i 

området. Boliden och flera andra mineralföretag har genom åren bedrivit prospektering 

inom- eller i direkt anslutning till området men ingen kvartärgeologisk underökning har 

genomförts. Området är inte heller kvartärgeologiskt karterat av SGU.  

 

Syftet med det här examensarbetet är att beskriva och tolka den glacialgeologiska 

utvecklingen i området där blocket hittades för att tillföra ytterligare information som kan 

vara viktig ur ett prospekteringsperspektiv. Undersökningen fokuserar på rekonstruktion av 

paleoisflöden och bedömning av istransportlängd i syfte att finna fastklyft till det 

mineraliserade blocket.  

 

Flera mineraliserade kvartsitblock är hittade i närheten av Skarvsjöby, söder om 

undersökningsområdet (SGU, 1986). En kilometerlång blocksvans, tyvärr med okänd 

riktning, av Cu-Ni mineralisering i ultrabasiter kunde följas kring Gråtanliden i områdets 

södra del (SGU, 1980). Moränkemiska underökningar i SGUs regi har genomförts främst 

kring sjön Näsvattnet precis utanför området vilken länge varit känd för höga halter av bl.a. 

silver (Lundholm, 1982, Bergsstaten 2011). Norr om undersökningsområdet har företaget 

Tertiary Minerals beviljats bearbetningskoncession (Bergsstaten, 2011) för ett stort 

fluoritprojekt (CaF2). Enligt företagets hemsida rör det sig om en stor mineralisering av 

fluorit i sandsten (Tertiary minerals, 2011).  I Bergsstatens tittskåp (Bergsstaten, 2011) visas 

att bolaget även beviljats undersökningstillstånd för zink inom och i närheten av samma 

område. Området är utritat i figur 4. 

 

Tack till familjen i Västra Habo (centralt i 

undersökningsområdet) för lånet av en fungerande 

domkraft, geologerna på SGUs kontor i Malå som varit 

mycket hjälpsamma med att skaffa fram gammalt 

undersökningsmaterial, Tove Hägglund och Josefin 

Lundström för och givande samtal, telefonsupport i 

fält och stöd under GIS problematik, Rolf Zale för tips 

och idéer under flygbildstolkningen och till 

handledarna Hans Ivarsson och Joachim Albrecht för 

hjälp att genomföra projektet.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Terrängfordon för transport 

på bortglömda skogsbilvägar. 
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Figur 2. Karta över undersökningsområdet. Infällt visas områdets läge i Sverige 

(hörnkoordinater: 55 000 E, 72 43 000 N och 58 000 E, 72 01 250 N). Fokus för undersökningen 

ligger inom det rödstreckade området. Kartmaterial från Digitala kartbiblioteket, medgivande 

nr. 2011/0098. 
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Figur 3.  Laisvall-typ av 

mineraliseringar längs den 

kaledoniska fronten. Pilen anger 

undersökningsområdets position. 

Bild modifierad från Richard m fl. 

(1979). 

 

Undersökningsområdet 

Allmän områdesbeskrivning 

Undersökningsområdet är beläget väster om Storuman i Västerbottens län.  Arealen är 

omkring 50 km2 och området avgränsas i SO av Skikkisjöns södra del och i NV av 

Seveskollan. Avgränsningen har skett utifrån blockfyndets läge i förhållande till den 

dominerande isrörelseriktningen och bergartssammansättningen i skollorna nordväst om 

fyndplatsen.  Karta över undersökningsområdet presenteras i figur 2. 

 

Området är kuperat och präglas av flera långsträckta sjöar i NV-SO sträckning och 

myrområden i låg terräng.  Reliefen är omkring 500 meter (Vojmsjöns botten 280 m ö h – 

Storberget 783 m ö h.). Avståndet till kalfjäll är omkring 25 km. Större delen av 

undersökningsområdet ligger ovanför odlingsgränsen och det finns få bofasta. Delar av 

området är av riksintresse för rennäringen med avseende på flyttleder (länsstyrelsen, 2011). 

Naturreservaten Skikki- och Gråtanbergets naturreservat finns inom undersökningsområdet  

Berggrundsgeologi 

Undersökningsområdet ligger i den nedre delen av skollkomplexet som tillsammans bildade 

den Kaledoniska bergskedjan, Kaledoniderna (Loberg 1999, Fossen 2010). Längst i öster, i 

fjällranden, finns den autoktona enheten som består av sedimentära bergarter vilka är 

bildade på plats och bara är svagt påverkade av den senare överskjutningen av skollor under 

orogenesen (Fossen 2010). Följande beskrivning av berggrunden i området baseras på SGUs 

kartering i skala 1:50000 (Greiling och Zachrisson 1999): 

I öster finns förutom de autoktona sedimenten även äldre, 

paleoproterozoiska intrusiva bergarter. Västerut följer den 

undre skollberggrunden som är överskjuten över det 

autoktona underlaget. Undre skollberggrunden täcker en 

stor del av provområdet och består av sedimentära, 

klastiska bergarter och sedimentära karbonatbergarter 

som förekommer både omvandlade såväl som i primära 

sediment. Även sura till basiska intrusivbergarter 

förekommer. Vidare västerut överskjuts undre 

skollberggrunden av den mellersta skollberggrunden vilken 

har en mer varierad bergartssammansättning inom 

provområdet: klastiska, sedimentära bergarter i öster följt 

av omvandlade bergarter (gnejs, amfibolit och skiffer) i 

väster. En del granitiska intrusioner förekommer samt 

mindre basiska intrusioner. I områdets västligaste del 

överskjuts mellersta skollberggrunden av Seveskollan. 

Laisvall-typ av mineraliseringar (Pb-Zn) 

Laisvall- typ av mineralisering är en sulfidmineralisering 

med zinkblände(ZnxFexS) och blyglans (PbS) som 

huvudsakliga malmmineral. En genetisk modell för 

Laisvall malmen har gjorts av Richard m fl. (1979). 

Mineraliseringarna finns i de kaledonska autoktona 

enheterna. Strukturer som härletts till Kaledoniska 

orogenesen genomkorsar malmen vilket innebär att 

malmen bildades innan orogenesen. Bildningsmiljön har tolkats som en grund 
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sedimentbassäng med mycket organiskt material. Studier av blyisotoper tyder på att 

metallerna remobiliserats ifrån paleoproterozoiska S-granitoider då salt- och svavelhaltiga 

lösningar cirkulerat i sedimenten på omkring 4 km. djup.  (Richard mfl. 1981). 

Svavellösningarna antas ha innehållit zink initialt och senare övergått i bly, kalcit och fluorit 

(Richard mfl. 1981). Troligtvis har flera pulser av metallösningar förekommit. Metallerna har 

fällts ut i porutrymmen på sandsten som varit täckt av sediment med lägre permeabilitet. 

Fyndigheter av Laisvall- typ av mineraliseringar visas i figur 3.  

 

 
Figur 4. Skollberggrunden i undersökningsområdet. Brunt = äldre paleoproterozoiska 

bergarter, gulbrun = autoktont underlag, ljusgrå = undre skollberggrund, mellangrå = 

mellersta skollberggrund och mörkgrå = övre skollberggrund. De röda linjerna 

representerar gränser mellan tektoniska enheter. Stjärnan visar fyndplatsen för det 

mineraliserade blocket. Området i norr där Tertiäry minerals har undersökningstillstånd 

för Fluorit- och Zinkprospektering är markerat med röd, streckade linje. Kartan baseras på 

SGUs digitala berggrundskarta 23 G Dikanäs. 

 

 



 
 

5 
 

Bakgrund 
 

Storskalig glacial utveckling öster om fjällkedjan 

Den senaste istiden, Weichsel, varade från omkring 115 000 år sedan till 10 000 år sedan 

men glaciationer har förekommit och varit viktiga för den geomorfologiska utvecklingen i de 

skandinaviska fjällen under de senaste 2,75 miljoner åren (Kleman och Stroeven 1997). 

Fennoskandia har varit nedisat omkring 40 gånger under denna tidsperiod (Kleman m. fl. 

2008).   

 

Den vanligaste typen av glaciation har varit fjällcentrerade istäcken, MIS (mountain centered 

icesheets) med isdelare i fjällen (Kleman m fl. 1997), eftersom fuktiga västvindar och 

resulterande snöansamlingar på östsidorna av fjällen är fördelaktiga för bildning av 

fjällcentrerade istäcken under perioder med kallare klimat (Fredin 2002). Öster om 

fjällkedjan finns en smal region som präglas av överfördjupade dalar och långa, smala sjöar 

vilka har bildats genom upprepad glacial erosion från MIS- typ av istäcken (Rudberg 1992, 

Kleman och Stroeven, 1997 Hättestrand, 1998 och Kleman mfl. 2008). Regionen kallas 

förfjällsregionen (Hättestrand, 1997) och representerar troligtvis den östliga 

utbredningsgränsen för MIS-typ av istäcken (Rudberg 1992, Kleman mfl. 1997 och Fredin 

2002).   

 

De termala regimerna under MIS är mer 

komplexa än för stora istäcken och till 

stor del topografibundna; hög terräng var 

isfri eller hade tunna kallbaserade 

istäcken medan isen var varmbaserad i 

dalgångarna där utlöparglaciärer och 

isströmmar bildades (Kleman och 

Stroeven, 1997). Typisk geomorfologi i 

förfjällsregionen är rogenmorän, laterala 

smältvattenrännor och lineationer av 

fluting-typ (Hättestrand 1998). Den 

glaciala erosionen är märkbar i 

landskapet genom branta bergskanter 

(flygg) längs dalsidorna och djupet på 

sjöarna; Vojmsjön i undersöknings-

området har ett djup av 130 meter.   

 

Den senaste deglaciationen var mycket 

snabb. Fredin (2002) menar att 

isotopstudierna som gjordes av Kleman 

mfl. (1997) bevisar att isdelaren aldrig 

hann flyttas tillbalka till fjällkedjan 

varför ett fjällcentrerat istäcke inte 

förkom under avsmältningsfasen av den 

senaste istiden.   

 

 

Figur 5. Området öster om fjällkedjan som 

präglats av glacial erosion. Det markerade 

området sammanfaller med Hättestrands (1998) 

beskrivning av förfjällsregionen. Bild från Fredin 

(2002). 
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Material och metod 
 

Kartmaterial och inledande arbete 

Området täcks av kartbladet 23G Dikanäs. Detta kartblad finns inte i utgivet i Lantmäteriets 

serie Terrängkartan 1:50000, vilket gjorde att den äldre utgåvan Fältkartan 23G Dikanäs från 

1978 har används i inledningsarbetet. Senare hämtades den aktuella kartan från Digitala 

Kartbiblioteket och kunde användas i det geografiska informationsprogrammet ArcGIS. 

Området är som tidigare nämnts inte kvartärgeologiskt karterat av SGU, men en 

berggrundsgeologisk kartering har genomförts 1999 och presenteras i SGUs serie Ai nr 122-

125 (Greiling och Zachrisson, 1999). Dessa kartor är i skala 1:50 000. Ett avtal med SGU 

upprättades så att berggrundskartorna Ai 122-125 kunde användas digitalt i ArcGIS. Det 

digitala formatet visade sig innehålla mer information än papperskopiorna. Det inledande 

arbetet fokuserade till att ta fram information om andra undersökningar i samma område. 

För detta gjordes sökningar i SGUs digitala prospekteringsdatabas, SGUs biblioteks databas 

och databaser för vetenskapliga artiklar.  Därefter besöktes Bolidens prospekteringsarkiv och 

kartarkiv. Även SGUs prospekteringsarkiv i Malå besöktes för att vara säker på att ingen 

rapport fanns som inte hunnit bli digitaliserad. Geologerna i Malå hjälpte även till med att få 

en överblick över fynden av block i mineraljaktens regi. Flygbilder över området finns i 

samlingarna hos instutitionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet 

(EMG). Flygbilderna är i skala 1:20 000. Fältkartan 23G Dikanäs (Lantmäteriet Edition 1, 

1978) kopierades i svartvitt för att kunna rita in kvartärgeologiska former under 

flygbildstolkningen. Jordarter och geomorfologi tolkades med Wild Heerbrugg ST4-4303 

Stereoskop. De olika formerna fördes sedan in digitalt på kartan från digitala kartbiblioteket. 

Detta skedde till viss del parallellt med flygbildstolkningen. Ett höjdraster sammanfördes 

med GIS kartan vilket gjorde det möjligt att se topografin med en upplösning på 1 m.   

Fältundersökningar 

Fältundersökningarna genomfördes under en vecka i mitten av augusti 2011.  Förutom 

geomorfologisk rekognosering i området, hade fältundersökningarna fyra syften:  

 

1. Verifiering av resultat från flygbildstolkningen  

2. Inhämtning av moränprov för petrologisk analys  

3. Riktningsanalyser av partiklar i bottenmorän  

4. Isräffelmätningar  

 

För att bedöma jordarter och morfologi grävdes gropar för att avgöra vilket material lokalen 

bestod av. Området beskrevs och fotades. Beskrivning av kornstorlek i jordarter anges enligt 

SS-EN ISO 14 688-1 (2002). Koordinater anges i koordinatsystemet SWEREFF 99 TM. 

 

Moränpetrografi och avrundningsgrad 

Moränpetrografisk analys utfördes i syfte att bedöma moränmaterialets transportlängd och 

transportriktning. Proven kom samtidigt att analyseras med avseende på kantighet för att se 

om det fanns någon generell trend i området. Då proven inte är från samma typ av morän är 

avrundningsgraden olämplig att använda som genesindikator.  

 

Varje moränprov (totalt 9 stycken) bestod av omkring 300 partiklar i storleken 16-32 mm. 

Provens och partiklarnas storlek följer rekommendationer av Evans och Benn (2004). 
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Figur 7. Stenar under sortering för 

moränpetrografianalys och 

avrundningsgrad. 

Provlokalerna bestämdes för att täcka in den del av provområdet som ligger i sektorn av den 

dominerade isrörelseriktningen nordväst om det mineraliserade blocket. För att undersöka 

om det förekom skillnader i moränsammansättningen togs prov ifrån olika moränformer. 

Lokalerna visas grafiskt i figur 11. 

 

För att analysera bergartsammansättningen gjordes ett schema med förekommande 

bergarter utifrån SGUs berggrundskartering (Greiling och Zachrisson, 1999). Partiklarna i 

proven sorterades som magmatisk, sedimentär eller omvandlad och därefter i undergrupper 

och fick slutligen en sifferkombination som representerade grupp och undergrupp. 

Nummersystemet som konstruerades visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Nummersystem för kategorisering av de ingående bergarterna i moränproven.  

Magmatisk (1) Sedimentär (2) Omvandlad (3) 

Diabas (1.1) Karbonathaltig (2.1) Gnejs, skiffer, amfibolit 

(3.1) 

Mafisk vulkanit (1.2) Kvartsit/Sandsten vit/grå (2.2) Svagt omvandlad 

amfibolit  (3.2) 

Mafisk intrusiv (1.3) Kvartsit/Sandsten röd (2.3) Glimmerskiffer (3.3) 

Sur – intermediär vulkanit 

(1.4) 

Lerskiffer (2.4)  

Sur – intermediär intrusiv 

(1.5) 

  

 

Bedömningskategorierna vid avrundningsbestämningen var väl rundad, rund, avrundad, 

något avrundad, kantig och mycket kantig efter Evans och Benn (2004).   

 

Hela provet tvättades och lades i en hink. Från hinken 

togs knytnävsstora delprov upp och analyserades tills 

det totala antalet uppgick i omkring 300 partiklar. Alla 

stenar som togs ur hinken analyserades även om 

antalet redan nått 300.  Stenarna i hinken togs upp 

slumpvis. I figur 7 visas materialet för analys.   

 

För att få en uppfattning av transportlängden 

studerades moränproven med avseende på 

granitoider. Granitoider är goda indikatorbergarter för 

transportlängd i området då de endast förekommer på 

ett par lokaler i områdets västra del och inte kan 

sammanblandas med andra bergarter. Den 

procentuella andelen av granitoider i proverna öster 

om intrusionerna ger en indikation av 

transsportlängden. 
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Figur 8. Blottlagd hällyta, tvättad och redo 

för isräffelmätningar. 

 

Partikelorientering 

På två lokaler där jordarten var flygbildstolkad som bottenmorän gjordes partikelorientering 

i moränen. På varje provlokal mättes stupningsriktning och stupning av 50 st. partiklar. 

Enligt kriterier från Evans och Benn (2004) valdes partiklar som var mellan 2 till 10 cm och 

hade ett längd:bredd förhållande av 1:1,5. Partiklar som låg i anslutning till större stenar 

uteslöts. Riktningsinformationen behandlades sedan i en equal-area plot med programmet 

GeoOrient version 9.4.5 (Holocombe, 2010) för att grafiskt visa riktningarna.  

 

Isräfflor 

Isräfflor mättes på 5 lokaler, se figur 17. Som underlag för lämpliga lokaler användes SGUs 

karta över hällar som fanns med som ett tillägg till den 

digitala berggrundskartan. På varje lokal skalades färsk 

hällyta fram genom att gräva eller rulla av vegetation. 

Hällen tvättades sedan med vatten och borste innan 

sökandet efter isräfflor kunde starta, se figur 8. 
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Resultat 

Glacialgeologisk beskrivning av området 

Kvartärgeologiska kartan visas i figur 11. 

Storskaliga glaciala former 

De fyra sjöarna Vojmsjön, Skikkivattnet, Lubbträsket och Långvattnet i 

undersökningsområdet är alla smala, krokiga och långsträckta med en SV riktning. Vojmsjön 

är betydligt större än de andra sjöarna. Kalt berg med flyggbergstendenser där de övre 

delarna av bergssidorna som vetter mot dalgångarna är kraftigt eroderade, syns på flera 

ställen men är extra tydligt på västsidorna av Gråtanberget och Långvartsbergen liksom i 

dalgången söder om Bjurviken. Sydvästliga lineationer i kilometerskala förekommer i form av 

långsmala berg, bergdrumliner. Fina exempel kan ses kring sjön Skäggvattnet i områdets 

norra del. Lineationerna är överlag mer utpräglade i norr.  

 

Morän 

Karakteristiska moränformer är de utbredda fälten av Rogenmorän som förekommer i 

områdets dalgångar. På en del platser, exempelvis vid Skikkibäcken, syns en övergång mellan 

rogenmorän och flutings på lite högre positioner i terrängen. Förändringen är successiv över 

en kort sträcka. Längdaxeln ändrar riktning nära 90° (rogenmorän 58°/238°, flutings 

330°/150°) efter endast hundra meters övergång, se utsnitt ur jordartskartan (figur 9). Kring 

den namnlösa höjden Kullen söder om Daikansjön vrider ryggarna runt höjden på bägge 

sidor, se utsnitt ur jordartskartan (figur 10). 

 
 Figur 9. Övergång mellan rogenmorän och flutings på Stormyran. Bakgrundskarta 

från Digitala kartbiblioteket (medgivande nr. 2011/0098). Hällar från SGUs digitala 

berggrundskarta 23G Dikanäs.  
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Vid Skikkisjöns norra strand i sadeln mellan Kalvberget och Högliden finns ett 2 km. 

utsträckt dödisområde med flera branta moränkullar som är 8-10 meter höga och 25-50 

meter i diameter. Ett mindre antal moränkullar iakttogs även i områdets norra del ovanför 

Daikansjön. Dödisområden utan stora moränkullar finns söder om Gråtanberget, bl.a. vid 

Nymyran. 

Flutings förekommer i fyra svärmar med något olika riktning inom området; de som tidigare 

nämnts mellan Skikkibäcken och Vojmsjön, två svärmar i norra delen av Lubbträsket och ett 

större område sydväst om Gåtanberget.  

 

På toppen av de höga och flacka bergen Gråtanberget ( 783 m ö h) och Hidberget (737 m ö h) 

flygbildstolkades två serier av ändmoräner. Ändmoränen på Gråtanberget är besökt i fält och 

verifierad av Rolf Zale.  

 

Glacio-fluviala former 

Stora mängder isälvsmaterial finns avsatt i en sandur söder om Skikkiberget. Sanduren har 

två armar, en mot Skikkisjön och en mot dalgången nedanför Lubbträsket. Sandur-fältet 

verkar fortsätta längs dalgången utanför undersökningsområdet. I utkanten av sanduren, i 

slänten till Skikkisjöberget finns markerade, slingrande ryggar och kittel-hål vilket ger 

området kame-karaktär.   Ifrån Lubbträskets södra vik löper en mindre, delvis fraktionerad 

isälvsås ner mot sanduren. Åsen syns inte i sandurområdet, men fortsätter på andra sidan 

dalen, öster om Nymyran där den omväxlande är mycket tydlig eller består av flera små 

Figur 10. Rogenmorän vrider runt Kullen vid Daikanbäcken. Bakgrundskarta från 

Digitala kartbiblioteket (medgivande nr. 2011/0098). Hällar från SGUs digitala 

berggrundskarta 23G Dikanäs.  
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ryggar med dödisgropar emellan. En mindre ås finns även i fältet av transversella 

moränryggar söder om Bolltjärnen. 

 

Vid Skikkisjöns västra strand, i sadeln vid Skobbegattsjön och delvis ned i slänten mot 

Vojmsjön finns isälvsmaterial med stora block. Rundade block består av amfibolit och 

glimmerskiffer och kantigare block består av sandsten och konglomerat.  I slänten 

förkommer materialet i små högar med delvis lobformat utseende . 

 

Ett antal fluviala rännor löper från Lubbträsket igenom och på kanten av sanduren. Korta 

fluviala rännor syns även på Skikkisjöns östra strand och längre ned i dalen mot Gråtansjön.   

Laterala smältvattenrännor syns på flera platser i området, framför allt i de norra delarna. 

Kring Skikkisjön finns laterala smältvattenrännor högre upp på Skikkisjöbergets sydost sida. 

Rännorna följer södra delen av Lubbträskets dalgång mot sammanstrålningen till Skikkisjöns 

dalgång. 
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Figur 11 a) kvartärgeologiska kartan över områdets norra del. 

Siffrorna visar respektive provlokals position i området. Rutnätet  är 10 x 10 km och är orienterat 

mot norr. Bakgrundskarta från Digitala kartbiblioteket (medgivande nr. 2011/0098). Hällar från 

SGUs digitala berggrundskarta 23G Dikanäs.  
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11 c 
 

 11b) kvartärgeologiska kartan över områdets södra del, c) förstoring av områdets södra del. 

Siffrorna visar respektive provlokals position i området. Rutnätet i b) är 10 x 10 km och orienterat 

mot norr. Bakgrundskarta från Digitala kartbiblioteket (medgivande nr. 2011/0098). Hällar från 

SGUs digitala berggrundskarta 23G Dikanäs.  
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Beskrivning av besökta lokaler 

p = partikelorientering, mp= moränpetrografi, o = observation  
Lokalerna är markerade med respektive nummer på jordartskartan (figur 11). 

 

Lokal 1 (p, mp)  

553874 E, 7238449 N 

Lokalen är belägen nära gränsen till kalfjäll i högt upp i en sydostlig (114°-294°) slänt av 

bottenmorän. Lokalen ligger i förlängningen till en bergdrumlin och planar ut vid 

Daikansjön. Närmare sjön syns flera stora moränkullar. Moränen på platsen är osorterad. 

Partikelorienteringen gjordes i en skärning på 1,5 meters djup.  

 

Lokal 2 (mp) 

558239 E, 7230692 N 

Lokalen är belägen i ett låglänt myrområde på toppen av en tydlig rogenmorän väster om en 

mindre namnlös höjd (hädanefter refererad till som Kullen). Kullen ligger mitt i ett stråk av 

rogenmoräner som sträcker från Daikansjön i NV till Skikkisjön i SO. Ryggarna vrids runt 

Kullen (se figur 10). Rogenmoränen är 5-6  meter hög och innehåller stor del grovsand och en 

del sten.   

 

Lokal 3 (mp) 

559287 E, 7231456 N 

Toppen av Kullen (540 m ö h). Moräntäcket på kullens topp är helt slätt, med enstaka stenar 

och mindre block. Moränen är sandig med låg andel grus. Inget kalt berg iakttogs, men 

grundvattenytan fanns på endast 20-30 cm djup varför jordtäcket troligtvis är tunt. 

 

Lokal 4 (mp) 

561232 E, 7232086 N 

Rogenrygg öster om Kullen. Rogenryggen är mycket tydlig, omkring 10-12 meter hög med 

block i de nedre delarna. Moränen är osorterad och stenig med en del kantiga - avrundade 

block på ytan.  

 

Lokal 5 (mp) 

564825 E, 7224035 N 

Mindre drumliniserad rygg (fluting) på en mycket stor myr där landskapet växlar från att 

vara drumliniserat i myrens västra del till att vara starkt präglat av rogenryggar åt nordväst 

(figur 9). Flutingens höjd över myren är ca 0,5 meter och moränen är rikblockig. Blocken är 

kantiga – något avrundade.  

 

Lokal 6 (mp) 

564940 E, 7225118 N 

Lokal på en 6 m hög rogenrygg på samma myr som nr. 5. Rogenmoränen innehåller osorterat 

material med mycket sand och grus och mindre mängd något avrundade stenar.  

 

Lokal 7 (p,mp) 

Provpunkten är belägen väster om Skikkisjöns nordvik högt upp på Sundbergets förlängda 

nordrygg. Provpunkten ligger något nedanför ryggen, i sluttningen ned mot Skikkisjön 

(48/228°). Bottenmorän täcker hela höjden. Inga block eller former förekommer. Moränen 
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är osorterad och innehåller mycket finmaterial. Torrsprickor i moränen iakttogs nära 

provpunkten. Partiklarna till riktningsanalysen inmättes på 20-30 cm djup. 

 

Lokal 8 (mp) 

Flack yta norr om det mineraliserade blocket mellan rogenområdet NV om Skikkisjön och 

dödisområdet i söder. Sandig morän utan speciella former med en del sten, men utan större 

block.  

 

Lokal 9 (mp) 

Dödisområde vid det mineraliserade blocket på Skikkisjöns nordöstra slänt. Stora 

moränkullar med branta sidor präglar området som lutar kontinuerligt, men svagt mot 

Sikkisjön.  Moränkullarna är 25-50 m i diameter och 5-10 m höga (figur 12b). Materialet är 

avrundat till runt och moränen innehåller mycket sand och grus. Blockfrekvensen är mycket 

låg i hela området. Förutom det mineraliserade blocket iakttogs endast två mindre block 

(sandsten) på platsen. Blocken ligger ovanpå moränen. Häll av vittrad alunskiffer iakttogs 

söder om provpunkten.  

 

Det mineraliserade blocket är något avrundat och består av vit kvartsit med 

sulfidimpregnation.  Blocket är 1,5 – 2 m2 och har spruckit i tre delar. Blocket ligger på en 

flack yta ovanpå underlaget som moränkullarna reser sig i från. Provet till moränpetrografin 

är taget i anslutning till blocket. 

 

Lokal nr.10 (o)  

Isälvsmaterial vid Skobbegattsjön, på sadeln vid Skikkisjöns västliga strand. 

Mycket exponerat material finns längs en skogsbilväg vid Skobbegattsjön. Nära sjön är 

moränen sandig. Sanden var uteslutande fin- och mellansand, helt utan finare fraktioner. 

Stenar/grovgrus i storleken 5-7 cm är väl avrundade, men även stora block som är nästan 

helt runda förkommer.  De helt rundade blocken består av diabas, amfibolit, glimmerskiffer 

och ett matrixstött, ljust konglomerat som förekommer ganska rikligt på lokalen. Stora, 

kantiga block av sandsten/kvartsit och skiffer finns också.  Vid en vägskärning en bit från 

sjön är moränen fortsatt mycket sandig, omkring 70% stenarna i alla storlekar är runda och 

innehållet av fjällbergarter som glimmerskiffrar, amfibolit och gnejser är högt (figur 12c).  

 

Lokal nr. 11 (o) 

Sandur vid Rådlösmyran 

Området täcker hela dalgången söder om Skikkisjön, men är delvis försumpat i dalens 

djupaste delar. Materialet består av grovsand och avrunda – rundade grovgrus/stenar i 

storleken 5-7 cm. Materialet är mycket likt det som hittades i skärningen vid åsen på lokal 14. 

Alla typer av bergarter finns representerade bland de avrundade stenarna. Många är typiska 

fjällbergarter som gnejser och glimmerskiffrar.  Flera platålika höjder med 35° rasvinkel 

finns, (figur 12d) Större block som ofta överstiger 1 m3 ligger ovanpå ytan, ungefär 1 block per 

10 m2. På högre höjd längs Skikkibergets slänt finns flera dödisgropar och små, vindlande 

sandiga ryggar som i stort följer bergssidan.  

 

Lokal nr. 12 (o) 

Torrfåror vid Dankesmyran 

Fårorna syns tydligt på flygfoto men är svåra att se i fält. Troligtvis därför att de är breda (20 

m) men utan skarpa kanter. Avrundningen av kanterna kan komma av hyggesplöjning som 
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har förekommit i området. Bäcken rinner i en fördjupning som inte är speciellt djup, men 

betydligt bredare än den nuvarande bäcken. 

 

Lokal nr. 13 (o) 

Dödismorän vid Nymyran 

577394 E, 7206374 N 

Morän med stor andel vittrad och spröd alunskiffer. Övrigt moräninnehåll är kantiga 

kvartsiter och ett kantigt, rött, klaststött konglomerat. Moränen innehåller mycket 

finmaterial och fåtaliga block som ligger både nedbäddade och på moränytan. 

Moränformerna är små undulerande kullar, inte mer än 4 m höga.  

 

Lokal nr. 14 (o) 

577797 E, 7207168 N 

Rullstensåsen vid Nymyran 

En mindre ås med delvis starkt utpräglad åsform framförallt där åsen löper mellan myren 

och sjön (figur 12e.) Åskrönet reser sig brant från myr- och sjöområdet och är som mest 

omkring 10-12 m högt. Delvis finns ingen huvudrygg då åsen består av flera små vindlande 

ryggar med dödisgropar emellan. Där skogsbilvägen går över åsen är åsmaterialet exponerat. 

Det består av rundade stenar, isälvsgrus och sand (figur 12a.)  

 

Beskrivning av lokaler med riktningsbestämda isräfflor 

Lokalerna är markerade med respektive nummer på kartan i figur 17. 

 

Lokal nr. 1 

N: 1542307, E: 6353372 

Häll av mörk kvartsit i slänt ned mot Vojmsjön. Flera räfflor i riktningen 340/152, en 

avvikande i riktningen 348/168°. Inga korsande räfflor. 

 
Lokal nr. 2  
N: 1553641, E: 6353680 
Häll i dalstråket ovanför Skäggvattnet, väster om lokal 107. Matrixstött, polymikt 
konglomerat med avrundade klaster. Hällen är polerad med isräfflor i riktningen 86/266°. 

Lokal nr. 3   

N: 1549556,  E: 6354343 

Häll av mörk kvartsit, polerad i riktningen 279/99° i dalstråket ovanför Skäggvattnet. Två 

serier isräfflor i riktningarna 335/155° och 279/99°. Inga korsande räfflor.  

 

Lokal nr. 4  
N: 1551366 E: 6340629 
Ljus kvartsit på platån ovanför Vojmsjön i höjd med Vikenviken. Fyra isräfflor i riktningen 
334/154°. 
 

Lokal nr. 5  

N: 1559986, E: 6342231 

Större, avrundad häll av ljus sandsten nordost om Lubbträsket. Isräfflor i riktningen 

304/124°. 
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Moränpetrografi  

Resultaten ifrån moränpetrografin presenteras i figur 16.  Generellt minskar andelen 

omvandlade fjällbergarter (glimmerskiffer, amfibolit, gnejs och skiffer) österut där 

sandstenar dominerar. Skiffrar finns både i seveskollan och i mellersta skollberggrunden. 

Vilken skolla de olika skiffrarna tillhör är svårt att bedöma.  

 

Endast 4% av stenarna i provet (lokal nr. 1) som togs rakt ovanför garanitoid-berggrunden 

var av det ursprunget (figur 13). Vid prov 2, väster om Kullen och 9 km. söder om källan, var 

granitoidinnehållet en fjärdedel. Andelen granitoider minskar i proven österut.  Vid 

provpunkt 5, 17 km sydost om källan vid provlokal 1 sjönk granitoid innehållet till 2%, även 

här med en minskning i provlokalerna österut. 

 

De stora blocken av omvandlade fjällbergarter som hittades vid Skobbegattsjön är 

transporterade minst tre mil ifrån mellersta skollberggrundens omvandlade enheter (se figur 

4) och de fjällbergarter som fanns vid sanduren är transporterade ytterligare ett par 

kilometer.  

 

Avrundningsgrad 

Den generella trenden i undersökningsområdet är att den relativa mängden runda eller 

avrundade partiklar i moränproven är högre i områdets övre delar. Proven vid Skikkisjöns 

östsida utskiljer sig från trenden genom att de innehåller mer avrundade partiklar än proven 

ovanför. Cirkeldiagram som visar avrundningssammansättningen i moränproven visas över 

respektive provlokal i figur 15. 

 

Isräfflor 

Isräfflorna uppvisar ingen enhetlig riktning. På flera ställen (Södra Vojmsjön, Lubbträsket 

och en av räfflorna vid Skäggvattnet) är räfflorna parallella med dalgångarna. Isräfflorna vid 

Vojmsjöns norra observationspunkt är av en mer nordlig karaktär. På två lokaler hittades 

isräfflor med olika riktning. Tyvärr förkom inga korsande räfflor varför relativ ålder kan inte 

bestämmas.  

 

Partikelorientering av morän 

Partikelorienteringarna gjordes på lokal 1 och 7.  Stereoplotterna indikerar brant lutning och 

stor spridning i riktningar vilket illustreras i figur 14. 
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Figur 12. a) Åsmaterial vid Granmyran (lokal 

14).  

b) Moränkulle vid lokal 9. Erosion från en bäck 

avslöjar kullens innehåll. 

c) Exempel på olika fjällbergarter hittade vid 

Skobbegattsjön (lokal 10 ).  

d) Platåformad höjd vid lokal 11. 

e) Åsen vid Granmyran sedd österifrån (lokal 

14). 

 

c) d) 

b) 
a) 

 

e) 
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Figur 14. Partikelorientering i morän från lokal 1 (höger) och 7 (vänster).  

 

Figur 13. Andel (%) granitoider i moränprov.  De orangea fälten är sura intrusioner 

(granitoider) i mellersta skollberggrunden. Seveskollan visas i gul färg. 
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Figur 15. Avrundningsgrad av partiklar i moränpetrografiprov presenterade lokalvis. 
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Kvarts 

Mafisk vulkanit 

Mafisk intrusiv 

Sur-interm.vulkanit 

Sur-interm. intrusiv 

Sandsten/kvartsit 

vit/grå 

Sandsten/kvartsit röd 

Lerskiffer  

Gnejs, skiffer, amfibolit 

Svagt folierad amfibolit 

Glimmersiffer 

Figur 16.  Bergartsfördelning av partiklar i moränpetrografiprov presenterade lokalvis. 
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Figur 17.  Uppmätta isräfflor presenterade lokalvis. 
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Diskussion 
 

Undersökningsområdets långsträckta sjöar som på sina håll uppvisar branta bergssidor av 

flyggbergstyp stämmer väl med Hettestrand (1998) och Rudbergs (1992) beskrivning av 

förfjällsregionen. 

 

Bergdrumliner, isräfflor och flutings är alla orienterade i NV-SO riktning och inga former 

som tyder på isriktningar mot nordväst hittades. Den glaciala transporten i området är också 

helt dominerad av isrörelse mot sydväst – med ett undantag: Om det mineraliserade blocket 

ursprungligen är från de autoktona enheterna sydväst om fyndlokalen är blocket ett bevis för 

istransport under en östlig isdelare.  Alla övriga resultat tyder dock på att landskapet är 

format då isdelaren befann sig väster om området, vilket den gjort under flera MIS- typ av 

istäcken och vid uppbyggnads - och slutfaserna av de fullstora Fennoskandiska istäckena 

(Rudberg 1992, Kleman och Stroeven, 1997 Hättestrand, 1998 och Kleman mfl. 2008).   

 

Fredin (2002) bedömer att den glaciala erosionen i förfjällsregionen är hög. 

Undersökningsområdet är inget undantag: bergen längs dalgångarna uppvisar kala branter 

(flygg) och överfördjupningen av Vojmsjön och Malgomajsjön är över 100 meter. Enligt 

erosionsmodellerna som gjordes av Kessler mfl. (2008) tyder detta på att ishastigheten varit 

betydligt högre i sjöarnas dalgångar än i närliggande terräng, som inte uppvisar tecken på 

kraftig glacial erosion. Högre ishastighet i dalgångarna innebär att material transporterats 

snabbare och därmed längre än material i de omkringliggande områdena.  Fördelningen av 

granitoider i moränproven uppvisar längre transport närmare Vojmsjödalen (figur 13.) Detta 

indikerar olika ishastigheter och tyder på att isen rört sig mot höghastighetsområdena i 

dalgångarna från områden med lägre flödeshastighet. Utlöparglaciärer måste ha existerat i de 

större dalgångarna för att medge en så stor förändring i isflödeshastighet (jmf. Paterson 

1994) 

 

Kessler mfl. (2008) hävdar att topografisk styrning av isflöden är viktiga för glacial erosion. 

Då utlöparglaciären i Vojmsjödalen varit tillräckligt stor och nått över höjden (460 m ö h) 

som delar Skikkisjön från Vojmsjön, kan topografisk styrning av isflödet i Vojmsödalen gjort 

att delar av isflödet länkats runt Sundbergets östsida för att flöda genom Skikkisjöns dalgång. 

Följande fakta stödjer en sådan teori: 

 

 Parallellorienteringen av isräfflor med dalgångarnas riktning indikerar att isflödena 

styrts av topografin. 

 

  Andelen långtransporterade bergarter i sanduren nedanför Skikkisjön och på sadeln 

vid Skobegattsjön är högre än andelen långtransporterade bergarter i dalen ovanför 

Skikkisjön. Den större materialtransporten till Skikkisjön måste därför ha skett söder 

om dalgången.  

 

 Den topografiskt låga (460 m ö h) ryggen vid Skikkisjöns nordvik är den enda 

öppningen mot Vojmsjödalen eftersom att Skikkisjön gränsar till det höga 

Gråtanberget.      

 

Lubbträsket och Skikkisjön finns på varsinn sida av det branta Skikkiberget, vilket måste ha 

fungerat som isflödesdelare då utlöparglaciärer fanns i området. Bägge sjöarnas dalgångar 
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kan kopplas ihop topografiskt till Vojmsjödalen över det flacka området norr om 

Skikkiberget. Det är därför möjligt att utlöparglaciären i Vojmsjön även påverkade isflödet i 

Lubbträsket. I Figur 18 illustreras hur den topografiska avlänkningen mellan Vojmsjön, 

Skikkisjön och Lubbträsket kan fungera. 

 

 
 

 

 

 

Skikkisjön ligger högre i topografin än Vojmsjön (460 respektive 410 m ö h ), varför 

avlänkningen från Vojmsjöns isflöde måste upphört då isvolymen i Vojmsjön minskade 

under deglaciationen. När isen i Skikkisjön förlorade kontakt med Vojmsjödalen minskade 

ishastigheten och glaciären omvandlades till smältande dödis som avsatte sadurfältet i 

dalgången nedanför Lubbträsket och Skikkisjön. Kamebildningarna och moränkullarna 

antyder en uppsprucken dödis med delvis begravda isstycken (Glasser och Bennet 2009). En 

dödis bildades sannolikt även i lä av Gråtanberget vilket formade det kulliga dödisområdet 

vid Nymyran.  

 

De laterala smältvattenrännorna på Skikkibergets sydsluttning tyder på att det förekom 

vattenavrinning ovanpå isen i ett tidigt stadium, kanske då isen fortfarande var kallbaserad 

och impermeabel (jmf. Hättestrand 1998). Därefter övergick isen till att dräneras subglacialt 

där den största dräneringskanalen representeras av rullstensåsen som löper från Lubbträsket 

vidare söderut (jmf. Boulton mfl. 2009). På båda sidor om dalen där åsen förekommer är det 

uppenbart att de smältvattenrännorna och åsen inte samexisterar. Åsen verkar bara finnas 

där topografin är relativt smal och djup, troligtvis därför att dräneringsmönstret under isen 

inte var gynnsamt för åsbildning när topografin blev flackare (jmf. Boulton mfl 2009). Det är 

möjligt att det avsattes en ås som sammanbinder de två åsstråken norr och söder om 

Skikkisjöns dalgång, men att åsen förstörts eller överpräglats av sanduravsättningen.  Det 

Figur 18. Avlänkning av Vojmsjöns utlöparglaciär till 

Skikkisjön och Lubbträsket 
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finns ingen ås i Skikkisjöns dalgång, här är topografin betydligt flackare och troligtvis fanns 

ingen utpräglad huvudavvattningskanal där det var möjligt att bilda en ås. 

 

Rogenmorän är och har varit en gåta för geomorfologer och kvartärgeologer ända sedan 

ryggarna beskrevs första gången, då som ändmoräner av Fröding (1925). I 

undersökningsområdet täcks samtliga flacka dalstråk på platåerna mellan sjöarna av 

rogenmorän. Bildningssättet är därför en viktig nyckel för förståelsen av 

undersökningsområdets glaciala utveckling. 

Gemensamt för dagens teorier är att moränryggarna har bildats i övergången mellan 

kallbaserad och varmbaserad is (Hättestrand 1997, Möller 2005,). Möller (2005) menar att 

rogenmorän bildas av deformation av äldre ablationsmoräner och att deformationens sista 

steg är bildandet av flutings om isen är varmbaserad nog länge. Förklaringen om 

omvandlingen från en transversell moränrygg till en linjär fluting liknar området kring 

Skikkibäcken där en sådan övergång kan ses med flutings närmare Vojmsjön och 

transversella ryggar längre österut (figur 9). Kornstorlekssammansättningen i rogenmoränen 

var överlag sandig, vilket kan indikera ett ursprung från ablationsmoräner.  

 

Stokes m fl. (2007) har inverterat bildningssättet för en del av ryggarna till deformation av 

underlaget i övergången från varmbaserad till kallbaserad is. Stokes m fl. (2007) beskriver 

rogenmorän ovanpå stråk av avstannade isströmmar och argumenterar att avstanningen 

leder till minskad temperatur i underlaget och eventuellt återfrysning då de transversella 

ryggarna kan bildas.  

 

Teorierna från Stokes forskargrupp är applicerbara på undersökningsområdet: 

 

 Det snabbare isflödet i sjöarnas dalgångar gör att isen divergerar på platåerna mellan 

sjöarna.  

 

 Då isvolymen minskar under deglaciationen kan platåkonvergensen leda till 

återfrysning av isen mot underlaget,  

 

Formeringen av ryggarna kan då ha gått till enligt de deformations- och 

sedimentationsmönster som beskrivs av Möller (2005) och den drivande kraften bakom 

sedimenttektoniken förklaras av en avstannande isrörelse.  

 

Resultatet från partikelorienteringarna antyder deformation av moränen, då alla partiklar 

stupar mycket brant (figur 14). Från endast två prov är det svårt att formulera en teori kring 

deformationsorsaken. Eventuellt kan deformationen av den finkorniga moränen på 

provpunkt 7 vara relaterad till tjälprocesser. 
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Det mineraliserade blockets historia 

 

Berggrunden på fyndlokalen tillhör den undre skollberggrunden (fig. 4). Berggrundsskartan 

(Greiling och Zachrisson, 1999) särskiljer inte mellan de olika sedimentära bergarterna i den 

del av undre skollberggrunden det mineraliserade blocket finns, men då alunskiffer iakttogs i 

häll nära fyndlokalen och blocket består av kvartsit antyder de olika bergarterna att blocket 

är transporterat till platsen.   

 

För att diskutera områden för fastklyft för blockfyndet måste först längsta möjliga 

transportsträcka och transportväg utredas.  De undersökningsresultat som ligger till grund 

för en sådan utredning är följande: 

 

 Blocket är något avrundat, vilket tyder på mekanisk nötning då kvartsit är hårt. Det 

talar för att transporten varit basal, åtminstone delvis. 

 

 Blocket ligger ovanpå moränytan i ett område med stora moränkullar vilket innebär 

att blocket kan ha dumpats på platsen efter att ha transporterats englacialt. 

 

 Fyndlokalen har mycket låg blockhalt, men flera långtransporterade block i samma 

storlek finns vid Skobbegattsjön på andra sidan Skikkisjön (lokal 10), sydost om det 

mineraliserade blocket. De blocken är transporterade åtminstone 3 mil från nordväst. 

 

Eftersom att alla former och glacialt transporterat material i området (förutom det 

transporterade blocket) tyder på istransport mot sydost, bör blocket inte vara transporterat 

till undre skollberggrunden från den autoktona enheten sydost om fyndlokalen. Om 

mineraliseringen endast förekommer i det autoktona underlaget, vilket föreslås i den 

malmgenetiska modellen som gjorts av Richard (1979), betyder det att autoktona enheter 

förekommer NV om fyndlokalen. Detta skulle vara möjligt om de är glacialt frameroderade 

som i Singifönstret (Kebnekaisefjällen), beskrivet av Kulling (1964), men täckta av kvartära 

avlagringar eller vattenyta. I figur 4 syns smala band av frameroderat autoktont underlag i 

nedre delarna av Vojmsjön. Det kan finns på fler ställen utan att vara karterat av anledningen 

att det ligger under vatten. 

 

Tertiary minerals stora fluoritfyndighet i sandsten norr om undersökningsområdet är 

tveklöst mycket intressant eftersom att fluorit fanns tillsammans med bly-zink malmen i 

Laisvall och härrör ifrån samma bildningsprocess. Vid jämförelse av berggrundskartan och 

tertiary minerals undersökningstillstånd verkar fyndigheten finnas i det autoktona 

underlaget, som på platsen finns i en bredare sekvens än vid Vojmsjön (figur 4).  

 

Fluoritfyndighetens läge i det autoktona underlaget indikerar att det mineraliserade blocket 

också är av autoktont material. Sedimentet i undre skollberggrunden, liksom i det autoktona 

underlaget, består delvis av erosionsrester från de paleoproterozoiska graniter som tros vara 

källan till blyet i mineraliseringarna, det är därför möjligt att mineraliseringar av Laisvall-typ 

kan finnas i sandstenen från den undre skollberggrunden (Martinsson 2011, muntl.). Om så 

är fallet, och hänsyn tas till transportlängden för blocken vid Skobbegattsjön, blir den yttre 

gränsen för blockets transport samställd med gränsen mellan undre och mellersta 

skollberggrunden (figur4). Transporten kan dessutom vara mer sydostlig än den rådande 

isrörelsen genom avlänkningen av Vojmsjödalens isflöde mot Skikkidalen. 
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Slutsatser och förslag på vidare undersökningar 

 

Undersökningsområdet har präglats av MIS-typ av istäcke med isflöden i Vojmsjödalen och 

Storumandalen. Avlänkningar av Vojmsjödalens isflöde skedde till dalgångarna Skikisjön och 

Lubbträsket. Isflödena transporterade block åtminstonde tre mil österut.  Då iskanten 

retirerade formades Lubbträskåsen från en subglacial istunnel vid Lubbträsket. Under 

deglaciationen kom isen att koncentreras till de huvudsakliga isströmmarna vilket ledde till 

en minskad isrörelse i de mindre dalgångarna med döende glaciärtungor till följd. De två 

dödisarna var smältande, uppspruckna i kanterna och producerade stora mängder 

sedimenthaltigt vatten vilket bildade en sandur i dalgången öster om nuvarande Skikkisjön. 

Den brantare sluttningen upp mot Lubbträsket gjorde att vattnet till viss del transporterades 

i smältvattenkanaler med högre vattenhastighet. Den smältande isen i Skikkivattnet sprack 

upp på flackare områden där englacialt material ansamlades i stora moränkullar.  

 

För att ytterligare verifiera eller omforma den här modellen saknas en del information. 

Framförallt borde fler isräfflor riktningsbestämmas, gärna på den låga höjden norr om 

Skikkiberget där räfflor kan verifiera avlänkningsteorin. Det är ett problem att det i det här 

arbetet sker jämförelser mellan subjektiva uppskattningar och analysresultat; varför 

petrografiska analyser av materialet i sandurfältet och vid Skobegattsjön borde göras. Den 

största felkällan vad gäller moränpetrografierna är svårigheten att skilja mellan skiffrar ifrån 

de olika skollorna eftersom att de inte är beskrivna. En noggrannare kartering av 

bergartsammansättningen inom skollorna skulle därför ge bättre återkoppling till 

moränpetrografierna och säkrare bestämning av partiklarna i proven. Lateralmoräner på 

kanten till Skikkisjön och Lubbträsket skulle ge tyngd åt teorin om utvecklingen under 

deglaciationen.  

 

Bildningssättet för rogenmorän är nyckeln till att helt förstå processerna under 

deglaciationen.  Stokes mfl. (2007) teori som framförs här är inte undersökt under svenska 

förhållanden och är inte applicerbar på de kustnära formerna av transversella moränryggar 

(Niemiseltyp), vilket dock inte är ett problem för Möller (2005) som förespråkar att 

rogenmorän bildas polymorft beroende på hittills oklara faktorer. Deformationsorsaken till 

de brant stupande partiklarna i bägge partikelanalyserna behöver utredas vidare och kan 

bidra till ökad förståelse av områdets glaciala historia. 
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