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Abstract 
The aim of this study was to map and date glacial flutings with ice flows deviating from the 
predominating northwesterly ice flow direction in the southern part of Norrbotten County in 
northern Sweden, and also to investigate if parts of the glacial landscape are older than 
previously thought. The traditional view is that most landforms in the area were formed 
during the late Weichselian (W3). Analysis of the new high resolution elevation model (2 m 
grid) derived from laser scanning was performed after treating the data with a hillshade tool 
in ArcMap to reveal terrain features such as flutings. The analysis resulted in a map showing 
four main groups of deviating ice flows (N-S, NO-SV, SO-NV and S-N) and several westerly 
ice flows. The majority of flutings with deviating ice flows were found in low terrain. This, 
together with studies suggesting a cold based late Weichselian ice sheet in Norrbotten, 
implies an old age of the deviating ice flows. The deviating ice flows are interpreted to 
originate from the first early Weichselian (W1), or predate the onset of the Weichselian 
glaciation. Some NV-SO flutings were located in high terrain, which implies a younger age 
relative to the low terrain flutings. They represent the youngest ice flow found in the area, 
possibly from the second early Weichselian (W2). The new elevation model clearly offers new 
possibilities for studying small scale landforms and shows that the traditional view of the 
Weichselian glaciation in northern Swedish needs to be reconsidered. 
 
 
Keywords: Glacial flutes, digital elevation model, laser scanning, geographical information 
system (GIS), Weichselian, ice flow, northern Sweden 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under kvartär har Fennoskandien genomgått närmare 40 glaciationer (Kleman m.fl. 2008). 
Den senaste glaciationen, Weichsel, är indelad i tre huvudfaser. Den första fasen Weichsel I 
(W1) inleddes för ca 110 000 år sedan och nådde sin maximala utbredning för ca 90 000 år 
sedan. Weichsel II (W2) började avancera för ungefär 78 000 år sedan och nådde till Litauen 
vid den maximala utbredningen för 60 000 år sedan. Den sista fasen, Weichsel III (W3) 
började med en stor framryckning för ca 37 000 år sedan. W3 hade sin maximala utbredning, 
kallad last glacial maximum (LGM) för 20 000 år sedan då isen nådde till norra Tyskland. 
Deglaciationen påbörjades för ca 14 000 år sedan och all is var borta i Norra Sverige för 
ungefär 8000 år sedan (Holmlund och Fastook 1995).  
 
Norra Sverige har därmed en komplicerad kvartärgeologisk historia och de landformer vi ser 
där idag är resultatet från flertalet glaciationer som har bevarat, förflyttat eller omformat 
material som deponerats av föregående isar (Kleman m.fl. 2008). För att en glaciär ska 
kunna påverka landskapet måste den ha tillgång till smältvatten vilket kräver att den är 
varmbaserad. Kallbaserade isar lämnar inga spår efter sig, utan verkar snarare för att bevara 
landformer skapade under tidigare varmbaserade förhållanden (Kleman och Borgström 
1994).  
 
Glaciala lineationer som drumliner, flutings och isräfflor bildas under varmbaserade isar. 
Dessa landformer är tillförlitliga indikatorer på isrörelseriktningen de bildades under och 
har ofta använts för att rekonstruera isrörelsemönster (Hättestrand m.fl 2004). Flutings 
tillhör de mindre glaciala landformerna och de kan vara antingen depositionsformer 
bestående av morän eller erosionsformer bildade genom räffling av underlaget. Flutings 
bildade genom deposition är den vanligaste typen (Morris och Morland 1976). Sådana 
flutings bildas och omformas kontinuerligt nära iskanten när isen är bottensmältande och 
slutar att bildas när isen upphör med basal glidning när den drar sig tillbaka eller åter blir 
bottenfrusen (Kleman 1992). Typiskt för flutings är att de förekommer i svärmar och är upp 
till 100 m långa (Bennett och Glasser 2009). Det finns dock beskrivningar av flutings med 
längder upp till 200-500 m (Dyson 1952, Boulton 1976). 
 
Den dominerande isrörelseriktningen i norra Sverige är NV-SO och många av de större 
landformerna tros ha skapats under upprepade glaciationer som rörde sig från nordväst 
(Kleman 1992, Hättestrand 1998, Hättestrand m.fl. 2004, Hall m.fl. 2012). Isrörelse-
riktningar som avviker från den nordvästliga finns i stora delar av Norrbotten och vissa 
områden uppvisar glaciala lineationer med flera olika riktningar (Hättestrand 1998). Det har 
länge ansetts att den glaciala geomorfologin i norra Sverige uppvisar spår främst från 
deglaciationen av Weichsel III och landformer har ofta använts för att rekonstruera 
isrörelsemönstret hos den senaste deglaciationen med antagandet att de bildades då (Rohde 
1988). Flera av de avvikande isrörelseriktningarna i Norrbotten har daterats till den senaste 
deglaciationen (Lagerbäck 1988a, Kleman 1992, Hättestrand 1998).  
 
Det finns dock studier som tyder på att W3 var kallbaserad i stora delar av Norrbotten och 
därmed borde ha lämnat få spår i landskapet (Lagerbäck 1988a, Lagerbäck och Robertsson 
1988, Hättestrand och Stroeven 2002). I den nordöstra delen av länet finns det ett landskap 
med relikta landformer som har blivit bevarade under den senaste Weichsel-fasen 
(Hättestrand 1998). Dessutom har moräntäckta rullstensåsar hittats på många ställen i 
Västerbotten, vilket pekar på att en del av rullstensåsarna i norra Sverige har bildats innan 
Weichsel III (Lynam 2013). Veikimorän har sin utbredning i Norrbottens och Västerbottens 
inland och bildades under en deglaciationsfas av Weichsel I. Eftersom Veikimoränlandskapet 
är så utbrett och välbevarat är det ytterligare ett bevis för att de yngre isarna har haft liten 
påverkan på landskapet i stora delar av Norrbottens inland (Lagerbäck 1988b). Det finns 



 

2 
 

även observationer från Finland som tyder på att W3 har haft väldigt liten geomorfologisk 
påverkan i stora delar av norra Fennoskandien (Kaitanen 1969, Kujansuu 1975). 
 
Landformer som är bevarade sedan tidigare glaciationsfaser spelar stor roll för 
isrörelsemönstret hos kommande isar eftersom de påverkar topografin och tillgången av 
material (Hall m.fl. 2012). Därför är det viktigt att förstå de tidiga isarnas rörelsemönster för 
att kunna dra slutsatser om de senare glaciationsfaserna.  

1.2 Ny nationell höjdmodell 
En digital höjdmodell (DEM) beskriver terrängen utan några ytobjekt och framställs ur 
höjddata som kommer från fjärranalyser (Scull m.fl. 2003). Lantmäteriet påbörjade år 2009 
produktionen av en ny nationell höjdmodell baserad på laserskanning av terrängen. Den 
beräknas vara färdigställd år 2015 (Lantmäteriet 2014a) men redan nu finns laserdata 
(LiDAR) för större delen av landet tillgängligt för nedladdning. Höjdmodellen har en 
upplösning på 2 m och ett medelfel på högst ±0,5 m i höjdled. Jämförelsevis har den gamla 
höjdmodellen baserad på ortofoton en upplösning på 50 m och ett medelfel på ±2 m i höjdled 
(Lantmäteriet 2014b).  
 
Laserdatat har behandlas så att vegetationen filtrerats bort, vilket ger en tydlig inblick av små 
landformer som annars är svåra att urskilja under vegetationstäcket. Den nya nationella 
höjdmodellen innebär således helt nya förutsättningar för att studera geomorfologi, inte 
minst småskalig sådan i skogbeklädd terräng. Tillämpningen av högupplöst LiDAR-data 
tillåter kartering av terrängen på en mycket mer detaljerad nivå än vad tidigare har varit 
möjligt, något som kan bidra till ökad förståelse för Sveriges kvartära geomorfologi. Flutings 
har hittills varit svåra att kartlägga eftersom de är otydliga både i fält och på ortofoton. De 
framträder dock tydligt på LiDAR-bilderna tack vare den höga upplösningen och avsaknaden 
av vegetation. Det är dock viktigt att ha i åtanke att fältkontroller bör utföras när man arbetar 
med LiDAR-data eftersom den automatiska klassificeringen av ytobjekt ibland blir felaktig 
och kvaliteten på laserdatat varierar beroende på säsong (Dowling m.fl. 2013). 

1.3 Syften och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartera och datera flutings i södra Norrbotten med avvikande 
riktningar och därmed ge en bild av hur isrörelseriktningarna varierat under Weichsel, samt 
undersöka om vissa delar av landskapet är äldre än vad man hittills trott genom att utnyttja 
LiDAR-data från den nya nationella höjdmodellen. Isrörelseriktningarna dessa flutings har 
bildats av kommer att dateras både relativt och absolut. Dessutom kommer fältkontroller att 
utföras för att undersöka andra spår av dessa avvikande isrörelseriktningar, exempelvis 
isräfflor. 
 
Frågeställningarna som tas upp i rapporten är: 
Kan isrörelseriktningarna som dessa flutings har bildats av dateras? I vilken tidsordning har 
isrörelseriktningarna kommit? Finns det andra spår av dessa avvikande isrörelseriktningar i 
närheten av flutings?  
 
 

2 Material och metoder 

2.1 Områdesbeskrivning 
Undersökningsområdet omfattar de södra kommunerna i Norrbottens län samt delar av 
norra Västerbotten (fig 1). Undersökningsområdets topografi karaktäriseras av vidsträckta 
slätter med inselberg (Hättestrand och Stroeven 2002) och höjden över havet varierar mellan 
200-400 m i inlandet. Älvarna rinner från fjällen i nordväst och dalgångarna ligger på 50-150 
m.ö.h (Fredén 2002).  
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Berggrunden i undersökningsområdet domineras av svekokarelska bergarter bildade för 1,9- 
1,75 miljarder år sedan. Dessa bergarter utgörs till största delen av granit och syenit, men det 
finns även stora områden med metagråvacka och glimmerskiffer som omvandlades under 
samma tidsperiod. Det finns mindre förekomster av gabbro, diabas och ryolit med samma 
ålder (SGU 2014a). Jordarterna domineras av morän och torv på slätterna samt lera-silt och 
postglacial sand-grus i dalgångarna (SGU 2014b). 

2.2 Databehandling 
Tillgänglig GSD-Höjddata grid, 2+ framställd ur data från Lantmäteriets laserskanning med 
flygplan hämtades hem för hela undersökningsområdet. Höjddata finns inte tillgängligt för 
fjällområdena i de västra delarna. Höjddatat är angett i referenssystemet SWEREF 99 TM 
och höjdsystemet RH 2000. Utöver det hämtades även Lantmäteriets GSD-Översiktskarta i 
skala 1:250 000 samt ortnamn hem för samma område. Eftersom undersökningsområdet är 
så omfattande delades det upp i fyra delområden enligt figur 1. 
 
Höjddatat behandlades med hillshade-verktyget i ArcMap 10.1 för att tydliggöra 
landformerna på markytan (figur 2). Översiktskartan och ortnamnen placerades i separata 
lager under höjddata-lagret för att underlätta lokalisering av fältlokaler.  

 
Figur 1. Tillgänglig höjddata inom undersökningsområdet markerat med grått (totalt 42437 km2). 
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LiDAR-bilderna tolkades i skala 1:20 000 – 1:10 000. När lineationer påträffades användes 
den större skalan för att underlätta bedömning om de var flutings eller andra formationer. 
För att lineationerna skulle räknas som flutings sattes följande kriterier upp:  
 

1) De ska ge ett strömlinjeformat intryck 
2) De ska förekomma i svärmar 
3) De ska vara avsevärt mindre än närliggande drumliner och inte längre än ~250 m 

Den maximala längden på ca 250 m baserades dels på tidigare beskrivningar av flutings med 
längder upp till 200 m (Dyson 1952) samt en studie gjord av Hättestrand m.fl. (2004) där 
drumliner angavs ha en minsta längd av 300 m. Både depositionsflutings och flutings bildade 
genom erosion inkluderades. 
 
Alla lokaler med flutings punktsattes och indelades efter isrörelseriktning. Lokalerna ligger 
minst 1,5 km ifrån varandra, men oftast är avståndet större. Likartade riktningar 
grupperades tillsammans eftersom de tolkas vara variationer av samma isrörelse. Flutings 
med avvikande riktningar delades in i fyra huvudriktningar; N-S, NO-SV, SO-NV samt S-N. 
Med avvikande riktning menas riktningar som inte är västliga (NNV till SSV), men även de 
västliga flutingsen punktsattes. I de fall flutingssvärmen uppvisade en tydlig stötsida eller en 
rundad kortsida kunde rörelseriktningen som isen kommit ifrån bestämmas. De 
flutingsvärmar där en stötsida eller rundning inte kunde tydas angavs med ett snedstreck 
mellan de potentiella riktningarna, ex. NO-SV/SV-NO. 
 
16 lokaler som uppvisade flutings i avvikande riktningar, eller kunde vara intressanta att 
besöka i fält av andra anledningar, valdes ut som potentiella lokaler för fältkontroller.  
 
Koordinaterna för varje flutingslokal som hittades vid LiDAR-bildanalysen fördes in i ett 
Excel-dokument som därefter öppnades i ArcMap 10.1 där lämpliga symboler för 
flutingslokalerna kunde väljas. Den resulterade kartan över isrörelseriktningarna visas i figur 
4. En fullständig tabell över alla 165 flutingslokaler finns i bilaga 1. 
 

 
Figur 2. Höjddata behandlat med hillshade i ArcMAp 10.1 som visar stora flutings i NO-SV riktning.  
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2.3 Fältkontroller 
Figur 3 visar en karta över fältlokalernas lägen. 6 lokaler som uppvisade flutings med 
avvikande riktningar, 3 lokaler med osäker NO-SV/SV-NO riktning samt en lokal med 
flutings i NV-SO riktning besöktes i fält. Dessa besök fungerade som fältkontroller av den 
antydda isrörelseriktningen hos flutingsen som hade noterats i höjddatat. Vid 
fältkontrollerna gjordes en bedömning av isrörelseriktningen genom att försöka tyda 
riktningen på de flutings som påträffades och genom att leta efter andra spår av 
isrörelseriktningen, exempelvis isräfflor. Där det fanns vägskärningar noterades jordarterna 
och eventuella lagerföljder. Fältarbetet utfördes under juli och augusti 2014. 
 

 
Figur 3. Karta över fältlokalerna och orterna som nämns i texten. 

 
 

3 Resultat 

3.1 LiDAR-bildanalys 
Flutings med fyra avvikande riktningar (N-S, NO-SV, SO-NV och S-N) samt den för området 
dominerande NV-SO riktningen påträffades i undersökningsområdet. Utöver dessa hittades 
även flutings i V-O och SV-NO riktning. Alla 165 lokaler som hittades vid LiDAR-
bildanalysen är representerade i figur 4.  
 
Figur 5 visar antalet lokaler för vardera av de påträffade riktningarna. 45% av lokalerna 
utgörs av flutings som bildats under isrörelser från väst, varav 42% av dessa har NV-SO 
riktning. Ytterligare 25% är lokaler med NV-SO/SO-NV riktning och mest troligt är 
majoriteten av dessa är bildade under en isrörelse från nordväst. Om alla osäkra flutings 
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inkluderas skulle de västliga flutingslokalerna uppgå till 72% av det totala antalet. 5% av 
lokalerna uppvisar flutings i NO-SV riktning och ytterligare 7% uppvisar flutings i NO-
SV/SV-NO riktning. De flesta av dessa flutingslokaler med osäker riktning ligger nära 
flutings i NO-SV riktning och det är troligt att de tillhör samma riktning, vilket innebär att de 
NO-SV flutingsen kan uppgå till så mycket som 12% av alla lokaler i undersökningsområdet. 
7% av lokalerna har flutings i N-S riktning och 6% av lokalerna har SO-NV riktade flutings. 
Resterande riktningar uppgår till 2% eller mindre av det totala antalet lokaler vardera.  
 

 
Figur 4. Flutings med avvikande riktningar i rött och flutings med västliga riktningar i svart. De flutings där 
riktningen som isen har kommit ifrån är tydlig visas med pilar och de flutings där riktningen som isen har kommit 
ifrån är osäker visas med streck. 

 
Karaktäristiskt för flutingsen med avvikande riktning är att de oftast påträffades i dalgångar 
eller andra låga lägen i terrängen. De NV-SO riktade flutings hittades ofta på höjder, 
överlagrande större lineationer. Vissa av de nordvästliga flutingsen påträffades dock i låga 
lägen i terrängen. De flesta lokalerna med flutings i avvikande riktningar påträffades i den 
västra delen av undersökningsområdet. Anmärkningsvärt är att undersökningsområdets 
centrum inte uppvisar några flutings i avvikande riktningar. Under högsta kustlinjen (HK) 
hittades mycket få flutings överhuvudtaget. Det är stora skillnader på utbredningen av 
flutings och deras riktningar de olika delområdena emellan. Längre ned följer en närmare 
beskrivning över flutingsen i de olika delområdena.  
 
Vid LiDAR-bildanalysen återfanns även oräkneliga större glaciala lineationer i form av 
drumliner i NV-SO riktning. Flutings med avvikande riktningar låg ofta i nära anslutning till 
dessa drumliner. Ett medelvärde på 5,1 km och medianvärde på 4,1 km uppskattades när 
avståndet till den närmaste drumlinen uppmättes för vardera flutingslokal. De avvikande 
flutingsen i älvdalarna kring Arvidsjaur i delområde 3 låg ofta inom 1,5-3 km från en NV-SO 
drumlin. I delområde 1 och 2 var avståndet till den närmsta drumlinen ofta längre och 
uppmättes till 13 km som längst. Endast ett fåtal större lineationer inom 
undersökningsområdet hade avvikande riktningar.  
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Figur 5. Antal flutingslokaler för vardera av de påträffade riktningarna. Avvikande riktningar (röd text) utgör 27%. 

3.1.1 Delområde 1 
Den nordvästra delen av undersökningsområdet har hög koncentration av flutings i 
avvikande riktningar. Detta delområde uppvisar flest lokaler med flutings i SO-NV och V-O 
riktning. Det finns även många NV-SO riktade flutings samt osäkra NV-SO/SO-NV flutings 
som går i ett band genom hela delområdet. I den nordligaste delen, nordväst om Porjus, 
hittades en lokal med flutings i NO-SV riktning och två med flutings i NO-SV/SV-NO 
riktning. I närheten av dessa påträffades två lokaler med flutings i SV-NO riktning. Längre 
söderut, öster om Kvikkjokk ligger två lokaler med flutings i SO-NV riktning. En av dessa 
lokaler genomskärs av lineationer i NO-SV/SV-NO riktning. 
 
I den södra delen av delområdet påträffades flutings i tre avvikande riktningar. Där finns 
ytterligare tre områden med flutings i SO-NV riktning, två i NO-SV riktning och två i NO-
SV/SV-NO riktning. 25 km sydväst om Jokkmokk finns ett anmärkningsvärt område med 
flutings i tre olika riktningar med endast några km avstånd. Detta område gick inte att besöka 
i fält eftersom vägen var avstängd, men höjddatat visar flutings i N-S, NO-SV samt V-O 
riktning. De N-S orienterade flutingsen har störst utbredning och utgörs av 5 lokaler. De NO-
SV flutings ligger i ett band mycket tätt intill varandra. 

3.1.2 Delområde 2 
Det andra delområdet domineras av flutings i NV-SO och NV-SO/SO-NV riktning. De flesta 
flutings med avvikande riktningar återfinns i det nordvästra hörnet av delområdet ca 35 km 
norr om Arjeplog. Där påträffades tre närliggande lokaler med flutings i SO-NV riktning som 
ligger på sidorna av mindre berg, vilket är relativt högt i terrängen jämfört med de övriga 
avvikande flutings som påträffades under LiDAR-bildanalysen. 
 
43 km ostsydost om Arjeplog påträffades en lokal med flutings i N-S riktning. En lokal med 
SO-NV riktade flutings hittades 75 km söder om Arjeplog. Denna lokal ligger precis intill 
flutings i NV-SO riktning.  

3.1.3 Delområde 3 
En stor del av delområdet ligger under HK (Fredén 2002) och endast ett fåtal flutings 
hittades nära kusten. Detta delområde har jämförelsevis få flutings, varav majoriteten 
uppvisar NV-SO riktning. Anmärkningsvärt är de två lokalerna med S-N flutings som 
hittades i den norra delen, ca 75 km norr om Boden. Detta är det enda delområde som har 

N-S; 11
N-S/S-N; 2

NO-SV; 9

NO-SV/SV-
NO; 11

SO-NV; 10

S-N; 2

SV-NO; 3

V-O; 2

V-O/O-V; 4

NV-SO; 69

NV-SO/SO-NV; 
42
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flutings med den riktningen. I närheten av dessa hittades ytterligare två lokaler med flutings i 
S-N/N-S riktning. 

3.1.4 Delområde 4 
Även det fjärde delområdet ligger till stor del under HK men uppvisar ändå många avvikande 
flutings. Här dominerar den NV-SO riktningen hos de flesta flutings som hittades. I detta 
delområde påträffades majoriteten av lokalerna med NO-SV orienterade flutings. I södra 
delområdet hittades 6 lokaler med flutings i NO-SV riktning och ytterligare 5 lokaler med 
flutings i NO-SV/SV-NO riktning. De är uppdelade i tre områden som ligger 20 km sydost 
om Arvidsjaur, 45 km sydost om Arvidsjaur samt 45 km söder om Arvidsjaur. Alla tre 
områden har en eller två närliggande lokaler med N-S riktade flutings. Mellan Arvidsjaur och 
Piteå hittades en lokal med flutings i SO-NV riktning.  

3.2 Fältkontroller 
Typiskt för alla fältlokaler är att de ligger lågt i terrängen, många av dem intill älvdalar. De 
flutings som hittades vid fältkontrollerna uppvisar torr talldominerad vegetation och många 
lokaler ser ut som tallhedar. Blockigheten på markytan varierar från låg till hög. Terrängen 
intill alla lokaler är låg och består av myrmark. Fältlokalerna är utmarkerade på kartan i figur 
3. En sammanfattning över fältlokalerna listas i tabell 1. 

3.2.1 Lokal 1 
Den första lokalen ligger ca 9 km söder om Jokkmokk vid sjön Sör-Tjalmejaure. LiDAR-
bilden visar tydliga flutings i NO-SV/SV-NO riktning. Vid lokalen är terrängen högre än 
omgivande mark och den täta skogen domineras av gran, med inslag av tall och videbuskar. 
Undervegetationen domineras av blåbärs- och lingonris. Markytan har medel-hög blockighet. 
Stenblocken är lavtäckta och inga isräfflor hittades i närheten av lokalen. Den närliggande 
terrängen består av myrmark. På grund av den täta vegetationen syns inga flutings och den 
antydda riktningen kan inte tolkas i fält. 
 
SGU:s jordartskarta visar räfflad morän i NV-SO/SO-NV riktning några km sydväst om 
lokalen. I närheten av dem är isälvsrännor i NO-SV riktning utmarkerade (SGU 2014b). 

3.2.2 Lokal 2 
Lokalen är belägen ca 25 km söder om Jokkmokk på Kuosakheden och ser ut som en torr 
tallhed (figur 6), trots att materialet är morän. På LiDAR-bilderna syns flutings i SO-NV 
riktning. Blockigheten vid lokalen och i närområdet är hög och många av blocken bär spår av 
frostvittring. Undervegetationen är gles och består av lav och lingonris. Vid lokalen upplevs 
otydliga upphöjningar i terrängen med högre blockighet än omgivande mark, vilka inte hade 
synts om det inte vore för den glesa vegetationen. Detta är troligtvis de SO-riktade flutings 
som är synliga på LiDAR-bilderna. Riktningen på upphöjningarna går inte att tyda och det 
finns inga andra spår av den antydda isrörelseriktningen. I närheten av lokalen ligger flera 
myrar. 
 
SGUs jordartskarta visar räfflad morän i NV-SO/SO-NV riktning vid lokalen, samt 
isälvsrännor i NV-SO riktning. Kartan visar också isälvsavlagringar med ryggar och kullar 
intill lokalen (SGU 2014b).  

3.2.3 Lokal 3 
Denna lokal ligger ca 49 km sydost om Arvidsjaur vid Sör-Abborrträsket. Höjddatat visar 
tydliga flutings i N-S riktning. Vid lokalen syns en mycket tydlig 2-3 m hög upphöjning i 
marken som sträcker sig 30-40 m i N-S riktning. Den tolkas vara en av flutingsen som syns 
på LiDAR-bilden. Marken har medelhög blockighet och de få träd som växer där är tallar. 
Undervegetationen domineras av lingon, och mossa. Högst upp på upphöjningen är det 
torrare och där växer mestadels lavar och lingonris. På grund av den intilliggande 
myrmarken är det inte möjligt att gå till resten av flutingssvärmen.  
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På SGUs jordartskarta är räfflad morän och drumliniseringar i NV-SO/SO-NV riktning 
markerade norr om lokalen. Kartan visar även ett utbrett moränbacklandskap (SGU 2014b).  
 

 
Figur 6. Otydliga upphöjningar med hög blockighet vid lokal 2. 

3.2.4 Lokal 4 
Den fjärde lokalen ligger 43 km sydost om Arvidsjaur intill Nörd-Gräsandträsket. LiDAR-
bilden visar större flutings i NO-SV riktning. Vid lokalen är vegetationen tät och 
talldominerad. Undervegetationen består av lingonris och mossa med inslag av blåbärsris. 
Marken har låg blockighet. Otydliga upphöjningar med en höjd på 2-3 meter är synliga vid 
lokalen men det går inte att utläsa någon riktning. En nygrävd grop i marken hade blottlagt 
stenhällar där tydliga isräfflor i två riktningar påträffades (figur 7). Ovanpå en av hällarna 
hade räfflorna NV-SO riktning och längre ned på samma stenhäll i ett mer skyddat läge 
hittades NO-SV riktade isräfflor. 
 
Den närliggande marken utgörs av myr. Vid vägkanten bredvid lokalen påträffades sandig-
grusig morän som liknar glacifluvium. Räfflad morän i NO-SV/SV-NO riktning är markerad 
på SGUs jordartskarta precis vid lokalen, samt NV-SO/SO-NV räfflad morän både sydväst 
och nordost om lokalen (SGU 2014b).  

3.2.5 Lokal 5 
Denna lokal ligger ca 1,5 km norr om lokal 3 vid Byskemyran. Höjddatat visar flutings i N-S 
riktning. Vegetationen är mycket tät och domineras av tall med inslag av björk. 
Undervegetationen består av blåbärsris, lingonris och mossa. Marken har medelhög 
blockighet. En 2-3 m hög upphöjning i N-S riktning är tydlig trots den täta vegetationen, 
vilken tolkas vara en av de N-S flutingsen. Högst upp är marken torrare och lavar ersätter 
mossor. Intill upphöjningen finns lägre liggande myrmark.  
 
Några km från lokalen finns ett grustag med mycket sandig morän där det översta lagret (0,5-
1 m) utmärker sig genom den rödbruna färgen och höga andelen sand. Det tolkas ha 
glacifluvialt ursprung. Underliggande morän är gråare och mer typisk bottenmorän, med 
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inslag finmaterial samt större block. SGUs jordartskarta visar räfflad morän i NV-SO/SO-NV 
riktning och kullig morän intill lokalen (SGU 2014b).  
 

 
Figur 7. Nygrävd grop vid lokal 4. A) Isräfflor i NO-SV riktning. B) Isräfflor i NV-SO riktning uppe på hällen. 

3.2.6 Lokal 6 
Lokalen ligger ca 8 km sydost om Vuollerim vid Ödlingsträsket precis i den yttre kanten av 
ett Veikimorän-område. Luleälven ligger 1,8 km västerut. På LiDAR-bilden syns små flutings 
i NV-SO riktning överlagrade på Veikimorän. Lokalen ger ett intryck av en torr tallhed och 
endast lingonris och lav växer som undervegetation. En vägskärning vid lokalen visar att det 
översta jordlagret består av en rödbrun morän som har låg blockighet på markytan. Vid 
lokalen syns tydliga 2-3 meter höga upphöjningar i NV-SO riktning som tolkas vara 
flutingsen som är tydliga på höjddatat (figur 8). De är tydligast närmast vägen för att sedan 
övergå till Veikimorän-kullar efter ca 150 m. Lägre intilliggande mark är mycket fuktig och 
där växer björk, mossa och starr.  
 
I närheten av lokalen finns stor förekomst av Veikimorän. Terrängen är mycket kullig med 
lägre partier bestående av myrmark. Blockigheten på ytan är låg på kullarna. Vid en 
vägskärning syns en 0,5-1 m mäktig morän med rödbrun färg. Den ser ut att ha ett 
glacifluvialt ursprung p.g.a. hög sandhalt och rundade stenar. Underliggande morän är mer 
gråaktig.  
 
SGUs jordartskarta visar en terminalmorän med N-S utbredning ett par hundra meter öster 
om lokalen. Vid lokalen är både Veikimorän, kullig morän och räfflad morän i NV-SO/SO-NV 
riktning utmarkerade (SGU 2014b).  

3.2.7 Lokal 7 
Den sjunde lokalen är belägen väster om Veikimorän-området, ca 20 km nordväst om 
Vuollerim vid Dammrånningen. Lilla Luleälv ligger 1,8 km åt sydväst. Små SO-NV riktade 
flutings syns på höjddatat. Vid lokalen är vegetation mycket tät och dominerad av unga tallar 
med inslag av björk. Även markvegetationen är tät och består utav ljung, lingonris, mossa och 
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inslag av gräs. Marken är fuktigare här än vid de flesta andra lokalerna. Lokalen ligger på en 
4-5 meter hög platå med låg blockighet. Det finns inga synliga upphöjningar som skulle 
kunna vara de SO-NV riktade lineationerna som syns på LiDAR-bilden. En vägskärning visar 
ett ca 5-10 cm mäktigt övre lager med rödbrun morän, d.v.s. mycket tunnare än vid den 
närliggande lokal 6. Det underliggande materialet är mer gråaktigt och innehåller såväl block 
som finmaterial.  
 
Närliggande terräng är mycket kullig med fler ytliga block. Den lägre liggande marken är 
myrmark. SGUs jordartskarta visar räfflad morän i NV-SO/SO-NV riktning samt ett par  
isälvsrännor i NV-SO riktning några km därifrån (SGU 2014b).  
 

 
Figur 8. NV-SO riktad fluting vid lokal 6. 

3.2.8 Lokal 8 
Lokalen ligger vid Tjädermyran intill Byskeälven ca 18 km sydost om Arvidsjaur. LiDAR-
bilden visar större NO-SV/SV-NO flutings. Blockigheten är medelhög med stora block. 
Moränen är mycket sandig och det finns en svag podsolering av jordmånen. Vegetationen är 
talldominerad med inslag av björk och gran. Ljung, blåbär, mossa och lav utgör 
undervegetationen. Nära lokalen finns myrmark. En tydlig 3 m hög och 50-60 m lång 
upphöjning med NO-SV utsträckning hittades vid lokalen och tolkas vara en av de flutings 
som syns på höjddatat. Den branta delen av upphöjningen ligger mot SV och den längre 
sluttande delen sträcker ut sig mot NO (figur 9), vilket innebär att isen kan ha kommit från 
sydväst. 
 
SGU:s jordartskarta visar räfflad morän och drumliniseringar i NV-SO/SO-NV riktning intill 
lokalen (SGU 2014b). 

3.2.9 Lokal 9 
Den nionde lokalen ligger 2,5 km nordväst om lokal 8 nära Klockartjärn. På höjddatat syns 
små flutings i NO-SV/SV-NO riktning på båda sidor om en liten bilväg. Skogen är gles och 
domineras av tall. Undervegetationen består av mossa, blåbär, lingon och lavar. Blockigheten 
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är mycket låg och endast ett fåtal block är synliga på markytan. Några otydliga 1 m höga och 
30-50 m långa upphöjningar med NO-SV utsträckning är synliga där vegetationen är som 
glesast. De tolkas vara de små flutings som syns på höjddatat. Där vegetationen är tätare går 
det inte att utläsa någon riktning på de låga upphöjningarna och det finns inga andra spår av 
den antydda isrörelseriktningen i närheten av lokalen.  
 
Närliggande tjärn är nästan övervuxen med mossa. Kullig morän och drumlinisering i NV-
SO/SO-NV riktning är utmarkerade på SGUs jordartskarta vid lokalen (SGU 2014b).  
 

 
Figur 9. Den flacka sidan av upphöjningen vid lokal 8. 

3.2.10 Lokal 10 
Denna lokal ligger nära Vitsidan ca 1,5 km nordost om lokal 8. Tydliga NO-SV flutings syns 
på höjddatat. Den glesa vegetationen består av tall med lav, ljung och lingon som 
undervegetation. Markfuktigheten upplevs som lite högre än övriga lokaler, vilket beror på 
att den ligger mycket lågt i terrängen i närheten av myrmark. Markytan har medelhög 
blockighet. En vägskärning visar en rödbrun sandig morän med minst 0,5 m mäktighet. Vid 
lokalen hittades en 2-3 m hög upphöjning i NO-SV utsträckning med lite högre blockighet 
och lägre markfuktighet, vilken kan vara en av de flutings som syns på LiDAR-bilden. Två 
andra 3 m höga upphöjningar vars isrörelseriktning inte kunde tydas i fält hittades också. 
 
SGUs jordartskarta har drumlinisering i NV-SO/SO-NV riktning markerade både sydväst och 
nordost om lokalen, samt kullig morän precis vid lokalen (SGU 2014b). 
 
 
 
 
 
 

 



 

13 
 

Tabell 1. Sammanfattning över fältlokalerna. 

Lokal 
 

Riktning Blockighet Isräfflor Andra spår 

1 NO-SV/SV-NO Medel-hög Nej Isälvsrännor NO-SV 
(SGU 2014b) 

2 SO-NV Hög Nej Nej 
 

3 N-S Medel Nej Nej 
 

4 NO-SV Låg 45° NO-SV 
304° NV-SO 

Räfflad morän NO-SV/SV-NO 
(SGU 2014b) 

5 N-S Medel Nej Nej 
 

6 NV-SO Låg Nej Veikimorän, räfflad morän  
NV-SO/SO-NV (SGU 2014b) 

7 SO-NV Låg Nej Räfflad morän NV-SO/SO-NV 
(SGU 2014b) 

8 NO-SV/SV-NO Medel Nej Nej 
 

9 NO-SV/SV-NO Mycket låg Nej Nej 
 

10 NO-SV Medel Nej Nej 
 

 
 

4 Diskussion 

4.1 Allmän diskussion 
Trots de ökade möjligheterna för studerandet av småskalig geomorfologi är LiDAR-
bildanalys inte helt utan problematik. Nedan kommer de svårigheter jag uppmärksammade 
under denna studie att diskuteras.  
 
Det första problemet jag ställdes inför var svårigheten att identifiera flutings på LiDAR-
bilderna. Ibland var det svårt att se skillnad på glaciala lineationer och andra typer av linjer, 
exempelvis sådana skapade av skogsmaskiner (figur 10). En del flutings var dessutom mycket 
svaga och otydliga. Det var inte alltid möjligt att avgöra vilket håll isen har kommit från, 
vilket ledde till att många av flutingsen visades som streck med osäker isrörelseriktning på 
kartan istället för pilar. Eftersom undersökningsområdet var stort kunde inte varje LiDAR-
bild analyseras någon längre tid, och det kan ha lett till att mindre lineationer missades. Det 
är troligt att det finns fler flutings i verkligheten än vad den resulterande kartan i figur 4 
visar. En annan svårighet under LiDAR-bildanalysen gällde storleken på flutings. När 
lineationer med typisk drumlinform påträffades gällde det att bedöma om det var stora 
flutings eller mindre drumliner. Ett kriterium på en maximal längd av ~250 m sattes upp, 
men det visade sig vara svårt att hålla sig till detta kriterium eftersom längden på flutings kan 
variera mycket i en svärm. Ibland kunde ett fåtal flutings i en svärm sträcka sig över 500 m. I 
dessa fall inkluderades flutingssvärmen så länge de andra kriterierna var uppfyllda. 
 
Tekniken för laserskanning är dessutom inte helt felfri. Antalet laserskott som når ned till 
marken påverkar noggrannheten i höjdmodellen. Punkttätheten är lägre vid tät vegetation 
och mellan stråkens överlappszoner (Lantmäteriet 2011). Vissa områden skannas i flera 
omgångar och då kan vegetationen ha förändrats mellan skanningstillfällena, vilket påverkar 
de resulterande LiDAR-bilderna. Det är mest fördelaktigt att skanna under tidig vår, innan 
vegetationsperioden har börjat. Under sommaren är vegetationen tät, vilket kan göra så att 
laserpulserna reflekteras flera meter över den verkliga marknivån. Områden med tät 
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buskvegetation eller öppna områden med grödor är mest utsatt för detta problem 
(Lantmäteriet 2011). När man arbetar med höjddata är det viktigt att ha i åtanke att data över 
stora områden kan ha varierande tillförlitlighet på grund av sådana omständigheter. 
 
Vid databehandlingen klassificeras punktträffarna automatiskt, vilket också kan leda till 
felaktigheter i höjddatat. I brant terräng kan laserpunkterna i vissa fall saknas eller feltolkas. 
Även broar och dammar kan bli felklassificerade och tas bort ur höjdmodellen (Lantmäteriet 
2011). Den ökade upplösningen ökar även möjligheten för feltolkning av små landformer. 
Stenmurar och andra liknande byggnationer kan se ut som små moränryggar. Detta är en av 
anledningarna till att det är viktigt att göra fältkontroller när man utnyttjar LiDAR-data 
(Dowling m.fl. 2013).  
 
I många fall ser man dock inte några tydliga spår av flutings i fält på grund av tät vegetation 
eller svårighet att få en överblick av lokalen. Flutings är ofta bara några få meter höga 
(Bennett och Glasser 2009), vilket gör dem lätta att missa i skogbeklädd terräng. Vid de flesta 
av fältlokalerna som besöktes under denna studie var flutingsen mycket svåra att upptäcka. 
Det visades sig dessutom svårare än väntat att finna andra spår av de antydda 
isrörelseriktningarna i närheten av fältlokalerna. 
 

 
Figur 10. Linjer skapade av skogsmaskiner (t.v.) jämfört med flutings (t.h.). 

4.2 Åldersbestämning av isrörelseriktningarna 
Ett av syftena med denna studie var att datera isrörelseriktningarna som de flutings med 
avvikande riktningar bildades under. De västliga flutings som påträffades antas vara 
variationer av den dominerande NV-SO isrörelseriktningen och kommer att exkluderas från 
diskussionen.  
 
Lynam (2013) undersökte moräntäckta rullstensåsar som tyder på att W3 var kallbaserad i 
Västerbotten och flertalet studier anser att den var kallbaserad även i Norrbotten (Lagerbäck 
1988a, Lagerbäck och Robertsson 1988, Hättestrand och Stroeven 2002, Harbor m.fl. 2006). 
Det är därför rimligt att anta att Weichsel III har påverkat norra Sveriges glaciala landskap 
väldigt lite, och de flutings som påträffats i denna studie bör därmed ha bildats tidigare. De 
moräntäckta rullstensåsarna i Västerbotten undersökta av Lynam (2013) och Zale (muntl. 
2014) verkar endast ha ett moränlager som överlagrar det glacifluviala materialet, vilket 
antyder att åsarna kan ha bildats under W2 och att den isen därmed var aktiv där. Det är 
troligt att samma förhållanden gällde i Norrbotten. En tidigare studie i västra Norrbotten 
hittade dock inga regionala spår från W2 och drog slutsatsen att den var kallbaserad till 
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största delen (Kleman 1992). Med antagandet att Weichsel II var aktiv åtminstone i delar av 
Norrbotten är det troligt att den har bildat fler landformer än de rullstensåsar som hittats i 
Västerbotten (Lynam 2013, Zale, muntl 2014). 
 
Den vanligaste avvikande riktningen hos de flutings som påträffades under LiDAR-
bildanalysen är NO-SV. Alla dessa lokaler ligger lågt i terrängen och ofta i dalgångar. De låga 
lägena tyder på att dessa flutings kan härstamma från en av de tidiga Weichsel-faserna och 
blivit bevarade under kommande glaciationer genom ihållande bottenfrusna förhållanden. 
NO-SV flutings i samma låga lägen i terrängen har hittats i Västerbotten (Zale, muntl. 2014) 
och mest troligt är de likåldriga med de flutings av samma riktning som påträffades i 
undersökningsområdet. 
  
Inga avvikande flutings påträffades i centrum av undersökningsområdet, vilket skulle kunna 
förklaras med en hypotes om att en lokal isdelare har legat där, eftersom bildning av 
subglaciala landformer antas vara försumbara under eller nära en isdelare. Den senaste 
sammanhängande ismassan migrerade västerut under deglaciationsfasen av W3 och hade sitt 
centrum nära Kvikkjokk (Kleman 1992). Det är möjligt att tidigare isar kan ha haft samma 
rörelsemönster. Om en liten ismassa blev kvar i undersökningsområdet under deglaciationen 
av en tidig Weichsel-fas kan det ha gett upphov till en lokal isdelare i centrum av 
undersökningsområdet. Denna isdelare skulle haft en utåtgående isrörelse mot S och SV i de 
södra delarna och mot N och NO i de norra delarna av undersökningsområdet. Under sådana 
förhållanden är det möjligt att samma glaciär kan ha gett upphov till de N-S, NO-SV, SO-NV 
och S-N flutingsen, vilket innebär att alla avvikande isrörelseriktningar kan härstamma från 
en tidig Weichsel-fas. 
 
Majoriteten av flutings som påträffades under LiDAR-bildanalysen tillhör den NV-SO 
isrörelseriktningen som har förekommit under flera glaciationer i Norrbotten (Hättestrand 
1998, Kleman 1992, Hall m.fl. 2012). Många av dessa flutings ligger högre upp i terrängen 
och bär inga spår av senare glacial aktivitet, vilket tyder på att de är yngre än de lågt liggande 
avvikande flutingsen. De högt liggande NV-SO flutingsen antas vara likåldriga över hela 
undersökningsområdet. Om Weichsel II var aktiv i Norrbotten kan den ha bildat dessa NV-
SO flutings. Det finns även NV-SO flutings i lägre lägen i terrängen som är mindre 
välutvecklade än de högt liggande flutingsen i samma riktning. I vissa fall är det svårt att 
avgöra vilken riktning isen har kommit ifrån då stötsidan inte är synlig och de tycks visa spår 
av glacial aktivitet efter bildningen, vilket tyder på en högre ålder av dessa NV-SO flutings. 
 
Åldern för de avvikande isrörelseriktningarna diskuteras nedan genom exempel från lokaler i 
undersökningsområdets fyra delområden. 

4.2.1 Delområde 1 
Detta är det mest komplicerade av alla delområden eftersom det uppvisar flutings i flera 
avvikande riktningar. I den norra delen syns spår av deglaciationen av Weichsel III (Kleman 
1992) och eventuellt tidigare deglaciationer, om deglaciationsmönstret för tidigare isar var 
likartade och hypotesen om en lokal isdelare i centrum av undersökningsområdet stämmer. 
 
Flutings i både NO-SV och NV-SO riktning påträffades i nära anslutning till Veikimorän i 
detta delområde. Norrbottens Veikimoräner bildades under en deglaciationsfas av Weichsel I 
(Lagerbäck 1988b) och eftersom Veikimoränlandskapet är så utbrett och välbevarat visar det 
att de yngre isarna har haft liten påverkan på landskapet i stora delar av Norrbottens inland. 
Denna avsaknad av påverkan av senare Weichsel-isar kan användas för att uppskatta glacial 
aktivitet där Veikimorän förekommer (Lagerbäck 1988b). Det är sannolikt att flutings som 
ligger i närheten av Veikimorän som inte visar spår av senare glacial aktivitet har bildats vid 
ett tidigare glacialt skede.  
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Vid en lokal i närheten av Vuollerim påträffades NO-SV flutings i anslutning till en 
Veikimoränplatå. På LiDAR-bilderna syns det att Veikimoränen överlagrar dessa flutings, 
vilket tolkas som att de har bildats tidigare under W1 eller innan dess. I Västerbotten har 
deformerad Veikimorän med spår av en aktiv is efter bildningen hittats men i Norrbotten har 
man inte funnit samma spår av en aktiv is efter bildningen av Veikimoränen (Zale, muntl. 
2014), vilket stödjer antagandet att den NO-SV isrörelseriktningen är äldre.  
 
Det finns även flera lokaler med SO-NV flutings i delområde 1. Alla förutom en av lokalerna 
följer Lilla Luleälv som går mot VNV. Dessa flutings kan möjligen representera ett isflöde 
från en lokal isdelare som gick mot norr men divergerade och följde dalgången mot nordväst. 
Denna tolkning innebär att den SO-NV isrörelseriktningen kan vara likåldrig med den NO-
SV, som med största sannolikhet är äldre än Veikimoränen. 
 
De NV-SO flutings som påträffades vid lokal 6 ligger nära Veikimorän och ser ut att överlagra 
den på LiDAR-bilderna, vilket innebär att dessa NV-SO flutings är yngre än Weichsel I. Det 
är möjligt att de bildades under Weichsel II, som visar tecken på att ha varit varmbaserad i 
Västerbotten (Lynam 2013). Den yngre NV-SO isrörelseriktningen är mer ovanlig i detta 
delområde jämfört med resten av undersökningsområdet. I de övriga delområdena 
påträffades fler av de högt liggande NV-SO flutingsen. Detta skulle kunna förklaras av att den 
nordvästra delen av undersökningsområdet uppvisar spår av aktivitet under den senaste 
deglaciationen (Kleman 1992), vilket innebär att de högt liggande flutingsen bildade under 
W2 kan ha blivit deformerade eller förstörda. 

4.2.2 Delområde 2 
Detta delområde har flera lokaler med flutings i SO-NV riktning. Tre lokaler norr om 
Arvidsjaur uppvisar stora SO-NV orienterade flutings som ligger högre upp i terrängen på 
bergssidor, vilket skiljer dem från övriga SO-NV flutings i resten av undersökningsområdet 
som har mer typiska låga lägen. Det höga läget kan dock ha bidragit till bevaringen av dessa 
flutings eftersom hög topografi och tunn is gynnar ihållande kallbaserade förhållanden 
(Hättestrand och Stroeven 2002). Dessa flutings ligger förhållandevis nära de SO-NV riktade 
flutings i delområde 1 och antas vara likåldriga med dem, d.v.s. bildade under Weichsel I eller 
tidigare.  

4.2.3 Delområde 3 
De S-N flutingsen är få och påträffades bara i en begränsad del av det tredje delområdet. 
Flutings i samma utsträckning som inte har någon tydlig stötsida påträffades i närheten av de 
S-N riktade flutingsen och eftersom de ligger i samma låga läge i terrängen är det troligt att 
de har bildats av samma isrörelse. En hypotes är att de har bildats av en is med en lokal 
isdelare i centrum av undersökningsområdet som hade en isrörelse mot norr. Den S-N 
isrörelseriktningen kan således vara en variation av den SO-NV isrörelsen som följer Lilla 
Luleälvs dalgång i delområde 1. De S-N flutingsen ligger intill vattendrag med nord-sydlig 
utbredning som kan ha styrt isen rakt norrut. Dessa antaganden innebär att även den S-N 
isrörelsen härstammar från W1 eller en tidigare glaciation. 

4.2.4 Delområde 4 
Flest lokaler med NO-SV riktade flutings hittades i det fjärde delområdet. I närheten av dem i 
samma låga läge i terrängen hittades flutings i samma utsträckning utan tydlig stötsida som 
sannolikt är av samma ålder.  
 
Vid lokal 4 hittades isräfflor i NV-SO och NO-SV riktning på samma stenhäll. De NV-SO 
isräfflorna ligger högst upp och det är möjligt att isen som skapade dem avsatte ett 
moränlager som sedan fördes bort när en yngre is drog över stenhällen och skapade isräfflor i 
NO-SV riktning. De NO-SV flutings som syns på LiDAR-bilderna vid lokal 4 tolkas vara 
likåldriga med isräfflorna i samma riktning. Eftersom dessa flutings har samma låga läge i 
terrängen som de NO-SV flutings som påträffades under Veikimoränen längre norrut är det 
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sannolikt att de har bildats under samma glaciationsfas, d.v.s. under W1 eller tidigare. Det 
innebär att de äldre NV-SO isräfflorna bör härstamma från någon av de glaciationer innan 
Weichsel som hade den isrörelseriktningen (Hättestrand 1998, Kleman 1992). En annan 
tolkning är att de NV-SO isräfflorna bildades efter de NO-SV och är likåldriga med den yngre 
av de två nordvästliga isrörelserna som påträffats i undersökningsområdet. Den isrörelsen 
tolkas vara från W2. 
 
Det finns ett fåtal lokaler med flutings i N-S riktning i närheten av de NO-SV flutingsen med 
samma låga läge i terrängen, vilket tyder på att dessa riktningar kan vara variationer av 
samma isrörelse och därmed bildade samtidigt. Det är troligt att isflödet divergerades när 
isen stötte på hinder, vilket gav upphov till små variationer av isrörelseriktningen. Båda 
isrörelseriktningarna kan härstamma från en is som hade isdelaren i centrum av 
undersökningsområdet och rörde sig söderut i den södra delen.  

4.3 Tidigare studier av isrörelseriktningar i Norrbotten  
Kleman m.fl. (1999) föreslog att huvudförklaringen till utbredningen av stora kallbaserade 
områden i Norrbotten beror på divergerande isflöden som minskar hastigheten och därmed 
värmeutvecklingen vid isens botten. Sådana divergerande isflöden är viktiga för att bibehålla 
bottenfrusna förhållanden, vilket gynnar bevaringen av landformer. Detta skulle kunna 
förklara varför W3 var kallbaserad och därmed hur så många avvikande isrörelser har kunnat 
bli bevarade i Norrbotten.  
 
Lagerbäck (1988b) har hittat bevis för drumlinisering av Veikimoränplatåer i Norrbotten. 
Han menar att delar av Veikimoränlandskapet täcktes av ett yngre istäcke som till varierande 
grad omformade det och avsatte ett tunt moränlager ovanpå. Han hittade även en 
Veikimoränplatå nordväst om Pajala som visar mycket lite påverkan av senare glacial 
aktivitet. Under denna studie hittades Veikimorän som inte visar några spår av glacial 
aktivitet efter bildningen, samt Veikimorän som var överlagrad av NV-SO flutings. Det verkar 
alltså som att den glaciala aktiviteten efter W1 varierar över olika delar av Norrbotten, vilket 
stöds av Lagerbäcks fynd (1988b). 
 
Den NO-SV och den SO-NV isrörelseriktningen har inte beskrivits i tidigare studier av 
isrörelseriktningar i Norrbotten. Det kan bero på att små subglaciala landformer som flutings 
kan vara bland de enda överlevande landformerna från tidig en tidig Weichsel-fas och att de 
hittills har varit mycket svåra att upptäcka såväl i fält som på flygbilder. 
 
NV-SO subglaciala landformer i Norrbotten har tidigare dateras till Weichsel I (Lagerbäck 
1988b, Lagerbäck och Robertsson 1988, Hättestrand 1998). Den äldre av de två NV-SO 
isrörelseriktningarna som hittades under den här studien skulle kunna tillhöra W1 eller 
någon av de tidigare glaciationerna som hade den isrörelseriktningen (Hättestrand 1998, 
Kleman 1992). Hättestrand har daterat svaga NV-SO flutings som överlagrar andra glaciala 
former till deglaciationen av Weichsel III. De NV-SO flutings som påträffades i höga lägen i 
terrängen under denna studie är välutvecklade och visar ingen påverkan av senare isar. 
Eftersom W3 på goda grunder antas ha varit kallbaserad i Norrbotten (Lagerbäck 1988a, 
Lagerbäck och Robertsson 1988, Hättestrand och Stroeven 2002, Harbor m.fl. 2006) och W2 
kan ha varit varmbaserad (Lynam 2013) är det därför mer troligt att den senare NV-SO 
isrörelsen härstammar från den andra Weichsel-fasen och inte från W3. 
 
De S-N flutingsen är svåra att åldersbestämma eftersom de är så få. Lagerbäck och 
Robertsson (1988) beskriver två regionala isrörelsemönster i nordöstra Norrbotten; ett äldre 
från NV representerat av drumliner och ett yngre från S representerat av isräfflor. 
Hättestrand och Stroeven (2002) hittade SSV riktade flutings i den nordöstra delen av länet. 
Det är rimligt att anta att de S-N riktade flutingsen som påträffades i den här studien är 
likåldriga med lineationerna i nordöstra Norrbotten eftersom isen verkar ha kommit 
söderifrån och den kan ha lämnat spår efter sig på väg norrut. Den NV-SO isrörelsen som 
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enligt Lagerbäck och Robertsson (1988) är äldre än den S-N isrörelsen kan vara likåldrig med 
den äldre av de två nordvästliga isrörelserna som påträffades i denna studie. Detta antagande 
innebär att den S-N isrörelsen är yngre än den nordvästliga som antas vara från W1 eller 
tidigare. De tidigare studierna daterade den S-N isrörelseriktningen till Weichsel III 
(Lagerbäck och Robertsson 1988, Hättestrand och Stroeven 2002) och enligt Hättestrand 
(1998) tillhör den LGM. Hättestrand och Stroeven (2002) menade att W3 endast var 
bottensmältande nog för att bilda subglaciala landformer under korta perioder. Det verkar 
dock osannolikt att de S-N flutingsen härstammar från Weichsel III eftersom de ligger intill 
ett relikt landskap som uppvisar landformer bevarade från tidigare glaciationsfaser och 
glaciationer innan Weichsel (Hättestrand 1998). 
 
Hättestrand (1998) beskriver N-S lineationer och smältvattenkanaler i ungefär samma 
område som de S-N flutings som hittades norr om Boden vid LiDAR-bildanalysen. Denna 
isrörelseriktning daterades till deglaciationen av W2 (Hättestrand 1998). Det är svårt att säga 
om dessa landformer egentligen tillhör samma isrörelseriktning från söder eller om den N-S 
isrörelsen beskriven av Hättestrand (1998) är densamma som den N-S isrörelsen som 
påträffades i delområde 1, 2 och 4. Endast två av de S-N flutingslokalerna i delområde 3 hade 
tydliga flutings som såg ut att ha bildats under en isrörelse söderifrån. 

4.4 Slutsatser 
Inga av de avvikande isrörelseriktningarna som påträffades i undersökningsområdet tolkas 
härstamma från W3. Denna tolkning skiljer sig från tidigare studier av isrörelseriktningar i 
Norrbotten som har daterat flera avvikande isrörelser till den senaste glaciationsfasen 
(Lagerbäck och Robertsson 1988, Hättestrand 1998, Hättestrand och Stroeven 2002). 
 
Avsaknaden av flutings med avvikande riktningar i centrum av undersökningsområdet kan 
förklaras med en hypotes om en lokal isdelare varifrån isen har rört sig norrut i de norra 
delarna och söderut i de södra delarna och gett upphov till de avvikande isrörelse-
riktningarna under W1 eller en tidigare glaciation. 
 
Den NO-SV riktningen tros härstamma från Weichsel I eller tidigare baserat på fynd av 
Veikimorän som överlagrar NO-SV flutings samt att dessa flutings påträffades i låga lägen i 
terrängen över hela undersökningsområdet. Den N-S isrörelseriktningen tolkas vara en 
variation av den NO-SV och därmed likåldrig med den. 
 
De SO-NV och S-N flutingsen tolkas vara variationer av samma isrörelse som gick mot norr 
och tros vara likåldriga med de andra avvikande isrörelseriktningarna eftersom de 
påträffades i samma låga lägen i terrängen.  
 
De NV-SO riktade flutingsen som påträffades i låga lägen i terrängen tolkas härstamma från 
W1 eller en tidigare glaciation. NV-SO flutings som överlagrar Veikimorän påträffades också 
och mest troligt härstammar de från W2. Dessa fynd antyder att det finns NV-SO flutings i 
Norrbotten med olika ålder. 
 
Att studera de avvikande isrörelseriktningarna i fält visade sig vara mycket svårt, trots att 
flutingslokalernas lägen var kända. Tillämpningen av LiDAR-bilderna möjliggjorde en 
omfattande och noggrann kartläggning av dessa små landformer. 
 
Den nya nationella höjdmodellen innebär bevisligen helt nya förutsättningar för studerandet 
av småskalig geomorfologi, men för att kunna dra mer specifika slutsatser om åldern av de 
avvikande isrörelserna måste fler studier göras. Det är fortfarande oklart om de avvikande 
isrörelserna härstammar från en period av W1 som inträffade innan Veikimoränen bildades, 
eller om är de ännu äldre. Stratifieringen av flutingsen bör undersökas för att få ännu säkrare 
bevis på när de är bildade och om de avvikande isrörelserna faktiskt är likåldriga.  
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Bilaga 1 

Tabell över alla flutingslokaler med koordinater i SWEREF 99 TM. 
 

Nummer Riktning X Y Fältlokal 

1 N-S 733289 7252923 Lokal 5 

2 N-S 733469 7251416 Lokal 3 

3 N-S 686619 7378293  

4 N-S 693120 7378351  

5 N-S 687627 7376059  

6 N-S 712879 7266394  

7 N-S 683019 7378413  

8 N-S 684584 7380166  

9 N-S 670807 7313979  

10 N-S 712799 7266106  

11 N-S 681346 7230005  

12 N-S/S-N 790200 7378617  

13 N-S/S-N 801539 7389780  

14 NO-SV 726344 7251845 Lokal 4 

15 NO-SV 665498 7379833  

16 NO-SV 676495 7452055  

17 NO-SV 725457 7254382  

18 NO-SV 708189 7270566 Lokal 10 

19 NO-SV 725461 7254277  

20 NO-SV 703683 7236576  

21 NO-SV 703099 7238045  

22 NO-SV 753240 7387280  

23 NO-SV/SV-NO 727916 7252214  

24 NO-SV/SV-NO 705670 7271293 Lokal 9 

25 NO-SV/SV-NO 706673 7269552 Lokal 8 

26 NO-SV/SV-NO 633826 7379238  

27 NO-SV/SV-NO 654396 7450983  

28 NO-SV/SV-NO 675198 7450533  

29 NO-SV/SV-NO 721150 7461795  

30 NO-SV/SV-NO 707295 7268782  

31 NO-SV/SV-NO 727513 7252799  

32 NO-SV/SV-NO 712655 7386203 Lokal 1 

33 NO-SV/SV-NO 683297 7412736  

34 SO-NV 758461 7265267  

35 SO-NV 630468 7365173  

36 SO-NV 632975 7364704  

37 SO-NV 637127 7361167  

38 SO-NV 717231 7370295 Lokal 2 

39 SO-NV 690820 7416080 Lokal 7 

40 SO-NV 733864 7390722  



 

 
 

41 SO-NV 728116 7396185  

42 SO-NV 626435 7255172  

43 SO-NV 681655 7414232  

44 S-N 790691 7391162  

45 S-N 791276 7386719  

46 SV-NO 681325 7371110  

47 SV-NO 676328 7454705  

48 SV-NO 692558 7451469  

49 V-O 685522 7369975  

50 V-O 719026 7379070  

51 V-O/O-V 650743 7421543  

52 V-O/O-V 664804 7423019  

53 V-O/O-V 677633 7423047  

54 V-O/O-V 695014 7251141  

55 NV-SO 777020 7348561  

56 NV-SO 776404 7328231  

57 NV-SO 770982 7250354  

58 NV-SO 700211 7293594  

59 NV-SO 709380 7279770  

60 NV-SO 718835 7284423  

61 NV-SO 724697 7278866  

62 NV-SO 734769 7284139  

63 NV-SO 737241 7277994  

64 NV-SO 616907 7296899  

65 NV-SO 621418 7313368  

66 NV-SO 627935 7315246  

67 NV-SO 640827 7311745  

68 NV-SO 647140 7303817  

69 NV-SO 667853 7340200  

70 NV-SO 676748 7314206  

71 NV-SO 683659 7313394  

72 NV-SO 703459 7302018  

73 NV-SO 731034 7311206  

74 NV-SO 730324 7297172  

75 NV-SO 628389 7366017  

76 NV-SO 620528 7285731  

77 NV-SO 624204 7257873  

78 NV-SO 624929 7255850  

79 NV-SO 634030 7292828  

80 NV-SO 637893 7297546  

81 NV-SO 637452 7262946  

82 NV-SO 642177 7257205  

83 NV-SO 631471 7416887  

84 NV-SO 639995 7402337  

85 NV-SO 649330 7397797  



 

 
 

86 NV-SO 653843 7399026  

87 NV-SO 660629 7411412  

88 NV-SO 668014 7409631  

89 NV-SO 675463 7414332  

90 NV-SO 686133 7399780  

91 NV-SO 691441 7390988  

92 NV-SO 707772 7411214  

93 NV-SO 716889 7388822  

94 NV-SO 718554 7380149  

95 NV-SO 724179 7380404  

96 NV-SO 707110 7335476  

97 NV-SO 777125 7346293  

98 NV-SO 779321 7338426  

99 NV-SO 781366 7360299  

100 NV-SO 783496 7354090  

101 NV-SO 791524 7354000  

102 NV-SO 793574 7373162  

103 NV-SO 741061 7368712  

104 NV-SO 709789 7274260  

105 NV-SO 695428 7273424  

106 NV-SO 631337 7306414  

107 NV-SO 600229 7309482  

108 NV-SO 621114 7358909  

109 NV-SO 620045 7358798  

110 NV-SO 703964 7401446  

111 NV-SO 706585 7393104  

112 NV-SO 772348 7355099 Lokal 6 

113 NV-SO 665555 7318412  

114 NV-SO 666338 7310034  

115 NV-SO 673981 7303212  

116 NV-SO 694704 7274260  

117 NV-SO 711500 7268984  

118 NV-SO 689116 7258451  

119 NV-SO 690625 7245958  

120 NV-SO 705655 7230573  

121 NV-SO 757566 7376049  

122 NV-SO 755743 7270694  

123 NV-SO 759796 7262023  

124 NV-SO/SO-NV 767715 7254617  

125 NV-SO/SO-NV 598106 7324251  

126 NV-SO/SO-NV 611643 7301581  

127 NV-SO/SO-NV 649017 7327215  

128 NV-SO/SO-NV 709054 7323827  

129 NV-SO/SO-NV 716319 7328768  

130 NV-SO/SO-NV 624405 7372492  



 

 
 

131 NV-SO/SO-NV 626558 7354458  

132 NV-SO/SO-NV 640035 7384316  

133 NV-SO/SO-NV 664649 7297674  

134 NV-SO/SO-NV 632824 7413055  

135 NV-SO/SO-NV 643183 7408956  

136 NV-SO/SO-NV 663542 7399012  

137 NV-SO/SO-NV 668617 7415908  

138 NV-SO/SO-NV 668095 7411859  

139 NV-SO/SO-NV 670642 7411367  

140 NV-SO/SO-NV 671632 7403251  

141 NV-SO/SO-NV 676535 7409475  

142 NV-SO/SO-NV 702469 7341576  

143 NV-SO/SO-NV 714688 7342516  

144 NV-SO/SO-NV 825990 7390686  

145 NV-SO/SO-NV 838955 7350046  

146 NV-SO/SO-NV 702545 7430525  

147 NV-SO/SO-NV 727096 7392912  

148 NV-SO/SO-NV 733992 7404874  

149 NV-SO/SO-NV 730862 7392138  

150 NV-SO/SO-NV 724856 7406116  

151 NV-SO/SO-NV 744911 7377975  

152 NV-SO/SO-NV 760484 7370814  

153 NV-SO/SO-NV 749753 7323276  

154 NV-SO/SO-NV 692380 7272999  

155 NV-SO/SO-NV 626794 7374652  

156 NV-SO/SO-NV 679899 7408600  

157 NV-SO/SO-NV 713671 7392363  

158 NV-SO/SO-NV 723974 7336006  

159 NV-SO/SO-NV 792151 7368571  

160 NV-SO/SO-NV 730104 7387215  

161 NV-SO/SO-NV 726995 7378889  

162 NV-SO/SO-NV 731524 7395794  

163 NV-SO/SO-NV 667319 7293629  

164 NV-SO/SO-NV 667671 7278731  

165 NV-SO/SO-NV 684834 7251120  
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