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Back country skiing north of Torneträsk 
Johan Nilsson 
Abstract !
Abstract !
The demand of nature tourism is increasing and new ways to satisfy tourists are necessary. 
The goal with this report was to answer that demand by exploring the possibilities for back 
country skiing north of Torneträsk. This area was chosen because it is unexplored. This has 
been succeeded by an extensive fieldwork. Aspects like topography, routes, slope angles and 
geological places of interests where recorded. The results has shown that back country skiing 
is well suited for this area and poses no negative impact on the natural habitat. A total of 12 
mountain tops have been documented including routes and geology. !
Key Words: Back country skiing, Geology, Torneträsk, Avalanche, Fauna.  
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Sammanfattning 

Efterfrågan på naturturism ökar. För att svara på den ökade efterfrågan måste nya 
upplevelseprodukter utvecklas. Detta arbetet går ut på att svara på behovet genom att 
utforska möjligheterna för toppturer norr om Torneträsk. Dokumentation och tester har 
utförts under 4 veckors tid i fält. Topografin har studerats i fält där lutning, vägval och 
terrängfällor bland annat har dokumenterats. Vidare har naturvärden i form av geologiska 
intressanta platser, djur och natur dokumenterats för att skapa ett mervärde åt turisten. 
Turismens påverkan på naturtyper och djur har diskuterats utifrån fältobservationer och 
länsstyrelsens bevarandeplan över norra Torneträsk. Resultatet tyder på att området är 
mycket lämpligt för toppturer och att det inte har någon negativ påverkan på det naturliga 
habitatet. Totalt har tolv toppar med vägval, geologi och naturvärden dokumenterats.    
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1. Inledning !!!
1.1 Inledning och bakgrund !
Naturturism blir allt mer populärt. 1960 utgjorde naturturism 2% av all turism. 2011 har 
andelen stigit till 10-20% (Ednarsson, 2013a). Efterfrågans ökning beror dels ökat intresse av 
attityder mot natur och miljö, genom undervisning i miljökunskap och medians allt mer 
fokus på natur och miljö (Ednarsson, 2013b). Samtidigt har intresset för toppturer också ökat 
mycket de senaste åren. Bättre utrustning, häftiga filmer och fler reportage i media är några 
faktorer som har bidragit till det ökade intresset (Hanssen, 2013). !
En av de största riskerna med att gå på toppturer i fjällen är laviner. Är terrängen 
lavinbenägen och är snön stabil är två frågor man bör ställa sig. Den första är lätt att svara på 
eftersom terrängen är konstant. Om snön är stabil är en svår fråga eftersom stabiliteten 
förändras hela tiden och är olika beroende på plats. Snöns stabilitet påverkas starkt av 
vädret. Uppvärmning och temperaturer runt noll eller varmare, regn, snö och vind är 
faktorer som ökar lavinrisken (Jamieson, 2008). !
Det undersökta området ligger norr om Torneträsk, huvudsak i Sverige men även i Norge. 
Detta område är i jämförelse med södra sidan om Torneträsk orört. Södra sidan har ett 
utvecklat vägnät med ett flertal rastplatser. Det finns en järnväg som går längs hela södra 
Torneträsk och stannar till på ett antal stationer som är bra utgångspunkter till många fjäll. 
Abisko är en befolkad by på södra sidan som består av turiststation, hotell och restauranger. 
På södra sidan finns även flera utmärkerade leder med övernattningstugor.Turismen är med 
andra ord väl utvecklad på södra sidan. Norra sidan saknar vägförbindelse och bebyggelse. 
Det enda som finns är enstaka stugor för renskötsel. P.g.a. detta hamnar norra sidan i 
skuggan av södra sidans väl etablerade turism. !
Naturen på norra sidan av Torneträsk är orörd (Länsstyrelsen, 2007a). Det finns många 
toppar att bestiga, stora öppna fjäll, dalar och stora kanjoner. Naturvärden är intressanta 
geologiska eller biologiska platser som kan öka besökarens upplevelse och har således varit 
en viktig komponent i detta arbete. !
Det har skrivits en del topptursböcker om fjällen runt bland annat Abisko, Riksgränsen och 
Kebnekaise (Ekenstam & Thulin, 2013) men ingen om norra Torneträsk. Troligtvis beror det 
på att området är svårtillgängligt och samtidigt finns det höga och fina fjäll på södra sidan 
som är mer lättillgängligt.  !
Eftersom naturen är orörd och att det inte finns någon guidebok om området har Norra 
Torneträsk valts till undersökningsområde. !!
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1.2 Frågeställning och syfte !
Det ökade intresset för naturturism och toppturer skapar ett behov av nya produkter. Detta 
arbete ska utgöra underlag för en eventuell topptursguidebok i framtiden.   
Ett komplett underlag bör enligt min mening innehålla information om väder och 
snöförhållande, lavinaktiviter och andra risker, turismens påverkan, beskrivning av toppar 
och vägval, bilder, geologisk och biologisk områdesbeskrivning samt naturvärde för 
besökaren.  !

• Är området lämpligt för toppturer vintertid?  
• Vad finns det för risker och hur kan man undvika dem?  
• Kan området påverkas ekologiskt eller socialt negativt av turismen och går detta att 

undvika? 
• Hur är väder och snöförhållandet i området?  
• Vad finns det för naturvärden vintertid? !!
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2 Metod och Material !
Arbetet baseras på litteratur och kartstudier samt fyra veckors fältarbete. 

!
2.1 Litteratur och kartstudier !
Geologisk kartdata från svenska SGU och norska motsvarigheten NGU har använts för att 
beskriva områdets berg och jordarter. Klimatdata från SMHI har använts för att räkna ut 
medelvärden för nederbörd, temperatur och snödjup. Närliggande klimatstationer som har 
använts som referens är Katterjokk . Carl Gustav Holdar (1957) har skrivit en akademisk 
avhandling om deglacationsförloppet i Torneträskområdet som har varit till stor nytta 
gällande geologiska landformer. Olle Melander (1977) tillsammans med statens 
naturvårdsverk har gjort en något förenklad sammanställning av geologiska intressanta 
platser runt Torneträskområdet som även den har varit till stor hjälp. Perhans (2002) 
kompendiet om istidens landskap har använts för att beskriva diverse geologiska landformer. 
Lantmäteriets fjällkartor har använts för att räkna ut vägval och planera fältarbetet. Övrig 
litteratur består av diverse vetenskapliga artiklar, hemsidor och böcker.  !
2.2 Fältstudie !
2.2.1 Allmän fältbeskrivning !
En viktig del av arbetet har gjorts i fält under 4 veckors tid. Dagsturer utfördes dagligen från 
strategiskt placerade basläger. Fältarbetet började i öster och har successivt flyttats västerut. 
Fem gånger har lägret förflyttats. Sista lägret låg i Vadvetjåkka nationalpark. Dagar med 
dåligt väder har omöjliggjort dokumentation av vägval. Fältperioden varade mellan 13 april 
och 10 maj. Av totalt 28  dagar har 26 dagar använts åt fältarbete. Två har varit vilodagar. 
Väderförhållandena gjorde det  möjligt att genomföra toppturer 20 av dem 28 dagarna. 
Övriga dagar har använts för att kartlägga naturvärden och planera nästkommande turer. 
Fältarbetet har utgått från fem olika basläger. !
2.2.2 Vägval !
Val av vägval är gjorda främst beroende på områdets topografi. Topografin är avgörande för 
åkets upplevelse men också säkerhet. Ett par veckor innan fältarbetet gjordes en grundligt 
förarbete där topografikartor över norra Torneträskområdet studerades. Utefter topografin 
gjordes förslag på vägval. Alla stora sluttningar med lutningar över 30˚ har utesluts då detta 
innebär större risk för laviner (Jamieson, 2008). På en topografisk karta har sluttningarnas 
uppskattade lutning räknats ut beroende på hur täta höjdkurvorna är.  I fält har vägvalen 
justerats eller ändrats helt beroende på att terrängen har inneburit hög risk eller varit mindre 
intressant. Mätning och dokumentation av sluttningars lutning har gjorts med en kompass 
med inbyggd klinometer. Ett uppskattat medelvärde har tagits fram samt max värden. 
Sluttningar i skogen har generellt sätt varit mycket varierande med små kullar och backar 
som lokalt har varit 30˚+. Skogsparti är därför inte dokumenterade med samma 
utsträckning. I skogen är endast ett medelvärde uppskattat. Övriga dokumenterade 
parametrar är tidsåtgång, terrängfällor och svårighetsgrad. Tidsåtgången är uppmätt, 
uppskattad eller en kombination av båda. Svårighetsgrad är uppskattad med hänsyn till 
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lutning och terrängfällor och följer svensk standard (Snörapporten, 2013). Terrängfällor som 
har dokumenterats är konvexa former, överhäng, stup och raviner.  !
2.2.3 Lavinrisk !
Laviner går enbart i sluttningar med en lutning på 25˚ eller mer. Laviner mellan 25-30˚ är 
sällsynt. Den mest lavinbenägna lutningen är mellan 30-45˚ (Jamieson, 2008). Terräng som 
ligger i läsluttningar innebär normalt att lavinrisken ökar. Detta beror på att vinden 
transporterar snö som ackumuleras på läsidan vilket ökar belastningen på snöns olika lager 
(Jamieson, 2008). Sluttningens form har också en betydande roll för lavinrisken. I en konvex 
sluttning startar laviner oftast strax under den konvexa delen medan i en konkav är 
startzonen högst upp (Jamieson, 2008).  !
Eftersom fältarbetet har utförts ensam har terräng innebärande medel eller hög risk för 
laviner helt uteslutits. De gånger då fältarbete har utförts i lavinexponerad terräng har 
snöstabiliteten varit god och flyktvägar möjliga. Lavinrisk har dokumenterats med hjälp av 
enkla test och observationer. De test som har använts är ECT-P, stavtest och backtest. Detta 
är standardiserade tester enligt The American avalanche association (2010) och används av 
många organisationer på internationell nivå.  !
Stavtestet har utförts flera gånger varje dag. Skidstaven trycks ned i snön vilket ger en känsla 
av snöns olika lager och stabilitet. Eftersom det endast tar ett par sekunder att utföra kan det 
göras ofta. !
Backtestet utförs i små kullar eller backar som har en lutning på 30˚+. Utförandet går ut på 
att försöka orsaka en liten lavin genom att åka eller hoppa i backen eller kullen. Backtestet 
har utförts nästan varje dag. !
ECT-P – Extended colum test (propagation) är ett test som är mer komplicerat och kräver 
mer kunskap. Först isoleras ett 30 cm x 90 cm stort snöblock i en sluttning som är minst 30˚ 
brant. Djupet bör vara minst 1 m. Sedan belastas snöblocket med olika tryck. Det tryck som 
får snöblocket att kollapsa noteras. Hela testet är noggrant detaljerat i rapporten utgiven av 
The American avalanche association (2010). !
Utöver testerna så har det gjorts observationer av sprickbildning i snön, färsk lavinaktivitet, 
överhängssläpp och snöackumulation. Detta har dokumenterats kontinuerligt för varje dag.  !
2.2.4 Klimatobservation !
Klimatet under fältperioden har dokumenterats dagligen. Vindens styrka har uppskattats och 
vindriktningen har uppmätts med en kompass . Temperaturen har uppmätts med en 
termometer. Även molnighet och solexponering har uppskattats.   !
2.2.5 Naturvärden !
De naturvärden som ansetts intressanta har dokumenterats. Det är viktigt att dessa platser 
eller djur går att observera vintertid.  
   

2.3 Allmän områdesbeskrivning 
     
2.3.1 Geografi !
Torneträsk är en stor sjö som ligger i Kirunas kommun (Figur 1). Det undersökta området 
ligger norr om denna sjö och sträcker sig från östra Torneträsk till västra hörnet där 
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Vadvetjåkka nationalpark ligger. Området är helt väglöst vilket försvårar tillgängligheten. 
Terrängfordon är förbjudet i området och antal turiststugor är få. De enda turiststugorna 
som är öppna för allmänheten ligger i västra området längs med Torneträsks strand. Bästa 
sättet att ta sig hit på vintern är att korsa Torneträsk från den södra sidan. Att korsa sjön tar 
en till två timmar beroende på var den korsas. 

!
2.3.2 Skyddad natur !
I stort sätt hela området  norr om 
Torneträsk ingår i Natura 2000 
(Länsstyrelsen, 2007b). Det är en 
skyddsform som har i avsikt att skydda 
vilda växter och djur (Länsstyrelsen, 
2013). Varje Natura 2000 område har en 
bevarandeplan som ska vara ett levande 
dokument och ständigt uppdateras 
(Länsstyrelsen, 2013). Syftet och målet 
med norra Torneträsks bevarande är att ” 
upprätthålla gynnsam bevarandestatus för 
de ingående naturtyperna och arterna på 
biogeografisk nivå” (Länsstyrelsen, 2013). 
De utpekade naturtyperna och arterna är 
bland annat järv, lodjur, glaciär, 
klippvegetation. För samtliga utpekade 
naturtyper och arter finns även en 
beskrivning av hotbilder. Enligt 
Länsstyrelsen (2013) finns för närvarande 
inget konkret hot mot området då det är 
oexploaterat och  saknar vägförbindelse. 

Istället finns det exempel på verksamheter 
som kan hota nämnda naturtyper och arter. De största hoten är från större verksamheter 
som gruvdrift, skogsbruk samt andra typer av markexploatering. Naturtypen  
klippvegetation, kalkrasmarker och silikatrasmarker kan hotas av ”ovarsamt 
friluftsliv” (Länsstyrelsen, 2013). Även permanenta glaciärer kan hotas av ”ovarsamt 
friluftsliv” (Länsstyrelsen, 2013) orsakade av skoterkörning och isklättring. I hela området 
finns ett förbud mot terrängfordon och bebyggelse utan speciellt tillstånd. 

Förutom Natura 2000 är området också ett obrutet fjäll med riksintresse för naturvård. 
Vadvetjåkka är med sitt unika våtlandskap och delta dessutom en nationalpark 
(Naturvårdsverket, 2013). 

!
2.3.3 Geologi och landformer !
Berggrundskartor från SGU:s kartvisare och kartgenerator samt NGU finns i bilaga 1. 
Jordartskartor från SGUs kartgenerator samt NGU finns också i bilaga1. Bergen i området 
norr om Torneträsk bildades i huvudsak i samband med den Kaledoniska orogenen som ägde 
rum 450 miljoner år sedan (Fredén, 2009). De bergarter som nämns i detta arbetet 
härstammar om inget annat nämns från den Kaledoniska orogenen. Generellt sett är bergen 
på den norra sidan av Torneträsk betydligt mindre och rundare än bergen på södra sidan 
(Länsstyrelsen, 2007b). Jordarterna (bilaga 1)  består i huvudsak av morän, tunt 
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Figur 1 Översiktskarta över Sverige med Torneträsk 



osammanhängade jordtäcke eller helt exponerad berggrund (SGU, 2013a). Vissa områden är 
även täckta av isälvsavlagring och älvsediment (SGU, 2013a).  
   
Terrasser har observerats på vissa ställen i området och bildas där smältvatten dämts upp i 
tillfälliga issjöar mellan iskanten och dalsidan. Det fina materialet bildar issjösediment 
medan det grövre ofta bildade terrasser som vanligtvis låg an mot iskanten (Melander, 1977). !
Kanjon är en erosionsform skapad av vattnets krafter som har skärt ett stråk genom fasst 
berg. Det finns många kanjons på norra sidan av Torneträsk. De två största finns i Jiepren 
och Snuvrejohka. Dessa är ännu större än den kända Abisko kanjon (Melander, 1977). Det 
råder många delade meningar om hur och när dessa kanjons bildades (Holdar, 1957).     !
Israndrännor är en erosionsform bildad av inlandsisens smältvatten (Perhans, 2002). Under 
sommarsäsongen då inlandsisen smälte har en del av dess smältvatten runnit längs iskantens 
sidor och transporterat bort löst material och bildat rännor (Perhans, 2002). Sådana rännor 
går tydligt att se vid Kaisepakte från de flesta toppar på norra sidan av Torneträsk. Det finns 
även att se öster om Vilgesgierdu.  !
Glaciärnischer är formationer som bildats av isens erosionskraft (Perhans, 2002). Den har 
ofta formen av en skål. Ibland har nischen skapats av flera istider. Glaciärnischer finner man 
oftast på högre höjder på fjällsluttningarnas sidor. Isens inre rörelse eroderar på det fasta 
berget och gröper ur en skålliknande form. Glaciärnischens botten är ofta djupare än 
öppningen (Perhans, 2002). Eftersom vinden oftast är västlig ackumuleras mest snö på 
östliga sluttningar. Detta innebär att glaciärbildningen blir större och således är 
glaciärnischer vanligast på östsidor.Ofta finns det kvar små nischglaciärer (Perhans, 2002).  !

!6



!!
3 Resultat !!!
3.1.4 Meteorologi  !
Nederbörden norr om Torneträsk varierade stort. Generellt sätt ökar nederbörden norrut och 
västerut (SMHI, 2013a). Medelnederbörden mellan 1961 och 1991 (bilaga 1) varierar från 300 
mm vid östra kanten av Torneträsk vilket är mycket lågt till nästan 1300 mm i nordvästra 
delen av Vadvetjåkka nationalpark (SMHI, 2013a). Årsmedeltemperaturen (Bilaga 1) är ca. 
-4˚C på kalfjället och någon grad varmare i skogen. Det skiljer inte något nämnvärt mellan 
östra och västra Torneträsk (SMHI, 2013b). Snödjupet (Bilaga 1) följer nederbördens 
mönster ganska väl. I öster är normalt största snödjupet ca. 40cm (SMHI, 2013c) och i västra 
Vadvetjåkka över 120cm. I April börjar snödjupet minska. Även en studie (Kohler et al., 
2006) där snödjup i Abisko har uppmätts mellan 1913-2003 tyder på att snön börjar smälta 
runt April. Den närmaste svenska väderstationen ligger i Katterjåkk ca. 15 km sydväst om 
Vadvetjåkka nationalpark. Eftersom vädret varierar på väldigt korta avstånd i fjällen är 
värdena från denna väderstation inte direkt jämförbara med norra Torneträsk men det ger 
åtminstone en medeltemperatur. Kallaste månaderna enligt data från Katterjåkks 
väderstation är Februari följt av Januari och Mars. Maj är första månaden med regelbunden 
medeltemperatur över noll grader (SMHI, 2013d).  !
Mina egna observationer stämmer väldigt bra överens med SMHIs klimatdata. Jag 
observerade att det var betydligt mer snö längre västerut. Temperaturen under trädgränsen 
varierade från +6˚C till ett par minusgrader i April. Mina mätningar är inte tillräckliga för att 
skapa ett korrekt medelvärde men uppskattningsvis låg medeltemperaturen under April 
månad på 0˚C. Normal årsmedeltemperatur i April uppmätt av Katterjåkks väderstation 
ligger på -2˚C eller något lägre (SMHI, 2013d). Nätterna under fältarbetet har oftast varit 
kalla med minusgrader. Dagarna har varit betydligt varmare, oftast plusgrader under 
trädgränsen. På topparna har det fortfarande varit minusgrader.   !
3.3 Naturvärden !
Faunan har utgjort den största delen av naturvärdet och har därför ett eget kapitel (kapitel 
3). Naturvärden från specifika undersökta platser är beskrivna i kapitel 3.3 !
Många geologiska platser har varit gömda under snö och är således inte intressanta vintertid. 
Karstgrottorna samt en del israndrännor och polygoner är exempel på platser som varit 
täckta av snö och därför uteslutna från detta arbete. Kanjoner och dalgångar har observerats 
på ett flertal ställen och har utgjort en stor del av naturvärdet. Djur och djurspår har ökat 
upplevelsen under fältvistelsen och har således blivit givna naturvärden. Den positiva sidan 
av att konstant vistas ute i naturen är att du kommer närmare naturen och djuren och 
upptäcker nya naturvärden.  !!
3.1.5 Flora och fauna !
De botaniskt mest intressanta delarna sträcker sig från Torneträsks stränder upp längs 
solexponerade sydsluttningar, genom rika ängsbjörkskogar och upp på kalfjället. Dessa fjäll 
är en av de mest artrika i Sverige med flera exklusiva arter (Länsstyrelsen, 2007b). 
Trädgränsen når upp till ca. 600 m ö.h. 
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Spår observerades dagligen under fältarbetet och tyder på en rik fauna. Under fältarbetet har 
ett flertal fågelarter och renar observerats. Färska spår av järv, lodjur, räv och älg har varit 
frekvent i hela området. Trots stora öppna vidder lyckas djuren undvika att bli sedda.  

 
Kungsörn och fjällvråk är två rovfåglar som har observerats ofta under fältarbetet särskilt i 
områden med kanjons och stora klippor. Kungsörnen är betydligt större än fjällvråken (Figur 
3) och har ett läte som påminner om korpens kraaak läte. I Sverige häckar ca. 500 par 
kungsörnar varav de flesta i Norrbotten (Kungsörn Sverige, 2013). I Figur 2 är en kungsörn 
på väg att landa i sitt bo som innehöll minst två ägg.  !
Fjäll och dalripa är dem mest frekvent observerade fågelarterna i området. Dalriporna har 
enbart noterats i skogen medans fjällripor endast observerats på kalfjället. Fjällriporna har 
nästan alltid noterats parvis. Antagligen för att det är fortplantningssäsong april-maj 
(Finlands viltcentral, 2013). Fjällripan och dalripan går att skilja framförallt på lätet. 
Dalripan låter mer komiskt med ett skrattande ljud medan fjällripan har ett mindre komiskt 
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Figur 4 Spår av räv Foto: Johan Nilsson Figur 5 Färskt spår av järv Foto: Johan Nilsson

Figur 3 Fjällvråk med en pinne till boet Foto: Johan 
Nilsson

Figur 2 Kungsörn på väg att landa i sitt bo som 
innehåller två ägg Foto: Johan Nilsson



knarrande ljud. Fjällripan har också ett svart streck mellan ögonen. Vissa nätter hördes 
fjällripor utanför tältet. Det var ett speciellt konstant läte som pågick i över 10 min. På  
 
morgonen har var det fullt av spår runt lägerplatsen. Det kan ha varit något typ av spel. I 
skogen fanns det mycket spår av dalripa och ibland syns tydliga spår av vingspetsarna som i 
Figur 7.   !
Järvspår har observerats flera gånger. Spåren är ca 15 cm stora och har fem tår (Figur 5). 
Lodjur har fyra tår i storleken 7-8 cm (Figur 6 ). Spår av räv (Figur 4) har också fyra tår men 
är bara ca 5 cm stora (Frandsen, 2008).  !
3.1.6 Turism !
Under fältarbetet träffade jag två samer och en grupp norrmän som gick på tur. I östra 
området från Olmacohkka till Jieprencohkka längre västerut och hela området däremellan 
observerades noll besökare. Spår från samers skotrar observerades på en del platser men 
utöver det noterades inga mänskliga aktiviteter. Väster om Jieprencohkka och ned mot 
Vadvetjåkka är områden något mer civiliserat med ett par kåtor längs Torneträsk samt en 
stuga vid Pålnoviken. I Vadvetjåkka observerades ett flera skoteråkare. !
3.2 Lavinrisk !
Under fältarbetet har ett antal färska laviner observerats. Dessa har framförallt förekommit i 
branta sydsluttningar ovanför trädgränsen.  !
Många släpp från överhäng har observerats längs många jokkar, framförallt på sidorna som 
har störst solexponering. !
Terrängfällor är hinder som kan förvärra skadan av en lavin. Exempel på terrängfällor som 
har observerats är rännor, dalgångar och grytor. De saknar ofta så kallade öar av säkerhet 
vilket försvårar flyktvägen samt att risken att bli begravd djup är stor då snön samlas mot 
mitten. Stup, träd och  stenar i ett lavinstråk kan orsaka fysiska skador (Jamieson, 2008). En 
vanligt förekommande terrängfälla är jokkar som i många fall bildar djupa, smala och branta 
raviner på vintern.  !
Under fältarbetet har snöstabiliteten varit konstant bättre på kalfjället jämfört med i skogen. 
Detta har konstaterats främst med hjälp av stavtest och observationer av snöns bärighet. En 
svag bärighet innebär att man går igenom snön mycket lätt. På kalfjället har bärigheten varit 
tillräcklig för att inte gå igenom snön. Bärigheten har varierat under dygnet. På 
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Figur 7 Tydligt spår av ripa Foto: Johan NilssonFigur 6 Spår av lodjur Foto: Johan Nilsson



eftermiddagen har bärigheten varit sämst. Varma dagar och dagar med regn har försämrat 
bärigheten mycket.  !
Jag har gjort fem ECT-P test under fältarbetet. Dessa tester gjordes de dagar då brant terräng 
undersöktes. Testen gjordes på kalfjället i sluttningar på 30 grader. Det första testet gjordes 
vid Olmacohkka på 850 m ö.h. den 15 April. Detta testet resulterade i ECT-P 26 med en 
genomgående spricka och kollaps 90 cm under snöytan. Kollapsen skedde vid ett 5 cm tjockt 
lager svag sockernö. De andra testerna resulterade inte i några genomgående sprickor. Det 
fanns inte heller några tydliga svaga lager förutom vid markytan där det fanns sockersnö.  !!
3.3 Delområden  !
Det undersökta området är indelat i mindre område. De enskilda delområdena delar likartad 
topografi och geologi. Alla toppar i respektive delområde är inom räckhåll för dagsutflykter 
vilket gör respektive delområde lämpligt för ett basläger.  !
  
3.4 Olmacohkka och Duoptecohkka !
Olmacohkkas topp ligger på 1358 möh och Duoptecohkka på 1336 möh. Detta  är två 
bergstoppar som ligger i områdets nordöstra del. Att ta sig hit på vintern gör man lättast 
genom att parkera bilen vid Kaisepakte och sedan korsa Torneträsk på ca. 7km.  
  
3.4.1 Geologi !
Olmacohkkas bergarter består i huvudsak av glimmerrik omvandlad bergart t.ex. skiffer och 
fyllit samt kvarts och fältspatrik sedimentär bergart som sandsten och gråvacka. Men det kan 
även finnas bergarter som granitoid, syenitoid. Duoptecohkkas berggrund består även av 
bergarter som amfibolit, granatglimmerskiffer och kvarts- fältspatskiffer (SGU, 2013a). 
Didnobakti öster om Olmacohkka är den östliga gränsen för den Kaledoniska orogenen. En 
klar dag kan man likt Kaisepakte se hur de olika skollorna har skjutits över varandra och hur 
ett sedimentärt lager har fungerat som glidlager mellan urberget och kalidonien (SGU, 
2013b). Figur 8 är en genomskärning där de olika skollorna, glidlagret och urberget går att 
observera (Kathol, 1987). !

!  
Figur 8 Kathol (1987) beskrivning av genomskärning av berggrund där de olika lagerna syns. Vaivvancohkka, 
högsta punkten till vänster och Didnobakti, stupet längst  till höger (Kathol, 1987). 
  
Längs med bägge Duoptejokkarna finns en hel del isälvsavlagring och älvsediment. Ett par 
hundra meter från toppen av Duoptecohkka finns det strukturmark längs med sluttningen. 
Denna är dock ej synlig på vintern. De lägre delarna av skogen består av morän med många 
stora block (SGU, 2013a) vilket inte utgör några hinder för skidåkaren. !
Lulip och Davip Duoptejohka avvattnar sluttningarna ner mot Torneträsk. Under istiden har 
Lulip Duoptejohka transporterat sediment till en issjö vid Torne-isens norra rand (Holdar, 
1957). Två terrasserade strandhak har bildats längs jokken på 435 respektive 500 möh av den 
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glacifluviala ackumulationen (Holdar, 1957). Även Davip Duoptejohka har transporterat en  
hel del material och det glacifluviala materialet längs med denna jokk är mäktigt (Holdar, 
1957).Dessa två jokkar har varit av betydelse för att kunna konstatera att Torne-isen var sist 
på plats vid inlandsisens avsmältning och inte någon lokal glaciär (Holdar, 1957). !
Vid Didnobakti går det att se hur de olika skollorna från Kaledonien ligger ovanpå urberget. 
Terrängen nedanför Didnobakti är väldigt speciell. Till skillnad från andra ställen hade snön 
här smält bort på många ställen (detta var i mitten av april). Här går det att se något som 
liknar långa stenmurar som troligtvis är gamla ändmoräner från en dalglaciär (Ivarsson, 
2013). På många ställen där snön har smält bort syns ansamlingar av grus i markytan som 
kan vara isälvsavlagring i form av kames (Ivarsson, 2013).  !
3.4.2 Vägval  !
Från Olmacohkka går det att åka skidor i de flesta vädersträcken. Dokumentationer har 
koncentrerats på den södra sidan (Figur 9). Åkningen på Sydvästra sidan erbjuder lätt åkning 
medans öster och väster om Sarvasbakti bjuder på brantare åkning. Lokalt kan det här stiga 
upp mot 30˚. I skogen kan det lokalt vara brant. Skogspartiet består av tät skog men som 
fortfarande är åkbar med skidor. !
Olmacohkka A går längs sydvästra sidan. Detta är den lättaste sidan utan några branta 
partier. Åkningen på denna sida är fin med stort öppet fjäll. Det går även att åka ner mot 
stupet och kolla på det men håll väl mot öster om jokken när ni närmar er trädgränsen. 
Terrängen nära jokken är mycket brant i skogen.  Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: Röd/blå. !
Olmacohkka B går på västra sidan om Sarvabakti längs med Sarvajokka. Den svåra biten är 
runt 800 möh där det är strax under 30˚. Följ jokken. På sidorna av jokken är det mer än 
30˚. Sarvajohka är liten jokk som lätt kan korsas. Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: svart/röd. !

!  
Figur 9 Vägvalskarta. Topografikarta från Garmin (2013a). Röd skuggning är 30˚+ terräng och blå skuggning är 
där terrängen är lokalt kan uppgå mot 30˚. 
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Olmacohkka C går mellan Sarvabakti och Didnobakti. Det finns en jokk som börjar vid ca. 
1000 m. ö.h, gå inledningsvis på öster sida om denna jokk. Där är sluttningen i snitt 25˚ men 
den når up.p till nästan 30˚. Väster om jokken är det mycket brantare med en del branta 
överhäng. Resten av vägen upp till toppen lutar svagt. Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: Svart/
blå. !
Duoptecohkka A, sydöstsida har liknande åkning som Olmacohkkas sydvästsida. Det är dock 
lite brantare från toppen och 150 höjdmeter nedåt. I snitt är lutningen här ca. 25˚ men det 
blir lite något brantare lite väster om nedfarten. Därefter väntar flera kilometer lätt 
utförsåkning med lutning under 15˚ och stort öppet fjäll och vacker utsikt över Kaisepakte. 
Lulip Duoptejohka korsas till östra sidan ovanför 800 m sträcket. Jokken och dess dalgång är 
ej märkbar ovanför 800 möh men runt denna höjd bildas ett tvärt stup på nästan 50m som 
kan vara svår att upptäcka om det är dåligt ljus eller sikt. När trädgränsen närmar sig bör 
man hålla avstånd från jokken eftersom terrängen är brant i närheten av jokken med en 
lutning på 30˚ eller mer. Tidsåtgång: ca. 4h. Svårighet: Röd/blå. !
3.4.3  Naturvärde !
Sarvabakti och Didnobakti är två mäktiga klippor värda ett besök. Lulip Duoptejohka som 
bildar ett  mäktigt stup och ravin vid ca. 800 m ö.h.  !!!
3.5 Vaivvancohkka, Vilgesgierdu och Salmmecohkat !
Detta är ett område med många möjligheter och endast några åk har dokumenterats, det 
finns mycket kvar att utforska. Skidåkningen är varierande med brant åkning eller halfpipe 
liknande jokkåkning. Hit tar man sig lättast genom att parkera bilen vid Kaisepakte längs väg 
E10 och därefter korsa Torneträsk och ta sikte på dalen mellan Vaivvancohkka och 
Vilgesgierdu. !
3.5.1 Geologi !
Bergen på norra sidan av Torneträsk är i regel relativt små men i området öst om den stora 
dalen är bergen höga och kan liknas vid bergsområdet söder om Torneträske. 
Vaivvancohkka, Balggescohkka och Salmmescohkat är uppbyggda av samma bergarter som 
många andra svenska höga bergstoppar, t.ex. Kebnekaise och Akka (SGU, 2013a). Amfibolit, 
kvartsit, glimmerskiffer och eklogit är några av dem bergarterrna. Vilgesgierdu och delar av 
dalen består bland annat av metagråvacka, fyllit, glimmerskiffer, kalksten och marmor 
( Bilaga 1). Salmmescohkat är högsta toppen på 1610 m ö.h., därefter Balggescohkka 1392 m 
ö.h., Vaivvancohkka 1334 m ö.h. och Vilgesgierdu på 991 m ö.h. 
Landskapet i dalen är ett så kallat moränbacklandskap (SGU, 2013a). Enligt Holdar (1957) är 
dalgången den mest intressanta på norra sidan av Torneträsk glacialmorfologiskt sett. Det 
glacifluviala materialets avsättning är nästan obefintlig från ca. 520 möh och ned till 
Torneträsk. Detta beror på att det är för brant för avsättning. Först på högre höjd blir det 
flackare och där är avsättningen större. Främst på västra sidan av jokken som går genom 
dalen. Här går det även att observera ett flertal slukåsar och torrdalar samt dödisgropar som 
inlandsisen har lämnat efter sig (Holdar, 1957).  Från de östra sluttningarna på bergen öster 
om dalen går det att se israndrännor (Melander, 1977) en bit upp på västra sidan av dalen. !
Vid kanten av Torneträsk, nedanför dalgången går det att observera krumuddar som än idag 
byggs på. Torneträsks stora yta har givit upphov till bildandet av dessa formationer. Just här 
är krumuddarna speciellt imponerade och blir nästan 5km långa (Melander, 1977). 
På 680 m ö.h. i dalen ligger vattendelaren och allt vatten norr om denna rinner till Atlanten 
via Altevatn. Allt vatten söder om rinner till Östersjön 50 mil bort från Atlanten. 
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3.5.2 Vägval  !
Vaivvancohkka A börjar på toppen. Två alternativ har dokumenterats, ett brant och ett 
lättare. Det lätta alternativet går nedför nordsidan och svänger sedan väster och följer jokken 
hela vägen ned (Figur 10). Första sluttningen innan svängen är ca. 25˚ brant. Längs jokkens 
dalgång är lutningen max 20˚ men i snitt runt 15˚. Åkningen i dalgången liknar en stor 
halfpipe där det går att åka upp på sidorna. Det är bra åkning med liten risk. Dalgången är så 
pass bred att ras från sidorna inte innebär någon risk. Längre ned blir dalgången smalare och 
på enstaka ställen finns överhäng som kan lossna från sidorna. Det går dock att åka förbi på 
motsatta sidan riskfritt. Snön i dalgången var mycket mjuk med ett tunt lager puder trots att 
snö på andra sluttningar var isig. Det går att följa jokken hela vägen till trädgränsen och 
några hundra meter ned i skogen. Vid 480 m ö.h. var jokken öppen och fortsatt skidåkning 
stoppades. Från toppen går det även att svänga väster hundra meter tidigare. Då blir första 
partiet innan man ansluter till jokken brant, ca. 30-35˚. Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: Röd/
blå. !

!  
Figur 10 Vägvalskarta. Topografikarta från Garmin (2013a). Röd skuggning är 30˚+ terräng och blå skuggning är 
där terrängen är lokalt kan uppgå mot 30˚. !
Vaivanncohkka B går på västra sidan. Här är lutningen ca. 20˚. Till skillnad från A så är detta 
ett åk som tillåter betydligt större svängrum. Om sikten på toppen är dålig är det lätt hänt att 
åka för långt söder. Sluttningen på södra sidan är mycket brantare med mycket stenpartier 
och klippor vilket gör skidåkning svår. B ansluts till A vid foten av Vaivvancohkka. 
Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: svart/blå.  !
Salmmecohkat är ett berg som ofta låg gömd bakom moln. Från utgångspunkten är vägval B 
den lättaste vägen att bestiga toppen. Den går upp längs dalgången mellan Balggescohkka 
och Vaivvancokka och rundar sedan Balggescohkka på sydöstra sidan. Därefter är det raka 
vägen upp mot Salmmecohkat. Enda stället som är brant är sydöstra sidan av Balggescohkka. 
Använd vägval B enbart för bestigning av toppen. Vägval A börjar brant med en lutning på ca. 
33˚. Välj inte detta alternativet när snön är ostabil. Längre ned blir det betydligt flackare. 
Efter några kilometer blir det så pass flackt att stakning blir nödvändigt. Dalen är stor och 
bred och branterna på sidorna är mäktiga. Tidsåtgång: ca. 6h. Svårighet: Svart/blå. 
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Vilgesgierdu är ett berg som även är lämplig för turskidor. Åket går ned på sydösta sidan från 
toppen. Lutningen är mindre än 20˚. Halvvägs upp på östra sidan finns ett överhäng, åk på 
södra sidan av detta. Efter någon kilometer blir det betydligt flackare. Landskapet är öppet 
med något enstaka träd. Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: blå. !
3.5.3 Naturvärden !
Längs med jokkarna i skogen finns mindre kanjons observerats. Terrängen i skogen mot 
Vilgesgierdu är speciell, dödisgropar har gjort terrängen backig (Holdar, 1957). !
3.6 Jiebren och Laire !
Till skillnad från bergsområdet Vaivvan, Balgges och Salmmecohkat har detta området lägre 
och rundare bergstoppar. Högsta toppen är Lairecorru på 1157 m följt av Lairecohkka 1124 m 
ö.h. och Jiebrencohkka på 1021 m ö.h. Lättast att ta sig hit är att korsa Torneträsk från 
Abisko, det är en sträcka på ca. 10 km.  !
3.6.1 Geologi !
Detta området är är relativt kalkrikt och består av bergarterna kalksten, marmor, kvartsit, 
metagråvacka, fyllit, glimmerskiffer och metakonglomerat (SGU, 2013a).  !
Längs med Jiebren och Snuvrejohka finns isälvsavlagringar. I dalen vid Jiebrenjavri är 
terrängen ett backigt moränlandskap med några tydliga moränryggar (SGU, 2013a).  !
I detta område finns det två kanjons; Jiebren och Snuvrejohka som har beskrivits ca. 2km 
långa av Holdar (1957). Jiebrenjohkas kanjon börjar vid 500 m ö.h. och slutar vid 800 m ö.h. 
medan Snuvrejohkas börjar vid 500 m ö.h. och slutar strax ovanför 600 m ö.h. (Holdar, 
1957). Längs med båda jokkarna går det att se en del terrasser. Den största finns på 500 m 
ö.h. vid kanjonen längs Snuvrejohka. Den är drygt 300 m bred. Enligt Holdar (1957) tyder 
terrassens mäktighet på att en glaciär har verkat som hinder för vidare materialtransport och 
att flödet i jokken har varit större än vad det är idag. Anledningen att det inte finns några 
terrasser ovanför är att branten är för brant. Längre nedåt är terrängen för flack vilket gjorde 
att isen drog sig tillbaka så pass fort att det inte han bildas några terrasser (Holdar, 1957). 
Snuvrejohkas källor kommer från bland annat glaciärbärande nischer från norska fjället och 
troligtvis har jokken en gång i tiden varit en glaciärälv (Holdar, 1957).  !
3.6.2 Vägval !
Terrängen i skogen söder om Jiebren och Lairecohkka är mycket brant med partier över 30˚.  !
Jiebrencohkka A startar från toppen. Åkningen börjar lätt med lutning under 20˚. Åket går 
ned på sydvästra sidan och ansluter till en jokk som börjar vid ca. 850 meter höjd. Åkningen 
är lätt med en dalgångsliknande terräng. Längre ned längs jokken blir terrängen mer 
varierande med många små stenpartier, raviner och stup. Lokalt i närheten av små raviner 
kan det bli mycket brant men det finns många alternativa vägar längs jokken som är lätta. 
Det är kul åkning med många valmöjligheter. Vid trädgränsen dyker en kåta upp på östra 
sida. Detta är ett bra ställe för tältläger. Åket fortsätt ned längs jokken tills det blir för flack, 
några 100 m från kåtan. Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: Röd/blå. !
Lairecohkka  A börjar från toppen. Åket går ned på södra sidan där lutningen är ca. 20˚ med 
stora öppna snöfält. Längre ned ansluter åket till jokken som leder ned till Jiebrenjohka 
(Figur 11). Längs jokken blir terrängen mer varierande med många valmöjligheter. Det finns 
småraviner, stenpartier och vallar. När jokken och dalen börjar smalna måste man vara 
observant på överhäng och stup som förekommer allt mer frekvent. När träd börjar dyka upp 
så är det nära till Jieprenjohka. Där jokkarna möts i ett t-kors finns en stor kanjon som bildat 
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ett högt stup. Det går ej att ansluta till Jieprenjohka p.g.a. stupet. Dokumentation av 
terrängen längre ned har ej gjort. Från stupet är det bäst att ta sig tillbaka upp till 
Jiebrenjavri. Detta görs enklast på östra sidan om Jiebrenjohka. Skogen längre ned är väldigt 
brant och det kan vara svårt att hitta en säker väg ned mot Torneträsk. Tidsåtgång: ca. 3h. 
Svårighet: Röd/blå. !
3.6.3 Naturvärde !
Jiebrenjohkas kanjon där vägval Lairecohkka A slutar är mäktig. Denna kanjon är betydligt 
större än Abisko kanjon (Holdar, 1957). Ett flertal rovfåglar observerades här. Längre upp vid 
ca. 800 m ö.h. finns ett isfall som är ca. 10-20 m högt. Skogen nedanför Snuvrejohka är 
speciell. Många björkar är döda, troligtvis p.g.a. fjällbjörkmätare.  !!

!  
Figur 11 Vägvalskarta. Topografikarta från Garmin (2013a). Röd skuggning är 30˚+ terräng och blå skuggning är 
där terrängen är lokalt kan uppgå mot 30˚. !
3.7 Riksocohkka !
Riksocohkka är en topp på 1460 m och ligger i Norge. Att ta sig hit görs enklast genom att 
korsa Torneträsk från Tornehamn till Lappjordshytta, ca. 12 km?. Från Lappjordshytta är det 
en enkel dagsutflykt till toppen. Lappjordshytta är en norsk stuga där övernattning är möjlig. 
Det går även bra att tälta inne i den skålformade nischen (Figur 12).   !
3.7.1 Geologi   !
Berggrunden består i huvudsak av Glimmergnejs, glimmerskiffer, metasandsten, amfibolit 
med inslag av kalkspatmarmor (NGU, 2013a).  !
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Vid foten av berget finns det på något ställe isälvsavlagring (NGU, 2013b).  
Sydöst om toppen där vägval A går finns en glaciärnisch. Denna nisch har en gång i tiden 
försätt Snuvrejohka med glaciärvatten (Holdar, 1957).  !
3.7.2 Vägval !

!  
Figur 12 Vägvalskarta. Topografikarta från Garmin (2013b). Röd skuggning är 30˚+ terräng och blå skuggning är 
där terrängen är lokalt kan uppgå mot 30˚. !
Riksocohkka A börjar från toppen. Översta delen har en lutning på under 20˚ där åkfältet är 
brett och stort. Vid parti ett börjar det bli lite brantare. Här är det runt 22˚ men lokalt kan 
det vara mer. Här börjar åket bli intressant med klippor och stenparti som går att åka slalom 
mellan. Sedan kommer en flackare sektion. Vid parti två är det brant med en lutning runt 
30˚. Lokalt ännu mer.  Åkningen är riktigt kul med stenpartier, klippor, raviner och fina 
snöformationer. Åket slutar vid sjön nedanför parti 2. Åkningen i denna nischglaciär var vid 
tillfället vindskyddat. Tidsåtgång: ca. 4h. Svårighet: svart/röd. För att ta sig upp till starten 
på Riksocohkka A är det bäst att använda sig att rutt Riksocohkka B som är lättaste vägen 
upp till toppen. Det är en rutt med en lutning på ca. 20˚.  !
3.8 Vadvetjåkka !
Vadvetjåkka är en nationalpark med ett antal lämpliga toppar för skidåkning. Den högsta 
toppen är Beaivveécohkka på 1306 m ö.h. följt av Eunuécohka 1247 m ö.h., Vadveécohkka 
1109 m ö.h. samt Njunis norr och syd på 1125 respektive 1107 m ö.h. Nationalparken ligger i 
Torneträsks nordöstra hörn ca. 1 mil från E10 i söder. Gå hit via Koukkelplattån eller via 
Torneträsk, ca. 10 km från väg E10?.   !
3.8.1 Geologi !
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Berggrunden i Vadvetjåkka nationalpark består av bland annat glimmerskiffer, 
metagråvacka, fyllit, metakonglomerat, kvartsit och mycket inslag av kalksten och marmor. 
Vid Beaivvecohkka finns också basisk metavulkanisk bergart som metadiabas, metagabbro 
och amfibolit (SGU, 2013a). I området finns några av Sveriges djupaste kalkstensgrottor 
(Länsstyrelsen, 2007a). Här finns också Sveriges nordligaste glaciär och Sveriges lägst 
belägna glaciär på 1248 m ö.h. Normalt sätt bildas glaciärer på toppar över 1600 m ö.h. men i 
Vadvetjåkka nationalpark är nederbörden mycket stor vilket bidrar till stor snöackumulation 
och isbildning vilket är en självklar förutsättning för glaciärbildning. Närheten till Atlanten 
gör att nederbörden är stor (Länsstyrelsen, 2007a). Söder om Vadveécohkka finns ett stort 
aktivt delta.  !
3.8.2 Vägval !!

!  
Figur 13 Vägvalskarta. Topografikarta från Garmin (2013a). Röd skuggning är 30˚+ terräng och blå skuggning är 
där terrängen är lokalt kan uppgå mot 30˚. !
Beaivveécohkka A är områdets längsta åk. Åket från toppen och hela vägen ned mot dalen är 
lätt med en lutning under 20˚. Åket sneddar över en glaciär i början (Figur 13). Efter ett par 
kilometer ansluter åket en jokk. Norr om denna jokk finns en mäktig klippvägg. Åket längs 
jokken är intressant med stenparti utspridda i en dalliknande bana. Längre ned längs jokken 
blir terrängen mer varierande och lokalt blir det brant men detta går att undvika då vägvalen 
är många. När den lilla jokken närmar sig stora Vadveéjohka bör man vara observant. Här 
finns nämligen ett relativt stort överhäng med några meters stup som bör undvikas. Bäst är 
att åka norr om detta överhäng. Vadeéjohka korsas enklast ganska långt norrut. Längre söder 
är jokken brant och djup. Undvik att åka i Vadeéjohka då den är smal, brant och djup. När 
vadeéjoka är korsad forsätter åket söderut längs med jokken. Här är terrängen flack några 
hundra meter innan sista nedförsåkningen ned mot våtmarkerna börjar. Den sista biten 
bjuder på varierande terräng i skog med lutning runt 20˚, lokalt mer. Tidsåtgång: ca. 5h. 
Svårighet: Röd/blå. !
Vadveécohkka A börjar på 1109 m ö.h. Åket går ned på östra sidan. Lutningen är i snitt ca. 
30˚. Det är ännu brantare på södra sidan och längre norrut på östsidan finns ett överhäng, åk 
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söder om detta överhäng. Efter det branta partiet svänger det söderut och fortsätter ned i en 
terräng som är mer varierande med stenpartier klippor och barmarksfläckar. Lutningen är 
ca. 22˚. Ännu längre ned dyker träd upp med lagom täthet. Tidsåtgång: ca. 3,5h. Svårighet: 
svart/röd. !
Eunuécohkka A börjar strax ovanför Sveriges nordligaste glaciär. Åket går söderut med en 
lutning på ca. 20˚. Naturen här känns väldigt skyddad och vild eftersom den är omringad av 
berg. Efter första sluttningen blir det flackt och stakning är nödvändig ca. 1 km innan åket 
ansluter till Vadveécohkka A åket. Tidsåtgång: ca. 5h. Svårighet: Röd. !
Njunis A börjar från norra toppen på 1125 m ö.h. Det börjar med en lutning på en bit under 
20˚ och brett åkfält. Ca. 1,5 km längre ned är det möjligt att svänga söderut. Ju tidigare sväng 
desto brantare blir det. Där vägval A går är det ca. 30˚ brant. För mindre brant terräng sväng 
lite senare. Följ sedan i stort sätt jokken ned till våtmarkerna. Jokken är för smal, brant och 
djup för att kunna åka i. Det finns en del fina klippväggar att kolla på längs jokken. Terrängen 
närmare trädgränsen är varierande med många olika lutningar, branta och flacka. 
Tidsåtgång: ca. 3h. Svårighet: Röd. !
3.8.3 Naturvärde !
Eunujohka har fina och höga klippväggar vid ca. 700 m ö.h. där ett par rovfågelbo 
observerats. Längre ned vid skogen blir dalgången där jokken rinner ganska liten och i maj 
observerades här flera små vattenfall och öppna vattenhål. Den stora dalgången väster om 
Vadveécohkka är mycket fin. Gå gärna in längst in och bestig en av topparna därifrån.  !
4 Diskussion 
!!
4.1 Är området attraktivt för toppturer? !!
Toppturer handlar inte bara om bra skidåkning. Naturupplevelsen är minst lika viktig. 
Dessutom bör det vara någorlunda säkert att utföra toppturen. Ett attraktivt  område för 
toppturer bör alltså erbjuda bra skidåkning, naturupplevelse och säkerhet. !
Området måste även kunna hantera ett ökat besöksantal utan att naturen eller befintlig 
verksamhet påverkas negativt.  !
Topografin på norra sidan av Torneträsk är över lag inte lika tilltalande för en skidåkare 
jämfört med södra sidan,exempelvis runt Abisko, Kebnekaise och Riksgränsen. Detta beror 
på att bergen på norra sidan är lägre och har mjukare konturer. Det finns dock undantag. 
Östra sidan har ett bergsmassiv som liknar södra sidans topografi. Detta är Olmacohkka och 
Vaivvancohkkaområdet. Detta område har höga berg med stor fallhöjd och erbjuder mycket 
bra skidåkning.  !
Naturen på norra sidan Torneträsk är betydligt mer orörd och vild jämfört med naturen runt 
Abisko och Kebnekaisefjällen på södra sidan. Avsaknandet av andra besökare, vägar och 
stugor stärker naturupplevelsen. Naturen liknar den som finns på södra sidan men det som 
är skillnaden är att det saknas bekvämligheter och andra besökare. Exempelvis finns två 
nästan okända kanjoner (Jibren och Snuvre) som är större än den mycket omtalade och 
välbesökta Abiskokanjonen.  !
Jag upplevde norra Torneträsk som ett säkert område att åka skidor i.  Detta eftersom bergen 
erbjuder både flacka och branta sluttningar. Man har nästan alltid en valmöjlighet. Den som 
vill åka flackt för att undvika lavinterräng kan välja det flacka vägvalet. Många berg på södra 
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sidan av Torneträsk är mycket brantare och saknar flacka alternativ. Den mest riskfyllda 
terrängen som jag har upplevt i området är skogen som ofta är mycket brant på norra sidan 
av Torneträsk. På många ställen är skogen mycket brantare än 30˚. Detta i kombination med 
svag snöstabilitet på våren gör det till en riskfylld terräng. Med hjälp av en topografikarta går 
det att se var skogen är som brantast och dessa ställen bör undvikas. Jokkar bildar i vissa fall 
djupa raviner med brant terräng och stora överhäng. Det är svårt att lista ut vilka jokkar som 
är riskfyllda med hjälp av enbart en karta. En jokk kan vara helt täckt av snön och några 
meter längre ned bilda ett stup med överhäng som är mycket svår att upptäcka i flatljus. Man 
bör vara extra observant vid skidåkning i områden där det finns jokkar och inte åka skidor i 
dålig sikt. !
Hela området erbjuder bra skidåkning som är värt ett besök. Naturupplevelsen är stor i hela 
området och säkerheten är rimlig så längre man väljer de flacka vägvalen eller har god 
kunskap i lavinsäkerhet. Detta gör att området är väl lämpat för toppturer.  !!
4.2 Turismens påverkan !!
Ur naturen och djurens synvinkel är ökad turism sällan bra men frågan är hur mycket 
kommer en topptursguidebok öka turismen i ett väglöst, svåråtkomligt område när det finns 
lättillgängliga områden som är minst lika skidlämpliga på andra sidan Torneträsk?  
Fältobservationerna vittnar om mycket liten vinterturism norr om Torneträsk vilket 
bekräftas av Länsstyrelsens (2013) områdesbeskrivning; ” Norra Torneträsk är oexploaterat 
och ligger i väglöst land”. Således bör naturen klara en liten ökning av besökare utan att 
påverkas negativt. Enligt Länsstyrelsen (2013) utgör friluftslivet i området endast hot mot 
naturtypen klippvegetation, kalkrasmarker, sillikatrasmarker och permanenta glaciärer. 
Glaciärerna involverar enbart skoteråkning och isklättring. På vintern är dessa naturtyper 
oftast skyddade av snön och en skidåkare klättrar oftast inte i rasbranter eller i klippor. 
Enligt Länsstyrelsens (2013) bevarandeplan över norra Torneträsk utgör alltså skidturismen 
inga hot. !
Ett större antal besökare i området kan störa renskötseln. Under fältarbetet observerades 
mycket få renar. Det är osannolikt att enstaka besökare stör renskötseln så pass mycket att 
det får en negativ påverkan. Är det större grupper besökare bör man ta kontakt med samebyn 
i området. Gäller det kommersiell verksamhet bör man absolut kontakta samebyn. !
Eftersom turismen förväntas hållas på en låg nivå kommer området ej att påverkas negativt. 
En stor kommersiell turism är ej lämplig då naturupplevelsen skulle gå förlorad och på så 
sätt minska områdets attraktion.  !
4.3 Klimatets påverkan på skidåkning !!
Under fältarbetet har snöns stabilitet förändrats mycket under dagens lopp. På morgonen 
har snön varit stabil p.g.a. nattens kalla temperatur men på eftermiddagen har den förhöjda 
temperaturen och solexponering försvagat snön avsevärt. Detta gäller särskilt under 
trädgränsen där temperaturen har varit betydligt varmare jämfört med kalfjället. Av denna 
anledning har snöstabiliteten under fältarbetet varit bättre på kalfjället jämfört med skogen. 
Detta stämmer överens med Bruce Jamieson teorier (2008). Detta kan självklart variera från 
år till år men enligt klimatdata från SMHI är normalfallet så att snön börjar smälta i April-
Maj vilket försvagar stabiliteten. Normalt är medeltemperaturen i April -2 grader enligt 
Katterjokks mätstation. Enligt min uppskattning var medeltemperaturen högre detta året, 
runt 0 grader. Även Anders Bergwall (2013 muntl.) på Arctic guides i Abisko bekräftar att 
snön har smält bort ovanligt fort detta år. Detta innebär att snöstabiliteten i skogen har varit 
ovanligt låg.  
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Det första ECT-P testet som gjordes i fält visade att det fanns ett tydligt lager svag sockersnö 
90 cm under snöytan. Detta test gjordes i början på fältarbetet. Dessa svaga lager har inte 
observerats vid de senare ECT-P testen. Detta kan bero på att den varma temperaturen har 
omvandlat sockersnön och gjort den stabil igen. Detta tyder på att kallt väder bevarar svaga 
lager bättre och gör snöstabiliteten svår att tyda. Enligt Anders Bergwall (2013 muntl.) är det 
betydligt svårare att uppskatta snöstabiliteten på vintern när det är kallt, eftersom svaga 
lager bevaras bättre. !
Min rekommendation är således att vara extra försiktig i skogen. Åk enbart i lutning under 
30˚ när stabiliteten är dålig vilket den ofta är på vårkanten. Skogen är dessutom en terräng 
som är mycket varierande med branta och flacka partier. Tidigare på året är troligtvis 
stabiliteten i skogen bättre jämfört med kalfjället. Detta beror på att nederbörd och och 
snöackumulation är större på kalfjället jämfört med skogen (Jamieson, 2008) vilket även går 
att tyda från SMHI:s klimatkartor i bilaga 1.  !
Bästa tid att gå på toppturer varierar från person till person men om man utgår från en 
naturintresserad skidåkare så tycker jag att april är en bra månad. Detta är en månad med 
mildare klimat vilket underlättar övernattning i fält. Snön är fortfarande så pass djup att 
skidåkning i hela området oftast är möjligt. Fåglar har börjat häcka i området och många 
jokkar börjar öppna upp sig och skapar fina kontraster i snön. Det dåliga är att snön kan 
förlora stabiliteten i skogen mycket snabbt. Men de positiva faktorerna överväger de 
negativa. Mitt i vintern är djur och fågellivet sämre.  !!!!!!
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6 Bilaga 1 !
6.1 Kartor 

!  

Figur 14 Årsmedelnedernörd 1961-1990  i norra Sverige (SMHI 2013a) 

!  

Figur 15 Årsmedeltemperatur i norra Sverige (SMHI 2013b) 
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Figur 16 Största medeldjup av snö? på vintern i norra Sverige (SMHI 2013c) 

!
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Figur 17 Karta över norra Torneträsks berggrund tagen av SGUs (2013a) 
kartvisare
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Figur 18 Karta över norra Torneträsks berggrund tagen från SGUs (2013c) 
kartgenerator samt NGU (2013a)



!
!

 

!27
Figur 19 Jorartskarta över norra Torneträsk från SGUs (2013c) kartgenerator 
samt NGU (2013b)


