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Vad är geovetenskap?
Geovetenskap är ett samlingsbegrepp
för de vetenskaper som kan kopplas till
planeten Jorden (Earth Sciences).
Inom geovetenskapen studeras
såväl den fasta jorden,
som atmosfären, hydrosfären
och biosfären.
Klart att det blir intressant!

Figur 1. Slangmolnet hos en tornado över havet.
Motsolsrotationen visar att virveln bildats på norra halvklotet.
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Virvelstormarna i USA
Mauno Lassila
Under dagarna 14-16 april svepte kraftiga virvelstormar (tornados) fram över
sydöstra USA och berörde hela 14 delstater. Stora skador på bebyggelse och
fordon blev resultatet. Den 27 april drabbades sydöstra USA på nytt av kraftiga
virvelstormar som orsakade skador på byggnader och dessutom översvämningar
genom häftiga regn. Redan tidigare var vattennivån i floderna hög p g a
snösmältning och regn. Vad värre var är att fler än 350 personer omkom. Enbart
i Alabama omkom 238 personer. Ovädren drabbade denna gång staterna
Tennessee, Georgia, Arkansas, Alabama, Virginia, Mississippi, Missouri och
Kentucky. Dessa präriestater ligger på ömse sidor om floden Mississippi och
når österut fram till bergskedjan Appalacherna och söderut till Mexikanska
golfen. Häftigheten i luftvirvlarna demonstreras av en reklamskylt som slets
loss i staden Ringold i Georgia och som landade närmare 20 mil längre bort i
Knoxville i Tennessee. Åtskilliga träd blåste ikull. Ovädren orsakade stängning
av tre kärnreaktorer, som ställde hundratusentals människor utan ström.
Undantagstillstånd proklamerades på flera håll. Sammanlagt under april
inräknades omkring 900 tornados.
Tornadosäsongen verkar bara ha börjat. Söndagen den 22 maj förekom ett stort
antal tornados i Mellanvästern, men också i Kanada. Staden Joplin i Missouri,
som har ca 50 000 invånare drabbades värst. Virvelstormarna drog rätt igenom
stadens centrum och förstörde åtskilliga stora byggnader, t ex ett större sjukhus
samt flera affärscentra. Röntgenplåtar från sjukhuset återfanns på flera
kilometers håll i omgivningen. Åtminstone 75 % av staden är förstörd. Antalet
döda är fler än 30. Med en så omfattande början på tornadosäsongen kan man
befara mycket stor förödelse och förlust av människoliv under resten av
sommarhalvåret.

Historik
År 1925 svepte sju kraftiga tornados fram över Missouri, Illinois och Indiana,
en sträcka på 703 km. 747 personer dödades. Det är fortfarande den
allvarligaste tornadon i USA. Den 4 april 1974 härjade 149 tornados från
Michigan i väster, över Alabama till Georgia, en sträcka på 418 mil. 307
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personer dödades och 6000 skadades. De materiella skadorna det året uppgick i
dåtidens penningvärde till 600 miljoner dollar. Under perioden 1953-80
förekom 20 309 tornados som dödades 3025 personer. Den mest dödliga
tornadon anses vara den som inträffade 26 april 1989 i Bangladesh. Ca 1300
människor omkom och 50 000 blev hemlösa under den 80 km långa färdvägen
för tornadon. Den äldsta kända tornadon inträffade på Irland 30 april 1054, men
även i London förekom en tornado år 1091.

Vad är en tornado?
En tornade i USA uppstår då en kall, torr och aktiv luftmassa från norr och
väster kolliderar med varm och fuktig luft från Mexikanska golfen i söder. Den
aktiva kalla och tyngre luften skiktas över den varma och fuktiga luften, vilket
ger ett instabilt förhållande. Kollisionen orsakar dessutom extrem turbulens och
åska med sjunkande kall luft och stigande varm luft genom den kalla luften.
Den uppvärmda marken under åskmolnen samt kondensation av vattenånga
bidrar till hävningen av luft. När en tornado bildas ser man ett slangmoln
utvecklas från undersidan av mörka åskmoln (figur 1). Slangen roterar som om
den vore en kolossal böjlig gummislang och sjunker ner till marken. Utanför
slangmolnets nedåtgående luft ökar en mäktig rotation av uppåtstigande luft.
Lösa föremål, jord och även lösgjorda delar av bebyggelse virvlar runt och
kastas utåt. Om skog fälls bildar träden efteråt ett radiellt mönster ut från
rotationscentrum. Rotationen är som för alla stora luftstörningar motsols på
norra halvklotet. Rotationshastigheten kan i extremfall bli 100-150 m/s. Oftast
följs en tornado av kraftiga regn och hagelskurar. Det som orsakar störst skada
är emellertid det låga lufttrycket inne i rotationen. Där kan lufttrycket snabbt
falla med 100 hPa, ner till ca 900 hPa. Tak lyfts av och hus formligen
exploderar. I de mest drabbade staterna i USA är förekomsten av “mobile
homes” stor och dessa enklare bostäder blåser lätt sönder.
De flesta tornados är relativt kortvariga, från minuter till en timme. Det har
dock förekommit mera långlivade utbrott, ända upp till dygn i längd. Virvlarna
kan förflytta sig från några kilometer till flera hundra mil. Tornados rör sig
vanligen från väster mot öster. Rörelsehastigheten i sidled är 10-30 m/s.
Slangmolnen varierar också i storlek, oftast från några tiotal meter till en
kilometer i diameter. De värsta 2 % av tornados orsakar 60 % av dödsfallen. I
USA har man ett väl fungerande varningssystem för oväder av denna typ. Folk
uppmanas att hålla sig hemma, skolor och arbetsplatser stängs också. Många
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Figur 2.
Ca 75% av alla
tornados i världen
bildas i USA .
Frekvensen är högst
i den flacka
östra halvan.

hushåll har också byggt stormsäkra källare. Det forskas också på dessa
väderfenomen. Mätapparatur sätts ut eller är mobila. Radar och fotografier kan
avslöja detaljer. Efteråt studerar man hur lösa föremål och partiklar flugit
omkring och vilka konstruktioner som klarat sig.

Fujitaskalan
Den sexgradiga omarbetade Fujitaskalan markerar hur höga vindhastigheterna
varit. Man kan säga att den tar vid där Beaufortskalan slutar. Fujitaskalan
sträcker sig från F0 (29,2-38,1 m/s) till F5 (>89,5 m/s), vilket motsvarar ca 300
km/t. Den högsta vindhastighet som uppmätts med radar är 133 m/s eller 480
km/h. Osäkerheten i mätningen var dock ca 6 % och hastigheten kan därför ha
varit upp mot 512 km/h. Vid sådana hastigheter blir vindljudet öronbedövande
högt och skrämmande.

Globala tornados
USA är särskilt utsatt för tornados just genom att terrängen från norr saknar
hindrande bergskedjor, som skulle kunna bromsa den kalla luften. Inte heller
från söder och sydost finns några hinder och därför sveper varm och fuktig luft
lätt in från Mexikanska golfen. Flackheten i de inre prärierna anses också gynna
uppkomsten av tornados. Man anser att 75 % av alla globala tornados inträffar i
USA just p g a de speciella topografiska förhållandena (figur 2). Andra områden
i världen som årligen har ett flertal tornados är Kina, Argentina, Japan,
Bangladesh, Indien, Storbritannien, Ryssland, Tyskland och Mexico. På högre
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Figur 3. Vid klart väder kan endast svaga och kortlivade virvlar bildas.
Benämningen för dessa är (små)tromber, dust devils eller dervischer.
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breddgrader är tornados mera sällan förekommande och i de flesta fall också
mindre allvarliga. Vanligaste period är från maj till september. Under dygnet
förekommer tornados mest under sena eftermiddagstimmar då uppvärmningen
är störst.

Tornados i Sverige
I Sverige förekommer ca 10 tornados (stortromber eller tromber) årligen, men
de är beskedligare än de i USA. Det är osäkert om alla rapporterade fall varit
virvelstormar eller om trädfällningar orsakats av fallvindar eller orkanbyar.
Wikipedia redovisar fyra tromber i slutet av 1800-talet. Under perioden 19472010 finns vidare 30 tromber omnämnda. I Västerbottens län inrapporterades
“en oerhört intensiv tromb” den 19 augusti 2003 i Kattisavan, 37 km norr om
Lycksele. I Norrland i övrigt har sena tromber också förekommit i Östersund,
Sidensjö, Gävle och Njurunda. Flera tromber i Norrbottens län 1957 och 1958
orsakade omfattande fällning av skog.

Luftvirvlar av andra slag
Bland mycket stora luftvirvlar kan nämnas cykloner samt tropiska orkaner.
Cyklonerna förekommer huvudsakligen på mellanbredder där varm tropikluft
och kall polarluft möts. De cykloner som berör Sverige har vanligen bildats vid
det isländska lågtrycket. De tropiska orkanerna däremot bildas bara över varma
hav, där vattentemperaturen är minst 26,5 grader. Detta gäller främst Kinesiska
sjön och Mexikanska golfen, men även i Indiska oceanen kan tornados inträffa.
Värmen och den kraftiga avdunstningen orsakar en omfattande hävning av
varm och fuktig luft. När vattenångan kondenserar frigörs latent värme som
ytterligare driver på hävningen. Rotationen runt orkanen är inte lika snabb som
för tornadon men betydligt större till ytan, i klass med cyklonerna. Hävningen
av varm luft är också mer omfattande. Detta ger skyfallsregn över stora arealer.
Mitt i orkanens några mil breda öga sjunker luft och molnen upplöses så att
solen skiner. Eftersom lufttrycket är lågt höjs havsytan och kustområden
översvämmas när orkanen kommer in över land. Översvämningen blir extra stor
p g a de intensiva regnen. De tropiska orkanerna förekommer mellan 5-30
graders bredd men kan i försvagad form nå något högre breddgrader. Eftersom
de tropiska orkanerna rör sig från öster mot väster och avviker polvart kan deras
färdväg förutsägas med rätt god säkerhet. Kustområden brukar utrymmas innan
orkanen slår till. Det lägsta lufttrycket som noterats är 870 hPa och uppmättes
12/10 1979 i Kinesiska sjön.
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I Sverige används uttrycken tromb eller skydrag i stället för tornado. Ofta
skriver man stortromb, för att skilja mellan de större virvelstormarna och de
mera beskedliga virvlarna som kallas småtromber. Tromber förekommer oftare
över hav än över land och kallas då havstromber (waterspouts). De har
förmågan att lyfta upp vatten till stor höjd. Dammar har också tömts på vatten
av tromber, så att det regnat fisk och grodor ner i omgivande trädgårdar. Ett
mindre fenomen vid kraftig vind är dynamiska virvlar runt hörn på större hus,
som brukar samla ihop torra löv till en lähög. Starkt solsken på våren och
hösten över främst asfaltytor ger lätt små virvlar (småtromber) som lyfter löv
några meter till tiotal meter över marken. Stormfällning av skog är vanligt när
stortromber slår till och resultatet blir ett stråk med radiellt utvräkta träd. Även
kraftiga fallvindar i samband med åskmoln kan plöja en milslång gata genom
skogsområden, men träden ligger då i vindens riktning. Dessutom kan kraftiga
och arealmässigt omfattande stormvindar bakom lågtryck fälla skog över stora
arealer, som t ex stormen Gudrun i södra Sverige 2005, då en årsavverkning av
skog fälldes. Vindhastigheten nådde då orkanstyrka i byarna. År 1969 förekom
två svåra stormar i södra Sverige, dels 22 september och dels 1 november. Vid
dessa tillfällen omkom 10 resp. 6 personer och de materiella skadorna och
stormfällning blev omfattande. En äldre stormfällning över stora arealer av
Arvidsjaur, Jokkmokk och Gällivare kommuner inträffade 31 oktober 1897.
I solbelysta ökenområden bildas tromber eller småtromber lätt (figur 3). Dessa
virvlar (dust devils) drar upp stoft från marken men är ganska kortlivade. Den
morfologiska effekten är försumbar. I engelsk litteratur talar man också om
virvlande dervischer för dessa fenomen. Dervischerna som gett namn åt
luftvirvlarna var muslimer i Somalia som i slutet av 1800-talet gjorde väpnat
uppror mot det engelska styret.

Framtida virvelvindar
Det har inte klart sagts ut att tornados och liknande fenomen skulle bli vanligare
i framtiden. Men om temperaturskillnaden mellan olika inblandade luftmassor
blir större, så ökar frekvensen tornados och kanske även deras intensitet. Antalet
svåra stormar i norra Atlanten visar en stegring sedan 1970-talet, som skulle
kunna tolkas som orsakade av den globala temperaturhöjningen. En annan
trolig effekt av en temperaturhöjning är att tornados blir vanligare i något
nordligare områden.
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Falska Norrlandstromber?
Mauno Lassila
I början av juni i år drog hårda vindar fram genom ett inlandsområde från södra
Norrbottens län ner till Örnsköldsvik. Även utanför detta område blåste det
kraftigt men utan att skog stormfälldes. Inom det värst utsatta området fälldes
däremot mycket skog, framför allt i öppna lägen. Träd fälldes också över
kraftledningar och orsakade strömavbrott. Det finns ännu ingen inventering av
stormskadornas omfattning. Förmodligen har många skogsägare ingen
försäkring som kan täcka skadorna.
Ovädret hade kunnat ställa till det ännu mer och mycket allvarligare. En
pojke kastade ett trettiotal meter från den studsmatta han övade på. Lyckligtvis
fick han bara lättare skallskador och hjärnskakning samt skrubbat skinn. En
äldre man fick ett stormfällt träd över sig. Ett och annat tak blåste också bort,
förutom andra mindre omfattande skador. Arealmässigt är skadorna dock
omfattande.
Det är inte så vanligt att kraftiga stormar drar fram så tidigt på året och
inte heller så långt norrut. Ofta är det höststormarna som orsakar mest förödelse
och de kan maximalt räknas till ett tiotal under ett år. Den här gången var det
kollisionen mellan en aktiv kallfront från nordväst och en fuktig och varm
luftmassa i öster som skapade förutsättningar för kraftiga vindar. Ju större
temperaturkontrast, desto större vindhastighet. Den kalla luften är tyngre och
häver den varma luften i höjden. Turbulensen i luften gör ett det regnar kraftigt
men också att det i utkanten på regnskurarna uppstår kraftiga fallvindar. Det är
dessa vindar som orsakade skadorna. Det finns inga observationer att det skulle
ha förekommit tromber med typiska slangmoln. Att pojken slängdes iväg kan ha
berott på att vinden tog tag under studsmattan och skickade iväg hela ekipaget.
Ser man på statistiken över liknande episoder, anges det nästan alltid att
det varit tromber som slagit till. Det är dock mera sällan som man observerat
riktiga tromber med roterande luftmassa och slangmoln. Sannolikt är
huvuddelen av stormtillfällena enbart fallvindar i anslutning till kolliderande
luftmassor av olika kvalitet. En riktig tromb fäller skog i ett cirkulärt mönster
längs ett stråk. Fallvindar däremot fäller träden i stormens riktning i långa gator.
Efteråt bör det inte vara svårt att avgöra om det varit en tromb eller fallvindar.
Det är bara att studera de fallna trädens riktning.
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Vindstyrka och vindkraft
i Västerbotten
Anders Jonsson
Hur mycket blåser det i Sverige? Det är en fråga som är av intresse i dessa
vindkraftstider. Det är inte helt lätt att svara på. Det svar du får beror främst på
hur och var du mäter. Det är förstås inte praktiskt möjligt att sätta upp
mätstationer som täcker varje plats i hela landet. SMHI har ett stort nät av
rikstäckande vindmätningsstationer. Även vägverket har ett rikstäckande nät av
vindmätningar, vilket lätt kan hittas på deras hemsida på internet. Skulle man
jämföra vinddata från SMHI och vägverket på samma plats skulle man inte få
samma svar. Orsaken till detta är att mätningarna sker på olika villkor beroende
på olika syften. SMHI mäter vinden på en standardhöjd av 10 meter över
markytan, medan vägverket har sina mätningar några meter ovanför vägen,
vilket också skall visa situationen på vägarna. Vindens hastighet ökar med
logaritmen över markytan, vilket kan ses i figur 4 nedan. Detta fortgår i det
marknära skiktet upp till en viss nivå över marken, ca 2000 meter.

Vindhastighet (m/s)

I Västerbottens län kan man generellt säga att det blåser mer i kusten och i
fjällen än i inlandet. Detta ses också tydligt i figur 5. Att det blåser mer nära
kusten beror dels på att det är stora öppna ytor och tidvis dels på att det kalla
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Figur 4. Vindhastighetens förändring över
markytan. Vid beräkningen har en mäthöjd
på två meter och en vindhastighet på 4 m/s
antagits. Hastigheten förändras enligt
formeln v = vm * (z/zm)^k,
där v = vindhastighet och vm = mäthöjdens
vindhastighet och z = den höjd vi vill
beräkna och zm = mäthöjden och k = en
konstant som är 1/7 (Källa: Wikipedia). Vid
103 meters höjd blåser det således 7 m/s om
det blåser 4 m/s vid 2 meters höjd.
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Figur 5. Medelvindhastigheten för olika
månader under ett
normalår (definierat som
medel under åren 19611990) vid olika stationer i
Västerbotten. Källa:
Vindstatistik för Sverige
1961-2004, rapport 121, år
2006, SMHI.
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havet kyler atmosfären jämfört med den varma luften över land. Vindar skapas
främst som en tryckutjämning mellan hög- och lågtryck. Speciellt vid havet och
i fjällen blåser det också mer på vintern jämfört med sommaren.
För vindkraft är man intresserad av vindförhållandena på högre höjder än vad vi
normalt talar om, ända upp på drygt 100 meter. För detta används främst
modeller för att uppskatta vindförhållandena. Forskare vid Uppsala universitet
har under många år arbetat med vindkraftsforskning och har också tagit fram en
modell som beskriver vindförhållandena på olika höjder över marken, den så
kallade MIUU-modellen. Modellen ger ett resultat som speglar förhållandena
med 1 km horisontell upplösning på 49, 72 och 103 meter över vad som kallas
nollplansförskjutningen. Detta beskrivs som en förskjutning av markytan med
¾ av vegetationens höjd, dvs. i en 20 meters hög skog läggs det till 15 meter på
mäthöjden, så 49 meter meters höjd skulle i detta fall bli en verklig höjd av
49+15=64 meter över markytan. Kartor för hela Sverige kan hittas på
institutionen för luft, vatten och landskapslära, vid Uppsala universitet, på deras
hemsida på internet. Ett exempel på en sådan beräkning ses i figur 6. Bilden är
över Storuman och Blaikenområdet. Det främsta urvalskriteriet vid anläggning
av vindkraft är att det skall blåsa en medelvind på 6,5 m/s eller mer. Andra
kriterier är närhet till befintlig elledning, vägnät och konflikter med rennäring
och naturvärden. Det är därför många intressen som skall passa in vid etablering
av nya vindkraftparker.
Eftersom det händer väldigt mycket inom vindkraftsetableringen i
Västerbottens län nu är det inte helt lätt att få en klar bild av den aktuella
utvecklingen. På Länsstyrelsens hemsida kan det ses att det för närvarande finns
9
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51 vindkraftverk i Västerbottens län (dec. 2010), medan 80 stycken är under
uppbyggnad och 150 har tillstånd. Exempel på stora aktörer är Nordisk
Vindkraft AB och Skellefteå Kraft. Nordisk Vindkraft AB uppför bl.a. 45
vindkraftverk i två områden nära Malå; Åmliden med 23 vindkraftverk och
Ytterberg med 22 vindkraftverk. Skellefteå Kraft håller för närvarande på att
bygga 90 vindkraftverk i Blaiken, som beräknas vara klara 2015 (Källa:
www.energinyheter.se, 20 april, 2011). Detta blir också en av Europas största
landbaserade vindkraftparker med en effekt på 225 MW och som kan producera
runt 600 GWh (600 miljoner kWh).Vindkraftsverkens maximala höjd blir 150
meter och rotorbladens diameter 90 meter.
Placeringen i Blaiken valdes framför tre andra lokaliseringar; Blaikfjället väster
om Vilhelmina, Stöttingfjället öster om Vilhelmina och Lars-Ersblaiken mellan
Danasjö och Fjällsjönäs i Sorsele kommun. En bidragande orsak till valet på
Blaiken verkar ha varit en befintlig matarledning i anslutning till området, och
att det finns ett vägnät för tung trafik. Det är också området med störst avstånd
till fast bostadsbebyggelse (6 km). Det finns dock konfliktrisker då delar av
området håller naturvärden av riksintresse samt att området används som renbetesområde. Blaikenområdet är en ca 7 km lång, flack höjdplatå med Lillblaiken som högsta topp på 792 m ö.h, och Storblaiken med 742 m ö.h.
Medelvinden i Blaiken har beräknats till 7 m/s på 103 meters höjd. Huvudalternativet för etablering har varit Storblaiken och inkluderar inte Lillblaiken.
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Lerfallet lever!
Text: Erland Sköllerhorn, Foto: Jonas Grahn
Vid föreningens exkursion längs Vindelälven den 23 augusti 2009 syntes bara
en liten utströmning av grundvatten och ganska mycket vegetation i naturreservatet Lerfallet vid Gladaberg, ovanför Hällnäs (se Markkontakt nr 3/2009).
Men det var nog en förhastad slutsats att den mest spektakulära tiden är förbi på
denna plats. Det visar sig nämligen att biologer från länsstyrelsen hade besökt
platsen knappt två månader tidigare, den 1 juli 2009. Då pågick ett stort utflöde
av grundvatten och flera s.k. slamvulkaner var igång. Man påträffade vid detta
tillfälle också riktigt stora populationer av de två ovanliga arterna myrull
Eriophorum brachyantherum, som är ett halvgräs, och köseven Agrostis
clavata, som är ett ettårigt gräs. Utifrån detta blir rådet till dem som vill titta på
slamvulkaner att besöka reservatet på försommaren.
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Kallkällor i Härjedalen
Text och foto: ChriStina Strömberg
Under helgen 20 – 22 augusti 2010 genomförde Källakademin årets helgexkursion, denna gång i Härjedalen. Tio kallkällor besöktes och efteråt röstades
Årets källa i Härjedalen fram. Vi hade tur med vädret, det regnade bara på
kvällar och nätter, dagtid var det växlande molnighet och lagom varmt.
Exkursionsbussen fylldes i Sveg, vi var drygt 50 deltagare så bussen blev i det
närmaste fullsatt.
Första anhalt var Korskällan (1), en gammal pilgrimskälla vid den gamla
landsvägen mellan Sveg och Funäsdalen. Här korsade tidigare två vandringsleder. Sedan stannade vi strax norr om Hede och besökte ”Brunnen” (2) med
en gammal käll- vattenledning i trä med självtryck. Brunnen är ett stort betongkar fyllt med källvatten och källan ligger några hundra meter uppströms.
Brunnen och vattenledningen byggdes i början av 1900-talet för att förse
sjukstugan och doktorsbostaden i Hede med vatten. Sedan 1960-talet har dock
hela samhället kommunalt vatten och brunnen används inte längre.
Tredje källan var Lunnäskällan (3), en källhorisont söder om Lunnäset, Hede.
Här strömmar grundvatten fram på bred front i en myrkant. Vattnet samlas i en
kallkällbäck och förs vidare ut på myren.
Fredagens sista källbesök var vid Rynkällan (4) i ån Lunens dalgång. Källan
har ett kraftigt flöde på ca 10 l/s. Källan mynnar i stenigt grus med omgivande
morän och det är troligt, men inte bevisat, att källflödet avvattnar en akvifär
med isälvsgrus under morän. Längre norrut i samma dalgång finns ytterligare
två källor i anslutning till deltan i isälvssediment.

Figur 7 (tv). Bilder från
källakademins exkursion
i Härjedalen. Siffrorna på
bilderna hänvisar till de
kallkällor som beskrivs
i texten.

På lördagen besökte vi först en liten källa i
Mittådalens levande samekultur (ej i bild)
och fick även en del information om samernas
liv och mleverne. Sedan åkte vi upp på
Flatruet för att se en fin källa vid Sveriges
högst belägna landsväg (5). Källan ligger 945
m ö h. Vid Skarvruet, väster om Funäsdalen
15
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besökte vi en kraftig moränkälla (6) som flödade ut i kanten mellan morän
och myr och bildade en vacker kallkällbäck på myren. Källan var även
vattentäkt för några närliggande fjällstugor.
På söndagen besökte vi först Grundsjökällan (ej i bild), en källa i en moränsluttning i skogslandskapet strax söder om Grundsjön. Sedan åkte vi vidare
söderut till Höstekällan (7), sydväst om Långå. Det är en stor och nära 2 m
djup källa i en myr. Vintern 2007 drunknade en älgko och två kalvar i källan,
varför man nu satt stängsel runt den. Tillrinningen sker osynligt men hörbart i
uppströms liggande blocksänkor.
Avslutningsvis besökte vi Brändskogskällan (8) norr om Glöte. Det är en
mycket vacker och kraftigt flödande åskälla. Efter avslutande omröstning utsågs
Brändskogskällan till Årets källa 2010 i Härjedalen. Beslutet togs med mycket
stor majoritet.

KÄLLAKADEMIN
Akademins ändamål är att främja
intresset för källor och medverka
till att källor bevaras, vårdas och
nyttjas. De årliga
källexkursionerna till olika delar
av landet och till andra länder är
en viktig del av akademins
verksamhet. Förutom
källexkursionerna arrangerar
Källakademin seminarer och
deltar i källfirande på olika platser
i landet.
Läs mer på akademins hemsida:
http://www.kallakademin.se/
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Kallkällans definition
ChriStina Strömberg
En källa (kallkälla) är ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg
och som vanligen bildar en liten vattensamling med avrinning. Koncentrerat
utflöde står i motsats till diffust utflöde som sker över en yta. Utflöde kan
förekomma i en enda punkt eller i flera punkter. I snäv bemärkelse utgör varje
enskilt utflöde en källa. I vid bemärkelse omfattar en källa alla nära varandra
liggande utflöden i samma topografiska och geologiska miljö. Ofta är det svårt
att se själva utflödet av vatten; ibland ser man först nedströms källan att denna
flödar.
Grundvatten är det vatten som finns under markytan i den s k mättade zonen,
dvs där alla porer och hålrum är fyllda med vatten. Grundvattnet har fått sin
karaktär nere i jorden eller berggrunden. Detta gäller främst temperaturen och
innehållet av lösta ämnen. Ur jord eller berg innebär att vattnet flödar ut på
jord- eller bergytan, antingen till fria luften eller i vatten. En källa kan således
också mynna under vattenytan i en sjö, i ett vattendrag eller i havet.
Källans mest framträdande del är ofta en liten vattensamling i en grop i marken,
som kan vara skapad av det utflödande vattnets erosion. I källor som utnyttjats
som vattentäkter har gropen ofta fördjupats till en brunn eller byggts ut till en
damm. Avrinning innebär att källan flödar under en stor del av året. Tillfälliga
flöden, t ex i sprick- eller grottmynningar i karstområden till följd av intensiva
regn eller kraftig snösmältning, räknas sålunda inte som källor.
Lästips:
Källor i Sverige / Källakademin ; [redaktör: Håkan Svensson].
- 2006. -ISBN: 91-7333-104-X (inb).
Boken kommer även i en nyutgåva år 2012.
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Starrberget i Vännäs
Erland Sköllerhorn och Henrik Sporrong
Länsstyrelsen beslutade den 27 januari 2011 (ärende 511-4508-2004) med stöd
av miljöbalken att delar av Starrberget utanför Vännäs ska vara ett naturreservat. Av de administrativa uppgifterna i beslutet framgår bl.a. att reservatet
ligger ca 3,5 km NNO Vännäs, med mittkoordinat (RT90): 7099600, 1694700,
att berörda naturgeografiska regioner är 29a, Norra Bottenvikens kustslätt och
30a: Norrlands vågiga bergkullterräng, och att reservatets totala areal är 158
hektar, där produktiv skogsmark är 113 hektar. Länsstyrelsens beslut har
överklagats, men det hindrar inte ett trevligt besök på berget.

Motiven att bilda reservatet
Länsstyrelsen redovisar följande syfte med reservatet: ”Syftet med
säkerställande och skötsel av naturreservatet Starrberget är att bevara ett i
huvudsak opåverkat naturlandskap med värdefulla naturmiljöer i form av
naturskogspräglade granskogar och hällmarkstallskogar samt dess naturliga
flora och fauna i ett gynnsamt tillstånd. Naturliga processer och vattenståndsfluktuationer ska tillåtas fortgå ostört. Naturskogsstrukturer som skiktning, död
ved och gamla grova träd ska finnas i gynnsam omfattning. Naturreservatet ska
utgöra en viktig målpunkt för den naturintresserade allmänheten och vara ett
av Vännäs viktigaste närnaturområden. Reservatet ska erbjuda besökarna
naturupplevelser i en av mänskliga aktiviteter ostörd miljö. Reservatet ska även
kunna användas för naturstudier, undervisning och forskning.”
I motivet för beslutet skriver Länsstyrelsen att reservatet ”består av grannaturskog, gransumpskog och tallskogsklädda hällmarker. Området har höga
naturvärden knutna till det naturskogsartade skogstillståndet och har stor
betydelse för sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla
naturskogar.”
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att inom berörda
naturgeografiska regioner är ytan skyddad naturskog mycket liten. Det är viktigt
för ursprunglig flora och fauna att bevara kvarvarande sådana skogar och
motverka fragmentering av de större sammanhängande gammelskogsområden
som finns kvar. Att skydda Starrberget uppges ha stor betydelse för att nå
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miljömålet Levande skogar och förbättrar möjligheten att bevara den biologiska
mångfalden i länets skogslandskap. Det betonas att närheten till Vännäs tätort
gör området mycket värdefullt för rörligt friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att
bevarande av områdets naturvärden inte kan förenas med exploatering av
området, skogsbruk eller andra arbetsföretag eller anläggningar. Därför behöver
det skyddas som ett reservat.

Skötselplanen för naturreservatet
I skötselplanen anges att Starrberget ligger i ett småkuperat bergkullelandskap
strax intill väg E12, ca 3,5 km norr om Vännäs tätort (figur 8).
Reservatet ligger på vattendelaren
mellan Vindelälven och Umeälven,
norr om älvarnas sammanflöde vid
Vännäsby. Det anges att från berget
erbjuds fin utsikt mot omgivande
landskap. Bergets topp ligger i
reservatsområdets sydöstra del och
utgörs av vidsträckta hällmarker.
Länsstyrelsen skriver ”Terrängen är
över huvud taget ganska dramatisk
med flera höga stup åt söder och öster.
Starrbergets nordvästra sida är
betydligt flackare och täcks av ganska
finjordrik morän och svallavlagringar
Figur 8. Läget för reservatet (källa:
Läns-styrelsens beslut om skötselplan vilket ger upphov till ganska goda
växtförhållanden. Några mindre
2011-01-27).
hällmarker, ofta med inslag av små
branter och stup finns insprängda även
i bergets södra och nordvästra delar. En skogsbilväg går in i området på den
västra sidan av berget. Hela reservatet ligger nedanför högsta kustlinjen, HK.
De lägst belägna delarna intill väg E12 ligger ca 90 möh medan toppen ligger
238 möh, det är alltså en höjdskillnad på ca 150 meter inom reservatet.
Berggrunden består av ådergnejsomvandlad, starkt migmatiserad metagråvacka.
Den kraftliga metamorfosen innebär att det finns gott om granater i
berggrunden. Metagråvacka är karakteristisk för berggrunden i länets
kustområde. Östra delen av reservatet består av berg i dagen. De västra och
norra delarna domineras av svallad morän.”
19

Starrberget i Vännäs

Skogar och naturförhållanden
Länsstyrelsen skriver: ”Starrbergets naturreservat är ett väl sammanhållet berg
med grannaturskog och gransumpskog i sluttningarna och stora tallskogsklädda
hällmarker i de övre delarna. Gammal granskog är den vanligaste naturtypen.
Merparten av skogen i reservatets västra delar är måttligt plockhuggen granskog
med inslag av björk och asp. Avsaknad av större virkesuttag har lett till
överslutna bestånd som har angripits av röta och nu håller på att anta
naturskogskaraktär och ansamla död ved i form av torrakor och lågor. I den
flacka nordvästsluttningen finns fullskiktad, olikåldrig grannaturskog med
allmänt med hänglav och allmänt med död ved i olika nedbrytningsstadier. Det
finns också stort inslag av mycket grova aspar med bl a skinnlav och lunglav.
Lunglav förekommer också i reservatet på sälg och rönn.”
Vidare framgår i beskrivningen att: ”I reservatets västra delar finns ganska stora
sumpskogsområden med skogsfräken och blåbärsris samt förekomst av bl a
bollvitmossa. I bergets södra delar växer ganska högproduktiv granskog av ört-,
ekbräken- eller örtristyp. Förutom ekbräken och majbräken förekommer bla
hultbräken, torta, hallon, smultron, liljekonvalj, klotpyrola, ögonpyrola,
vispstarr, ärenpris, grönkulla och skogsviol. I de mest produktiva delarna är
granskogen påfallande grovvuxen (45 cm i diameter) och innehåller spridda,
färska, grova granlågor. I anslutning till skogsbilvägens norra del finns ett par
små hyggen. Det finns ett markant inslag av tall i granskogen i reservatets
västligaste delar. Det saknas öppna vattenytor inom reservatet, men det finns
insprängt några mindre myrar i de lägre västra delarna. Myrarna är fattiga kärr
med bl a tuvsäv, dystarr och olika vitmossor. Uppe på hällmarkerna växer en
gles hällmarkstallskog. Stora delar av hällmarkstallskogen är ca 120-150 år. Här
och var finns det inslag av 200-400 år gamla tallar, vilket ger skogen en fin
vildmarkskaraktär. Det förekommer ganska sparsamt med död ved på
hällmarkerna. Det är främst torrakor och högstubbar men det finns bara ett fåtal
tallågor. Hällmarkerna betas inte regelbundet av ren och det finns därför tjocka
renlavsmattor på hällarna.”

Skogsbrand
Länsstyrelsen förklarar att. ”Den övre delen av reservatet utgörs av
talldominerade hällmarker som är präglade av skogsbrand. Spår av tidigare
skogsbränder förekommer sparsamt, men det finns övervallade spår av flera
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skogsbränder i de äldsta tallarna. Längst i norr finns också ett litet brandfält från
början av 2000-talet. De grandominerade delarna av reservatet har däremot få
spår av tidigare skogsbränder.”

Intressanta växter och djur i området
Länsstyrelsen nämner att ”Området har stor betydelse för sällsynta och
rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar. Följande intressanta
arter har noterats i området
(hotkategori anges inom parentes):
Kötticka, blåticka, harticka (NT),
ullticka, doftskinn (NT), doftticka
(VU), fläckporing (VU), skinnlav,
lunglav (NT), violettgrå tagellav
(NT), rödbrun blekspik (NT), bollvitmossa, hällebräken, smultron,
grönkulla, skogsviol, liljekonvalj,
torta, spillkråka, tofsmes, nötkråka,
tretåig hackspett (VU), vedsvampen
Oligoporus leucomallellus och
trädsvampborraren Ennearthron
Figur 9. Hällmarkskog på Starrberget.
laricinum (NT).”
Foto: Henrik Sporrong, Länsstyrelsen

Kultur/markanvändningshistoria
Skogen inom reservatet är påverkad av äldre tiders skogsbruk, då det finns
stubbar och lumpat virke efter plockhuggning i området. På berget har det
tidigare funnits ett brandtorn, men det revs i början av 2000-talet. Däremot
finns det inga kända fornlämningar eller kulturlämningar inom reservatet.

Friluftsliv
Området utnyttjas flitigt för friluftsliv och att det finns en väl markerad stig från
en parkering vid väg E12 upp till toppen, där det finns en koja intill platsen där
brandtornet stod. Här finns fina rastplatser. Bergsklättring uppges ske i några av
branterna vid berget. En orienteringskarta finns som omfattar huvuddelen av
reservatet.
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Ny klimatrapport
Mauno Lassila
I början av maj publicerades en klimatrapport i
Köpenhamn som sammanställts av 200 internationella
forskare (http://amap.no/swipa/). Rapporten hävdar att
temperaturen i Arktis fram till 2100 kan komma att stiga
3-7 grader utöver den stigning på 2 grader som hittills
uppmätts sedan andra världskriget. En så kraftig stegring av temperaturen
kommer att smälta Grönlandsisen ännu snabbare än idag. Den pålagras för
närvarande i mitten, men smälter i periferiområdena så att den totala effekten
ändå blir en förlust av is. Jakobshavns isbre som under lång tid varit en av
världens snabbast rörliga glaciärtungor från Grönlandsisen med 20 m per dygn,
har för inte så många år sedan fördubblat sin rörelsehastighet och avbördar nu
betydligt större ismassor ut i havet. Fram till år 2100 kan världshavens yta
därför komma att stiga med 0,9-1,6 m. Temperaturökningen gör även att
permafrosten smälter i snabbare takt. Detta ger högre utsläpp av växthusgaserna
metan och koldioxid, men orsakar också mer omfattande stranderosion i rent
arktiska områden. Prognosen baseras på tidigare mätresultat och rön över
havsnivåernas variation och hur de samvarierat med temperaturerna.
En meterhög höjning av världshaven skulle komma att ställa till med stora
bekymmer på många håll. De områden som redan idag har landsänkning blir
värst utsatta. Södra England, Danmark och Holland sjunker 18-27 cm fram till
2100. Till detta ska då läggas havsytans höjning. Södra hälften av Skåne sjunker
5 cm förutom havsytans ändring. Allt kraftigare stranderosion mellan Falsterbo
i väster och Sandhammaren i öster blir resultatet. Befolkningen på låga
korallöar har redan börjat planera för ett övergivande av sina öar eller byggande
av höga strandbarriärer. På Maldiverna har redan ett 20-tal öar övergivits.
Maldiverna består av mer än 1000 korallöar som är lägre än 2 m över havsytan.
I Stilla havet finns också ett stort antal korallöar. Alla dessa öar är starkt hotade
om någon stor tsunami skulle slå till. Andra områden som hotas är de låga
deltan som är tätbefolkade, t ex Gangesdeltat. Detta delta har vid flera tillfällen
spolats över i samband med att tropiska orkaner kommit in och orsakat
tiotusentals dödsfall och andra bekymmer. Två tredjedelar av världens stora
deltan sjunker i förhållande till havsytan. Dessa områden är oftast tätbefolkade
och utnyttjas som jordbruksmark.
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Sista sidan
GLÖM INTE ATT FÖRANMÄLA ATT DU FÖLJER MED
PÅ ÅRETS EXKURSION! Se annons på sidan 11.
Föranmälan skickas till markkontakt@gmail.com

PROTOKOLL
FRÅN ÅRSMÖTET
SAMT ANDRA
DOKUMENT
FINNS PÅ
HEMSIDAN

http://www.vgeof.se/Org.html

Bildskatt på nätet - tips från Erland och ChriStina:
Gamla och nyare bilder ur SGU:s arkiv finns nu att titta på och använda.
Bilderna får användas ganska fritt genom licensen: ”CC BY 2.0”.
http://www.flickr.com/photos/geologicalsurveyofsweden/
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