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Glacial-isostatisk landhöjning
En global jämförelse
Curt Fredén, Sveriges geologiska undersökning

Inlandsisar
Under kalla perioder växte dalglaciärerna och bredde ut sig utanför bergskedjorna.
Stora istäcken uppkom, inlandsisar. Under den maximala nedisningen fanns vanligen
flera iskupoler från vilka ismassan strömmade ut åt alla håll.

De senaste inlandsisarna hade sin största utbredning för ca 17 000–22 000 år sedan.
Då inträffade en markant klimatförbättring och isen började smälta bort – en process
som var avslutad efter i runt tal 10 000 år med undantag för inlandsisarna på Grönland
och Antarktis vilka utgör rester av nedisningsperioden. Karaktäristiskt för inlandsisarna
är att de hade en långsam tillväxt och en hastig avsmältning.

Landsänkning och landhöjningLandsänkning och landhöjningLandsänkning och landhöjningLandsänkning och landhöjningLandsänkning och landhöjning
De största inlandsisarna var 3 – 4 km tjocka. Tyngden av dem tryckte ned jordskorpan
flera hundratals meter. När inlandsisen avsmälte, minskade trycket på jordskorpan och
landet började långsamt höja sig till sitt ursprungliga läge – isostatisk landhöjning.

Landhöjningscentrum motsvaras av största nedpressningen. Under isavsmältningsskedet
intogs stora delar av den nedpressade jordskorpan av havet. De högst belägna
strandmärkena, högsta kustlinjen (HK), ligger olika högt beroende på hur mycket
jordskorpan varit nedtryckt, vid vilken tidpunkt området frilades från isen och hur
mycket havsytan hunnit höjas.

Områden med stora inlandsisar
De största inlandsisarna på Jorden fanns på det norra halvklotet, där de täckte
vidsträckta arealer. De istida förhållandena och processerna på södra halvklotet var i
stort desamma som på det norra.

Norra hemisfären.Norra hemisfären.Norra hemisfären.Norra hemisfären.Norra hemisfären.
De största inlandsisarna täckte stora delar av norra halvklotet. Den nordamerikanska
inlandsisen delas vanligen in i tre delområden av vilka Laurentide-isen var störst.
I Europa var den skandinaviska inlandsisen störst.

Södra hemisfärenSödra hemisfärenSödra hemisfärenSödra hemisfärenSödra hemisfären
Den största nedisningen på det södra halvklotet ägde rum i södra Sydamerika.
Andernas glaciärer utbredde sig på Patagoniens högslätt och bildade där ett istäcke,
som var ca 1 km tjockt.

På Sydön i Nya Zeeland förekom främst dalglaciärer. Istjockleken var ett par hundra
meter. Nya Zeeland ligger i en zon med tektoniska rörelser i jordskorpan.
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Laurentide inlandsisen
Laurentide inlandsisen täckte Nordamerika mellan bergskedjan Kordillerna i väster och
Atlanten i öster. Istäcket i söder sträckte sig till 37e breddgraden i Illinois. Flera
iskupoler förekom i istäcket. Den största, som låg öster om Hudson Bay, beräknas ha
varit 3–3,5 km tjock.

Strandmärken i Kanada har tidigare hänförts till den senaste inlandsisens avsmältning. På
senare tid har man funnit att flera högt belägna strandlinjer och sediment är äldre. Inom
större delen av området omkring Hudson Bay är strandförskjutningen dåligt känd.
Hudson Bay ligger i permafrostregionen och är glest befolkat. De olika
iskupolområdena i Laurentide-istäcket har motsvarande landhöjningscentrum. Den
högsta nivån för högsta kustlinjen i Nordamerika ligger i inlandet sydöst om Hudson
Bay.

Inlandsisens avsmältning och landhöjningen sydöst om Hudson BayInlandsisens avsmältning och landhöjningen sydöst om Hudson BayInlandsisens avsmältning och landhöjningen sydöst om Hudson BayInlandsisens avsmältning och landhöjningen sydöst om Hudson BayInlandsisens avsmältning och landhöjningen sydöst om Hudson Bay
Den sydöstra delen av Hudson Bay-regionen blev isfri för ca 8 000 år sedan. Den
högsta nivån för Högst kustlinjen, 272 m ö.h., ligger i inlandet ca 50 km öster om James
Bay. och utbildades av Tyrellhavet, ett marint stadium som följde efter inlandsisens
avsmältning. Nuvarande landhöjning är ca 11 mm/år.

Skandinaviska inlandsisen
Den skandinaviska inlandsisen hade sin maximala utbredning för ca 18 000 år sedan.
Isen nådde i söder till trakten av Berlin, i öster till trakten av Moskva och i väster till
Atlanten. Det finns olika uppfattningar om dess utbredning i Norra Ishavet och
Nordsjön. Iskupolens centrum låg i trakten av Ångermanland. Iskupolen var ca 3 km
tjock och pressade ned jordskorpan ca 800 m i förhållande till nuläget. Istiden och den
senaste inlandsisens avsmältning är väl kända och beskrivna av skandinaviska geologer.

Inlandsisens avsmältningInlandsisens avsmältningInlandsisens avsmältningInlandsisens avsmältningInlandsisens avsmältning
För ca 18 000 år sedan inträffade en klimatförbättring och isen började smälta bort – en
process som skulle vara avslutad efter i runt tal 10 000 år. Landisens avsmältning kan
dateras med olika metoder. Lervarvsmetoden, som även kallas den svenska tidsskalan,
är en dateringsmetod. Den bygger på att ishavsleran är årsvarvig. Genom att även de
sediment som avsätts idag utanför norrländska älvmynningar är årsvarviga, har man
kunnat anknyta den lervarvskronologiska tidsskalan till nutiden. Dessa undersökningar
har gjorts i Ångermanälvens dalgång söder om Höga Kusten-området.

LandhöjningenLandhöjningenLandhöjningenLandhöjningenLandhöjningen
Redan i början av 1700-talet kände man till att havet en gång nått långt in i landet.
Havets tillbakadragande – ”vattuminskningen” – blev föremål för omfattande forskning.
Landhöjningen som orsak till kustens förändring påvisades först i slutet av 1800-talet.
År 1888 publicerade Gerard De Geer (1858–1943) en karta över den högsta marina
gränsen i Skandinavien. De Geer hade sammanställt alla relevanta uppgifter och fick
fram en karta, som visade ett koncentriskt ellipsformat mönster med den centrala delen
mellan Oslofjorden och Bottenviken. Senare detaljerade studier har visat att högsta
kustlinjen i Oslotrakten är ca 220 m ö.h. och att landhöjningens centrum i Skandinavien
är beläget vid Höga Kusten, 285 m ö.h. Den nuvarande landhöjningen har sitt centrum
vid Västerbottenskusten, ca 9 mm/år.
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Östersjöns och Bottniska vikens senkvartära utveckling
Östersjön är världens till ytan största brackvattenhav. Det kan delas in i flera
delområden: Egentliga Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och Rigabukten. Denna
indelning följs i den fortsatta texten.
Kunskapen om att fördelningen av land och hav fordom varit en annan än i våra dagar
är gammal. I äldre tider, då bibeln nära nog utgjorde den enda kunskapskällan, fick man
lära att gåvan av odlingsbart land var en följd av ”vattuminskningen” efter syndafloden,
då vattnet på Guds befallning drog sig tillbaka. Strandförskjutningen är väl belagd i den
svenska kvartärgeologiska litteraturen.

YoldiahavetYoldiahavetYoldiahavetYoldiahavetYoldiahavet 10 300 – 9 500 år sedan10 300 – 9 500 år sedan10 300 – 9 500 år sedan10 300 – 9 500 år sedan10 300 – 9 500 år sedan
När isfronten retirerade från Billingens nordspets öppnades en förbindelse mellan
Östersjöbäckenet och Västerhavet, Yoldiahavet, uppkallat efter ishavsmusslan Yoldia
arctica (numera kallad Portlandia arctica). Den stora volymen smältvatten, som
dränerades västerut hindrade till en början bräckt vatten från att strömma in i
Östersjöbassängen. Detta kunde ske först när det breda och djupa Närkesundet blev
isfritt för ca 10 000 år sedan. Detta brackvattenstadium varade i ca 120 år innan det allt
grundare Närkesundet omöjliggjorde fortsatt inströmning av brackvatten. Hela
Yoldiaperioden karakteriseras av snabb isavsmältning och landhöjning. Under
Yoldiaskedet utbildades Högsta Kustlinjen invid den retirerande inlandsisen. Nivåerna
för Högsta Kustlinjen är således äldst i söder och yngst i norr.

Ancylussjön 9 500 – 8 000 år sedanAncylussjön 9 500 – 8 000 år sedanAncylussjön 9 500 – 8 000 år sedanAncylussjön 9 500 – 8 000 år sedanAncylussjön 9 500 – 8 000 år sedan
Nästa Östersjöstadium, Ancylussjön, kännetecknas av sötvatten. Stadiet är uppkallat
efter sötvattensnäckan Ancylus fluviatilis. Fossil av denna är inte kända kring
Bottniska viken. Sunden i Mellansverige hade torrlagts och vattenmassorna försköts
söderut mot Stora Bält och Öresund.

De senaste 8 000 årenDe senaste 8 000 årenDe senaste 8 000 årenDe senaste 8 000 årenDe senaste 8 000 åren
För ca 8 000 år sedan hade de danska sunden öppnats och södra Östersjön började
präglas av brackvatten, som gradvis spred sig norrut till Bottniska viken. Detta är
inledningen till Littorinahavet, uppkallad efter snäckan Littorina littorea. Fossil av
denna finns i strandavlagringar längs Bottniska vikens dåvarande kust. Gränsen mellan
Littorinahavet och nuvarande Bottniska viken sätts vanligen vid 2 500 år sedan. Någon
tydlig gräns mellan de båda stadierna finns inte.

Höga Kusten
Det storslagna landskapet är starkt präglat av bergrundsmorfologin, inlandsisen och
landhöjningsprocesserna. Höga Kusten är ett nyckelområde för förståelsen av
landhöjningsförloppet. Många nationella och internationella exkursioner har förlagts till
området.

BerggrundsgeologiBerggrundsgeologiBerggrundsgeologiBerggrundsgeologiBerggrundsgeologi
Höga Kusten-området är kraftigt kuperat och genomdraget av förkastningsbranter,
långsträckta dalgångar och djupa vikar. De högsta bergen når drygt 350 m ö.h. Toppen
på, Mjältön, ligger 236 m ö.h., vilket gör den till Sveriges högsta ö. Det största djupet i
skärgården är 120 m.
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Den markanta berggrundsreliefen och de välexponerade bergväggarna erbjuder goda
möjligheter för studier av bergarterna. Området är sedan länge känt bland geologer för
den variationsrika berggrunden med intrusiva (magmatiska) och metamorfa
(omvandlade) bergarter, kontaktzoner, förskiffring, laminering m.m. Berggrunden i väster
och söder utgörs av bl.a. amfibolit och glimmerskiffer, som bildades för 1870 – 1950
miljoner år sedan. Huvuddelen av Höga Kusten består av de mörka bergarterna,
gabbro och anortosit samt den röda rapakivigraniten. Dessa bergarter är ca 1580
miljoner år gamla. Ovanpå djupbergarterna ligger en grovkornig sandsten, som i
Bottenhavet har en mäktighet av ca 1000 m. Hela området är genomdraget av
diabasgångar, 1200 –1250 miljoner år gamla. I denna diabas påträffades för första
gången år 1946 mineralet ulvöspinell.

Spektakulära berggrundslokaler är bl.a. halvmeterstora kristaller av pyroxen i ett
pegmatisk parti i anortosit vid Mjösand och den ca 40 m djupa Slåttdalsskrevan i
Nordingrå granit. Klyftan har åtminstone till viss del varit fylld av diabas, som eroderats
bort.

KvartärgeologiKvartärgeologiKvartärgeologiKvartärgeologiKvartärgeologi
Området frilades från inlandsisen för ca 9 600 år sedan. Inlandsisens front retirerade
västerut. Under isavsmältningsskedet intog Yoldiahavet delar av den nedpressade
jordskorpan. De högst belägna strandmärkena i Skandinavien (Högsta Kustlinjen), 285
m ö.h. ligger i Skuleskogen vid Ångermanlandskusten. Därifrån sjunker HK både norrut
och söderut samt inåt land. Centrum för den totala landhöjningen, ca 800 m, ligger i
samma område.

Högsta kustlinjen utgörs av kalottberg, dvs. en skogklädd moränkalott ovanför en
kalspolningszon. Under kalspolningszonen ligger klapperfält, grus- och sandavlagringar,
vanligen med markanta strandvallar. Svallsedimenten kan vara upp till 20 m mäktiga. De
stora klapperfälten förekommer främst i områden med rapakivigranit, som är en
lättvittrad bergart (rapakivi = rutten sten).

Under Littorina-stadiet var såväl salinitet som temperatur högre än idag vilket medförde
att en annan marin fauna förekom i Bottniska viken. Flera av nutidens arter i Östersjön
hade då en nordligare utbredning. Skal och skalfragment av minst fem arter av mollusker
kan påträffas i skalförande sandlager på nivåer mellan 75 och 25 m ö.h. Skalen och
skalfragmenten gynnar en kalkkrävande flora.

Dåtidens människor följde efter den relativ snabbt vikande strandkanten. Den obrutna
landhöjningen gör att kulturlagren kan dateras med hjälp av landhöjningskurvan.
Kulturlagrens ålder och förekomst utgör värdefulla bidrag till landskapets
utvecklingshistoria.

Jämförande analyser
Den största landhöjningen i världen finns i Nordamerika sydöst om Hudson Bay i
Kanada och i Europa vid Höga Kusten i Sverige.
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Höga KustenHöga KustenHöga KustenHöga KustenHöga Kusten
Höga Kusten utgörs av ett bergigt kustområde med höga halvöar och öar, smala dalar,
djupa sund och vikar. I området finns väl dokumenterade spår av 285 m landhöjning
under en tidsrymd av 9 600 år. De högsta strandmärkena utgörs av kalottberg.
Avståndet mellan kalottbergen och nuvarande strand är 2 – 3 km. Nuvarande
landhöjning är 8 mm/år.

Pågående landhöjning medför att den innersta delen av en vik grundas upp och avsnörs
från havet. Svallsediment är vanliga längs sluttningarna i dalgångarna, vars centrala del
består av uppodlad silt och lera. Klapperfält förekommer från nivån 260 m ö.h. till
nuvarande strand. De geologiska företeelserna i Höga Kusten-området är väl
dokumenterade och daterade.

Spåren av landhöjning och landskapets utveckling under 9 600 år är pregnanta, lätta att
studera, förstå och nå inom ett begränsat område.

Hudson BayHudson BayHudson BayHudson BayHudson Bay
Sydöstra delen av Hudson Bay karakteriseras av berg i dagen, morän och marina
sediment. Området frilades från inlandsisen för ca 8 000 år sedan. Högsta kustlinjen,
272 m ö.h., ligger i ett kuperat område ca 50 km från den nuvarande stranden.
Landhöjningen är ca 11 mm/år.

KvarkenKvarkenKvarkenKvarkenKvarken
Kvarkenområdet i Sverige och Finland innefattar öarna och angränsande kustområden.
Terrängen ligger på nivåer under 20 m ö.h. och landhöjningshistorien omfattar således
de senaste 2 000 åren. Morän är den dominerande jordarten. Den svenska sidan
präglas av nord-sydlig berggrundsstruktur med morän och drumliner. Kustlinjen utgörs
av ett system av grunda öppna vikar med bredder från 100 m till 1 km. Även
Vasaskärgården på den finska sidan karakteriseras av moränbildningar, ryggformer av
Rogentyp och svärmar av låga ryggar, s.k. De Geermoräner.
Svallsediment som klapper, grus och sand förekommer i begränsad omfattning.
Nuvarande landhöjning är 8–9 mm/år.
Kvarkens tröskeldjup är 30 m.

Sammanfattning
Geologin i Höga Kusten-området är väl känd och daterad. Strandlinjeförskjutningen
285 m under en tidsrymd av 9 600 år är världsunik i jämförelse med
strandförskjutningen vid Hudson Bay, 272 m under 8 000 år. Avståndet mellan högsta
strandlinjen och nuvarande kust är 2–3 km i Höga Kusten och ca 50 km vid Hudson
Bay.

Landhöjningsprocesserna i Höga Kusten-området omspänner en tid av 9 600 år jämfört
med Kvarkenområdets 2 000 år. Pågående landhöjning, t.ex. avsnörda vikar,     är intensiv
i Höga Kusten-området. I Kvarkenområdet torrläggs stora arealer beroende på de
grunda vikarna i skärgården.

De geologiska förhållandena i Höga Kusten-området saknar motsvarighet i världen.
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Kartor över Höga Kusten



9 600 år sen, 285m

9 000 år sen, 200m 8 500 år sen, 150m
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Kartor över Höga Kusten-området
från inlandsisens avsmältning för ca
9600 år sedan till nutid. Kustlinjen
och den relativa landhöjningen visas
för varje tidsavsnitt.



7 000 år sen, 100 m 4 500 år sen, 50 m

2 000 år sen, 20 m Idag
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Gräns för nominerat område

Jordartskarta för Höga KustenJordartskarta för Höga KustenJordartskarta för Höga KustenJordartskarta för Höga KustenJordartskarta för Höga Kusten

Fördelningen av jordarterna i Höga Kusten-området speglar
tydligt att området präglats av landhöjningen. Moränavlagringar
(blått) dominerar i områden som ej påverkats av havsvågor dvs
över högsta kustlinjen. I exponerade lägen under högsta kustlinjen
har moränen svallats kraftigt av vågorna. Där domineras
landskapet av berg i dagen (rött), svallsedimenten klapper, grus
och sand (orange) samt de finkorniga sedimenten silt och lera
(gult). Utdrag från jordartskarta över Västernorrland i skala 1:200
000 (J Lundqvist 1987).
Skalan i bilden ca 1:400 000



Jordartskarta Skuleskogens  nationalpark
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Gräns för nominerat område

0 - 10  m
10 - 50 m
50 - 100 m
100 - 200 m

Djup i meter

Kilometer
HärnösandHärnösandHärnösandHärnösandHärnösand

KramforsKramforsKramforsKramforsKramfors

ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvikÖrnsköldsvikÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik

Havsdjup i Höga KustenHavsdjup i Höga KustenHavsdjup i Höga KustenHavsdjup i Höga KustenHavsdjup i Höga Kusten




