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County  

 
Anna Lynam 
 
Abstract 
The purpose of this study was to map the distribution of till-covered eskers in the inland of 
Västerbotten County in northern Sweden. The top layers of big eskers along the valleys of Öre 
River, Ume River and Vindel River were investigated through shallow digging. Findings were 
investigated through field assessment and soil analysis and many locations with till-covered 
eskers have been identified in Västerbotten's inland in this survey. The till covering the eskers 
has probably been transported only short distances and has its origins in glacifluvial material. 
The pattern is not consistent and there are areas where till does not cover the eskers. This can 
be explained trough irregular till deposition or that the till has been washed away or 
alternatively that the upper layer that is interpreted as glacifluvial material actually is till that 
has only been transported for very short distances. The findings of till-covered eskers in 
Västerbotten means that the traditional view of the eskers originating from the last 
deglaciation (Weichsel 3) may need to be reviewed. Where overlaying till has been found on 
top of eskers it means that the eskers must have originated in an earlier glaciation than the 
last. Only one layer of till could be discerned on the eskers in the survey, so an explanation 
could be that the till formed during Weichsel 3 and that the eskers formed earlier by the 
deglaciation of Weichsel 2, but dating the layers in till-covered eskers is difficult. No 
transition zone between till-covered to not till-covered eskers was found in this study. 

Key words: Till-covered eskers, cold based deglaciation, late Weichselian, Västerbotten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under kvartär tid har Västerbotten troligtvis varit nedisat vid minst 40 tillfällen. Man är idag 
överens om att de flesta av landskapets huvuddrag bildades redan innan de kvartära 
nedisningarna, under tertiär tid. Huvuddragen har dock vidareutbildats av olika istider sedan 
dess (Bargel et al. 2006) och enligt Fredin et al. (2013) kan det vara så att 40 nedisningar 
skett i Norden under bara de senaste 1 miljoner åren. Dagens landskap och storskaliga 
glacialmorfologi är alltså ett kumulativt resultat av väldigt många nedisningar och 
interstadialer (Hättestrand 1998). Lokal morfologi och främst då glaciala depositionsformer 
tillskrivs ofta Weichsel och den senaste deglaciationen (Fredin et al. 2013). 

Stor del av landskapets utbildande har alltså skett under kvartär tid, men det finns även 
belägg för att de stora istäcken som kännetecknar kvartär tid också kan skydda 
underliggande områden och alltså motverka bildning av nya former (Fredin et al. 2013). De 
senaste årtiondena har man förstått sambandet mellan glaciärers basaltemperatur och deras 
påverkan på underlaget på ett nytt sätt (Fredin et al. 2013) och för att förstå 
glaciationshistorien är det viktigt med information om istäckens basala temperaturer 
(Borgström 1999). Varmbaserade isar glider över underlaget och kan deformera berg och 
jordarter och bilda nya former. Enligt Fredin et al. (2013) rör sig kallbaserade isar väldigt 
långsamt över underlaget och kan inte alls deformera eller erodera underlaget och Bergsma, 
Svoboda och Freedman (1984) beskriver hur kallbaserade isar rör sig genom inre 
deformation, inte basal glidning. Dessa icke-erosiva istäcken innebär därmed att markytan 
och tidigare spår kan bevaras och överleva nedisningar (Bergsma, Svoboda och Freedman 
1984, Fredin et al. 2013). Tack vare att man nått denna insikt så kan man forska om och 
förstå glaciala skeenden som är långt äldre än det senaste glaciala maximumet (Fredin et al. 
2013). 

Enligt Fabel et al. (2002) borde relikta områden kunna användas för att identifiera områden 
där inlandsisen varit bottenfrusen när man ska beskriva dess basala förhållanden i olika 
modeller för nedisning och landskapsutveckling. Laterala smältvattenrännor (Fredin et al. 
2013), Veikimorän (Hättestrand 1998), V- dalar, torsbildningar (Fabel et al. 2002) kraftigt 
vittrad bergrund (Borgström 1999) och ventifakter som vindslipade stenar och block (Bargel 
et al. 2006) kan och har använts för att identifiera var den senaste nedisningen varit 
kallbaserad. Det är dock ändå svårt att åldersbestämma dessa olika glaciala och ickeglaciala 
fenomen (Bargel et al. 2006). 

Landformer som indikerar varmbaserad is är främst subglaciala rullstensåsar, subglaciala 
smältvattenkanaler, glaciala lineationer och glacial erosion (Borgström 1999). Rullstensåsar 
bildas nära iskanten vid deglaciation och är viktiga indikatorer när man försöker återskapa 
deglaciationsförlopp (Fredin et al. 2013). Större rullstensåsar som vanligen följer 
dalgångarna framträder ofta tydligt i landskapet i Västerbotten (Bargel et al. 2006, 
Hättestrand 1998) och de flesta rullstensåsarna i Sverige tros ha sitt ursprung i den senaste 
deglaciationsfasen (W3) (Hättestrand 1998). 

I Norrbotten, norr om undersökningsområdet så har rullstensåsar daterats till att ha sitt 
ursprung i en tidigare Weichsel deglaciation (Hättestrand 1998, Lagerbäck 1988). Enligt 
Hättestrand (1998) påminner dessa åsars riktning och utseende om de påstått yngre åsarna 
söderut i t.ex. Västerbotten, och ingen tydlig övergång mellan dessa två områden har hittats. 
En övergångszon borde finnas vid Luleåälv men har inte identifierats pga. de olika 
åssystemens likartade morfologi (Hättestrand 1998). Något som tyder på att rullstensåsarna i 
Västerbottens inland skulle kunna vara bildade tidigare än W3 är att de på flera platser är 
överlagrade av moränlager. Man anser att de glacifluviala sedimenten på dessa platser borde 
vara avsatta i samband med deglaciationen av en tidigare inlandsis än den som avsatt det 
ovanlagrande moräntäcket (Bargel et al. 2006, Ek och Ransed 2010, Zale 2013 a). 
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Genom att undersöka var i ett område moräntäckta rullstensåsar finns så kan man även 
förstå var den senaste nedisningens (W3) deglaciation var kallbaserad. I områden som 
präglas av kallbaserad deglaciation är morfologin alltså inte kraftigt påverkad av W3 och 
genom att kartera dessa områden kan man få fram mer information om Pre-W3 morfologi.  

Övergången från moräntäckt till icke moräntäckt ås kan visa var gränszonen mellan 
varmbaserad och kallbaserad isfront under deglaciationsförloppet fanns. Detta är viktigt att 
undersöka för att förstå det senaste istäckets (W3) deglaciationsförlopp. Det är även av 
intresse att undersöka var denna övergång finns då den skulle kunna ge en säkrare 
begränsning av inom vilket område deglaciationen varit kallbaserad. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att kartera utbredningen av moräntäckta rullstensåsar i 
Västerbottens inland för att bättre förstå områdets glacialhistoria. 

Frågeställningar som ska besvaras är: 
Hur ser den ytliga lagerföljden ut i rullstensåsarna? 
Var i undersökningsområdet är åsarna moräntäckta? 
Vad har moräntäckta rullstensåsar i Västerbottens inland för betydelse vid tolkning av 
glacialhistorien i området? 
När i glaciationshistorien kan de olika lagrena i moräntäckta rullstensåsar bildats? 
Går det att finna en övergång från moräntäckt till icke moräntäckt ås och hur ser den i sådana 
fall ut? 

1.3 Områdesbeskrivning 

Undersökningsområdet (figur 1) omfattar Västerbottens län och har koncentrerats kring de 
stora dalgångarna längs Öreälven, Umeälven och Vindelälven.  

 

 
Figur 1. Karta över Västerbottens län i Sverige (Google Maps 2013), undersökningsområdet är markerat med svart 
linje.  
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I grova drag kan man säga att berggrunden i undersökningsområdet domineras av 1 700- 
1 900 miljoner år gamla svekofenniska bergarter (Bargel et al. 2006). Dessa består i 
Västerbotten till stor del av gnejsgranit och granit samt områden med metamorfa och 
sedimentära bergarter (Bargel et al. 2006, SNA 2009). Bergartsmorfologin karaktäriseras av 
bergkullslätter vilket varit en förutsättning för bildning av de storskaliga drumliner och andra 
lineationer som är en viktig del av den karakteriserande glacialmorfologin i området 
(Hättestrand 1998). Det prekvartära landskapets spricksystem och vittringsformer har haft 
stor inverkan vid bildning av glaciala erosionsformer som glaciala tråg och rundhällar 
(Ivarsson och Zale 1989).  
 

Från de stora sjösystemen i fjällen i väst så rinner de stora älvarna sydostligt mot den 
Bottniska viken. I huvudsak följer de samma fåror som de gjort sedan prekvartär tid men på 
vissa platser avlänkas de pga. kvartära avlagringar (Bargel et al. 2006). Reliefen kring 
Lycksele som ligger centralt i undersökningsområdet varierar mellan 300- 500 m.ö.h, och 
dalarna är vanligtvis ca 100-150 m lägre än bergkullarna (Ivarsson och Zale 1989).  
 
Undersökningsområdets utbredningen i västlig riktning begränsas delvis av SGU:s (2013) 
kartering av rullstensåsar och i östlig riktning begränsas undersökningen av att rullstensåsar 
som ligger långt under högsta kustlinjen (HK) påverkats kraftigt av svallning och fluviala 
processer (Bargel et al. 2006, Eriksson et al. 2011). 
 
1.4 Områdets glacialhistoria  

Många av de minst 40 nedisningar som under kvartär tid utformat dagens landskap har 
troligtvis börjat i fjällkedjan och därifrån brett ut sig över norra Sverige.  (Bargel et al. 2006, 
Fredin 2002, Hättestrand 1998, Hättestrand et al. 2004). De olika kvartära isarna flödade i 
samma riktning som Weichsel och hade troligtvis liknande termiska förhållanden (Ivarsson 
och Zale 1989). Storskaliga former och lineationer i landskapet visar på en övervägande 
isrörelse från nordväst till sydöst även om vissa isräfflor i avvikande riktningar finns 
utspridda i undersökningsområdet (Bargel et al. 2006, Hättestrand et al. 2004, Ivarsson och 
Zale 1989). När istäckena växt till sig så förflyttades isdelaren österut i landet och isen 
började därifrån strömma västerut mot fjällen (Bargel et al. 2006). Isen strömmade även 
österut från isdelaren och vissa istäcken tros ha sträckt sig så långt som till Vita havet i 
nordvästra Ryssland (Svendsen et al. 2004). Då det saknas tydliga spår från istider innan 
Weichsel så tror Hättestrand (1998) att många av de äldre istäckena varit kallbaserade. De 
nordvästliga drumliner som återfinns inom t.ex. Västerbotten tros dock visa på den 
kumulativa isriktningen hos flera av dessa tidigare istider (Hättestrand 1998). 

I Norrbotten finns belägg för tre olika nedisningsfaser under Weichsel (Lagerbäck 1988, 
Bargel et al. 2006), det är därför troligt att samma skeenden gäller för Västerbotten. Även 
spår från interstadialer i Västerbotten styrker den teorin (Bargel et al. 2006).  

Den äldsta Weichsel nedisningen, Weichsel 1 (W1) började växa till för ca 115 000 sedan 
(Bargel et al. 2006, SNA 2009). W1 hade stor inverkan på landskapet, även om den var 
kallbaserad på höga platser i terrängen så var den bottensmältande på lägre lokaler. Detta 
har gett fläckvisa spår, där det finns platser som inte visar någon påverkan och andra platser 
där påverkan varit stor (Hättestrand 1998). Man är osäker på istäckets utbredning men man 
tror att det utgick från fjällen (Bargel et al. 2006) och i norra Sverige skapade deglaciationen 
av W1 mycket av den storskaliga morfologin (Hättestrand 1998, Lagerbäck 1988). Många 
rullstensåsar och drumliner har troligtvis bildats av W1 och dessa spår visar även på att isen 
retirerade in mot nordväst. I Norrbotten har man hittat spår av nedisningen i form av 
exempelvis nordvästliga åsar och drumliner, former med likadan stratigrafi och riktning som 
dessa återfinns i Västerbotten (Bargel et al. 2006). Små förekomster av Veikimoräner 
återfinns i de centrala delarna av Västerbotten (Bargel et al. 2006), vid Lycksele återfinns ett 
mindre område med Veikimorän som enligt Hättestrand (1998) skulle kunna vara en rest 
från ett större område. Veikimoräner som funnits i Norrbotten och även på vissa platser i 
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Västerbotten avsattes enligt Bargel et al. (2006) samt Hättestrand (1998) i slutet av W1 
nedisningsfas.  

För ca 100 000 år sedan övergick W1 till en interstadial som kallas för Brörup interstadialen 
(SNA 2009). Denna period var enligt Svendsen et al. (2004) relativt varm och enligt Bargel et 
al. (2006) så motsvarade temperaturen, i den del av Sverige där undersökningsområdet 
finns, dagens fjällhedar. Även om perioden var svalare än dagens klimat så var den troligtvis 
varmare än efterkommande interstadial (Bargel et al. 2006). 

För ca 90 000 år sedan så började Weichsel istidens andra nedisningsfas (W2) växa till (SNA 
2009). Man är osäker även på W2 utbredning i landskapet och den tros allmänt inte haft stor 
inverkan på morfologin (Bargel et al. 2006), enligt Lagerbäck (1988) var W2 väldigt långsam 
och icke-erosiv. Denna nedisning är inte ens beskriven i Finland då man inte hittat bevis för 
en interstadial mellan W1 och W2 (Hättestrand 1998). Anledningen till att man vet väldigt 
lite om W2 beror enligt Hättestrand (1998) troligtvis på att istäcket var kallbaserat vid både 
tillväxt och deglaciation. De få spår som hittats i form av exempelvis isräfflor och 
stenorientering i morän, visar på en isriktning mer från västnordväst (Bargel et al. 2006). Det 
finns dock tecken som tyder på att W2 skulle kunna haft ett mer nordligt center än vad man 
hittills trott (Hättestrand 1998). 

Odderade/Tärendö interstadialen började för ca 80 000 år sedan (SNA 2009) och detta tros 
ha varit en period med väldigt kallt klimat. Pga. det kalla klimatet så skedde frostsprängning 
och andra periglaciala processer under denna period vilket man idag hittar spår av. Mot 
slutet av interstadialen var det så kallt att det var permafrost i marken och Weichsel istidens 
huvudfas (W3) växte sakta fram (Bargel et al. 2006, Lagerbäck 1988).  

W3 började växa till för ca 70 000 år sedan (SNA 2009), det finns få spår från 
tillväxtperioden och de är svårt att veta om det någonsin fanns spår som sedan eroderades 
bort under deglaciationen eller inte (Hättestrand 1998). Troligtvis beror avsaknaden av spår 
på att W3 var kallbaserad vid sin tillväxt och växte fram på mark som redan var frusen 
(Bargel et al. 2006, Hättestrand 1998). Enligt Lagerbäck (1988) var W3 precis som W2 
väldigt icke-erosiv och långsam. Detta innebär att pre-W3 landskap bevarades och i detta kan 
man hitta ventifakter och andra spår från preglaciala landskap och interstadialer (Bargel et 
al. 2006). 

Weichsel hade sin maximala utbredning för ca 20-24 000 år sedan (Bargel et al. 2006, 
Kleman och Hättestrand 1999, SNA 2009). Det finns inte många spår från denna period, de 
spår som finns tyder på att istäcket vid denna tidpunkt mestadels var bottenfrusen men ändå 
hade basaltemperaturer nära trycksmältpunkten (Hättestrand 1998). Kleman och 
Hättestrand (1999) har fört samman data om Rogenmorän och hittade relikta områden i 
Europa och utifrån detta fastställt att i stora områden var fennoskandias istäcke kallbaserat, 
tjockt och stabilt under Weichsels maximala utbredning. 

För ca 14 000 år sedan började inlandsisen smälta bort och för ca 12 000 år sedan så började 
avsmältningen gå snabbt, med flera hundra meters retirering per år. För ca 9000 år sedan 
var de största delarna av istäcket bortsmälta även om isdämda sjöar fortfarande fanns kvar 
på vissa platser (Bargel et al. 2006). De flesta glaciala spår som tillskrivits W3 skapades vid 
dess deglaciation när den bottenfrysta kärnan minskade i storlek pga. tillbakakrypande 
bottensmältande kanter. Morfologi som är spår av detta är t.ex. rullstensåsar, Rogenmorän 
och glaciala lineationer på land, samt De Geer moräner under HK- nivån (Hättestrand 1998). 
Hättestrand (1998) beskriver områden där den tillbakasmältande kanten nådde ikapp den 
bottenfrusna kärnan och där deglaciationen då fortsatte som bottenfrusen. I de områdena 
återfinns spår av deglaciationen endast i form av små, oregelbundna rullstensåsar, 
smältvattenkanaler och svaga flutings.  

Det finns stora luckor angående W3 deglaciationen i Västerbotten, men man vet att det gick 
fort. Här retirerade istäcket främst genom kalvning i havet och uttunning av istäcket på land 
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(Bargel et al. 2006). Ofta tillskrivs bildningen av större morfologi vid kusten som drumliner 
och De Geermoräner W3 slutfas men osäkerheten är stor om var inåt eller uppåt landet som 
W3 morfologin övergår till spår från äldre nedisningar (Bargel et al. 2006). Västerbotten 
karaktäriseras även av Rogenmorän och vid Vindeln finns ett välutvecklat område med 
Rogenmorän (Hättestrand 1998), enligt Kleman och Hättestrand (1999) bildades 
Rogenmoräner i en övergångszon från kallbaserad till varmbaserad is under deglaciationen 
av W3. 

Mycket pekar på att stora delar av Västerbottens inland präglats av kallbaserad is under W3 
och kanske även andra stora delar av kvartär tid (Ivarsson och Zale 1989, Lagerbäck 1988). 
Ivarsson och Zale (1989) beskriver en komplex glaciationshistorik i ett område kring Lycksele 
där vittrad berggrund och vittringsformer hittas utan systematiskt sökande på många platser. 
Den låga erosionsgraden visar att glaciationerna haft begränsad påverkan i området och detta 
beror enligt Ivarsson och Zale (1989) på att isdelaren under stora delar av åtminstone W3 låg 
nära området, vilket medför att den basala isflödeshastigheten var långsam under långa 
perioder och att perioder med varmbaserad glidande is vid isdelarläget måste varit relativt 
kort (Ivarsson och Zale 1989). Även förekomster av interstadialt och interglacialt material i 
norra Sveriges inland visar på Weichsel istidernas begränsade erosion i området. I norra 
Sveriges inland så är de kontinentala istäckenas begränsade erosion ovanligt tydligt (Ivarsson 
och Zale 1989). Ivarsson (2007) undersökte olika överlagrande moräner vid Tallträsk som 
ligger inom mitt undersökningsområde, 25 km väst om Lycksele. Spåren av glacial erosion är 
där få och man finner inga bevis för en varmbaserad W3 utan den storskaliga morfologin har 
enligt Ivarsson (2007) skapats av tidigare nedisningar. Situationen på många platser i norra 
Sverige visar att vi inte kan ta förgivet att W3 lämnat kraftiga spår (Lagerbäck 1988). 

Borgström (1999) beskriver basala temperaturmönster hos W3 vid deglaciationen utifrån 
olika landformer längs bergskedjan i väst-centrala delarna av Sverige (fjällen). Resultatet är 
en väldigt komplex glacialhistoria med varierande smältande och frusen botten på olika 
platser och höjder under deglaciationsförloppet (Borgström 1999). Även i Västerbotten 
märks denna topografiska skillnad då de former som tyder på låg erosionsgrad oftast 
återfinns på höga topografiska platser medan drumliniserade berg, proximala tråg och andra 
erosionsformer som tyder på kraftig glacial påverkan oftast återfinns i topografiskt låga 
platser i terrängen, som dalgångar och slätter (Ivarsson och Zale 1989). Enligt Ivarsson och 
Zale (1989) har erosionsformerna troligtvis bildats under många nedisningar och främst 
formats av tidiga kvartära istider. Variationen beroende på höjd förklaras av Ivarsson och 
Zale (1989) bero på varierande termiska förhållanden i isen pga. olika flödeshastighet och 
trycksmältning som främst påverkas av isens mäktighet samt divergering eller konvergering 
av isflöden. 

Efter W3 reträtt så täckte den forntida Bottniska viken Västerbottens kustområde och följde 
dalgångarna djupare in i inlandet (Bargel et al. 2006). Högsta kustlinjen finns vid olika 
höjder inom området, beroende av hur långt inåt landet man är, och varierar därefter mellan 
268-220 m.ö.h (SNA 2009, Zale 1988). 
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2 Material och metoder 
2.1 Fältarbete 
Fältarbetet gick ut på att undersöka Västerbottens rullstensåsars ytliga lagerföljd. SGU:s 
(2013) kartering av isälvsmaterial låg till grund för att hitta åsarna. De åsar som främst 
undersöktes är de stora åsarna längs Öreälven, Umeälven och Vindelälvens dalgångar. 
Undersökningsområdet har delats in i tre stråk längs de tre älvarna men detta är endast för 
att lättare namnge provlokalerna och har ingen annan betydelse. Längs Öreälven har prover 
tagits mellan Bjurholm och strax ovan Norrbäck (lokal Ö1- Ö9), längs Umeälven har prover 
tagits på lokaler mellan Bjurfors och Storuman (lokal U1- U8), och längs Vindelälven har 
prover tagits från Flukmark vid Tavelsjö till Gargnäs (lokal V1- V14). 

Eftersom att åsmaterial är en viktig naturtillgång som används bland annat vid väg och 
bostadsbygge så är det noggrant karterat var rullstensåsar finns i Sverige (SNA 2009) och 
innan fältarbetet undersöktes SGU:s (2013) jordartskartor över Västerbotten. Isälvsmaterial 
med markerade krön längs älvdalarna noterades och provtagningslokaler markerades däri 
med ca 1 mils avstånd från varandra. Undersökningsområdet begränsades inåt landet av 
tillgängliga jordartskartor och inom området av var utmärkta åsar finns. Koordinaterna för 
de markerade provlokalerna användes sedan för att hitta rätt i fält. Koordinaterna är enligt 
koordinatsystem SWEREF 99 TM och finns i bilaga 1, provlokalerna finns även redovisade i 
resultatdelen på karta i figur 2. Vid varje provlokal grävdes en grop på toppen av åsen 
varifrån ett jordprov togs, groparnas djup varierade efter hur svårgrävt materialet var. Där 
flera synligt avvikande jordlager hittades i en grop togs ett jordprov från vardera. Varje lokal 
och grop fotograferades och på de åsar där inget moränlager hittats togs en kontrollgrop vid 
ca 100- 200 meters avstånd från den första gropen. 
 
På varje lokal skrevs beskrivande anteckningar om omgivningens vegetation, blockighet och 
humustäcke. Om skikt eller lagringar hittades så beskrevs även dessa. I de fall där 
jordartsprover tagits i ett grustag, vägskärning eller annat ”sår” så noterades om vertikal 
rasbrant eller block i rasmaterialet finns. Även jordproverna beskrevs och där det var möjligt 
noterades också jordlagrens mäktighet, när tjockleken på ovanliggande lager beskrivs så är 
det inklusive humuslagret. Större stenar än ca 1 dm plockades inte med i jordproverna men 
har noterats. På vissa platser togs även prover för jämförelse från områden som enligt SGU:s 
(2013) jordartskartering ska vara moränmarker, dessa prover kallas i rapporten för 
moränprov (lokal M1 – M7) och togs alltså inte från platser med markerat isälvsmaterial. 
 
En fältbedömning av jordarterna utfördes för att dela in provlokalernas material i tre olika 
jordartskategorier: glacifluvialt material, morän och postglacialt material, detta gjordes 
främst med hjälp av materialens kornstorleksfördelning och sorteringsgrad. Mycket av det 
material som tolkas som morän ovan åsarna påminner om glacifluvialt material. Material 
från de lokaler som var svåra att jordartsbestämma i fält analyserades även i labb. 
 
Slutsatser från fältbedömning samt jordartsanalyser finns redovisade i bilaga 1. För att få en 
överblick över spridningsmönstret av moräntäckta rullstensåsar i Västerbottens inland så 
redovisas provlokalerna även i figur 2, där symbolen för morän är en blå fyrkant och övriga 
jordarter symboliseras av en grön cirkel. Även var moränprov tagits visas i figur 2, för dem är 
symbolen en röd triangel.  
 
När material beskrivs som finkornigt i rapporten innebär det att det motsvarar ler och silt 
fraktioner med en kornstorlek på under 0,06 mm. Sandigt material motsvarar material med 
stor procent av korn i storleksordningen 0,06- 2 mm och grusigt material har högt innehåll 
av korn i större storlek än 2 mm. Dessa indelningar är enligt korngruppskala som fastställts 
av Sveriges geotekniska laboratoriekommitté (SGF) (Eriksson et al. 2011).  
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2.2 Jordartsanalys 

En torrsiktning utfördes för att göra en jordartsanalys på de jordprover som var svåra att 
identifiera i fält. Siktanalysen utfördes enligt instruktioner från Delteus och Kristiansson 
(1995). Torrsiktning utfördes med maskvidd enligt Statens väg & trafikinstitut, från 0,074 till 
20 mm. Resultaten från skiktningen redovisades sedan i diagram där 
kornstorleksfördelningen i de olika proven visas och möjlig jordart kunde sedan utläsas 
utifrån diagrammens kurva.  

Diagram med resultaten från jordartsanalyser av de jordprover som var svåra att identifiera i 
fält redovisas separat i bilaga 2 där kornstorleksspridningen i de olika proven visas, morän är 
makerat med blått och övriga jordarter med grönt. Slutsatserna utifrån jordartsanalysen 
finns redovisade i bilaga 1 samt figur 2. 
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3 Resultat och Diskussion  

 

Figur 2. Karta över undersökningsområdet. Provtagningslokalerna är utmärkta med namn och symboliserade av 
blå fyrkant för moräntäckta rullstensåsar eller grön cirkel där man inte kunnat fastställa att rullstensåsarna är 
moräntäckta. De röda trianglarna visar var i området moränproven tagits. Karta från Prova Västerbotten- din 
guide till Västerbottens län. 
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3.1 Lokalbeskrivning och tolkning  

3.1.1 Lokal Ö1 
Vegetationen består av lummig blandskog, med allt från lövträd och gräs till tallar, 
humuslagret är relativt tjockt, 10-12 cm. Materialet i markytan är stenigt och svårgrävt med 
låg halt av finkorniga partiklar, ingen övergång till avvikande material hittades nedåt. Flera 
stora stenar på över 1 dm plockades bort ur jordprovet i fält men inga stenar eller block i ytan 
observerades. Åsen är låg och svår att urskilja i terrängen, även vegetationen avviker från vad 
som är normalt för en ås (figur 3), den skiljer sig även från andra återfunna moräntäckta och 
icke moräntäckta åsar som ofta har en tendens att vara torrare än omkringliggande morän.  

 
Figur 3. Svåridentifierad ås vid lokal Ö1  

Tolkning och diskussion: 
Enligt fältbedömning är jordarten troligtvis morän trots den låga halten finkornigt material, 
avsaknaden av detta kan bero på att åsen finns under HK och att det finkorniga materialet 
därför svallats bort. Även vegetationen tyder på att materialet inte är typiskt isälvsmaterial. 
SGU (2013) har markerat lokalen som isälvsmaterial med krön men frågan är hur säker den 
bedömningen är och vad den grundats på. 

3.1.2 Lokal Ö2 
Lokal Ö2 är en stor, brant ås och provet togs i ett gammalt grustag. Vegetationen på åsen är 
typisk för torr mark och domineras av tall med ett inslag av gran, på sidorna av åsen växer en 
del lövträd. Humuslagret är relativt tunt, ca 2-7 cm, varierande beroende på ytliga stenar. I 
terrängen syns block och stenar i ytan och ovan rasvinkeln i grustaget finns ett 60 cm tjockt 
lager av kohesionsmaterial som identifieras av en övre vertikal rasbrant (figur 4). I raset finns 
många rundade stenar. De översta 60 centimetrarna av jordtäcket innehåller både sand, grus, 
finkornigt material och mycket sten, många stenar är större än 1 dm och väl rundade (figur 
5).  
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Figur 4. Stor ås vid lokal Ö2 med vertikal rasvinkel de översta 60 cm. 

 
Figur 5. 60 cm tjockt övre lager på lokal Ö2. Lagret innehåller sand, grus, finkornigt material samt väl avrundade 
stenar i olika storlekar. 

Tolkning och diskussion: 
Den höga halten av finkornigt material samt förekomsten av stenar innebär att jordarten 
omöjligt kan vara glacifluvialt material och åsen är troligtvis täckt av ett moränlager med 
minst 60 cm mäktighet.  

3.1.3 Lokal M1 
Detta moränprov togs mellan lokal Ö2 och lokal Ö3 med 7,3 km till Ö2 och 6,3 km till Ö3. 
Omgivningen består av typisk blandskog med block och stenar i ytan och humuslagret är ca 
7- 10 cm tjockt. Materialet i markytan består av mycket finkornigt material och stora stenar 
och block, det innehåller även mindre sandigt- grusigt material och mer finkornigare 
material än jordprovet från lokal Ö2 och det övre lagret vid lokal Ö3. Stenarna är även 
kantigare i lokal M1 än i lokal Ö2 och Ö3. 
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Tolkning och diskussion: 
Moränen har bredare spridning av kornstorlek och innehåller kantigare partiklar än moränen 
som överlagrar rullstensåsarna i lokal Ö2 och lokal Ö3. 

3.1.4 Lokal Ö3 
På toppen av rullstensåsen växer både barr och lövträd och humuslagret är tunt, ca 2 cm, på 
sidorna av åsen växer mest lövträd samt mycket mossa och gräs.  Jordprovet togs i en stor 
crossbana, inga block eller stenar observerades i ytan men en del sten finns i raset. Överst i 
provtagningsgropen finns ett tunt, ca 10 cm tjockt lager med en blandning av både finkornigt 
material och mindre stenar. Under detta är materialet mer välsorterat, med ett jämnt, 
sandigt material utan mindre kornstorlekar eller sten. Materialen i de olika lagren kändes 
dock ganska lika så jordartsanalys utfördes. 

Tolkning och diskussion: 
Utifrån jordartsanalysen (bilaga 2, figur 1) kunde man fastslå att det var skillnad mellan de 
olika lagren. Det övre lagret bedöms vara morän pga. kornstorleksskillnad mot 
underliggande material och att det finns finkorniga partiklar samt stenar i detta skikt vilket 
saknas under. Det undre lagret bedöms vara glacifluvialt material (främst pga. avsaknaden av 
stenar). Rullstensåsen är alltså överlagrad av ett ca 10 cm tjockt moränlager.  

3.1.5 Lokal Ö4 
Rullstensåsen är stor och brant med en ”platå” på toppen. I området finns flera stora 
sandryggar som enligt SGU (2013) består av postglacial sand. Vegetationen på åsen är 
lummig med tall, gran, mossa och blåbär och humuslagret är ca 10 cm tjockt. Två 
provtagningsgropar grävdes och i dessa hittades endast välsorterad finsand och inga stenar 
eller övergång till avvikande material nedåt.  

Tolkning och diskussion: 
Materialet är för finkornigt för att ha kunnat avsättas i kraftigt rinnande vatten och påminner 
också om det som bygger upp de omkringliggande sandryggarna. Slutsatsen är att 
rullstensåsen är täckt av postglacialt material, möjligtvis flygsand. Det är möjligt att SGU:s 
kartering är felaktig och att rullstensåsen istället är en postglacial rygg precis som de 
omkringliggande. Ingen skillnad mellan dessa noterades i fält och det är svårt att urskilja 
åsen.  

Den, i det här fallet intressanta lagerföljden borde finnas under det postglaciala lagret men 
detta kan vara väldigt tjockt och därför kan det vara svårt att gräva sig ned till underlagrande 
material. Man kan därför inte fastslå om det postglaciala materialet överlagrar morän, 
glacifluvium eller inget av dessa. 

3.1.6 Lokal Ö5 
Rullstensåsen är platt och bred. Vegetationen är typisk för torr mark och består främst av tall 
och lavar, humuslagret är ca 5-6 cm tjockt och tallskogen är delvis avverkad. Materialet är 
stenfritt och består av välsorterat sandigt material, möjligtvis innehåller de översta 20 cm 
mer finkornigt material än underliggande. Materialen på de olika djupen är dock väldigt lika 
så en jordartsanalys utfördes. 

Tolkning och diskussion: 
I jordartsanalysen (bilaga 2, figur 2) kan man se att de översta 20 cm är lite mindre 
välsorterat än det underlagrande. Trots detta så bedöms de vara för lika för att man ska 
kunna dra en slutsats om att det översta är morän och båda lagren anses vara glacifluvialt 
material. Rullstensåsen kan alltså inte bedömas vara moräntäckt även fast en viss skillnad i 
kornstorlek finns mellan lagren. 

3.1.7 Lokal Ö6 
Rullstensåsen är brant på ena sidan men väldigt flack på andra. Marken är torr och 
vegetationen påminner om en fjällhed, det växer mest tall och lavar men även små björkar 
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och mycket ljung, humuslagret är ca 8 cm tjockt. En bit från provtagningslokalen finns ett 
grustag, i detta observerades en del sten i rasbranten. Materialet i markytan består av lite 
finkornigt material och olika stora stenar och ingen övergång till avvikande jordart hittades 
nedåt. På grund av den låga halten finkornigt material så utfördes en jordartsanalys. 

Tolkning och diskussion: 
Jordartsanalysen (bilaga 2, figur 3) visar att materialet trots den låga halten finkornigt 
material är morän, det är för osorterat för att kunna vara något annat så lokalen bedöms vara 
en rullstensås täckt av minst 25 cm tjockt moräntäcke. 

3.1.8 Lokal M2 
Detta moränprov togs i ett moränbackslandskap ca 1,9 km från lokal Ö6. I ytan observerades 
block och i vägskärningsraset finns både stora stenar och block, mer än i rasbranten i 
grustaget vid lokal Ö6. Vegetationen består av blandskog och humuslagret är ca 3 cm tjockt. 
Materialet i markytan innehåller mer finkornigt material samt fler och större stenar än 
moränen ovan rullstensåsen på lokal Ö6. Stenarna är en blandning av kantiga och mer 
rundade stenar.  

Tolkning och diskussion: 
Detta moränprov visar att närliggande morän har större kornstorleksvariation än moränen 
ovan rullstensåsen vid lokal Ö6. Skillnad ligger också i att kantigare partiklar hittas vid lokal 
M2 än vid lokal Ö6. 

3.1.9 Lokal Ö7 
Marken på åsen är torr och vegetationen är till stora delar avverkad, humuslagret är endast 
ca 1 cm tjockt. Provgropen togs vid en genomskärning för väg och i rasbranten observerades 
många rundade stenar i olika storlekar. Materialet består av blandade kornstorlekar och är 
svårgrävt pga. den stora mängden sten. Möjligtvis innehåller de översta 20 cm mer finkornigt 
material än underliggande men det är sten i allt.  

Tolkning och diskussion: 
Slutsatsen är att rullstensåsen är täckt av ett minst 20 cm tjockt moränlager. Möjligtvis är 
materialet under de översta 20 cm något annat än morän men granskning av detta 
prioriterades inte i denna undersökning. Det är möjligt att det finkorniga materialet i de 
översta 20 cm förts dit av postglaciala eoliska processer. 

3.1.10 Lokal M3 
Detta moränprov togs ca 1,8 km från lokal Ö7 på ett stort kalhygge där vegetationen främst 
består av gräs. Humuslagret är tunt, möjligtvis förstört vid avverkning och i ytan 
observerades många stora block. Materialet är rikt på kantiga stenar och innehåller även 
finkornigt material.  

Tolkning och diskussion: 
Detta moränprov visar att kornstorleksspridningen är tydligt större i närliggande morän än i 
moränen ovan rullstensåsen vid lokal Ö7. Stenarna är också större och kantigare här än i 
lokal Ö7. 

3.1.11 Lokal Ö8 
Vegetationen på åsen består av mycket lövträd och gräs som är typiskt för fuktigare mark, 
humuslagret är ca 13 cm tjockt. Jordprovet togs vid en vägskärning genom åsen och inga 
stenar observerades i rasbranten. Materialet kändes ”lerigt” och innehåller mycket finkornigt 
material till minst 40 cm djup, ingen övergång till avvikande material hittades nedåt. Några 
få, små stenar hittades i materialet, därför utfördes en jordartsanalys för att se om de är 
tillräckliga för att utesluta att materialet förts dit med vattentransport.  

Tolkning och diskussion: 
Enligt jordartsanalysen (bilaga 2, figur 4) är det pga. avsaknaden av större stenar svårt att 
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säga att materialet är morän. Det skulle kunna vara vattentransporterat men är inte likt 
typiskt glacifluvialt material pga. den höga halten (ca 20 %) finkornigt material. Sedimentet 
har troligtvis avsatts i vatten med låg strömningshastighet vilket inte gäller för typiskt 
glacifluvialt material. Det är möjligt att materialet avsatts i en glacial sjö. 

3.1.12 Lokal M4 
Vegetationen vid denna lokal utgörs av tät blandskog och humuslagret är ca 8 cm tjockt. 
Materialet består av väldigt mycket finkorniga partiklar och känns ”lerigt”, en del större 
stenar hittades i dock i provtagningsgropen och i ett vägskärningsras.  

Tolkning och diskussion: 
Pga. den höga halten finkornigt material så utfördes en jordartsanalys (bilaga 2, figur 5) och 
utifrån denna identifierades jordarten till morän. Moränen i lokal M4 har större variation i 
kornstorlek samt innehåller kantigare partiklar än materialet som undersöktes vid lokal Ö8. 

3.1.13 Lokal Ö9 
Den av SGU (2013) utmärkta rullstensåsen är svår att upptäcka i fält och avviker knappt från 
omgivningen (figur 6). Vegetationen är delvis avverkad och består främst av lövträd och gräs. 
Humustäcket varierar från 10 cm där marktäcket är orört till obefintligt där det är stört. I 
rotvältor och andra sår i ytan observerades stora stenar. Materialet i markytan är väldigt 
stenrikt med stenar i varierande storlek och innehåller även finkornigt material (figur 7).  

 
Figur 6. Rullstensås som är svår att urskilja i terrängen vid lokal Ö9. 
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Figur 7. Ytligt stenrikt lager som även innehåller finkornigt material på lokal Ö9. 

Tolkning och diskussion: 
Jordarten kategoriseras genom fältbedömning till morän och lokalen är därför en moräntäckt 
rullstensås. Kanske är det möjligt att lokalen inte är en rullstensås utan att det är felmärkt på 
jordartskartan. Platsen har en något upphöjd rygg men i övrigt är det ingen skillnad i 
utseende eller vegetation från omkringliggande terräng. 

3.1.14 Lokal U1 
Åsen är brant och vegetationen är typisk för halvtorr mark med mycket mossa, tall och lite 
gran. Humuslagret är ca 6-8 cm tjockt och inga stenar eller block observerades i ytan. I 
provtagningsgropar hittades ett övre ca 20 cm djupt lager med finkornigt material som 
kändes lerigt och är utan stenar. Under detta lager innehåller materialet olika stora stenar, 
sand och grus men lägre halt finkornigt material. Lokalen ligger under högsta kustlinjen 
(Zale 1988) och lagerföljden var svårtolkad så jordartsanalys användes för att fastställa 
jordarter. 

Tolkning och diskussion: 
Utifrån jordartsanalys (bilaga 2, figur 6) ser man tydligt att det övre lagret är välsorterat, det 
undre lagret däremot är så osorterat att det måste vara morän. Eftersom att lokalen ligger 
under HK så är det troligt att det övre materialet består av postglacialt material, troligtvis 
strandsediment som täcker moränen som i sin tur överlagrar rullstensåsen. Ett annat 
alternativ är att det övre lagret utgörs av svallad morän. 

3.1.15 Lokal U2 
Vegetationen på åsen är lummig och består av mycket, tall, gran och blåbärsris. Humustäcket 
är ca 8-10 cm tjockt och lokalen ligger under högsta kustlinjen (Zale 1988). En 40 cm djup 
provtagningsgrop grävdes och i den är materialet blandat med lite finkornigt material, sand, 
grus samt stenar hela vägen ner (figur 8). 
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Figur 8. Provtagningsgrop vid på lokal U2 som uppvisar blandat material med lite finkornigt material, sand, grus 
samt stenar hela vägen ner till minst 40 cm djup. 

Tolkning och diskussion: 
Materialet bedömdes i fält vara stenfattig morän och rullstensåsen är därför täckt av ett 
minst 40 cm tjockt moräntäcke. Lokalen ligger under HK och om något hänt postglacialt så 
är det troligt att det finkorniga materialet borde svallats bort vilket det inte har. De laterala 
skvalrännorna som Zale (1988) undersökt vid Kasttjärnberget demonstrerar HK och ligger 
nära denna ås.  

3.1.16 Lokal M5  
Moränprov 5 togs ca 2,4 km ifrån lokal U2. Vegetationen är riklig och blandad, humuslagret 
är tjockt och materialet i markytan består av mycket ”lerigt” finkornigt material samt stenar i 
olika storlekar. 

Tolkning och diskussion: 
Kornstorleksfördelning är mycket mer osorterad på lokal M5 än i moränen som täcker 
rullstensåsen vid lokal U2.  

3.1.17 Lokal U3 
Denna rullstensås finns inom ett väldigt stort område med stora, långsträckta sanddyner 
(figur 9) som av SGU (2013) markerats som postglacial flygsand. Åsen är svår att identifiera i 
fält pga. dess likhet med de omkringliggande postglaciala dynerna. Humuslagret är tunt, 
marken är torr och området är kraftigt avverkat. Materialet i provtagningsgropen på den 
markerade åsen består endast av välsorterad finsand. 
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Figur 9. Långsträckta sanddyner som är uppbyggda av postglacial flygsand kring rullstensåsen vid lokal U3. 

Tolkning och diskussion: 
Åsen är utifrån fältbedömning täckt av postglacialt material, troligtvis flygsand. Åsen går inte 
att särskilja från de omkringliggande sanddynerna i fält och det kan vara möjligt att den 
felaktigt markerats som en ås av SGU. Annars krävs djupare grävning för att identifiera 
underliggande material för att se om även morän överlagrar åsen. 

3.1.18 Lokal U4 
Vegetationen är lummig med både gran och lövträd, humustäcket är väldigt tjockt, ca 20 cm. 
Åsen ser kraftigt bearbetad ut på toppen så provgrop grävdes både på toppen och på sidan, 
dessa visade dock samma resultat. Materialet är finkornigt och välsorterat ner till minst 40 
cm djup.  Eftersom att materialet i fält bedömdes vara varken typisk morän eller glacifluvium 
så utfördes en jordartsanalys 

Tolkning och diskussion: 
Utifrån jordartsanalys (bilaga 2, figur 7) drogs slutsatsen att materialet är postglacialt. 
Eftersom att mycket av materialet har liten kornstorlek så är det för litet för att vara flygsand, 
det är möjligt att det är eoliskt transporterad mo eller sedimenterat i en vattensamling. 

3.1.19 Lokal U5 

Åsen är hög, marken är torr och vegetationen består mest av tallskog, rullstensåsen är dock 
kraftigt avverkad och på de avverkade ytorna växer några unga lövträd. Materialet består av 
ett övre lager med mycket finkornigt material samt olika stora stenar, detta är 30-35 cm 
djupt inklusive ett tjockt humuslager på ca 15 cm. Under det övre lagret saknas finkornigt 
material men det finns en del sten i det annars välsorterade, sandigt- grusiga materialet 
(figur 10). 
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Figur 10. Tvärsnitt av ytliga lagerföljder i provtagningsgrop på lokal U5. Övergången från det övre osorterade 
lagret till det undre välsorterade materialet på ca 35 cm djup demonstreras av förändring i färg från orange till 
grått. 

Tolkning och diskussion: 
Slutsatsen utifrån fältbedömning är att rullstensåsen är täckt av ett tunt moränlager, endast 
20 cm exklusive humus. Stenarna i det undre lagret kan innebära att det materialet också är 
morän men detta har inte fastställts i denna undersökning. 
 
3.1.20 Lokal U6 
Jordprovet togs i ett stort aktivt grustag, mycket sten observerades i rasbranten och en del 
även i terrängen. Marken är torr och humuslagret är endast ca 2 cm tjockt men några små, 
unga lövträd växer på åsen. Materialet är osorterat och stenrikt, speciellt ned till ca 20 cm 
djup, därunder minskar stenmängden och även halten finkornigt material (figur 11). 
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Figur 11. Osorterat och stenrikt övre lager ned till ca 20 cm djup i provtagningsgrop på rullstensåsen på lokal U6, 
under ca 20 cm djup är materialet mer välsorterat och sandigt. 

Tolkning och diskussion: 
Det översta lagret tolkades redan i fält som morän men för att avgöra hur tjockt moräntäcket 
var undersöktes båda lagren med jordartsanalys (bilaga 2, figur 8). Utifrån denna fastställdes 
att det övre materialet är morän då vattentransport vore omöjligt pga. spridningen av 
kornstorlek. Det undre materialet bestämdes vara glacifluvialt utifrån jämförelse med det 
ovanlagrande. Rullstensåsen är alltså täckt av ett ca 20 cm tjockt moränlager. 

3.1.21 Lokal U7 
Jordprovet togs vid en vägskärning på en hög del av åsen som sticker upp ur sjön. Marken är 
torr och vegetationen domineras av tallskog. Både i terrängen och i rasbranten noterades 
block med lavar på (figur 12) och det finns även mycket sten i rasbranten. Det är sten i allt 
material i provgropen men mer finkornigt material i de översta 40 cm.  
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Figur 12. Lavbeklädda block i ytan ovanpå rullstensåsen vid lokal U7. 

Tolkning och diskussion: 
Blocken i samband med finkornigt material visar tydligt att det översta materialet består av 
morän. Lavarna på blockens översida tar lång tid att bildas och visar därmed att de inte t.ex. 
skyfflats dit vid vägbygge utan hamnat där naturligt för länge sedan. Liknande blockig yta 
noterades även i andra vägskärningar i åsen. Rullstensåsen är alltså moräntäckt men hur 
tjockt moränlagret är säkerställdes inte. 

3.1.22 Lokal U8 
Vegetation är ganska lummig och består av blandskog, humuslagret är ca 3-4 cm tjockt. 
Dödisgropar noterades i området och provet togs vid en vägskärning. Materialet är osorterat 
och väldigt stenrikt, pga. den höga halten sten så är materialet svårgrävt, provtagningsgropen 
blev inte djup men ingen övergång till avvikande material hittades nedåt. 

Tolkning och diskussion: 
Fältbedömning gjordes att materialet består av morän och rullstensåsen är alltså täckt av ett 
moränlager. 

3.1.23 Lokal V1 
Humuslagret är tjockt, marken är fuktig och vegetationen består av mycket blåbär, en del 
gran samt lövträd. En del stora stenar observerades i markytan. Materialet i markytan består 
av sand, grus, finkornigt material samt stenar och ingen övergång nedåt hittades (figur 13). 
Då halten finkornigt material uppfattades som ganska låg i fält så utfördes en jordartsanalys. 
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Figur 13. Osorterat övre lager ovanpå rullstensåsen vid lokal V1 ned till minst 30 cm djup. 

Tolkning och diskussion: 
En möjlighet var att materialet skulle kunna bestå av glacifluvialt material som tillförts 
finkornigt material genom postglaciala strandprocesser men utifrån jordartsanalysen (bilaga 
2, figur 9) bedöms materialet vara morän. Att det troligtvis är svallad morän kan man säga 
mer utifrån lokalens läge långt under HK än kornstorleksfördelningen. Rullstensåsen är 
alltså täckt av minst 30 cm morän. 

3.1.24 Lokal V2 
Vegetationen är ganska lummig med mycket mossa samt lövträd och humuslagret är ca 10 
cm tjockt. I materialet hittades inga stenar och inget finkornigt material utan endast sand och 
gruspartiklar. Material i ett gammalt grustag i åsen 200 m från provtagningsgropen faller 
direkt i rasvinkel utan övre vertikalt lager och inga stenar observeras i rasbranten (figur 14). 
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Figur 14. Rasbrant utan vertikalt övre lager eller stenar, i grustag i rullstensåsen vid lokal V2. 

Tolkning och diskussion: 
Fältbedömningen är att materialet endast består av glacifluvium och att inget moränlager 
överlagrar rullstensåsen. Eftersom att lokalen ligger långt under HK-nivåerna så är det 
mycket möjligt att den blivit hårt svallad, ett moränlager skulle på grund av detta möjligtvis 
kunnat svallas bort. 

3.1.25 Lokal V3  
Vegetationen är typisk för ganska torr mark, det växer mycket renlav och humuslagret är ca 5 
cm tjockt. I jordprovet hittades få stenar och låg halt finkornigt material (figur 15), 
jordartsanalys utfördes för att identifiera jordart. 

 
Figur 15. Välsorterat sandigt material i översta lagret i rullstensåsen vid lokal V3. 

Tolkning och diskussion: 
Jordartsanalysen (bilaga 2, figur 10) visar att materialet består av nästan uteslutande sand. 
Man kan utifrån detta inte dra en slutsats om att lokalen är moräntäckt. Möjligtvis är 
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materialet glacifluvial sand men det är också möjligt att sanden är postglacialt tillförd 
lokalen, i sådana fall skulle morän som överlagrar glacifluvium kunna finnas under det 
översta sandlagret.  

3.1.26 Lokal V4 
Vegetationen är typisk för ganska torr mark med ett tunt humustäcke på ca 3 cm. Materialet 
är välsorterat ”sandigt” och innehåller inget finkornigt material eller stora stenar. 

Tolkning och diskussion: 
Enligt fältbedömning så är det översta jordlagret på lokalen glacifluvialt material. 

3.1.27 Lokal V5 
Denna ås är väldigt brant och relativt nyligen avverkad, marken verkade vara torr och 
vegetationen består uteslutande av tallskog. Humuslagret är ca 5 cm tjockt och materialet i 
markytan är välsorterat och sandigt utan finkorniga partiklar eller stenar. Vid en vägskärning 
observerades tydligt linjerade lagerföljder i genomskärningen. 

Tolkning och diskussion: 
Enligt fältbedömning så består materialet av glacifluvialt material och ingen morän täcker 
alltså rullstensåsen. 

3.1.28 Lokal V6 
På denna lokal växer inga andra träd än tall, marken verkade vara torr och humuslagret är ca 
4 cm tjockt. I provtagningsgropen urskiljs ett tunt övre lager med finkornigt material och 
några stenar som är ca 12 cm tjockt, inklusive 4 cm humus. Under detta är materialet 
jämnare fördelat och består främst av sand. Det tunna övre lagret innebär att jordartsanalys 
utfördes för att säkerhetsställa om skillnad mellan det undre och övre materialet kan 
fastställas.  

Tolkning och diskussion: 
Det undre lagret är enligt jordartsanalys (bilaga 2, figur 11) glacifluvialt material, det övre 
lagret måste pga. den stora skillnaden i mängden sten och finkornigt material från det undre 
lagret vara morän. Om man räknat in stenar större än 20 mm i jordprovet från det övre lagret 
så skulle deras vikt motsvarat ca 1/5 del av provets totala vikt. Rullstensåsen är alltså täckt 
med ett ca 10 cm tjockt moränlager.  

3.1.29 Lokal V7 
Jordprovet togs i ett stort grustag, marken är torr, humuslagret ca 5 cm tjockt och 
vegetationen består främst av tallskog. I provtagningsgropen hittades ett dammigt, 
finkornigt, jämt övre lager med några små stenar. Mycket stenar finns i grustagets rasbrant 
och det ser ut som ett stenskikt finns på ca 60 cm djup. 20 cm ner från ytan återfinns mindre 
finkornigt material, där är det istället sandigare. Eftersom att några stenar återfinns i det 
övre lagret så utförs jordartsanalys på detta. 

Tolkning och diskussion: 
Utifrån jordartsanalys (bilaga 2, figur 12) upptäcks att de små stenarna i det övre lagret 
egentligen är hopklumpade finkorniga partiklar och att materialet endast är uppbyggt av 
välsorterad silt, detta har troligtvis förts dit av postglaciala eoliska processer. Det undre 
materialet bedömdes i fält vara glacifluvialt och detta borde då innebära att rullstensåsen inte 
är moräntäckt. 

3.1.30 Lokal V8 
Detta jordprov togs på en ås som reser sig genom en sjö, marken är torr, humuslagret ca 6 cm 
tjockt och vegetationen består av tallskog. Ett övre lager med blandade kornstorlekar från 
finkornigt material till stenar observerades ovan ett undre lager med mer välsorterat sandigt- 
grusigt material. Lagrena är dock inte jämnt övergående trots att ytan är ostörd, utan 
övergången ser vågig ut i tvärsnitt. I figur 16 ser man hur det övre osorterade materialet går 
längre ner på vänster sida av måttbandet. Det övre lagrets mäktighet varierar alltså från 30- 
60 cm djup. 



23 
 

 
Figur 16. Övre osorterat lager som varierar i mäktighet ovanpå rullstensåsen vid lokal V8, det osorterade 
materialet går längre ner på vänster sida av måttbandet 

Tolkning och diskussion: 
Utifrån fältbedömning är lokalen en moräntäckt ås. Moränlagret varierar i mäktighet vilket 
är intressant men inte relevant i denna undersökning.  

3.1.31 Lokal V9 
Marken är torr, humuslagret är ca 3 cm tjockt och vegetationen domineras av tallskog med 
ganska mycket mossa och ljung. I terrängen kring åsen finns väldigt mycket block i ytan och 
en bit ifrån provtagningsgropen finns stora block även på åsen. Materialet i 
provtagningsgropen är väldigt finkornigt material blandat med väl avrundade stenar (figur 
17). Materialet är inte så kompakt men innehåller mycket sten i olika storlekar och är därför 
svårgrävt. Provtagningsgropen blev bara 30 cm djup och på det djupet hittades ingen 
övergång till annorlunda material 
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Figur 17. Finkornigt material blandat med väl avrundade stenar i olika storlekar i provtagningsgropen i 
rullstensåsen vid lokal V9. 

Tolkning och diskussion:  
Utifrån den stora kornstorleksspridningen görs en fältbedömning att materialet är morän, 
rullstensåsen är alltså täckt med minst 30 cm morän.  

3.1.32 Lokal V10 
Vegetationen är relativt lummig med tall, blåbär och lite gran, humuslagret är ca 13 cm tjockt. 
I provtagningsgropen hittas på 35 cm djup ett relativt tjockt lager blekjord (figur 18). 
Materialet som ovanlagrar detta skikt är väldigt likt det underlagrande materialet, även om 
det verkar innehålla en lite högre halt finkornigt material. Båda lagrena är uppbyggda av 
välsorterat sandigt material utan stenar. En jordartsanalys utfördes för att se om de båda 
lagren består av likadant material eller inte  
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Figur 18. Provtagningsgropen i rullstensåsen vid lokal V10, på ca 35 cm djup syns ett tydligt blekjordslager. 

Tolkning och diskussion: 
Enligt jordartsanalysen (bilaga 2, figur 13) finns nästan ingen skillnad mellan jordlagren ovan 
och under blekjorden. Blekjorden är troligtvis en begravd, relikt jordmån och begravda 
jordmåner hittades även av Zale (2013 b, muntl.) i dödisgropar i anknytning till samma ås. 
Jordmånerna måste bildats innan det överlagrande materialet kom på plats och rullstensåsen 
måste ha bildats innan jordmånen. De olika lagrena kan alltså vara olikåldriga trots sin 
likhet. Troligt är att rullstensåsen bildats vid deglaciationen av en stadial, jordmånerna i 
efterföljande interstadial och att det översta materialet är morän som tillförts av den 
efterkommande isen. Moränens likhet med det glacifluviala materialet kan förklaras genom 
kort transportsträcka vilket i sig skulle kunna innebära att isen som avsatt moränen var 
kallbaserad. 

3.1.33 Lokal V11 
Vegetationen är relativt lummig med tall, gran, mycket mossa och kråkbär. Humuslagret 
varierar mellan ca 5- 10 cm beroende på underlag. I terrängen syns många stora rundade 
stenar och block tydligt blottade (figur 19). Materialet i markytan är pga. många och stora 
stenar väldigt svårgrävt men mellan dessa finns både sandigt, grusigt och finkornigt material. 
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Figur 19. Blottade stenar och block i ytan ovanpå rullstensåsen i lokal V11. 

Tolkning och diskussion: 
Fältbedömningen är att rullstensåsen är moräntäckt, de stora stenarna i ytan blandat med 
finkornigt material utesluter andra möjligheter. 

3.1.34 Lokal M6 
Detta moränprov togs mindre än 1 km från lokal V11. Humuslagret är ca 5 cm tjockt och 
vegetationen domineras av tallskog med inslag av björk. I terrängen finns några stora block 
synliga, materialet är förutom dessa, väldigt välsorterat och sandigt.  

Tolkning och diskussion: 
Utifrån jordartsanalys (bilaga 2, figur 14) tolkas materialet bestå av postglacial sand och 
blocken i fält kan vara rester från underliggande, täckt morän. Då materialet troligtvis är 
postglacialt kan det inte användas till jämförelse med närliggande moräntäcken ovan 
rullstensåsar. 

3.1.35 Lokal V12 
Denna rullstensås är relativt liten, vegetationen är lummig och består till stor del av små 
tallar och lövträd. Humuslagret är ca 7 cm tjockt och en del större stenar syns i ytan. Utöver 
några få stenar så utgörs materialet i markytan främst av finkornigt material (figur 20). 
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Figur 20. Några få stenar i övrigt finkornigt material i provgropen i rullstensåsen vid lokal V12. 

Tolkning och diskussion: 
Utifrån jordartsanalys (bilaga 2, figur 15) dras slutsatsen att materialet troligtvis är morän 
pga. de större stenarna i det i övrigt finkorniga materialet. Rullstensåsen är då täckt av minst 
25 cm tjockt lager morän, materialet är dock inte typisk morän då det utöver några stenar 
består av välsorterat finkornigt material.  

3.1.36 Lokal M7 
Detta moränprov togs ca 0,9 km från lokal V12 i en typisk blandskog med stora block i ytan, 
moräntäcket är dock tunt, ca 1 cm. Materialet i markytan är väldigt svårgrävt pga. stora 
mängder sten och innehåller samtidigt mindre kornstorlekar med allt från ler till grus. 
Stenarna är varierande kantiga och avrundade. 

Tolkning och diskussion: 
Materialet är annorlunda från moränen ovan rullstensåsen på lokal V12 då kornstorleken är 
mycket mer spridd på lokal M7. Moränen här innehåller även kantigare partiklar än moränen 
på lokal V12. 

3.1.37 Lokal V13 
Marken är ganska torr och vegetation består mest av tall och lingon samt lite björk och 
mossa. Humustäcket är ca 4-5 cm tjockt och materialet består av välsorterat finkornigt 
material ner till minst 40 cm djup, en sten observerades i fält. 

Tolkning och diskussion: 
Slutsatsen utifrån fältbedömning är att materialet är postglacialt. Vad det består av och hur 
det transporterats till platsen har inte tolkats i denna undersökning men rullstensåsen är 
täckt av minst 40 cm postglaciala avlagringar. 
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3.2 Allmän diskussion   

3.2.1 Jordartsbedömning  
Syftet med denna undersökning har varit att kartera utbredningen av moräntäckta 
rullstensåsar i Västerbotten genom att undersöka den ytliga lagerföljden i åsarna och 
resultatet har delats in i 3 kategorier: glacifluvialt material, morän och postglacialt material. 
För att skilja jordarterna åt i undersökningen utgick man främst från ifall materialet är 
tillräckligt välsorterat för att avsättningen från rinnande vatten varit möjligt eller ej. Även en 
låg halt finkornigt material eller några få stenar anses tillräckligt för att motsäga detta och 
man har då dragit en slutsats om att jordarten istället är morän. Vikt har även lagts vid om 
vertikal rasbrant eller block i rasmaterialet observerats i fält. Stark kohesionen mellan 
finkorniga partiklar gör så att material som innehåller mycket finkorniga fragment får en 
rasvinkel som håller sig vertikal (Eriksson et al. 2011). Vertikal rasbrant indikerar alltså att 
mycket kohesionspartiklar finns i materialet vilket är ovanligt för material som avsatts i 
kraftigt rinnande vatten. Glacifluvialt material kännetecknas även av sin höga sorteringsgrad 
(Eriksson et al. 2011, SNA 2009) därför kan block och stora stenar som återfinns inblandat 
med finkornigare material i ras indikera att materialet avsatts av annat än vatten. Material 
som inte alls har moränens karakteristiska egenskaper har utifrån detta tankesätt ändå 
kunnat kategoriseras som just morän. Mycket av det material som tolkas som morän ovan 
åsarna påminner om glacifluvialt material och även på de åsar som är moräntäckta så 
återfinns sällan stora block på dem vilket även observerats av Zale (2013 b, muntl.). Att 
moränen på åsarna är blockfattig är underligt med tanke på att omkringliggande 
moräntäcken ofta uppvisar block i ytan. 

Moränen på åsarna innehåller relativt lite finkornigt material vilket även upptäckts i 
Jacobssons (2013) undersökning där finkornigt material i morän ovan glacifluvium endast 
uppmäts till ca 14 %. Detta kan jämföras med Ivarsson (2007) beskrivning av morän som inte 
överlagrar glacifluvium i närheten vilken har ett innehåll av ca 28 % finkornigt material. 
Även i Österbotten, Finland beskriver Peltoniemi et al. (1989) att morän som överlagrar 
rullstensåsar är mer sandig än vad som är normalt i området. 

Cuffey et al. (2000) beskriver hur finkornigt material kan tas upp även i kallbaserade isar och 
transporteras i istäckens ”smutsiga” basala lager. Det skulle kunna förklara det finkorniga 
material som faktiskt återfinns i moräntäcket ovan åsarna. Mängden finkornigt material i 
moränen varierar från lokal till lokal, detta skulle kunna förklaras genom att mängden 
finkornigt material som tagits upp av isen varierat eller genom att smältvatten kan ha spolat 
bort finmaterial fläckvis. 

Moränen på åsarna i undersökningsområdet är jämfört med omkringliggande morän oftast 
mer välsorterad och materialet är mer rundat. Detta skulle kunna förklaras genom att 
moränen består av omblandat isälvsmaterial som transporterats kort sträcka och alltså har 
sitt ursprung från samma ås. Detta innebär i sådana fall att moränen består av omblandat 
isälvsmaterial och skulle kunna förklara den relativt låga halten finkornigt material och 
avsaknaden av block. Detta skulle även förklara varför ingen typisk avvikelse hos 
vegetationen på de moräntäckta åsarna funnits. 

Lokal V10 där jordmån återfanns på ca 35 cm djup visar att material som ovanlagrar 
glacifluvium inte nödvändigtvis har avvikande egenskaper från underlaget även om det 
transporterats. Skillnad mellan materialet ovan och under jordmånen kan inte ens urskiljas 
med hjälp av jordartsanalys, ändå så innebär jordmånen bevis för att det överlagrande förts 
dit vid ett senare skede. Flera lokaler där det övre jordlagret inte karterats som morän skulle 
egentligen kunna vara det, då moränen bevisligen kan vara så lik det ursprungliga 
glacifluviala materialet att ingen skillnad kan urskiljas ens genom jordartsanalys. Att 
specifikt söka efter begravda jordmåner skulle kunna ge mer information om de platser där 
inget moränlager karterats ovan rullstensåsarna i denna undersökning. 
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Moränen ovan åsarna i undersökningsområdet bedöms utifrån grävning aldrig som särskilt 
kompakt, vid de lokaler där moränen är svårgrävd beror det på att den är stenrik. Detta i 
kombination med den låga halten finkornigt material och avsaknaden av stora mängder 
krossmaterial visar på låg basal aktivitet i isen som avsatt moränen vilket kan tolkas som att 
materialet utgörs av ablationsmorän och inte basalmorän.  

Postglaciala sediment som exempelvis älvsediment och flygsand har bildats efter den senaste 
istiden (Eriksson et al. 2011) och kan täcka stora glacifluviala och glaciala avlagringar. Vissa 
lokaler uppvisar välsorterat finkornigt material, som är för lätteroderat för att kunna avsättas 
i kraftigt rinnande vatten. Dessa jordlager bedöms som postglaciala då materialet troligtvis 
förts dit av fluviala eller eoliska processer efter W3. När lokalerna inom 
undersökningsområdet präglas av postglacialt material så är detta noterat men ursprunget är 
obestämt och inte relevant i denna undersökning. Under de postglaciala lagrena kan antingen 
morän eller glacifluvialt material finnas men dessa kan vara begravda flera meter ner så det 
går inte att säga något om dem här. 

3.2.2 Osammanhängande förekomst av moräntäckta rullstensåsar 
Den osammanhängande förekomst av moräntäckta åsar som målas upp i figur 2 kan 
förklaras med flera anledningar. Avsaknad av morän ovan rullstensåsar kan enligt Zale (2013 
b, muntl.) förklaras genom att den avsatta moränen spolats bort vid deglaciation av W3. 
Detta skulle kunna skett fläckvis i området beroende av var iskanten stått under en 
sommarperiod då mycket smältvatten bildats. Om man tittar på mönstret av de rullstensåsar 
som inte kunnat fastställas vara moräntäckta i figur 2 så ser man en antydan till ansamling i 
nordvästliga linjer, dels längs lokal Ö8, U4 och V13 men även österut i 
undersökningsområdet längs lokal Ö5, U3 och V5. Denna antydan till mönster hos de icke 
moräntäckta åsarna skulle kunna visa var iskanten stått vid olika sommarperioder då 
smältvatten spolat bort överlagrande morän från åsarna. Även i Österbotten, Finland är 
utbredningen av moräntäcken ovan åsar osammanhängande vilket förklaras av Johansson 
och Kujansuu (1995) genom att W3 istäcket under deglaciationen smälte tillbaka i form av 
olika stora lober som pga. de följde olika topografiskt låga platser i terrängen gick i olika 
riktningar.  

Att morän inte kunnat urskiljas betyder som tidigare diskuterat inte att det inte är ett 
moräntäcke ovan åsarna, det är ändå möjligt att det finns ett transporterat lager ovan dem 
som dock är så korttransporterat och likt det underlagrande glacifluviala materialet att man 
inte kunnat urskilja det. Det är alltså möjligt att moräntäcket ovan rullstensåsarna är mer 
sammanhängande än vad som upptäckts i denna undersökning. 

Moräntäcket ovan rullstensåsarna varierar även i mäktighet från lokal till lokal något som 
beskrivs även i andra områden där moräntäckta rullstensåsar funnits (Ek och Ransed 2010, 
Hütt et al. 1993, Peltoniemi et al. 1989). I Österbotten, Finland varierar moräntäckets 
tjocklek, från ½ till flera meter och ibland saknas morän på toppen av åsarna vilket enligt 
Peltoniemi et al. (1989) beror på postglacial svallning från havet. Ek och Ransed (2010) har 
genom georadarundersökningar, maskingrävningar och cobraborrsonderingar försökt tyda 
moräntäckta glacifluviala avlagringars utbredning och mäktighet i Malå, strax nordväst om 
mitt undersökningsområde. Enligt dem varierar den överlagrande moränens tjocklek mellan 
ca 0,5-3 m och de underlagrande sedimenten varierar också i tjocklek. 

På platser långt under HK- nivåerna kan åsar i skyddade lägen vara täckta av flera meter 
tjockt havssediment. I oskyddade lägen är de troligtvis så hårt svallade att man inte vet vad 
som hänt (Bargel et al. 2006). 

3.2.3 Betydelsen av moräntäckta rullstensåsar i Västerbottens inland 
Många lokaler med moräntäckta rullstensåsar har i denna undersökning återfunnits i 
Västerbottens inland. Bargel et al. (2006), Ek och Ransed (2010), Jacobson (2013) och Zale 
(2013 a) har också hittat moräntäckt glacifluvialt material i Västerbottens inland. Jacobson 
(2013) undersökte en lokal 15 km sydväst om Lycksele vilket alltså är inom mitt 
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undersökningsområde. Med hjälp av radar ”ground penetrating radar” och jordartsanalyser 
så kunde han identifiera 3 ovanlagrande skikt med olika materialsammansättning. Överst låg 
ett ca 50 cm tjockt lager som bestod av sandigt material, ca 14 % utgjordes dock av finkornigt 
material (ler och silt) och det bedöms därför vara morän. Mäktigheten hos detta lager 
varierar lite men inget mönster hos variationen finns. Jacobson (2013) noterade även lager 
av blekjord insprängt i moränen. Underst finns en minst 5 meter tjock uppbyggnad av 
grusigt, väl rundat material som bedöms vara glacifluvium. Mellan moränen och glacifluvium 
finns en övergångszon på ca 10- 30 cm där materialet verkar vara en blandning av det 
ovanlagrande och underliggande (Jacobson 2013). Bargel et al. (2006) beskriver fynd av 
moräntäckt isälvsgrus i Åseletrakten vilket också är inom undersökningsområdet. Ek och 
Ransed (2010) har karterat området kring Malå och där har de på många lokaler hittat 
moräntäckta isälvsediment, detta är speciellt vanligt längs Malåns dalgång. På en lokal finns 
en skarp ränna vilket visar att både moränen och det underliggande glacifluviala materialet 
eroderats av en isälv vid den senaste deglaciationen (Ek och Ransed 2010). 

Moräntäckta glacifluviala sediment har även funnits på flera lokaler i Norrbotten (Lagerbäck 
1988) och i Österbotten i västra Finland har man på många platser identifierat moräntäckta 
rullstensåsar, troligtvis finns även fler som inte upptäckts än (Peltoniemi et al. 1989). I flera 
av de moräntäckta åsarna i Finland har man hittat fossila jordmåner mellan rullstensåsarna 
och det överlagrande moränlagret (Hütt et al. 1993, Johansson och Kujansuu 1995, Niemelä 
och Jungner 1991, Peltoniemi et al. 1989). Den begravda jordmånen verkar vara rest från 
podsol som bildats under skog dominerad av barrträd (Hütt et al. 1993). Man har dessutom 
hittat flera åssystem som har olika riktningar och på vissa platser korsar varandra, 
åssystemen har enligt Johansson och Kujansuu (1995) sitt ursprung i olika tidsperioder, 
varierande från deglaciation av Saaleistiden till olika Weichselistider (Johansson och 
Kujansuu 1995). Först trodde man att de moräntäckta åsarna i Österbotten bildats vid 
deglaciationen av W3 (Hütt et al. 1993), men nu vet man att rullstensåsarna och troligtvis 
även den överlagrande moränen har bildats under tidigare perioder. Datering har skett på 
flera olika platser genom bland annat pollenanalys, optiskt stimulerad luminiscens (OSL) 
dateringar, thermoluminescence (TL) dateringar (Hütt et al. 1993), stratigrafiska 
undersökningar av pollen och kiselalger (Peltoniemi et al. 1989). 

De moräntäckta rullstensåsarna i Västerbotten innebär att den traditionella synen på åsarnas 
ursprung från W3 deglaciationen kan behövas ifrågasättas. Eftersom rullstensåsar är något 
av det sista som bildas vid en stadial så är det otroligt att tänka sig att den överlagrande 
moränen avsatts av något annat än en senare nedisning. Förut trodde man ju även att 
moräntäckta åsar i Österbotten bildats vid deglaciationen av W3 vilket nu motbevisats på 
flera sätt (Hütt et al. 1993).  

Att rullstensåsar kan bevaras under kallbaserade istäcken och alltså överleva senare 
nedisningar har bevisats på många platser i t.ex. Norrbotten (Lagerbäck 1988), Österbotten i 
Finland (Hütt et al. 1993, Johansson och Kujansuu 1995, Niemelä och Jungner 1991, 
Peltoniemi et al. 1989) och Kanada (Jansson, Kleman och Marchant 2002). I Finska 
Österbotten ligger moräntäckta rullstensåsar lågt i terrängen vilket enligt Johansson och 
Kujansuu (1995) bidragit till bevarandet men de har även skyddats pga. svag påverkan av 
istäcken då platsen legat inom isdelarzonen. Även i Norrbotten så har rullstensåsar och andra 
relikta bildningar överlevt kallbaserade nedisningar vilket av Stroeven et al. (2002) förklaras 
genom att området funnits nära de fennoskandiska istäckenas isdelarläge. Rullstensåsar nära 
isdelarläget kan alltså skyddas från utplåning pga. kallbaserad is långsamma rörelse just där 
(Johansson och Kujansuu 1995). Undersökningsområdet har i stora delar av Weichsels 
glaciationshistoria befunnit sig inom isdelarzonen (Hättestrand 1998, Ivarsson och Zale 
1989) och området borde därför varit väl skyddat under kallbaserade istäcken. Rullstensåsar 
borde alltså kunna överlevt senare kallbaserade istäcken i Västerbotten pga. att isdelaren 
under stora delar av åtminstone W3 låg nära området. Enligt Lagerbäck (1988) var istäckena 
troligtvis bottenfrusna och frusna till underlaget under hela W2 och W3 i Norrbotten och 
detsamma borde vara möjligt i Västerbotten. I Österbotten, Finland visar de moräntäckta 
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rullstensåsarna enligt Johansson och Kujansuu (1995) att både W2 och W3 haft svag glacial 
erosion och deponerat lite morän i området.  

Andra storskaliga former i landskapet som tidigare tillskrivit W3 omvärderas nu. Ett exempel 
är storskaliga drumliner som är vanliga i centrala och norra Sverige, där de i Norrbotten 
tilldelats en ålder på över 100 000 år samtidigt som de sydligare i t.ex. Västerbotten tros ha 
bildats vid W3 deglaciationen, trots att dessa drumliner alla har liknande riktning och 
morfologi (Hättestrand et al. 2004). Enligt Hättestrand et al. (2004) fanns det inte tillräckligt 
med tid under W3 för drumliner att bildas, men det fanns det tidigare under Weichsel och 
ännu tidigare istider. Detta innebär alltså att det finns anledning att tro att drumliner i 
Västerbotten inte alls bildats vid W3 som man tidigare trott.  

Dyke (1993) och Cuffey et al. (2000) beskriver hur kallbaserad is också kan påverka 
morfologin i stor utsträckning. Detta har troligtvis inte varit aktuellt i Västerbotten då åsarna 
enligt Zale (2013 b, muntl.) i sådana fall borde varit mer påverkade och t.ex. varit utsmetade. 
Det är möjligt att subglaciala smältvattenkanaler kan bildas även under kallbaserade och 
polytermala isar under sommarsäsonger (Bingham et al. 2005, Copland, Sharp och Nienow 
2003, van der Veen 2007). Vid varma somrar kan välutvecklade subglaciala 
smältvattentunnlar bildas, men effekter på isen är enligt Bingham et al. (2005) kortlivade. 
Det är därför inte heller troligt att de stora rullstensåsarna bildats av W3 på lokaler där isen 
varit kallbaserad ända tills slutet. 

Många undersökningar pekar på hur inlandsis kan ha varierande termiska förhållanden i isen 
på olika höjder i landskapet (Borgström 1999, Ivarsson och Zale 1989, Stroeven et al. 2002). 
Om topografin inverkat på isens påverkan i undersökningsområdet så borde isen om 
någonstans varit varmbaserad på låga platser i terrängen. Rullstensåsarna ligger oftast just 
lågt i terrängen och borde i sådana fall påverkats av detta, vilket det ovanlagrande 
moräntäcket antyder att de inte har. Det är alltså troligt att isen var så kall vid den senaste 
deglaciationen av Västerbotten att den inte ens var smältande vid de lägsta punkterna i 
topografin. De moräntäckta rullstensåsarna indikerar alltså att W3 kan ha varit kallbaserad 
även där den varit som tjockast under hela deglaciationsförloppet  

Olika relikta former har hittats i t.ex. Jämtland, Härjedalen, norra Norge samt Finska 
Lappland och Lagerbäck (1988) betonar att platser där man ej hittat relikta former än inte 
säkert saknar spår utan att det beror på att man inte systematiskt sökt dem där. Det finns 
alltså anledning att tro att fler bevis på en kallbaserad W3 finns att hitta i stora områden av 
Sverige om man söker efter dem. 

3.2.4 Datering av de olika lagren 
Att olika jordlager i moräntäckta rullstensåsar är svåra att åldersbestämma visas inte minst i 
Österbotten i norra Finland där många grundliga undersökningar utförts med varierande 
slutsatser som resultat. Åsarna i Österbotten, Finland har enligt Hütt et al. (1993), Niemelä 
och Jungner (1991) samt Peltoniemi et al. (1989) troligtvis bildats under Saale istiden. Enligt 
Hütt et al. (1993) är det också möjligt att de kan ha bildats under W1. Kring jordmånen 
mellan åsarna och det ovanlagrande moräntäckets ålder råder det dock större osäkerhet. 
Enligt Peltoniemi et al. (1989) är det möjligt att jordmånerna har sitt ursprung i en tidig 
Weichsel interstadial, antingen Brörup eller Odderade och enligt Niemelä och Jungner (1991) 
kan jordmånerna ha bildats under slutet av Saale istiden, Eem interglacialen eller W1. Enligt 
Hütt et. al. 1993) så har de fossila jordmånerna bildats under Eem interglacialen och kanske 
även under tidigare interglacialer och Brörup interstadialen. 

På vissa platser i Österbotten har man även identifierat ytterligare ett lager som består av 
finkornig, välsorterad sand och på ostörda lokaler ser man tydligt att detta lager finns mellan 
den fossila jordmånen och den överlagrande moränen (Hütt et al. 1993). Sanden tolkas av 
Hütt et al. (1993) vara en rest från en längre period med periglaciala förhållanden innan 
Weichselistidernas tillväxt och har med hjälp av syreisotoper daterats till 80-120 000 år 
gamla (Hütt et al. 1993). Uppfattningen är att lokalerna representerar en isfri period mellan 
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Saale istidens och Weichsels maximala utbredning. En möjlig tolkning är dock enligt Niemelä 
och Jungner (1991) att sedimenten istället bildats under slutet av Saale nedisningen eller 
under början av W1 och är strandsediment eller eoliska sediment. 

Eftersom att endast ett moräntäcke kunnat urskiljas ovan rullstensåsarna i 
undersökningsområdet så kan man spekulera i vad detta innebär. Om detta moräntäcke 
bildats vid W3 så måste åsarna antingen ha bildats vid deglaciationen av W2, W1 eller ännu 
tidigare kvartära nedisningar. I Österbotten, Finland där endast ett moräntäcke identifierats 
ovan rullstensåsarna som har sitt ursprung i Saale istiden drar Peltoniemi et al. (1989) en 
slutsats om att detta betyder att Weichsel istäcken endast täckt området en gång efter detta 
och att ett moräntäcke alltså innebär endast en nedisning sedan perioden då åsarna bildades. 

I tolkningen av de olika lagren i mitt undersökningsområde har man utgått från att alla 
istäcken lämnar spår efter sig, detta pga. att det inte finns några erosionstecken på åsarna 
vilket innebär att isen som täckt dem efter bildandet borde varit kallbaserad. Moränen har 
alltså avsatts av en kallbaserad is och det vore otroligt om flera kallbaserade isar täckt åsarna 
men endast en lämnat spår ifrån sig. Om man utgår ifrån att varje istid lämnar spår efter sig 
så skulle den enklaste förklaringen vara att moräntäcket bildats vid W3 och att åsarna därför 
bildats vid deglaciationen av W2. Annars borde ytterligare moränlager täcka åsarna. Om 
rullstensåsarna bildats av W2 så måste man kraftigt omvärdera den karaktär och påverkan på 
landskapet som man idag tillskriver W2.  

Ett alternativ är att moränen på vissa platser i undersökningsområdet egentligen är 
uppbyggd av flera moränlager vilket skulle innebära att flera istäcken täckt Västerbotten efter 
rullstensåsarnas bildning och lämnat spår efter sig. Både i Norrbotten (Lagerbäck 1988) och 
på vissa lokaler i Österbotten, Finland (Hütt et al. 1993) har två moränlager funnits ovan 
rullstensåsar. Glacifluviala sediment från W1 är på flera lokaler i Norrbotten täckta av morän 
från W3 och i en rullstensås som tros ha sitt ursprung i W1 så finns två avlagrade 
interstadiala sediment i ett dödishål, mellan dessa finns ett ca 1 m tjockt moränlager som tros 
ha sitt ursprung i W2 (Lagerbäck 1988). I Österbotten, Finland har oftast endast ett 
moräntäcke identifierats ovan jordmånerna (Hütt et al. 1993, Peltoniemi et al. 1989), men på 
vissa platser har Hütt et al. (1993) funnit två moränlager, det ena lagret är då tunt och 
oregelbundet.  

Det är möjligt att urskiljning av flera moränlager missats i denna undersökning då man inte 
uttryckligen sökt dessa. Jacobsons (2013) hittade med hjälp av radar ”ground penetrating 
radar” ett övergångslager mellan morän och glacifluvium som inte heller noterats i denna 
undersökning. Moränen ovan åsarna skulle alltså kunna bestå av moräner med ursprung i 
olika stadialer vilket då skulle innebära att åsarna kan ha sitt ursprung i tidigare nedisningar 
än W2. Med tanke på att W1 beskrivs som en aktiv is som bildat mycket av den storskaliga 
morfologin i norra Sverige (Hättestrand 1998, Lagerbäck 1988) så är det möjligt att tänka sig 
att även rullstensåsarna i Västerbottens inland bildats av denna inlandsis och att de sedan 
täckts av två kallbaserade isar (W2 och W3) som inte haft stor påverkan på landskapet utan 
endast lämnat tunna, osammanhängande moräntäcken efter sig. Enligt Lagerbäck (1988) 
skapades mesta delen av landskapet i Norrbotten under W1 och situationen kan enligt 
Lagerbäck (1988) ha varit densamma söderut ända ner till Jämtland och Härjedalen. 
Hättestrands (1998) beskrivning av likheten mellan äldre rullstensåsar i Norrbotten och 
påstått yngre åsar i Västerbotten där ingen avgränsning mellan dessa olika åssystem kunnat 
urskiljas pga. deras liknande morfologi och riktning talar också för att det är möjligt att de 
bildats under samma deglaciation.  

Ytterligare ett alternativ är att alla istäcken inte alls lämnar spår efter sig, om detta är möjligt 
så skulle rullstensåsarna kunna vara äldre än W2 trots att endast ett moränlager finns ovan 
dem. Veikimoränen från deglaciationen av W1 som funnits i Norrbottens inland där man vet 
att två senare nedisningar förekommit är enligt Lagerbäck 1988 endast täckta av ett tunt, 
oregelbundet moräntäcke på 0- 0,5 m. Detta borde innebära att endast ett av de senare 
istäckena lämnat spår efter sig och att moränen alltså antingen bildats av W2 eller W3. 
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Moräntäckena ovan Veikimoränen består främst av omflyttad sand och grus (Lagerbäck 
1988) vilket påminner om moräntäcket på åsarna i Västerbotten, kanske är det möjligt att de 
har sitt ursprung i samma tidsperiod, från en kallbaserad is. Detta skulle då innebära att 
åsarna i undersökningsområdet kan ha bildats vid deglaciationen av W1. Enligt Lagerbäck 
(1988) var istäckena i Norrbotten troligtvis bottenfrusna och frusna till underlaget under hela 
W2 och W3. Det relikta landskapet som funnits i Norrbotten beskrivs med hjälp av 
pollenanalyser och riktningar som spår från Odderade/Tärendö interstadialen (Lagerbäck 
1988). De relikta fenomenen måste enligt Lagerbäck (1988) bildats efter W1 eftersom att W1 
kraftiga inverkan på landskapet annars skulle förstört dessa spår.  

I Malå har Ek och Ransed (2010) Med hjälp av optiskt stimulerad luminiscens (OSL) daterat 
de glacifluviala sedimenten under moränen till åldrar på ca 37 000-80 000 år gamla. Om 
man då utgår från SNA (2009) indelning av de olika Weichsel istiderna så kan åsarna trots 
allt bildats under W3 vilket inte förklarar hur moräntäcket kunnat överlagra dem. Bargel et 
al. (2006) beskriver dock svårigheter med åldersbestämning av olika lager och att 
luminiscensdateringar fortfarande inte är helt säkra att använda då de ofta ger 
motsägelsefulla och osäkra resultat. 

Enligt Hättestrand et al. (2004) bildas inte bara storskaliga landformer under flera 
glaciationer utan detta kan även gälla för landformer som bildats i lösa kvartära avlagringar. 
Morän och glacifluviala former kan alltså också ha bildats under flera glaciationer och visar 
därför på dominerande rikting hos dessa (Hättestrand et al. 2004). Man måste därför vara 
försiktig när man använder glacial morfologi för att rekonstruera forna istäckens ålder och 
beteende (Hättestrand et al. 2004). 

3.2.5 Övergångszon från varmbaserad till kallbaserad isfront  
Moräntäckta rullstensåsar har karterats även under HK-nivåer i undersökningsområdet (t.ex. 
lokal U2), en övergång från moräntäckt till icke moräntäckt ås finns därför troligtvis under 
HK och kan därför vara svår att hitta. Ingen övergångszon mellan varmbaserad till 
kallbaserad isfront återfanns alltså i fält i denna undersökning.  

Rogenmorän kan enligt Kleman och Hättestrand (1999) användas för att hitta 
övergångszonen från kallbaserad till varmbaserad is vid deglaciationen av W3. Ett möjligt 
bildningssätt för Rogenmorän som de anser stämmer är att moränerna bildas genom små 
deformeringar i subglaciala sediment pga. spänningarna som uppstår i gränsen mellan kall 
och varmbaserad is pga. deras olika basala hastigheter. Kleman och Hättestrand (1999) anser 
att de Rogenmoräner vi finner idag visar på det minsta, möjliga området som haft 
kallbaserad is. Större områden var tidigare kallbaserade men de påverkades av varmbaserad 
is efter W3 maximala utbredning när stora delar av istäckets botten började smälta. Enligt 
Kleman och Hättestrand (1999) kan man använda sig av Rogenmorän samt relikta områden 
för att avgränsa var W3 varit kallbaserad under hela förloppet. Även Borgström (1999) anser 
att Rogenmoräner indikerar övergång från kallbaserad is till varmbaserad is vid slutet av W3 
deglaciationen, han nämner även att ”boulder blankets” visar var gränsen kan finnas.  

Enligt Hättestrand (1998) samt SNA (2009) så finns det ett välutvecklat område med 
Rogenmorän inom undersökningsområdet, i höjd med Vindeln (nära lokal V3) och SGU:s 
(2013) jordartskartering visar på transversella moränryggar vid detta område. Även så långt 
ut mot kusten som kring Sävar har SGU (2013) karterat transversella moränryggar och 
Hättestrands (1998) kartering av ”ribbed moraine”, där även Rogenmorän, ingår visar på 
mindre förekomster av dessa vid Sävar. Om transversella moränryggar och ribbed moraine 
innebär Rogenmorän vid dessa lokaler så skulle de kunna indikera en övergångszon från 
kallbaserad till varmbaserad isfront där. Annars kan man åtminstone säga att Rogenmoränen 
vid Vindeln enligt Kleman och Hättestrands (1999) teori skulle kunna visa den sydöstra 
gränsen för området som präglats av kallbaserad is under W3. Eftersom att åtminstone en 
moräntäckt rullstensås (Lokal V1) funnits sydöst om Vindeln i denna undersökning så skulle 
detta kunna visa på ett större område där W3 var kallbaserad även under 
deglaciationsförloppet. 
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Laterala smältvattenrännor är ett tydligt morfologiskt spår av kallbaserade isar då de bildas 
av smältvatten vid kallbaserade isars kant under deglaciationen (Atkins och Dickinson 2007). 
De laterala skvalrännorna som Zale (1988) funnit inom undersökningsområdet vid 
Kasttjärnberget, nära Lokal U2 vid Granö är alltså indikationer på kall is. Detta innebär att 
det är troligt att det senaste istäcket varit kallbaserat så långt sydöstligt som dit. Lokal U2 
ligger även under HK och detta visar att isen kan ha varit kallbaserad långt under HK, de 
moräntäckta åsarna som funnits sydöst om Granö och i övrigt under högsta kustlinjen 
styrker denna teori.  

Atkins och Dickinson (2007) har undersökt kallbaserade glaciärer i Dry Valleys i Antarktis 
och sett att de växer till och smälter undan i många cykler. Då de smält undan vid flera 
tillfällen så har olika generationer av laterala smältvattenrännor bildats i samma områden, 
dessa samsas även med relikta områden som pga. den kallbaserade isen ej påverkats alls. 
Landskapet har alltså väldigt komplex morfologi med olika åldrar och stratigrafi (Atkins och 
Dickinson 2007). Även Bingham et al. (2006) beskriver säsongsbundna variationer vid 
deglaciationen. Om gränsen mellan varm och kallbaserad is rört sig fram och tillbaka över en 
zon i undersökningsområdet så borde gränsen vara otydlig och kunna bestå av liknande 
komplex morfologi med olika generationer av laterala smältvattenrännor. Detta är kanske 
inte så troligt då man vet att deglaciationen av W3 över Västerbotten gick snabbt (Bargel et 
al. 2006). 

3.2.6 SGU:s markering av rullstensåsar 
Vid några av de lokaler inom undersökningsområdet som på SGU:s (2013) jordartskartor 
markerats som isälvsmaterial med markerade krön är åsarna svåra att urskilja. De kan t.ex. 
ligga lågt i terrängen och täckas av vegetation som är väldigt otypisk för rullstensåsar eller så 
är de lika omkringliggande postglaciala ryggar. Det går inte att veta vad SGU grundat sin 
bedömning på så man får lita på deras markering men det kan vara viktigt att ha i åtanke att 
åsmarkeringen ibland endast baserats på flygbildstolkning. Förhoppningsvis har även 
fältundersökningar och grävningar bekräftat att de består av glacifluvialt material men det 
vet vi inte.  
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3.3 Slutsatser  

 Den ytliga lagerföljden hos rullstensåsar i Västerbottens inland varierar mellan olika 
lokaler och det är vanligt att postglacialt material eller morän täcker det glacifluviala 
materialet. Moräntäcket ovan rullstensåsar karakteriseras på de flesta lokaler av att 
det är relativt välsorterat, blockfattigt och innehåller mer rundade partiklar än 
omkringliggande morän. 

 Moräntäckta rullstensåsar återfinns spridda i hela undersökningsområdet, även 
längst mot nordväst och under högsta kustlinjen i öster. Mönstret är inte 
sammanhängande och det finns lokaler där morän inte täcker rullstensåsarna.  

 De moräntäckta rullstensåsarna i Västerbotten innebär att den traditionella synen på 
åsarnas ursprung från W3 deglaciationen kan behövas ifrågasättas. Där moräntäcke 
funnits ovan åsarna innebär det troligtvis även att W3 varit kallbaserad under hela 
deglaciationsförloppet. 

 Att datera olika lager i moräntäckta rullstensåsar är svårt och olika perioder för 
bildning är möjliga. Det enda som kan sägas med säkerhet är att där moräntäcke finns 
innebär detta att de underlagrande rullstensåsarna måste ha sitt ursprung i en 
tidigare nedisning än den senaste (W3). Exakt när de eller den ovanlagrande moränen 
bildats under glaciationshistorien behöver ytterligare undersökningar fastställa. 

 Moräntäckta rullstensåsar har karterats även under högsta kustlinjen i 
undersökningsområdet, en övergång från moräntäckt till icke moräntäckt ås finns 
därför troligtvis under HK och kan pga. detta vara svår att hitta. Ingen övergångszon 
mellan varmbaserad till kallbaserad isfront återfanns alltså i fält i denna 
undersökning.  
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4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns mycket som saknas för att man ska kunna måla upp en tydlig bild av 
glaciationshistorien i Västerbottens inland, inom flera områden skulle ytterligare forskning 
vara nödvändig. Dödisgropar i morän kan enligt Ek och Ransed (2010) indikera förekomst av 
underlagrande isälvssediment. Undersökningar av dödisgropar skulle alltså behövas för att 
möjligtvis kartera fler moräntäckta glacifluviala sediment både i undersökningsområdet och i 
övriga Sverige. På de lokaler där postglacialt material täcker rullstensåsar skulle man med 
hjälp av utförligare grävning kunna undersöka om även morän täcker åsarna underlagrat det 
postglaciala. Om detta kunde utföras i skyddade lägen längs kusten är det kanske möjligt att 
hitta en övergång från moräntäckta till icke moräntäckta åsar som indikerar övergång från 
varmbaserad till kallbaserad isfront vid deglaciationsförloppet av Weichsel 3 under HK. 

Man borde även försöka datera de olika lagrena i de moräntäckta rullstensåsarna för att 
ytterligare förstå glaciationshistoriken inom undersökningsområdet. Även begravda 
jordmåner borde sökas och undersökas med hjälp av olika dateringsmetoder. Metoder som 
skulle kunna användas för att undersöka begravda jordmåner och glacifluviala sediment är 
t.ex. pollenanalys, optiskt stimulerad luminiscens (OSL) dateringar, thermoluminescence 
(TL) dateringar, stratigrafiska undersökningar av pollen och kiselalger, 
georadarundersökningar, maskingrävningar och cobraborrsonderingar. Man borde även 
undersöka moränen som ovanlagar rullstensåsar ytterligare för att urskilja om det är 
uppbyggt av flera moränlager eller endast ett. Man borde även söka det övergångslager som 
Jacobsson (2013) funnit på andra lokaler där moräntäckt glacifluvium finns. Att specifikt 
söka efter begravda jordmåner skulle kunna ge mer information om de platser där inget 
moränlager karterats ovan rullstensåsarna i denna undersökning. Detta genom att begravda 
jordmåner kan visa på överlagrande morän trots att materialet inte avviker från 
underlagrande glacifluvium.   
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Bilaga 1 Provtagningslokaler 

Koordinaterna är enligt koordinatsystem SWEREF 99 TM 

Lokal: Ö1, öst om Västernyliden 

Koordinat N: 7094850 
Koordinat E: 0701600 
Datum: 11/9 
Beskrivning av miljön: Lummig blandskog 

Åsen är låg och svår att urskilja 
Jord: Stenig och svårgrävd  

Låg halt finkornigt material 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt  

Humuslager: 10-12 cm tjockt 
Jordprov: Togs från grund grop  

Några stenar större än 1 dm plockades bort i fält 
Övrigt Lokalen ligger under högsta kusten linjen  

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Moräntäckt rullstensås 

 

Lokal: Ö2, vid Mariebäck 

Koordinat N: 7100500 
Koordinat E: 0703900 
Datum: 11/9 
Beskrivning av miljön: Väldigt stor, brant ås med gammalt grustag  

Torrt, mest tall, lite gran (lövträd på sidorna) 
En del block och sten i ytan  
Kohesionsvinkel ovan rasvinkeln, visar på ca 60 cm 
kohesionsmaterial 

Jord: Sand, grus och finkornigt material  
Samt många väl avrundade stenar i olika storlekar 
Minst 60 cm djupt övre lager med blandade kornstorlekar 
Många rundade stenar i raset  

Humuslager: 2-7 cm tjockt beroende av ytliga stenar 
Jordprov: Togs från ca 30 cm djup  

Många stenar större än 1 dm plockades bort i fält 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Moräntäckt rullstensås 
Minst 60 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: Moränprov 1 (M1), mellan Ö2 och Ö3: 
7,3 km till Ö2 och 6,3 km till Ö3 

Koordinat N: 7105400 
Koordinat E: 0699200 
Datum: 11/9 
Beskrivning av miljön: Blandskog med stenar och block i ytan 

Jord: Kantigare material än Ö2 
Mer finkornigt material och mindre ”mellanstort” sandigt- grusigt 
material än Ö2 
Mer stenar och stora block 

Humuslager: 7-10 cm tjockt 
Jordprov: Togs från grund grop  

Många stenar större än 1 dm plockades bort i fält 



 

 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Bredare spridning av kornstorlek och kantigare material än i 
moränlagret ovanpå rullstensåsarna vid lokal Ö2 och Ö3 

 

Lokal: Ö3, Öreströms crossbana 

Koordinat N: 7109800 
Koordinat E: 0698050 
Datum: 11/9 
Beskrivning av miljön: Stor crossbana 

Tall, gran och lövträd på toppen 
Mycket lövträd, mossa och gräs på sidorna 
En del sten i rasbranten 

Jord: Tunt lager överst med finmaterial och små stenar, ca 10 cm tjockt. 
Under detta inga stenar eller finkornigt material bara sandigt 
material 

Humuslager: Ca 2 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 10 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från ca 30 cm djup  
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 1 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Övre lagret är morän 
Undre lagret är glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås 
Ca 10 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: Ö4, vid Skarda 

Koordinat N: 7126000 
Koordinat E: 0689800 
Datum: 11/9 
Beskrivning av miljön: Stor brant ås med ”platå” på toppen 

Flera sandryggar i området bestående av postglacial sand 
Lummig vegetation med tall, gran, mossa och blåbär 

Jord: Välsorterad finsand till minst 35 cm djup 
Inga stenar 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 10 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 30 cm djup 

Kontrollgrop: Grävdes på 100 m avstånd från den första provgropen 
Inget avvikande noterades 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Täckt av minst 35 cm tjockt lager postglacialt material 
Möjligtvis flygsand 

 

Lokal: Ö5, söder om Långsele 

Koordinat N: 7133450 
Koordinat E: 0686200 
Datum: 11/9 
Beskrivning av miljön: Platt och bred ås  

Torr mark 
Vegetation som domineras av lav och tall 
Delvis avverkat 

Jord: Välsorterat sandigt material  
Inga stenar 



 

 

Lite mer finkornigt material i de översta 20 cm 
Humuslager: 5-6 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 20 cm 

Prov 2: Undre lagret, togs från ca 30 cm djup 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 2 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Övre lagret är glacifluvialt material 
Undre lagret är glacifluvialt material 
Rullstensåsen är troligtvis inte moräntäckt 

 

Lokal: Ö6, nordöst om Vänjaurträsk 

Koordinat N: 7137800 
Koordinat E: 0680000 
Datum: 12/9 
Beskrivning av miljön: Torr vegetation 

Mest tall och lav men även små björkar och mycket ljung 
Väg på åsen 

Jord: Olika stora stenar  
Låg halt finkornigt material  
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 8 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 25 cm djup 

Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 3 

Övrigt: I ett grustag en bit ifrån provplatsen observerades en del sten i 
rasbranten 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Moräntäckt rullstensås 
Minst 25 cm tjockt moränlager 
 

 

Lokal: Moränprov 2 (M2), 1,9 km från Ö6 

Koordinat N: 7137200 
Koordinat E: 0678700 
Datum: 12/9 
Beskrivning av miljön: Moränbacklandskap med blandskog 

Block i ytan och stora stenar och block i vägskärningsras 
(mer än i grustaget vid Ö6) 

Jord: Mer finkornigt material och fler och större stenar än i Ö6 
Blandning av kantigare och rundade stenar 

Humuslager: Ca 3 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 35 cm djup 

Många stenar större än 1 dm plockades bort i fält  
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Bredare spridning av kornstorlek och kantigare material än i 
moränlagret ovanpå rullstensåsen vid lokal Ö6 

 

Lokal: Ö7, mellan Vanjaurbäck och Knaften 

Koordinat N: 7147250 
Koordinat E: 0673800 
Datum: 12/9 
Beskrivning av miljön: Torr mark 

Avverkad vegetation 
Genomskärning i åsen för väg 
Mycket sten (rundade) i olika storlekar i raset 



 

 

Jord: Stenrik (svårgrävd)  
Extra mycket finkornigt material i de översta 20 cm  

Humuslager: 1 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 20 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från under 20 cm djup 
Stenar större än 1 dm plockades bort ur båda proven i fält 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Övre lagret är morän 
Undre lagret är obestämt, kan vara morän eller glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås 
Minst 20 cm djupt moränlager 

 

Lokal: Moränprov 3 (M3), 1,8 km från Ö7 

Koordinat N: 7149000 
Koordinat E: 0674300 
Datum: 12/9 
Beskrivning av miljön: Stort kallhygge 

Mer gräs än på lokal Ö7 
Block i terrängen 

Jord: Stenrik samt finkornigt material 
Större och mer kantiga stenar än vid Ö7  

Humuslager: Tunt, troligtvis förstört vid avverkning 
Jordprov: Togs från ca 35 cm djup 

Många stenar större än 1 dm plockades bort i fält 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Bredare spridning av kornstorlek och kantigare material än i 
moränlagret ovanpå rullstensåsen vid lokal Ö7 

 

Lokal: Ö8, sydväst om Norrbäck, vid stöttingfjället 

Koordinat N: 7177630 
Koordinat E: 0625300 
Datum: 12/9 
Beskrivning av miljön: Vägskärning genom åsen 

Inga synliga stenar i raset 
Fuktig miljö, lövträd och gräs på åsen 

Jord: ”lerigt”  
Avsaknad av större stenar 
Ca 20 % finkornigt material 
Minst 40 cm djupt 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 13 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 40 cm djup 

Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 4 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt  
Troligtvis täckt av minst 40 cm postglacialt material 
Materialet kan ha avsatts i låg strömning i t.ex. en sjö. 

 

Lokal: Moränprov 4 (M4), 1 km från Ö8 

Koordinat N: 7177900 
Koordinat E: 0624300 
Datum: 12/9 
Beskrivning av miljön: Tät blandskog  

Olika stora stenar i vägskärningsraset 



 

 

Jord: Väldigt mkt finmaterial, ”lerigt” 
Större stenar än i Ö8 men inte många 

Humuslager: 8 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 35 cm djup 

Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 5 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Bredare spridning av kornstorlek och kantigare material än 
sedimenten ovanpå rullstensåsen vid lokal Ö8 

 

Lokal: Ö9, mellan Norrbäck och Pauträsk  

Koordinat N: 7184500 
Koordinat E: 0624450 
Datum: 12/9 
Beskrivning av miljön: Ser ej ut som en rullstensås 

Avverkad vegetation, mest gräs och lövträd 
Blottade stora stenar i rotvältor och sår 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Jord: Väldigt svårgrävd pga. stenrikhet 
Olika stora stenar 
Även sand, grus och finkornigt material  

Humuslager: 0- 10 cm tjockt (delvis förstört vid avverkning) 
Jordprov: Togs från grund grop  

Stenar större än 1 dm plockades bort i fält 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Moräntäckt rullstensås 

 

Lokal: U1, sydost om Tegsnäset 

Koordinat N: 7125600 
Koordinat E: 0715700 
Datum: 6/9 
Beskrivning av miljön: Brant ås 

Halvtorr mark 
Mycket mossa, tall och lite gran 

Jord: Lerigt material utan stenar till 20 cm djup 
Undre lager med olika stora stenar, sand och grus men lägre halt 
finkornigt material. 

Humuslager: 6-8 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 20 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från under 20 cm djup 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 6 

Kontrollgrop: Grävdes på 100 m avstånd från den första provgropen 
Inget avvikande noterades 

Övrigt Lokalen ligger under högsta kusten linjen 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Övre lagret är troligtvis postglacialt material 
Undre lagret är morän 
Moräntäckt rullstensås  
Även täckt av ca 20 cm postglacialt material över moränen 

 

Lokal: U2, på Granö Camping 

Koordinat N: 7131600 
Koordinat E: 0708800 



 

 

Datum: 6/9 
Beskrivning av miljön: Lummig vegetation 

Mycket tall, gran och blåbär 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Jord: Blandat material  
Från finkornigt material till stenar  

Humuslager: 8-10 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 30 cm djup 

Övrigt: Lokalen ligger under högsta kusten linjen 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Moräntäckt rullstensås 
minst 40 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: Moränprov (M5), 2,4 km ifrån U2 

Koordinat N: 7130750 
Koordinat E: 0707300 
Datum: 6/9 
Beskrivning av miljön: Vegetationen är blandad och riklig 

Jord: Mycket finkornigt material 
Svårgrävd pga. stora stenar och rötter 

Humuslager: Ca 10 cm tjockt 
Jordprov: Hopskrapat från grund grop 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Bredare spridning av kornstorlek än i moränlagret ovanpå 
rullstensåsen vid lokal U2 

 

Lokal: U3, nordväst om Strandåker 

Koordinat N: 7140000 
Koordinat E: 0700000 
Datum: 6/9 
Beskrivning av miljön: Stort område med stora, långsträckta postglaciala sanddyner 

Väldigt torrt  
Kraftigt avverkat 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Jord: Bara välsorterad finkornig sand 
Humuslager: Ca 0- 1 cm tjockt 
Jordprov: Togs från grund grop 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Täckt av postglacialt material 
Troligtvis flygsand 

 

Lokal: U4, mellan Åskilje och Strömnäs 

Koordinat N: 7205300 
Koordinat E: 0633200 
Datum: 5/9 
Beskrivning av miljön: Lummig vegetation 

Gran samt lövträd  
Väldigt bearbetat på toppen  

Jord: Finkornigt välsorterat material  
Hopklumpat finkornigt material men inga stenar  
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt på 40 cm 
djup. 

Humuslager: Ca 20 cm tjockt 



 

 

Jordprov: Togs från ca 35 cm djup 
Från sidan av åsen 

Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 7 

Kontrollgrop: Grävdes på mitten av åsen med ca 50 m avstånd från den första 
provgropen 
Inget avvikande noterades 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Täckt av minst 40 cm tjockt lager postglacial silt  

 

Lokal: U5, mellan Åskilje och Grundfors 

Koordinat N: 7204100 
Koordinat E: 0624850 
Datum: 5/9 
Beskrivning av miljön: Hög ås 

Torrt  
Mest tall, några unga lövträd 
Kraftigt avverkad  

Jord: Övre lager med mycket finkornigt material samt stenar 
Under 35 cm djup finns inget finkornigt men en del sten 

Humuslager: 15 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 35 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från ca 45 cm djup 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Övre lagret är morän 
Undre lagret är obestämt, kan vara morän eller glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås 
minst 20 cm tjockt moränlager (+ 15 cm humus) 

 

Lokal: U6, vid Forsvik 

Koordinat N: 7216000 
Koordinat E: 0607600 
Datum: 5/9 
Beskrivning av miljön: Stort, aktivt grustag  

Torrt 
Små nya lövträd 
Mycket sten i raset och en del i ytan i terrängen 

Jord: Övre osorterat, stenrikt lager  
Under ca 20 cm djup finns mindre finkornigt material och mindre 
sten 

Humuslager: Ca 2 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 20 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från under 20 cm djup 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 8 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Övre lagret är morän 
Undre lagret är glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås  
ca 20 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: U7, vid Storuman 

Koordinat N: 7223300 
Koordinat E: 0597800 



 

 

Datum: 5/9 
Beskrivning av miljön: Torr mark 

Tallskog  
Lavklädda block i terrängen  
Block samt mycket sten i raset  
Vägskärning genom åsen 

Jord: Sten i allt material 
Mer finkornigt material i de övre 40 cm 

Humuslager: 15 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 40 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från under 40 cm djup 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Övre lagret är morän 
Undre lagret är obestämt, kan vara morän eller glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås 
Minst 40 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: U8, norr om Storuman 

Koordinat N: 7234100 
Koordinat E: 0596300 
Datum: 5/9 
Beskrivning av miljön: Ganska lummigt  

Blandskog 
Vägskärningar och dödisgropar i åsen 

Jord: Väldigt svårgrävt (stenrikt) material  
Även sandigt, grusigt och finkornigt material 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: 3-4 cm tjockt 
Jordprov: Togs från grund grop 

Kontrollgrop: Grävdes längre in i skogen där lokalen varit mer skyddad från 
vägskärning än i första provgropen 
Inget avvikande noterades 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Moräntäckt rullstensås 

 

Lokal: V1, vid Långviken, i Tavelsjö 
Koordinat N: 7107000 
Koordinat E: 0747500 
Datum: 29/8 2013 
Beskrivning av miljön: Fuktig mark 

Mycket blåbär, en del gran och lövträd 
Stenar i markytan 

Jord: Finkornigt material, sand, grus samt stora stenar 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 10- 15 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 30 cm djup  

(Mycket hummus inblandat) 
Några stenar större än 1 dm plockades bort i fält 

Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 9 
Kontrollgrop: Grävdes på ca 100 m avstånd från den första provgropen 

Inget avvikande noterades 
Övrigt: Lokalen ligger under högsta kusten linjen 
Slutsats utifrån Moräntäckt rullstensås  



 

 

fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Minst 30 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: V2, vid Rödåsel 
Koordinat N: 7115800 
Koordinat E: 0741600 
Datum: 29/8 2013 
Beskrivning av miljön: Ganska lummigt 

Mossa samt lövträd  
Jord: Inga stenar (nästan) och inget finkornigt material 

Endast välsorterat sandigt/grusigt material 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: 10 cm tjockt  
Jordprov: Togs från 40 cm djup 
Kontrollgrop: Grävdes på 200 m avstånd från den första provgropen, i ett grustag 

Inget avvikande noterades 
Övrigt: Lokalen ligger under högsta kusten linjen 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Troligtvis glacifluvium i ytan 

 

Lokal: V3, vid lilla Abbortjärn, norr om Vindeln 
Koordinat N: 7131100 
Koordinat E: 0729800 
Datum: 29/8 2013 
Beskrivning av miljön: Ganska torrt 

Mycket renlav 
Jord: Lite sten och lite finkornigt material 

Mest sandigt material 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 5 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 30 cm djup 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 10 
Kontrollgrop: Grävdes på 100 m avstånd från den första provgropen 

Inget avvikande noterades 
Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Täcks av minst 30 cm sand 
 

 

Lokal: V4, vid Hjuken 

Koordinat N: 7140500 
Koordinat E: 0721350 
Datum: 29/8 2013 
Beskrivning av miljön: Ganska torrt 

Jord: Välsorterat sandigt material 
Inget finkornigt material eller stora stenar  
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 3 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 30 cm djup 

Kontrollgrop: Grävdes på ca 150 m avstånd från den första provgropen 
Inget avvikande noterades 

Slutsats utifrån Rullstensåsen är inte moräntäckt 



 

 

fältbedömning: Troligtvis glacifluvium i ytan 

 

Lokal: V5, ”Gladabergsåsen”, vid Gladaberg, nära Strycksele 

Koordinat N: 7147000 
Koordinat E: 0717350 
Datum: 29/8 2013 
Beskrivning av miljön: Väldigt brant ås  

Torrt  
Tallskog 
Relativt nyligen avverkad 

Jord: Välsorterat sandigt material 
Inget finkornigt material och inga stenar 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 5 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 20 cm djup 

Kontrollgrop: Grävdes på 200 m avstånd från den första provgropen, vid 
väggenomskärning 
Inget avvikande material noterades men tydligt linjerade 
lagerföljder syntes i tvärsnittet 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Troligtvis glacifluvium i ytan 

 

Lokal: V6, vid skatan, nedan Slipstenssjön 

Koordinat N: 7153300 
Koordinat E: 0714300 
Datum: 29/8 2013 
Beskrivning av miljön: Ganska torrt 

Tallskog 
Jord: Övre lager med finkornigt material och några stenar 

Ca 12 cm tjockt, inklusive 4 cm Humus. 
Under detta ett mer välsorterat, sandigt lager  

Humuslager: Ca 4 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 10 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från ca 20 cm djup 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 11 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Övre lagret är morän 
Undre lagret är glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås  
Ca 10 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: V7, sydost om Abborträsket 

Koordinat N: 7158900 
Koordinat E: 0712100 
Datum: 30/8 2013 
Beskrivning av miljön: Torrt 

Tallskog 
Stort grustag 

Jord: Välsorterat finkornigt övre lager utan stenar men med hopklumpat 
material som först uppfattades som stenar 
Under 20 cm djup återfinns mindre finkornigt material  
Mycket stenar i raset  



 

 

Stenskikt på ca 60 cm djup i genomskärningen 
Humuslager: Ca 5 cm tjockt 
Jordprov: Togs från de övre 20 cm 

Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 12 

Kontrollgrop: Grävdes på 100 m avstånd från den första provgropen, på andra 
sidan grustaget 
Inget avvikande noterades 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Täckt av ca 20 cm tjockt lager postglacial silt 

 

Lokal: V8, rullstensåsen som går genom Bastuträsk, vid Åmsele 

Koordinat N: 7163900 
Koordinat E: 0713000 
Datum: 30/8 2013 
Beskrivning av miljön: Torrt 

Tallskog 
Åsen sticker upp ur sjön 

Jord: Övre lager med blandade kornstorlekar, från finkornigt material till 
stenar  
Undre lager av mer välsorterat sandigt- grusigt material 
Lagrena är inte jämnt övergående, utan övergången ser vågig ut i 
tvärsnitt.  

Humuslager: Ca 6 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 30 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från under 60 cm djup 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Övre lagret är morän 
Undre lagret är glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås 
Ca 30 – 60 cm tjockt moräntäcke 

 

Lokal: V9, öster om Malträsk 

Koordinat N: 7176200 
Koordinat E: 0703600 
Datum: 30/8 2013 
Beskrivning av miljön: Torrt 

Tallskog med ovanligt mycket mossa och ljung 
Väldigt mycket block kring och på åsen 

Jord: Finkornigt material blandat med avrundade stenar 
Svårgrävt pga. stenar och rötter 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 3 cm tjockt 
Jordprov:  Togs från ca 25 cm djup 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Moräntäckt rullstensås  
minst 30 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: V10, vid Rusksele 

Koordinat N: 7191600 
Koordinat E: 0687300 
Datum: 30/8 2013 
Beskrivning av miljön: Relativt lummigt 



 

 

Tall, blåbär och lite gran 

Jord: På 35 cm djup finns ett relativt tjockt lager blekjord 
All jord domineras av välsorterat sandigt material utan stenar 
Möjligtvis lite mer finkornigt material ovan blekjorden 

Humuslager: 13 cm tjockt 
Jordprov: Prov 1: Övre lagret, togs från de översta 35 cm  

Prov 2: Undre lagret, togs från under 35 cm djup 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 13 

Kontrollgrop: Grävdes på 200 m avstånd från den första provgropen 
Inget avvikande noterades 

Övrigt: Båda lagrena är enligt jordartsanalys glacifluvialt material  
Den begravda blekjorden demonstrerar dock att det övre lagret 
måste vara morän vilket innebär att rullstensåsen är moräntäckt 
trots att moränen i hög grad påminner om glacifluvialt material 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Övre lagret är morän (väldigt lik underliggande glacifluvialt 
material) 
Undre lagret är glacifluvialt material 
Moräntäckt rullstensås 
Minst 35 cm tjockt moränlager 

 

Lokal: V11, vid Vormsele 

Koordinat N: 7202500 
Koordinat E: 0674300 
Datum: 13/9 
Beskrivning av miljön: Relativt lummigt 

Tall, gran, mycket mossa och kråkbär 
Många stora, rundade stenar och block tydligt blottade i ytan 

Jord: Väldigt svårgrävt pga. stora (flera dm) stenar  
Mellan stenarna finns blandat material varav en del finkornigt 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: 5- 10 cm tjockt beroende på underlag 
Jordprov: Hopskrapat från mellan de stora stenarna 

Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Moräntäckt rullstensås 

 

Lokal: Moränprov 6 (M6), mindre än en km från V11 

Koordinat N: 7201900 
Koordinat E: 0674300 
Datum: 13/9 
Beskrivning av miljön: Välgallrad tallskog med inslag av björk 

Några stora block synliga i terrängen 
Jord: Välsorterad finsand  

De få stenar som finns är väldigt stora 
Humuslager: 5 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 30 cm djup 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 14 
Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Troligtvis är det övre lagret postglacialt material.  
Kan därför inte användas för jämförelse med andra lokaler. 

 

 



 

 

Lokal: V12, vid Skoträsk 

Koordinat N: 7225000 
Koordinat E: 0645000 
Datum: 13/9 
Beskrivning av miljön: Relativt liten ås  

Lummigt  
Små tallar och lövträd  
Större stenar i terrängen 

Jord: Välsorterat finkornigt material med några få större stenar till minst 
25 cm djup 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: Ca 7 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 25 cm djup 

1 stor (ca 1 dm) sten plockades bort i fält 
Jordartsanalys: Kornstorleksfördelningen redovisas i bilaga 2, figur 15 

Slutsats utifrån 
fältbedömning och 
jordartsanalys: 

Troligtvis moräntäckt ås 
Minst 25 cm tjockt moränlager 
 

 

Lokal: Moränprov 7 (M7), 0,9 km från V12 

Koordinat N: 7224900 
Koordinat E: 0645700 
Datum: 13/9 
Beskrivning av miljön: Blandskog 

Stora block i ytan 
Jord: Svårgrävd pga. stenrikhet 

Blandade kornstorlekar 
Humuslager: Ca 1 cm tjockt 
Jordprov: Hopskrapat från grund grop 

Stenar större än 1 dm plockades bort i fält  
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Bredare spridning av kornstorlek och kantigare material än i 
moränlagret ovanpå rullstensåsen vid lokal V12 

 

Lokal: V13, väst om Holmfors   

Koordinat N: 7238120 
Koordinat E: 0641500 
Datum: 13/9 
Beskrivning av miljön: Ganska torrt 

Mest tall och lingon, lite björk och mossa  
Jord: Finkornigt, välsorterat material 

Inga stenar 
Ingen övergång till avvikande material hittades nedåt 

Humuslager: 4-5 cm tjockt 
Jordprov: Togs från ca 35 cm djup 
Slutsats utifrån 
fältbedömning: 

Rullstensåsen är inte moräntäckt 
Täckt av minst 40 cm tjockt lager postglaciala avlagringar 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Diagram utifrån jordartsanalyser 

 

 

Bilaga 2, figur 1. Lokal Ö3. Jordartsprov 1 togs ytligt i provtagningsgropen och jordartsprov 2 togs från ca 30 cm 
djup. I jordartsprov 1 fastnade 124 g sten i sikt 20 vilket inte redovisas i diagrammet. 

 

 

Bilaga 2, figur 2. Lokal Ö5. Jordartsprov 1 togs ytligt i provtagningsgropen och jordartsprov 2 togs från ca 30 cm 
djup. 
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Bilaga 2, figur 3. Lokal Ö6. Jordartsprovet togs från ca 20 cm djup. 7 stenar fastnade i sikt 20, deras totala vikt var 
216,8 g vilket inte redovisas i diagrammet. 

 

 

Bilaga 2, figur 4. Lokal Ö8. Jordartsprovet togs från ca 35 cm djup.  

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Viktprocent, 
passerande 

mängd 

Kornstorlek, mm 

Jordartsprov 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Viktprocent, 
passerande 

mängd 

Kornstorlek, mm 

Jordartsprov 



 

 

 

Bilaga 2, figur 5. Lokal M4. Jordartsprovet togs från ca 35 cm djup, 31, 4 g sten fastnade i sikt 20 vilket inte 
redovisas i diagrammet. 

 

 

Bilaga 2, figur 6. Lokal U1. Jordartsprov 1 togs från de övre 20 cm i provtagningsgropen och jordartsprov 2 togs 
från ca 40 cm djup. I jordartsprov 1 fastnade 1 sten som vägde 12,8 g i sikt 20 och i jordartsprov 2 fastnade 3 
stenar i sikt 20, deras totala vikt var 153,2 g, stenarna som fastnat i sikt 20 redovisas inte i diagrammet. 
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Bilaga 2, figur 7. Lokal U4. Jordartsprovet togs från ca 35 cm djup.  

 

 

Bilaga 2, figur 8. Lokal U6. Jordartsprov 1 togs från de övre 20 cm i provtagningsgropen och jordartsprov 2 togs 
från ca 40 cm djup. I jordartsprov 1 fastnade 306,8 g sten i sikt 20 och i jordartsprov 2 fastnade 1 sten som vägde 
79,2 g i sikt 20, stenarna som fastnat i sikt 20 redovisas inte i diagrammet. 
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Bilaga 2, figur 9. Lokal V1. Jordartsprovet togs från ca 30 cm djup. 5 stenar fastnade i sikt 20, deras totala vikt var 
164,5 g, dessa redovisas inte i diagrammet. 

 

 

Bilaga 2, figur 10. Lokal V3. Jordartsprovet togs från ca 30 cm djup.  
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Bilaga 2, figur 11. Lokal V6. Jordartsprov 1 togs från de övre 10 cm i provtagningsgropen och jordartsprov 2 togs 
från ca 20 cm djup. I jordartsprov 1 fastnade 4 stenar som vägde totalt 188 g i sikt 20 och i jordartsprov 2 fastnade 
1 sten som vägde 25,4 g i sikt 20, stenarna som fastnat i sikt 20 redovisas inte i diagrammet. 

 

 

Bilaga 2, figur 12. Lokal V7. Jordartsprovet togs från de övre 20 cm i provtagningsgropen.  
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Bilaga 2, figur 13. Lokal V10. Jordartsprov 1 togs från de övre 35 cm i provtagningsgropen och jordartsprov 2 togs 
från under 35 cm djup. 

 

 

Bilaga 2, figur 14. Lokal M6. Jordartsprovet togs från ca 30 cm djup.  
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Bilaga 2, figur 15. Lokal V12. Jordartsprovet togs från ca 25 cm djup.  
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