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Analysis of aeolian sand dunes in the inland of 
Västerbotten using LIDAR-derived images 

Has dune morphology formed during earlier interstadials been 
preserved in the landscape? 

Fredrik Bogren 

Abstract 

The aim of this study was to map the prevalence of aeolian sand dunes in Västerbotten, 
northern Sweden to find dunes formed during earlier deglaciation phases, which was then 
preserved in cold-based conditions during the youngest stadial of the Weichselian glaciation. 
These preserved dunes were expected to be covered by a layer of till and have a rather faint 
morphology compared to dunes formed during the Holocene. Consequently, high resolution 
LIDAR-derived images from the Swedish mapping, cadastral and land registration authority 
(Lantmäteriet) was used to detect the dunes throughout an area covering most of 
Västerbotten, above the highest coastline and below the mountain range. The analysis 
resulted in several new findings of aeolian dunes compared to the findings in the quaternary 
soil map created by the Geological Survey of Sweden. Despite the fact some of the dunes at 
the LIDAR-derived image had a strange faint appearance, it was quickly evident during the 
fieldwork that the aeolian sand was not covered by till on any of the dunes visited. The 
common view during the last decades has been that cold-based ice will not erode or alter the 
morphology of the landscape beneath the ice. However, this study suggests that hypothesis 
may not be entirely correct, and therefore it can be hard to use geomorphological 
implications to reconstruct past glacial environments. Thus, it can be concluded that even 
under cold-based conditions, preservation of aeolian sand dunes in Västerbotten is probably 
not very common.  

Keywords: lidar, digital elevation model (dem), aeolian sand dunes, till-covered, preserved 
  morphology  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Norra halvklotets polnära områden har under kvartär genomgått flertalet nedisningar där 
stora delar av landmassan täckts av tjock inlandsis (Svendsen et al. 2004; Bargel et al. 2006). 
Den senaste glaciationen i norra Europa, Weichselistiden, inleddes för ungefär 115 000 år 
sedan och började slutfasen av sin avsmältning för 11 500 år sedan i och med början av 
holocen. Under hela Weichsels glaciationsperiod har dock även stadialer stundvis avlösts av 
interstadialer, då isen nästan helt har smält bort (Bargel et al. 2006). Tre distinkta stadialer 
har kunnat identifieras i landskapet i norra Sverige (Lagerbäck och Robertsson 1988; Bargel 
et al. 2006), vilket innebär att de delar av norra Sverige som inte tillhör fjällområdena 
således har genomgått minst tre deglaciationsförlopp inom loppet av den senaste 
glaciationsperioden. 

Under större delen av 1900-talet har uppfattningen varit att huvuddragen av det landskap vi 
bevittnar idag är skapat av den yngsta stadialen, vilket också var då isen hade som störst 
utbredning. De senaste decennierna har forskning inom kvartärgeologin emellertid visat att 
så inte är fallet (Lagerbäck 1988 a; Hättestrand 1998). Istället anses nu landskapet vara ett 
kumulativt resultat av alla samlade nedisningar under kvartär, där varje glaciation i sig 
troligtvis inte har förändrat särskilt mycket (Hättestrand 1998). Inlandsisar verkar på olika 
sätt på landskapet beroende på om de är kallbaserade eller varmbaserade, temperatur-
förhållandena i en is påverkar med andra ord i vilken utsträckning isen omformar landskapet 
och vilka typer av former som bildas. En varmbaserad is rör sig förenklat genom basal 
glidning och eroderar landskapet medan kallbaserade isar anses erodera lite eller inget, 
istället skyddar underliggande former och på sin höjd avsätter ett tunt lager av morän 
(Bennet och Glasser 2009). En del studier, bland annat de utförda av Dyke (1993) i Kanada 
samt Fitzsimons et al. (2001) och Lloyd Davies et al. (2009) på Antarktis, har däremot pekat 
på att kallbaserade isar även kan påverka underlaget i större utsträckning än så, och inte alls 
behöver verka helt bevarande. Resultaten från olika studier är dock inte entydiga, och därför 
råder fortfarande osäkerhet i frågan. 

Den senaste Weichselstadialen har visat sig vara kallbaserad under längre tid och över större 
områden än man tidigare trott, vilket innebär att landskapsformer bildade under tidigare 
stadialer, eller till och med under tidigare glaciationer, kan ha bevarats i större omfattning. 
Ett exempel på geomorfologiska landskapsformer i norra Sverige som tros härröra från 
tidigare glaciationsförlopp är veikimoränområdena i Norrbotten (Lagerbäck 1988 a; 
Hättestrand 1998). Det är också sedan länge känt att det finns moräntäckta glacifluviala 
avlagringar i Norr- och Västerbotten där moränlagret tros härstamma från en kallbaserad is 
som bevarat underliggande äldre lager (Bargel et al. 2006; Hättestrand och Robertsson 2010; 
Zale, muntl.). Nyligen visade Lynam (2014) genom att kartera förekomst av moräntäcke att 
delar av rullstensåssystemen i Västerbotten med största sannolikhet är bildade under en 
äldre stadial. Förutom det har även Hättestrand och Stroeven (2002) samt Hall, Ebert och 
Hättestrand (2013) hittat relikta pre-glaciala vittringsformer (s.k. tors) i norra Sverige som är 
bildade innan kvartär, och som till synes inte alls har påverkats särskilt mycket av de samlade 
glaciationerna. 

1.2 Problemformulering 
I Västerbotten finns på flera platser välbildade fossila flygsanddynfält, som tidigare har varit 
aktiva under korta perioder men sedan inaktiverats (Bergqvist 1981; Lassila 1982). Den 
allmänna uppfattningen har hittills varit att flygsanddyner i ett glacialt område som norra 
Sverige, har bildats under eller precis efter deglaciationen (Bergqvist 1981; Lassila 2011). Då 
är tillgången på material från exempelvis sandurfält stor och innan växtlighet har hunnit 
etablera sig är marken erosionskänslig (Burman 1986). Samtidigt kan kraftiga fallvindar från 
inlandsisens kant ge upphov till ihållande vindar i en riktning under lång tid, vilket gynnar 
dynbildning (Kajerman och Lagström 1981; Burman 1986). Sammantaget ger detta en 
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anledning att tro att ett antal flygsanddyner alltid bildas vid ett deglaciationsförlopp. Det 
finns dock få studier om flygsanddyners ålder, och samtidigt saknas fortfarande konkreta 
studier som undersökt ifall flygsanddyner från tidigare deglaciationsförlopp kan bevaras 
under en stadial (Zale, muntl.). Lundqvist och Mejdahl (1995) daterade flygsanddyner vid 
olika lokaler i Norrbotten genom att använda OSL (Optically Stimulated Luminescence). I 
studien fann de att en dynlokal hade en avvikande datering inom spannet 10500–12300 år 
sedan, en tidpunkt då isen enligt gängse uppfattning befann sig långt ner i södra Sverige 
(Fredén 2009). Slutsatsen som drogs av detta var att dateringen måste varit felaktig, men 
intressant nog hittades samtidigt grövre material uppblandat i dynmaterialet. Huruvida detta 
skulle kunna innebära att den aktuella dynen är bevarad sedan ett tidigare deglaciations-
förlopp är osäkert, men det visar på att flygsanddyners förhållanden i glaciala miljöer bör 
undersökas närmare. Inte minst eftersom det ytterligare kan öka förståelsen för i vilken 
utsträckning den senaste stadialen under Weichsel har påverkat landskapet i norra Sverige. 

1.3 Syfte, hypotes och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att kartera och undersöka flygsanddyner i Västerbottens län för 
att se om det finns förekomster av flygsanddynmorfologi bildad under tidigare interstadialer 
bevarad i landskapet. Hypotesen är att flygsanddyner som bevaras under kallbaserade 
isförhållanden bör ha övertäckts med ett tunt lager av morän. Samtidigt som detta skett kan 
dynmorfologin delvis ha försvagats, på grund av flygsandens lätteroderade egenskaper 
(Collinson, Mountney och Thompson 2006; Bennet och Glasser 2009). Därför förväntas 
bevarade flygsanddyner vara svårare att upptäcka både på flygbilder och i fält. De 
frågeställningar som ska besvaras i studien är: 

-  Finns det moräntäckta flygsanddyner i Västerbottens län, eller är alla flygsanddyner 
 bildade under eller efter senaste deglaciationen? 

-  Vad säger resultatet om flygsanddyners bevarandepotential som geomorfologisk 
 form? 

-  Hur kan resultatet knytas till vilka termala förhållanden som rådde under isen vid 
 den senaste Weichselstadialen? 

1.4 Ny nationell höjdmodell över Sverige 
Utifrån klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) som presenterades 2007 gav 
regeringen Lantmäteriet i uppdrag att arbeta fram en ny nationell digital höjdmodell (DEM) 
för användning inom olika tillämpningar av miljö- och klimatområdet. Arbetet påbörjades 
2009 och beräknas vara klart i slutet av 2015 (Lindberg 2014). I skrivande stund (våren 
2015) återstår bara delar av fjällområdena i Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 

Den nya höjdmodellen bygger på laserskanning (s.k. LIDAR) som utförs med flygplan och 
där ett laserpunktmoln upprättas i olika klasser. Detta gör det möjligt att särskilja vegetation 
och byggnader från mark- och vattenytan, både automatiskt med olika algoritmer men också 
manuellt. Höjdmodellen som tillverkas utifrån laserdatan får en upplösning på 2 m. Medel-
felet i höjd är på plana ytor runt ± 5 cm, men ökar något med ökad lutning i terrängen 
(Lantmäteriet 2015). 

Även om tanken från början var att höjdmodellen främst skulle användas för att förutspå 
risker inom miljö- och klimatområdet är upplösningen så pass bra att den nu visat sig ha 
mängder av andra användningsområden. Ett sådant användningsområde är inom 
geomorfologin. Landskaps- och terrängformer som tidigare varit i princip omöjliga att se i 
flygbilder eller i fält är i LIDAR-bilder väldigt enkla att se, och fördelen är också att det går 
väldigt snabbt att analysera ett stort område. Näslund (2014) använde LIDAR för att 
rekonstruera högsta kustlinjen och beskriver att en del strandvallslokaler som återfanns i 
LIDAR-bilder ibland var omöjliga att hitta i fält. Detta visar på att det finns mycket oupptäckt 
och förhoppningen är därför att nya flygsanddyner som tidigare inte hittats, exempelvis på 
grund av svag morfologi eller tät vegetation, nu ska kunna gå att hitta med hjälp av LIDAR-
analys. 
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2 Material och metod 
 
Kartering har först skett med tillgänglig LIDAR-data, eftersom LIDAR-tekniken, i motsats till 
traditionella flygbilder, lämpar sig väl för att kartera flygsandyner som kan ha en försvagad 
morfologi i terrängen. Därefter har fältbesök och provgrävning genomförts vid intressanta 
lokaler, för att kontrollera hypotesen om att flygsandynerna är täckta av morän. Kartmaterial 
från Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning (SGU) är inhämtat via 
nedladdningstjänsten GET, som tillhandahålls för studie- och forskningsändamål genom en 
server på Sveriges lantbruksuniversitet (Geodata 2015). 

2.1 Nedladdat material 
För att få fram ett behandlingsbart data med synliga terräng- och landskapsformer användes 
GIS-programmet Esri ArcMap 10.2. LIDAR-data som laddades ner var den av Lantmäteriet 
redan bearbetade laserdatan ur serien GSD-Höjddata grid 2+, vilken endast innehåller 
markhöjd i en upplösning på 2 m. Höjddatan kom i rasterformat med referenssystemet 
SWEREF99 TM och höjdsystemet RH2000 (Lantmäteriet 2015). Förutom höjddata laddades 
även Lantmäteriets vägkarta (Lantmäteriet 2014 a) och översiktskarta (Lantmäteriet 2010) 
ned i rasterformat, samt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000-1:100 000 (SGU 2015) och 
Lantmäteriets ortnamn i vektorformat (Lantmäteriet 2014 b). 

 

Figur 1. Västerbottens län med undersökningsområdet i grått och orter för referens. I fjällområdena saknades 
LIDAR-data och vid kusten under HK valdes LIDAR-data aktivt bort (se avsnitt 2.2). Fältlokaler som besökts är 
markerade med gula kvadrater medan obesökta fältlokaler är markerade med kryss (se avsnitt 2.4). Kartmaterial: 
© Lantmäteriet, avtalsnummer I2014/00569. 
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2.2 Geografisk avgränsning och områdesbeskrivning 
Studien är geografiskt avgränsad till Västerbottens län, från strax under högsta kustlinjen 
(HK) och så långt LIDAR-data täcker, vilket för närvarande (våren 2015) är upp till 
fjällområdena (Fig. 1). Kustområdena långt under högsta kustlinjen har också exkluderats då 
det bedöms vara osannolikt att eventuella flygsanddyner skulle kunna överleva i en 
vågdominerad miljö, även om de är moräntäckta och bevarade. Undantaget skulle kunna 
vara i en delvis skyddad skärgårdsmiljö, varför områden strax under högsta kustlinjen ändå 
inkluderats i undersökningsområdet. 

Undersökningsområdets geomorfologi är starkt präglad av berggrunden (Hättestrand 1998), 
som utgörs av gnejs med sedimentärt ursprung närmare kusten och granit i inlandet (Fredén 
2009). Hättestrand (1998) beskriver områdets glaciala geomorfologi som en del av The 
interior drumlin region som sträcker sig utanför fjällen från norra Värmland upp till södra 
Norrbotten. Delen som ligger i Västerbotten domineras av slätter med restberg (s.k. 
inselberg) som ofta är drumliniserade. I dalgångarna som löper nordväst-sydöst finns 
rullstensåssystemen och det är också företrädesvis här flygsanddyner hittas på grund av 
tillgången på material efter isavsmältningen (Burman 1986). Förutom det isälvssediment och 
postglaciala sediment som löper längs dalgångarna är morän och torv de dominerande 
jordarterna i området (Fredén 2009).  

2.3 Behandling av LIDAR-data 
I ArcMap användes verktyget Hillshade för att få fram en 3D-skuggning utifrån den 
nedladdade höjddatan. Standardinställningar användes i Hillshade-verktyget, förutom att 
terrängformerna överdrevs genom att Z-faktorn sattes till 3 istället för 1. På så sätt kunde 
geomorfologin lättare tolkas i bilderna. Jordartskarta, vägkarta, översiktkarta och ortnamn 
lades i enskilda lager för att vid behov kunna användas tillsammans med LIDAR-bilderna i 
tolkningen. 

En uppdelning i ett rutnätsystem gjordes och varje ruta tolkades var för sig. Tolkningen 
skedde främst i skala 1:15 000, men vid svårtolkade partier eller när det var mindre former 
på bilderna användes delvis en något lägre skala. Generellt sett tolkades dock inte för små 
former, eftersom det skulle innebära en för stor mängd data att gå igenom. Som referens för 
flygsanddynmorfologi i LIDAR användes de transversella dynerna vid Åmsele, vilka är 
speciellt tydliga och välbildade (Bergqvist 1981), samt paraboliska dyner vid Norsjö (Fig. 2). 
Oftast är det lätt att skilja flygsanddyner från exempelvis åsryggar i LIDAR-bilder eftersom 
flygsanddyner har en tydligt brantare läsida än stötsida, vilket inte åsryggar har. Åmsele-
dynerna syns även mycket bra i skala 1:15 000 och storleken (höjd och bredd) på dynerna här 
kan anses vara ganska typisk för transversella flygsanddyner i Västerbotten, även om 
tolkningen av LIDAR-datan i denna studie visat att det även finns förekomster av mindre 
dynbildningar. Lokaler som tolkades som flygsanddyner eller flygsanddynfält delades in i två 
klasser vilka markerades med två olika punktobjektsikoner i kartan: 

  Tydlig flygsanddynmorfologi, med stor sannolikhet flygsanddyner bildade under 
  holocen. 
  g Otydlig eller försvagad flygsanddynmorfologi, potentiellt bevarade moräntäckta 
  flygsanddyner. 

Punktobjekten placerades ut för varje sammanhängande lokal, eller där förekomsterna av 
dynbildningar låg väldigt nära varandra. Efterhand som tolkningen av LIDAR-bilderna 
fortskred tillkom väldigt många lokaler i andra klassen (g), varför de lokaler som mest 
sannolikt inte alls utgjordes av flygsanddyner gallrades bort i flera omgångar. I slutändan 
fungerade klassen därför huvudsakligen som kategori för flygsanddynlokaler som bedömdes 
vara moräntäckta. Detta eftersom antagandet gällande bevarade flygsanddyner var att de 
skulle ha en annorlunda eller försvagad morfologi, på grund av sandens lätteroderade 
egenskaper. Koordinater i SWEREF99 TM för samtliga lokaler finns i tabellen längst bak i 
denna rapport (Bil. 1, Tab. 1). 
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Figur 2. LIDAR-bild på de tydliga transversella flygsanddynerna i Åmsele (t.v.) samt tydliga parabeldyner öster 
om Norsjö (t.h.). Observera skillnaden i skala mellan den vänstra och högra bilden. Kartmaterial: © Lantmäteriet, 
avtalsnummer I2014/00569. 

2.4 Fältkontroll 
För fältbesöken valdes först 18 platser ut där det bedömdes att de former som identifierats 
under LIDAR-analysen skulle kunna vara moräntäckta bevarade flygsanddyner. Hänsyn togs 
till dynernas placering i förhållande till högsta kustlinjen, där dyner uppenbart långt under 
högsta kustlinjen valdes bort, eftersom vågpåverkan i de fallen fått verka under en längre 
period. Lokalernas närhet till bilväg samt möjlighet till rimlig reseplanering vägdes också in. 
Av den anledningen har vissa lokaler som inte tillhör g-kategorin också besökts, oftast då de 
låg nära andra lokaler som var angelägna att besöka. 

På grund av en kall vår och långsam snösmältning fick tyvärr två fältlokaler väst om Sorsele 
avföras redan innan fältarbetet, vilket medförde att 16 lokaler återstod. Utöver dessa två 
lokaler som valdes bort redan innan fältarbetet, kunde sju av lokalerna inte besökas på grund 
av oframkomlighet orsakat av antingen dåliga vägförhållanden eller stängda vägbommar. I 
slutändan besöktes därför endast nio av fältlokalerna. Alla de 16 lokaler som innan fältarbetet 
avsågs besökas är dock ändå utmarkerade i Fig. 1. Ibland omfattas en fältlokal av flera 
närliggande dynlokaler om dynerna är morfologiskt lika och kan anses ha bildats under 
samma förutsättningar. På grund av detta är koordinaten för en lokal inte alltid placerad i ett 
dynområde. I listan över dynlokalernas koordinater (Bil. 1, Tab. 1) har därför istället alla 
dynlokaler som tillhör en fältlokal utmarkerats med fältlokalens nummer. 

Vid varje lokal grävdes ett antal provgropar på olika ställen i dynområdet. Provgroparna 
ungefärliga läge fördes in i ArcMap i fält direkt på LIDAR-bilden och om provgropens läge är 
extra intressant för den specifika lokalen redovisas detta i avsnitt 3.2. Jordarterna bestämdes 
redan i fält, genom materialets sorteringsgrad och kornstorlek. Där morän påträffades i det 
övre lagret grävdes gropen minst en halvmeter, för att undvika att missa eventuell 
underliggande flygsand. Anteckningar upptogs också om omgivande vegetation och 
blockighet i ytan, eventuella indikationer på mänsklig aktivitet, samt humustäckets och 
jordmånens djup i provgroparna. Om det fanns vägskärningar eller sandtag kontrollerades 
förekomst av nedrasat grövre material i botten på dessa. Vid en fältlokal togs material från en 
provgrop hem för analys. 
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3 Resultat 
 
3.1 LIDAR-analys 
Lokaler med flygsanddyner eller trolig flygsanddynmorfologi påträffades på 90 ställen i 
undersökningsområdet. Alla dessa är utmarkerade i Fig. 3. Eftersom dynerna enligt metoden 
som använts inte delades upp efter dyntyp, är dessa inte heller utmarkerade med olika 
symboler. Dynområden med raka transversella dyner tycks dock vara vanliga i områden nära 
HK och invid älvar, medan paraboliska dyner (transversella dyner med hästskoform) är de 
vanligast förekommande längre in i inlandet eller vid rullstensåsar. I övrigt har inga andra 
dyntyper hittats och båda förekommande typer påträffas också här och var i hela 
undersökningsområdet. Överlag är dynlokalerna koncentrerade kring Sorsele och Åsele, 
nordväst om Lycksele, mellan Lycksele och Vindeln samt nordöst och öst om Norsjö. Detta 
sammanfaller med dalgångarna till de stora älvarna Skellefteälven, Vindelälven, Umeälven 
och Ångermanälven. 

Flera dyner som hittades med hjälp av LIDAR-bilderna uppträdde med svag eller annorlunda 
morfologi jämfört med kända tydliga dyner som exempelvis dynerna i Åmsele (Fig. 2). Det 
som är karaktäristiskt för utseendet på sådana dyner är att de ofta är knottriga av vad som ser 
ut som ytliga block, eller gropiga och delvis eroderade i dynryggen. I vissa fall är dynerna mer 

 

Figur 3. Alla dynlokaler som hittades inom undersökningsområdet vid tolkning av LIDAR. Måsikonen 
symboliserar dynområden som tolkades som holocena medan frågetecknet symboliserar dynområden som 
tolkades som potentiellt moräntäckta och bevarade. Kartmaterial: © Lantmäteriet, avtalsnummer I2014/00569. 
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diffusa än vanligt, och har inte en lika tydlig ryggform, men behåller fortfarande sin brantare 
läsida och flackare stötsida (Fig. 4). När SGU:s jordartskarta jämfördes med LIDAR-bilderna 
under tolkningen hittades flertalet platser med tydlig dynmorfologi men där jordarten var 
markerad som morän eller torv. Vid enstaka platser tycks även flygsanddyner ha tolkats som 
glacifluvialt material av SGU. 

  
 

Figur 4. Exempel på annorlunda dynmorfologi som hittades under LIDAR-analysen. Dyner som ser delvis 
eroderade och ojämna ut (t.v.) och diffusa dyner med försvagad ryggform (t.h.). Kartmaterial: © Lantmäteriet, 
avtalsnummer I2014/00569.  

3.2 Fältkontroll 
Endast de lokaler som besöktes under fältarbetet (Fig. 1) presenteras under egna rubriker i 
detta avsnitt. Många av de lokaler som besöktes liknar en del av de lokaler som inte kunde 
besökas, medan somliga av de obesökta lokalerna är mer unika med avseende på 
dynmorfologi. 

3.2.1 Lokal 2 
Lokalen är belägen 30 km sydöst om Sorsele och precis öster om byn Gargnäs, vid Gargån 
som lite längre nedströms flyter ihop med Vindelälven. Området i stort domineras av 
glacifluvialt material, men dynerna ligger en bit utanför omgivna av morän och torv. Detta 
visar även SGU på jordartskartan och flygsanden är här inte alls utmarkerad. Växtligheten på 
dynerna i sig, men även till viss del på omgivande morän, domineras av tallar med låg 
undervegetation av lingonris. Här och var runt dynryggen ligger block av varierande storlek, 
varav en del är i meterstorlek (Fig. 5). Dessa block ligger aldrig uppe på dynryggen, men i 
nära anslutning till. Tre gropar grävdes på olika platser på dynen, och i ingen av de tre 
groparna hittades något annat än flygsand. Grop 2, som är grävd nedanför dynryggen, 
omgavs dock av block som låg i ytan (Fig. 5). Jordmånen var i alla gropar som grävdes 
mindre än ca 30 cm tjock med ett humuslager på 5-10 cm. 

3.2.2 Lokal 3 
Den här lokalen består av två liknande dyner som ligger ca 1 km ifrån varandra 40 km 
nordväst om Lycksele, men endast en av dynerna besöktes (södra dynen i vänstra bilden, Fig. 
4). Jordarterna runt om dynerna består av morän och torv, och inte heller här är flygsanden 
utmarkerad på jordartskartan. Dynen ser på LIDAR-bilden ut att vara naggad eller påverkad, 
men på plats i fält var det tydligt att detta rör sig om mindre s.k. blowouts, urblåsningar, som 
kan bildas i små sänkor i torr vegetationsfattig miljö (Strahler och Strahler 2004). Dessa har 
delvis förvanskat den större dynbildningen. Både på och runt dynen var växtligheten frodig 
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med tall och gran och en ganska tät undervegetation. De provgropar som grävdes visade 
enbart på flygsand, och inga tecken på moränmaterial hittades vare sig i provgroparna eller 
på markytan. 

  
 

Figur 5. LIDAR-bild över en av dynerna vid Lokal 2 med de tre provgroparna (röda tringlar) som grävdes (t.v.) och 
en omgivningsbild som visar blockighet i ytan nära Grop 2 (t.h.). Kartmaterial: © Lantmäteriet, avtalsnummer 
I2014/00569. 

3.2.3 Lokal 4 
Ungefär 3 km nordväst om Åsele ligger en ensam lång utdragen halv parabeldynform. Hela 
området betecknas på jordartskartan som postglacialt älvsediment och dynen har troligtvis 
varit komplett men sedan delvis eroderats bort. Växtligheten består både av gran och tall i de 
delar av dynen som ligger intill en moränkulle, men mest av tall i övriga delar som besökts. I 
de provgropar som grävdes, där vägen skär genom dynen samt vid ett gammalt sandtag i 
södra delen hittas enbart flygsand. Det påträffades inte heller några block synliga i markytan. 

3.2.4 Lokal 5 
Cirka 15 km sydöst om Åsele ligger en lokal med ett dynfält bestående av vad som ser ut som 
flera generationer dyner som överlappar varandra (Fig. 6). Enligt jordartskartan utgör det en 
del av ett större område av glacifluvialt material som sträcker sig längs Kvällån, och de 
tydliga vindavlagringarna har inte heller markerats som flygsand av SGU, men däremot med 
dynikon. Markmiljön är torr och växtligheten domineras av tunn undervegetation och tallar. 

Fyra provgropar grävdes på olika ställen som enligt LIDAR-bilden skulle utgöra olika 
generationer av dyner (Fig. 6), och alla visade entydigt på flygsand förutom Grop 4. Vid 
gropen hittades ett ytligt block och i gropen fanns även spruckna och värmepåverkade stenar 
på ett djup av 5-10 cm, samt en delvis störd jordmån med ett lager som eventuellt skulle 
kunna utgöras av kol. Eftersom fyndet var väldigt lokalt, misstänktes det vara kvarlämningar 
från mänsklig aktivitet, och senare arkeologisk analys visade på att det rörde sig om 
skörbränd sten från sten- eller bronsålder (Linderholm, muntl.). 

Gropar grävdes också vid övergången mellan en underliggande och överliggande dyn (ej 
utmarkerat i Fig. 6, men ungefär vid Grop 2 och Grop 4 där dynerna möts) för att se om 
fossila jordmåner kunde hittas, men något sådant påträffades inte. 

3.2.5 Lokal 6 
Sjätte lokalen ligger längre nedströms Kvällån ca en mil sydöst om Lokal 5, bredvid ett stort 
åssystem som löper längs ådalen. Omgivande material består i princip bara av glacifluvium 
med små fläckar av torv, och inte heller här är flygsanddynerna utmarkerade som flygsand på 
jordartskartan utan bara med dynikon. Dynerna uppträder relativt tydligt men ser delvis 
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eroderade ut på LIDAR-bilden. Vegetationen i området utgörs av en tallhed med låg 
undervegetation. I de gropar som grävdes hittades bara sand och ingen blockighet uppträdde 
vid markytan. Jordmånen var mindre än 30 cm tjock med ett tunt humuslager på ca 5 cm. 

  
 

Figur 6. LIDAR-bild som visar dynområdet vid Lokal 5 och den överlappande morfologin, samt de fyra provgropar 
som grävdes vid lokalen utmarkerade med röda trianglar (t.v.). Bild på den störda jordmånen vid Grop 4 och en 
ficka, markerad med en röd pil, där en av de skörbrända stenarna hittades (t.h.). Kartmaterial: © Lantmäteriet, 
avtalsnummer I2014/00569. 

3.2.6 Lokal 9 
Lokalen ligger nordöst om Lycksele och består av fyra olika flygsanddyner som ligger ca 1 km 
ifrån varandra men som ändå utgör samma dynsystem. Dynerna är svaga i sin morfologi med 
en ganska flack ryggform (högra bilden, Fig. 4). Området runt dynerna består av morän med 
relativt hög blockighet samt delvis torv. Jordartskartan från SGU anger just detta i södra 
delen, men de norra dynerna har feltolkats som isälvssediment och postglacialt älvsediment.  

På de tre sydliga dynerna växer torr tallskog med ett tunt skikt lingonris och ingen blockighet 
uppträder i ytan. Provgropar visar att materialet enbart består av flygsand med en jordmån 
som är mindre än 20 cm tjock och ett ca 5 cm tjock humuslager. Vid en vägskärning på den 
allra sydligaste dynen hittades stenar i ytan på stötsidan i vad som såg ut att vara en orörd 
jordmån, det hittades dock inget grövre material än sand längre in från vägen. 

Den nordliga dynen har lite annorlunda växtlighet med lite fuktiga förhållanden. I ett område 
på dynryggen ligger större och mindre block väl synliga på markytan medan det är helt tomt 
på större delen av dynen. En provgrop grävdes i det blockrika området (Grop 4, Fig. 7) och 
det visade sig att materialet utgjordes av en väldigt blockrik morän. Ingen underliggande 
flygsand hittades dock efter att gropen grävts mer än 50 cm djup. Den andra gropen grävdes i 
det blocklösa området (Grop 5, Fig. 7) och här hittades bara flygsand sånär som på en sten i 
markytan. Ett sandtag och en gammal tjärdal visar emellertid på att området är påverkat av 
mänsklig aktivitet. 

3.2.7 Lokal 11 
Denna lokal ligger cirka 25 km sydöst om Lycksele nära byn Ekorrträsk. Dynområdet består 
av en parabeldyn som utgör en typisk torr tallhed med låg undervegetation av lingonris, 
enligt SGU:s jordartskarta bestående av postglacialt älvsediment. Dynen är på LIDAR-bilden 
delvis eroderad i södra delen, men vid fältbesöket verkar detta åtminstone delvis härröra från 
mänsklig aktivitet. Alla provgropar uppvisade på flygsand och inget grövre material hittades i 
markytan. 
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Figur 7. LIDAR-bild på den nordligaste dynen vid Lokal 9 och de två provgroparna utmarkerade med röda 
trianglar (t.v.) samt en bild på materialet ur Grop 4 och omgivningen runt omkring (t.h.). Kartmaterial: © 
Lantmäteriet, avtalsnummer I2014/00569. 

3.2.8 Lokal 14 
Lokalen är belägen öster om Norsjö vid sjön Holmträsket och består av tre mindre dyndelar 
som på LIDAR-bilden ser ut att tidigare ha hört samman med en större massa eller 
dynsystem. Omgivande jordarter utgörs av morän och torv vilket också är vad som är inlagd 
på jordartskartan, där dynryggarna även har markerats som flygsand med dock ej med 
dynikon. Växtligheten består av tall och ganska tjock undervegetation med blåbärsris, men 
utan synliga block på markytan. I de provgropar som grävdes på vardera dynrygg hittades 
endast flygsand och inga tecken på grövre material. 

3.2.9 Lokal 16 
Den här lokalen ligger nära byn Storbrännan nästan mitt emellan Skellefteå och Vindeln. Tre 
olika dyner finns inom 1,5 km på båda sidor om Sikån som flyter genom området, varav en på 
LIDAR-bilden har ojämn morfologi och ser ut att ligga precis vid HK-gränsen under ett berg 
med strandvallar. På grund av dåligt väglag kunde dock inte den dynen nås, utan endast den 
nordliga av de tre dynerna, som enligt jordartskartan ligger på postglacialt älvsediment, 
kunde nås. Den nordliga dynen är också delvis försvagad på LIDAR-bilden, men i 
provgroparna som grävdes hittades inga tecken på andra material än flygsand. Inte heller 
några ytliga block var synliga på markytan och växtligheten på dynen var typisk för torr 
sandig miljö, med tallar och låg undervegetation av lingonris. 
 

4 Diskussion 
 
4.1 LIDAR-analys som karteringsmetod 
Med hjälp av möjligheterna som LIDAR ger går det inte att säga annat än att denna studie 
hade varit mycket svår att genomföra med enbart traditionella flygbilder och fältbesök. 
LIDAR-analysen har många fördelar, framför allt att vegetationen är bortfiltrerad vilket gör 
att det går att urskilja många mindre och otydliga geomorflogiska former som är omöjliga att 
se i traditionella flygbilder. Även det faktum att det går mycket snabbt och enkelt att söka 
igenom stora områden gör stor skillnad för vad som är möjligt att studera. I synnerhet om 
man, som i denna studie, väljer att begränsa sig till en viss typ av geomorfologisk form. 

Tidigare genomförda karteringsstudier av flygsanddynförekomster i Västerbotten är 
förmodligen av sådan art att arbetena genomförts av flera personer under olika perioder. En 
av de som sammaställt dynförekomsterna och presenterat de i en karta är Lassila (1982). 
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Många av de områden med dyner som var karterade då är också sådana som hittats i den här 
studien, men vissa dynförekomster vid Sorsele, Åsele samt runt Lycksele och Norsjö saknas 
helt. Lassila (1982) beskriver även att SGU vid sin kartering bara hade lyckats få med två 
tredjedelar de flygsanddyner som vid tidpunkten hade hittats i Västerbotten, och att 
karteringen kännetecknades av ojämn kvalitet. Även om det var 30 år sedan är det något som 
fortfarande idag är väldigt tydligt om man jämför SGU:s digitala jordartskarta (SGU 2015), 
inkluderat dynförekomster som både linjer och punktobjekt, med den LIDAR-karterade 
kartan framtagen i den här studien (Fig. 3). SGU har hittat mycket, speciellt av de dyner som 
ligger kring Åsele, sydväst om Lycksele samt nordväst om Norsjö, men en del saknas också 
och är istället markerat som morän, eller om dynryggen misstolkats som en ås, 
isälvsmaterial. Detta gäller ofta de dyner vars morfologi på något sätt är otydlig eller 
försvagad. Specifika fältlokaler som saknas på SGU:s kartering är Lokal 1 (ej besökt), Lokal 2, 
Lokal 3, Lokal 7 (ej besökt), Lokal 9, delvis Lokal 12 (ej besökt), delvis Lokal 14 samt Lokal 15 
(ej besökt). I många fall verkar SGU också ha varit mer generösa när de karterat dyner då 
vissa områden utmarkerade som vindavlagringar inte alls uppvisar någon dynmorfologi på 
LIDAR-bilden. Den uppenbara förklaringen till de många felen torde vara att SGU 
fortfarande uteslutande har använt flygbildtolkning vid sin kartering, och att de sannolikt 
inte genomfört fältbesök vid alla platser. Det går förvisso inte heller att utesluta att 
dynmorfologin av någon anledning inte syns på LIDAR, men det är mycket osannolikt. 

Trots alla möjligheter LIDAR-tekniken ger så finns det vissa tekniska aspekter som skulle 
kunna utgöra ett problem. Laserskanningstekniken är inte felfri och punktmolnet kan ibland 
studsa vid andra ytor än markytan, som exempelvis tät buskvegetation eller fuktig 
örtvegetation (Lantmäteriet 2015). När det gäller flygsanddyner är det troligtvis inga 
problem, då flygsanddyner sällan uppträder i sådan vegetation. Ett tänkbart scenario skulle 
vara precis efter avverkning när mycket grenar och toppar täcker marken, men risken är 
antagligen låg att några av Lantmäteriets skanningar skulle ha skett över en flygsanddyn just 
vid det tillfället. Vid de fältbesök som gjordes upplevdes inte heller att de ojämnheter eller 
upphöjda knottrigheter på dyner som syntes i LIDAR-bilder var felaktiga, tvärtom visade 
LIDAR-tekniken här otrolig precision. Ett exempel på detta är Lokal 3 som upplevdes naggad 
eller ojämn i LIDAR-bilden (Fig. 4, vänstra bilden). Väl i fält var det tydligt att det rörde sig 
om eoliska deflationsformer (se avsnitt 3.2.2). 

Dowling, Alexanderson och Möller (2013) utvärderade den nya höjdmodellen vid ett område 
kring Kinnekulle och kom fram till att vissa små former, såsom stenmurar, kunde misstolkas 
som moränryggar i det stora databrus som LIDAR-bilderna består av. Detta är troligtvis inte 
ett problem när det kommer till flygsanddyner, eftersom de har en sådan distinkt form med 
flackare stötsida än läsida. Vad som däremot skulle kunna utgöra ett problem är hur man 
sätter azimuth i Hillshade-verktyget (d.v.s. från vilken riktning ljuset kommer). Standard är 
315°, det vill säga från nordväst, vilket också används i den här studien. Det passar väldigt 
bra eftersom de flesta flygsanddyner i Västerbotten är orienterade med ryggen i nordöstlig-
sydvästlig riktning, och då träffar ljuset vinkelrätt mot stötsidan. Däremot är det möjligt att 
flygsanddyner orienterade i andra riktningar skulle kunna vara svårare att upptäcka. 
Lösningen skulle kunna vara att använda flera LIDAR-bilder med olika azimuth, eller som 
Dowling, Alexanderson och Möller (2013) föreslår, att även kombinera med andra verktyg vid 
behandling av höjddatan, såsom Contour och Slope. 

Den största svårigheten med LIDAR-analysen är emellertid inte relaterad till tekniken i sig, 
utan till hur behandlaren ska avgränsa sig. Två viktiga frågor uppstod under tolkningen av 
LIDAR-datan: 1) Hur ser en bevarad moräntäckt flygsanddyn ut? 2) Hur strikt bör man vara 
vid klassificeringen av dynmorfologi? Det finns ju en bild av hur en välbildad holocen 
flygsanddyn ser ut (Fig. 2), men hur en moräntäckt flygsanddyn ser ut är inte alls lika 
självklart. Det krävs därför en avgränsning för vilka former som ska bedömas vara 
flygsanddyner och vilka former som inte ska bedömas vara det. Fig. 8 visar på några exempel 
på former som potentiellt skulle kunna vara moräntäckta flygsanddyner, men som i denna 
studie valdes bort då deras morfologi inte riktigt stämde in. Huruvida avvägningen påverkade 
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resultatet är oklart, men i och med att ingen tidigare studerat konceptet moräntäckta 
flygsanddyner (Zale, muntl.), och troligtvis inte heller flygsanddyner i stor skala med hjälp av 
LIDAR, måste utgångspunkten vara den kända morfologin. Rullstensåsar som täckts av 
morän har heller uppenbarligen inte ändrat sin morfologi radikalt, vilket Hättestrand och 
Robertsson (2010) samt Lynam (2014) visat. När det gäller dyner med tydlig dynmorfologi är 
det osannolikt att någonting har missats. Ett tecken på att LIDAR-analysen ur den aspekten 
verkar vara effektiv är att ingen av de besökta lokalerna visade sig vara feltolkade, utan alla 
ryggar som besöktes innehöll flygsand. 

  

  
   

Figur 8. Olika typer av morfologi som har tolkats som moränryggar och därför valts bort, men som eventuellt 
skulle kunna vara moräntäckta flygsanddyner. Kartmaterial: © Lantmäteriet, avtalsnummer I2014/00569. 

4.2 Tolkning av resultatet efter fältkontroller 
Med hjälp av LIDAR-analysen hittades många lokaler med flygsanddyner med annorlunda 
eller svag morfologi. Efter fältkontrollen var det dock ändå tydligt att de flesta av 
flygsanddynerna måste utgöras av holocena vindavlagringar, eftersom inga tecken på grövre 
material än flygsand kunde hittas. Några av fältlokalerna besöktes inte, på grund av dåliga 
vägförhållanden, vilket gör att det är svårt att säga något om dem. Av de obesökta lokalerna 
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avvek Lokal 7, Lokal 8 och Lokal 10 ganska kraftigt i morfologi på LIDAR, men övriga 
obesökta lokaler hade liknande morfologi som en del av de som besöktes. De obesökta 
lokalerna samt de lokaler som enbart uppvisade flygsand kommer således inte att diskuteras 
mer här. Vid tre av de besökta fältlokalerna hittades däremot material som avvek från 
flygsand och dessa kommer diskuteras lite närmare nedan.  

4.2.1 Lokal 2 
Vid Lokal 2 grävdes tre gropar på olika ställen i flygsanddynen (Fig. 5). Runt grop nummer 
två låg många större och mindre block men inga stenar eller gruspartiklar hittades vare sig i 
gropen eller i markytan. Tolkningen är att flygsanddynen är holocen och att sanden blåst dit 
efter att blocken har avlagrats. Materialet i gropen är väldigt homogent och om det skulle 
vara en morän borde annars närliggande glacifluviala avlagringar ha blandat upp materialet 
så att det avviker från ren sand. Åtminstone om man utgår från antagandet att större delen av 
överlagrande morän utgörs av en basalmorän (se vidare diskussion i avsnitt 4.3). På LIDAR-
bilden (Fig. 5) är det också tydligt att flygsanddynen har blåst upp på en höjd av vad som ser 
ut att vara en moränrygg. Dessutom ligger Grop 2 inte precis på dynryggen, vilket skulle 
förklara varför stora block från underliggande morän (som ryggen antas bestå av) kan sticka 
upp. Skulle gropen ha grävts djupare än 0,5 m är det troligt att moränen skulle påträffats 
undertill. 

4.2.2 Lokal 5 
Eftersom Lokal 5 var så speciell med vad som såg ut som flera generationer dyner som 
överlagrade varandra (Fig. 6), var förhoppningen att de äldre dynerna skulle vara överlagrade 
av morän initialt stor. Väl på plats hittades dock ingen överlagrad morän, utan istället 
hittades vad som senare bedömdes vara mänskliga lämningar från sten- eller bronsålder 
(Linderholm, muntl.). Eftersom fossila jordmåner under nuvarande jordmån också kan vara 
tecken på bevarade former från tidigare stadialer (Zale 2013) grävdes även ett par gropar vid 
övergången mellan den äldre och yngre dynen. Inte heller här hittades dock några tecken på 
att den äldre dynen skulle vara bevarad sedan en äldre stadial. Tolkningen är därför att 
dynområdet är holocent och att det någon gång efter deglaciationen har omformats. Detta 
kan ha skett under de första tusen åren efter deglaciationen, då klimatet var torrare (Lassila 
2011), eller möjligen senare i samband med att en skogsbrand har förstört vegetationstäcket, 
vilket har noterats vid andra platser i norra Sverige (Lassila 1982). 

4.2.3 Lokal 9 
Lokal 9 består som tidigare nämnts av flera dyner som ligger ganska långt ifrån varandra och 
som delvis skiljer sig i morfologi. Gemensamt är att de är väldigt svaga och svåra att hitta, då 
dynryggarna är låga samtidigt som de är omgivna av ganska typisk blockig moränmark. 

Vid vägskärningen genom den södra dynen (högra bilden, Fig. 4) hittades stenar i 
knytnävsstorlek 10-15 cm under markytan. Jordmånen såg här ostörd ut, men inga stenar 
hittades längre in från vägen så tolkningen är ändå att dessa härrör från mänsklig aktivitet, 
förmodligen i och med anläggandet av vägen. Det underliga med dynen är också dess läge i 
terrängen, där sydligaste delen (nedre vänstra hörnet i högra bilden, Fig. 4) ligger precis 
nedanför berget. Dynryggen ser dock ut att vara orienterad i nordöstlig-sydvästlig riktning, 
det vill säga med vindriktning från nordväst, vilket inte riktigt passar med placeringen. Man 
skulle kunna tänka sig att vinden har kommit från andra hållet, det vill säga från sydöst till 
nordväst, men det är svårt att svara på utifrån LIDAR-bilden. Dynen kan också ha blåst över 
hela berget, eller så har vinden varit nordnordvästlig och länkats in mot berget. Utifrån den 
samlade bedömningen är det hur som helst inte särskilt troligt att dynen är bevarad från ett 
tidigare deglaciationsförlopp. 

Längre norrut ligger en dyn som ser lite annorlunda ut (Fig. 7). I en del av dynryggen ligger 
stora block på marken medan det inte finns några block alls i andra delar. I det blockrika 
området grävdes en provgrop (Grop 4) men ingen underliggande flygsand hittades, vilket 
inledningsvis verkade märkligt. Men några gropar grävdes också vid övergången till det 
blockfattiga området och här hittades flygsand som överlagrade morän. Det blev då tydligt att 
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dynen måste ligga runt en moränkulle som sticker upp, vilket också syntes när LIDAR-bilden 
studerades närmare (Fig. 7). I området med flygsand (Grop 5, Fig. 7) hittades inga tecken på 
morän, men ett ensamt block noterades i markytan. Närområdet har dock påverkats av 
mänsklig aktivitet, vilket en gammal tjärdal och ett litet sandtag visar på. Tolkningen är 
följaktligen att flygsanddynen inte är moräntäckt och bevarad utan allra troligast bildad 
under holocen. 

4.3 Bevarande av flygsanddyner under kallbaserade förhållanden 
Eftersom inga moräntäckta flygsanddyner har hittats i den här studien är frågan vad det 
innebär för flygsanddyners bevarandepotential under nedisningar. Det finns egentligen fyra 
möjliga alternativ: 

i. Det har inte bildats några flygsanddyner under tidigare stadialers deglaciations-
förlopp. 

ii. Majoriteten av de flygsanddyner som har bildats under tidigare deglaciationsförlopp 
är nu borteroderade. 

iii. Vissa av de flygsanddyner som undersöktes är moräntäckta och bevarade, men 
moränens sammansättning är extremt lik flygsand. 

iv. En del flygsanddyner har bevarats, men utan att ha övertäckts av ett moränlager, 
vilket i så fall skulle förkasta hela hypotesen. 

Att inte några flygsanddyner har bildats under tidigare deglaciationsförlopp är osannolikt, då 
landskapets huvuddrag varit desamma under större delen av kvartär (Ivarsson och Zale 
1989). I synnerhet då den allmänt utbredda uppfattningen numera är att en enskild 
nedisning inte förändrar landskapet i grunden (Lagerbäck 1988 a; Hättestrand 1998). Det 
mest naturliga vore alltså att vindavlagringar deponeras vid ungefär samma plats i 
landskapet efter varje deglaciationsfas. I Västerbotten tycks detta vara i älvdalarna och nära 
HK, även om flygsanddyner också har hittats i färre antal i andra lägen (Fig. 3). 

Det kan också verka märkligt att alla flygsanddyner har eroderats bort, i och med det faktum 
att glacifluviala former uppenbarligen har bevarats (Bargel et al. 2006). Enligt den LIDAR-
kartering som utfördes var det dock väldigt tydligt att de flesta flygsanddyner trots allt 
hamnar runt HK (Fig. 3), men HK under senaste Weichselstadialen var av allt att döma inte 
vid samma nivå som under tidigare stadialer. På grund av dessa äldre isars mindre massa 
(Fredén 2009) måste belastningen på jordskorpan varit mycket mindre, och därmed bildades 
flygsanddynerna längre ut mot kusten, eftersom HK låg längre ut mot kusten. Detta i sin tur 
kan ha lett till att havet har förstört eller begravt eventuella bevarade dyner från tidigare 
interstadialer så sent som efter senaste deglaciationen. Det förekommer dock inte bara dyner 
vid HK utan även längre in i inlandet (Fig. 3), vilket givetvis inte kan förklaras genom denna 
tes. Dessa dyner kan däremot ha förstörts av själva isen under den senaste Weichselstadialen. 
Frågan som än så länge saknar entydiga svar är hur mycket en kallbaserad is kan erodera, 
och under vilka förutsättningar erosionen är som störst. Det finns å ena sidan studier i 
Sverige som visar på att rullstensåsar som täckts av tunna lager av morän i stort sett är 
oförändrade i sin morfologi (Hättestrand och Robertsson 2010; Lynam 2014), medan det å 
andra sidan finns studier på nutida glaciärer som visar att kallbaserade isar bidrar med 
omfattande erosion på underlaget (Dyke 1993; Fitzsimons et al. 2001; Lloyd Davies et al. 
2009). 

De flesta av dessa studier på kallbaserade glaciärer är genomförda på Antarktis, varav många 
i Victoria Land. Här fann Fitzsimons et al. (2001) att den undersökta isen hade en 
basaltemperatur på -17° C, men oberoende av detta ändå verkade plocka upp material och 
långsamt deponera det som en proglacial moränbildnig. Lloyd Davies et al. (2009) hittade 
erosionsformer i form av isräfflor, grovkornig morän som tolkas ha brutits loss ur 
berggrunden samt tecken på glacitektonisk påverkan av isen, som tensionsbrott. Dessa 
upptäckter utgör stöd för att kallbaserade isar kan förändra landskapet, samtidigt som det är 
svårt att applicera insikterna på Weichselisen i norra Sverige, eftersom så många variabler är 
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okända. Till exempel är berggrunden huvudsakligen sedimentär vid glaciären som Lloyd 
Davies et al. (2009) studerat. Det saknas även till stor del lösa jordar i det området, vilket är i 
stark kontrast till hur miljön ser ut i Västerbottens inland. Baserat på så många nutida 
erfarenheter av kallbaserad erosion från de senaste två decennierna vore det däremot 
konstigt om inte liknande processer hade kunnat verka under Weichsel. Att flygsanddyner 
försvinner men inte exempelvis rullstensåsar skulle kunna förklaras av att flygsand är mer 
lätteroderad än grusigt isälvsmaterial (Bergqvist 1981). Torr flygsand kanske inte innehåller 
tillräckligt med vatten för att den ska frysa och kan därav lättare eroderas även av en 
kallbaserad is. En annan faktor är att de flesta flygsanddyner, till skillnad mot rullstensåsar, 
verkar ligga transversellt mot isriktningen (Lassila 1982; Hättestrand 1998), eftersom de 
bildats av fallvindar från iskanten under deglaciationsförloppet (Burman 1986). Detta bör 
göra att dynerna lättare eroderas jämfört med om de hade legat orienterade längs med 
isrörelseriktningen. Sammantaget är det definitivt inte en orimlig tanke att flygsanddynerna 
som bildats under tidigare deglaciationsförlopp helt enkelt till stor del kan ha eroderats bort. 

Ett tredje alternativ som kan förklara att något moräntäcke inte har hittats är att 
moräntäcket finns där, men helt enkelt är för likt flygsand. Flygsand är ett väldigt välsorterat 
sediment (Bergqvist 1981) och om en basalmorän transporteras en mycket kort sträcka skulle 
man kunna tänka sig att det sediment isen deponerar är identiskt med det eoliskt 
transporterade sedimentet. Ett problem när denna tes appliceras på flygsanddyner är dock 
att eoliska avlagringar ofta täcker väldigt små ytor, och runt dessa ligger sedan annat 
sediment såsom morän eller isälvsmaterial, som är betydligt mer osorterat. Detta innebär 
alltså att den subglaciala transporten måste vara oerhört kort, mycket kortare än vad som 
hade krävts för att motsvarande process skulle ske på en rullstensås. Utöver det är det svårt 
att tänka sig att isen englacialt och supraglacialt skulle vara helt fri från material av annan 
sorteringsgrad och kornstorlek. Som tidigare diskuterats (avsnitt 4.2.1) så hittades faktiskt 
block vid Lokal 2 och dessa skulle potentiellt kunna vara ablationsmorän även om andra 
faktorer, såsom dynens placering uppe på en moränrygg, starkt talar emot detta. 

Baserat på tidigare iakttagelser av bevarade former i Västerbotten (Zale, muntl.) antogs 
hypotesen att flygsanddyner borde ha täckts av ett tunt lager av morän om de bevarats. Det 
finns dock vissa studier från Norrbotten där former som bevarats uppenbarligen inte har 
täckts av morän. Detta visar bland annat Fabel et al. (2002) som undersökt relikta 
landskapsytor i fjällkedjan i Norrbotten med hjälp av kosmogen 10Be/26Al-analys samt 
Lagerbäck (1988 b) som upptäckt blottade områdena med ventifakter och frostsprängt berg 
som troligtvis härrör från Tärendöinterstadialen. Lynam (2014) beskriver att moräntäcket på 
rullstensåsarna i Västerbotten är osammanhängande och förklarar det med att moränen kan 
ha spolats bort under deglaciationen. En annan förklaring skulle möjligtvis kunna vara att 
endast delar av rullstensåsarna faktiskt täckts av morän från början. Flygsanddyner 
uppträder i inlandet endast fläckvis, medan rullstensåssystemen löper längs långa sträckor. 
Om man antar att morän bara avsätts oregelbundet under kallbaserade förhållanden borde 
det alltså vara större chans att rullstensåsar täcks här och där, än att flygsanddyner gör det. 
Det är emellertid svårt att definitivt dra dessa slutsatser utan att besöka fler flygsanddyner i 
fält än vad som gjorts i den här studien. Dessutom behövs då en annan metod för att beräkna 
dynernas ålder. 

4.4 Isens termala förhållanden under senaste Weichselstadialen 
Då det saknas resultat som överensstämmer med tidigare upptäcker i Västerbotten är det 
mycket svårt att säga någonting ytterligare om senaste Weichselstadialens termala 
förhållanden baserat på upptäckterna i den här studien. Mot bakgrund av de många andra 
former som bevarats i Västerbotten (Bargel et al. 2006; Lynam 2014) finns det mycket data 
som tyder på att isen varit kallbaserad, vilket baseras på att moräntäckta former är bevarade 
under kallbaserade förhållanden samt att kallbaserade isar ej anses erodera underlaget 
(Bennet och Glasser 2009). När nu inga moräntäckta flygsanddyner har hittats blir ju 
tolkningen utifrån samma antagande att Weichselglaciationens yngsta stadial i så fall till stor 
del måste ha varit varmbaserad, men det är osannolikt. Vad som däremot skulle kunna vara 
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mer sannolikt är att isen varit både kallbaserad och varmbaserad och att detta till stor del 
styrts av topografin i landskapet. Topografi har stor påverkan på isens termala förhållande då 
isens tjocklek påverkar trycksmältpunkten, det vill säga isens smältpunkt blir lägre mot 
underlaget ju tjockare istäcket är (Bennet och Glasser 2009). Ett antagande skulle då vara att 
flygsanddynerna har eroderats bort på grund av sitt läge i älvdalarna, medan former som 
ligger i högre lägen blivit kvar. Detta mönster har Ivarsson (2007) funnit väster om Lycksele, 
i Tallträskområdet, där de subglaciala termala förhållandena bedöms vara väldigt skiftande 
trots områdets inte alltför stora variationer i topografi. Det förklarar förvisso inte varför 
rullstensåsar som också företrädesvis är belägna i älvdalarna (Lynam 2014) blir kvar, och 
därför kan inte den förklaringen anses vara heltäckande i det här fallet. 

Ovanstående problematik visar tydligt på att det är väldigt osäkert att försöka rekonstruera 
glaciala förhållanden enbart på geomorfologiska bevis, då kunskapen om kallbaserade isars 
erosionskapacitet ännu inte är helt och hållet klarlagd. 

4.5 Slutsatser 
Utifrån resultatet går det inte entydigt att säga huruvida det existerar bevarade flygsanddyner 
i Västerbottens inland eller inte, men ett par slutsatser och förslag till fortsatt forskning kan 
ändå sammanfatta studien: 

-   LIDAR-tekniken visade sig vara mycket bra för att kartera flygsanddyner, men det är 
  fortfarande oklart hur en flygsanddyns morfologi kan förändras vid bevaring. Kan det 
  vara så att urvalet i den här studien helt enkelt är felaktigt eftersom morfologin  
  förändras betydligt mer än exempelvis rullstensåsar under en kallbaserad stadial? I 
  fortsatta studier bör även lokaler med mer tveksam dynmorfologi undersökas. 
 

-  Många former verkar kunna bevaras under kallbaserade stadialer (Lagerbäck 1988 a; 
 Hättestrand och Robertsson 2010; m.fl.), men att en kallbaserad stadial skulle kunna 
 bevara alla typer av former verkar osannolikt. Den rådande tesen om kallbaserade 
 isars icke-erosiva natur bör därför ifrågasättas, däremot inte nödvändigtvis den 
 senaste Weichselstadialens termala förhållanden i norra Sverige. 
 

-  Det kan vara vanskligt att utgå ifrån att alla bevarade former alltid täcks av ett 
 moräntäcke, men det är ändå omöjligt att säkert dra slutsatser enbart utifrån 
 upptäckterna i den här studien. Ny teknik gör det dock möjligt att datera deponerat 
 material i absolut ålder, till exempel genom kosmogen radionuklidanalys. Det är 
 uppenbart att sådana verktyg krävs och att studier av enbart morfologi eller 
 sedimenttäcke här inte räcker. 
 

-  Ifall flygsanddyner kan bevaras under en kallbaserad stadial är det sannolikt inte 
 särskilt vanligt, oberoende av hur ett sådant bevarande än skulle kunna se ut (d.v.s. 
 oavsett om de täcks av morän eller inte).  
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Bilaga 1 

Tabell 1. Alla dynlokaler som är utmarkerad i Fig. 3, med klass, koordinater i SWEREF99 TM och eventuellt 
fältlokalsnummer enligt Fig. 1. Observera att koordinaterna inte alltid leder direkt till en dynrygg, en lokal kan 
ibland innefatta flera dyner eller dynområden och då har koordinaten placerats mitt emellan dessa. 

Nummer Klass X-koordinat Y-koordinat Fältlokal 

1  708179 7160214 
 

2  707512 7161714 
 

3  706123 7164987 
 

4  709060 7166122 
 

5  704201 7152822 
 

6  700452 7159179 
 

7  696702 7159928 Lokal 11 

8  702487 7153234 
 

9  757411 7226038 
 

10  753982 7181127 
 

11 g 722698 7137309 
 

12 g 752017 7166053 Lokal 16 

13 g 752437 7167061 Lokal 16 

14  739801 7190737 Lokal 15 

15  740421 7200055 
 

16  739944 7207870 
 

17  734450 7200270 
 

18  736221 7198654 
 

19  733829 7206647 
 

20 g 733912 7204421 Lokal 14 

21 g 734738 7205274 Lokal 14 

22 g 730804 7208052 Lokal 13 

23  734373 7209910 
 

24  731701 7213164 
 

25 g 729072 7218964 
 

26  726619 7215205 
 

27  729366 7212435 
 

28  723231 7216507 
 



 

29  768087 7238465 
 

30  769198 7236842 
 

31 g 762994 7239779 
 

32 g 761109 7238969 
 

33  759863 7228039 
 

34  760228 7225384 
 

35  760391 7226721 
 

36 g 757429 7229423 
 

37  757389 7242674 
 

38  744497 7245376 
 

39  744341 7223839 
 

40  730618 7232479 
 

41 g 719222 7141189 
 

42 g 720873 7141614 
 

43 g 714130 7128108 
 

44  713316 7146086 
 

45  715229 7147684 
 

46  716495 7149161 
 

47 g 711713 7146994 
 

48  703982 7135671 
 

49  700049 7145815 
 

50  698219 7147005 
 

51  699509 7140695 
 

52  699251 7142766 
 

53 g 699807 7139232 
 

54  710137 7171071 
 

55  702601 7183084 
 

56 g 699136 7183608 Lokal 9 

57 g 703093 7155013 
 

58 g 717454 7216504 
 

59 g 701399 7109319 Lokal 12 

60 g 700197 7110581 Lokal 12 



 

61  696748 7147673 
 

62  688168 7130893 
 

63  689923 7128304 
 

64 g 695885 7183194 Lokal 10 

65 g 679290 7162242 
 

66 g 672906 7260755 
 

67  669853 7087922 
 

68  637954 7092678 
 

69  637597 7097028 
 

70  631057 7101539 Lokal 6 

71  633403 7100014 Lokal 6 

72 g 664036 7187398 Lokal 8 

73 g 664645 7199062 Lokal 7 

74 g 634822 7262234 Lokal 1 

75  635092 7150027 
 

76  628491 7105665 
 

77 g 625885 7107991 Lokal 5 

78 g 640692 7188762 Lokal 3 

79  627658 7198057 
 

80 g 639829 7247811 Lokal 2 

81 g 639936 7245188 Lokal 2 

82 g 638113 7250534 Lokal 2 

83 g 611811 7118417 Lokal 4 

84  616067 7156821 
 

85  614343 7258137 
 

86 g 613375 7263626 
 

87  624366 7278113 
 

88 g 614495 7278677 
 

89 g 522407 7216628 
 

90  558879 7287075 
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