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1 Introduktion  
Vid slutet av den senaste istiden (Weichsel) var större 
delen av Norden täckt av is, det stack upp några toppar 
mellan glaciärutloppen längs den norska kusten och 
inlandsisen sträckte sig in i västra Danmark 
(Houmark-Nielsen & Kjaer 2003;  Ringberg 2003).  
I det här arbetet undersöker jag perioden från senaste 
nedisningsmaximum (Last Glacial Maximum, LGM) 
fram till deglaciationen. LGM är den tidpunkt då in-
landsisen hade störst volym globalt under Weichsel-
istiden och ägde rum ca 23-21 ka BP (Houmark-
Nielsen & Kjaer 2003). Under LGM var stora delar av 
norra Europa täckta av inlandsis (Stroeven et al. 2016).  
 Efter LGM började inlandsisen dra sig tillbaka och 
lämnade spår efter sig i marken i form av bland annat 
utdragna strömlinjeformade kullar och förhöjningar av 
olika storlek.  
 Under den här tidsperioden var stora delar av södra 
Sverige nedtryckt under havsytan av den enorma tyngd 
som inlandsisen innebar. Detta gör att vi nu kan se 
sediment som har avsatts både i terrestra miljöer och 
subakvatiska miljöer framför isfronten.  
 Tidsperioden den här rapporten inriktar sig på är en 
period när stora glaciärer/inlandsisar minskade i ut-
sträckning och volym på relativt kort tid, vilket är likt 
den situation vi befinner oss i nu med ökande tempera-
turer och smältande glaciärer (Vaughan et al. 2013). 
Forskning kring den här tidsperioden är därför väldigt 
viktig för att kunna se analoger med nutid och vad som 

väntar oss i framtiden. 
 Syftet med det här arbetet är att undersöka is-
rörelseriktningarna i undersökningsområdet från LGM 
till avsmältningen, utifrån nya kartor baserade på  
LiDAR (Light Detection and Ranging), jordartskartor, 
litteratur och fältobservationer. 

 

2 Områdesbeskrivning  
Undersökningsområdet ligger i den nordvästra delen 
av Skåne (Fig. 1) och omfattar delar av en urbergs-
horst (Söderåsen) i nordöst med relativt tunt jordlager 
(Fig. 2). Väster om åsen kan man se en tydlig gräns 
mellan moränområdet (ljusblå i Fig. 2) på Helsing-
borgsryggen och ett område med glacial finlera (gult) i 
Ängelholmssänkan (Adrielsson et al. 1981).  Helsing-
borgsryggen är dominerad av morän med en medel-
mäktighet på ca 5 m och som följer berggrundens  
topografi. Berggrunden består till stor del av sandsten 
från Jura och, i södra delen, från Trias. I Ängelholms-
sänkan uppgår sedimentlagrens mäktighet till 35 m 
och domineras av glacial finlera som överlagrar morän 
(Adrielsson et al. 1981).   
 Genom undersökningsområdet sträcker sig högsta 
kustlinjen (HK). Under HK har den glaciala finleran 
avsatts innan landhöjningen hunnit lyfta upp området. 
De stora delar av området som varit under HK har 
skapat problematik vid den här undersökningen då de 
har överlagrats med ett lertäcke som döljer spåren från 

Fig. 1 Översiktskarta  med undersökningsområdet markerat.  
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inlandsisen eller där ursprungssedimenten i svallzonen 
helt enkelt har omarbetats.  Därför har jag valt att  
fokusera på de delar som är belägna över HK. 
 Under LGM gick isrörelseriktningen över under-
sökningsområdet från nordost mot sydväst, den så  
kallade Nordostframstöten (Houmark-Nielsen & Kjaer 
2003).  
 Cirka 18 ka BP hade Nordostframstöten dragit sig 
tillbaka och en ny isframstöt rörde sig genom  
området via Östersjösänkan och upp norrut genom 
undersökningsområdet enligt Houmark-Nielsen & 
Kjaer (2003) och Kjaer et al. (2006). Detta bekräftas 
även av bergartssammansättningen i moränen (Anjar 
2012). Ringberg (2003) har en mer detaljerad bild av 
isrörelsriktningar i området runt Söderåsen med varia-
tioner mellan N-S riktning öster om åsen till SÖ-NV 
väster om åsen. 
 

2.1 Landformer 
Området innehåller moränryggar, glacifluviala och 
strömlinjeformade landformer. Jag har valt att foku-
sera på de strömlinjeformade landformerna som jag 
valt att dela upp i drumliner utan exponerad bergs-
kärna och drumliner av crag and tail typ.  

På Helsingborgsryggen följer markytan berggrun-
dens topografi (Adrielsson et al. 1981). I jordartskarte-
beskrivningen för Helsingborg NV beskrivs drumliner-
na vid Hässlunda ha en N 5º-10ºV orientering och med 
berg i dagen eller endast ett tunt jordlager (Adrielsson 
et al. 1981).  

Vramsdeltat söder om åsen mynnar ut i Ängel-
holmssänkan där Helsingborgsryggen möter Söderåsen 
(Fig. 2; Adrielsson et al 1981). Nordöst om åsen finns  
Kvidingedeltat som tolkas som ett glacifluvialt Gil-
bertdelta (Nilsson 2007).  

Råådalen är en stor erosionsform som sträcker sig 

Fig. 2 Jordartskarta över undersökningsområdet. SGU Jordart 1:25 000 – 1:100 000 ©SGU (SGU 2014) 

Fig. 3  Drumlinform utan exponerad bergskärna, typisk för området nedanför åsen. (55º59’45”N, 13º2’37”E) (Foto: Björn 
Silvén 2017)  
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diagonalt genom den sydvästra delen av undersök-
ningsområdet. Denna djupa dal har eroderat ner  
sig genom jordlagren och även ner i berggrunden 
(Lidmar-Bergström 1991). 

 

3 Metodik 
3.1 LiDAR—Jordartskarta 
Arbetet är till stor del baserat på tolkningar av LiDAR-
data då en Ny Nationell Höjdmodell (NNH) tillhanda-
håller en mycket högre detaljrikedom än den tidigare 
digitala höjdmodellens (GSD) höjdkarta vilken basera-
des på flygfoton (Dowling et al. 2013). Höjdmodellen 
har en exakthet på ca 0,25 m horisontellt och ca 0,05 
m vertikalt under bra förhållanden, medan upplösning-
en på den tidigare höjdmodellen var ca 50 m (Dowling 

et al. 2013). Detta gjorde det svårt och i vissa fall 
omöjligt att se mindre landformer En annan fördel är 
att LiDAR inte är lika känslig för vegetationstäckning 
av marken (Dowling et al. 2013).  
 För att få fram information för området som under-
sökts vid Söderåsen användes data som bestod av  
Ortofoto (raster, Lantmäteriet 2015), Terrängkarta 
(vektor, Lantmäteriet 2014), Höjddata2m (raster,  
Lantmäteriet 2016), Jordartskarta (vektor, SGU 2014) 
och Översiktskarta (raster, Lantmäteriet 2010). 
 De kartor som legat till störst grund för arbetet har 
varit Lantmäteriets Höjddata och SGUs Jordartskarta. 
Höjddatan är framtagen genom användandet av  
LiDAR (Light Detection and Ranging). LiDAR  
fungerar genom att sända ut en signal i form av laser 

Fig. 4 Drumlinform av crag and tail typ, typisk för området uppe på Söderåsen. (56º5’49”N, 12º59’44”E) (Foto: Björn Silvén 
2017) 

Fig. 5 Foto av glacifluvial landform uppe på Söderåsen, visar hög sten– och blockhalt samt en gräsbevuxen sänka som visar 

kanalen efter det glacifluviala flödet. (56º6’9”N, 12º59’47”E) (Foto: Björn Silvén 2017) 
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och sedan mäta hur lång tid det tar för signalen att 
återvända. Därefter sparas mätdatan tillsammans med 
de geografiska koordinaterna (Dowling et al.2013). 
 

3.2 ArcGIS  
Alla kartor importerades till ArcMap 10.2.2 (del av 
ArcGIS) med koordinatsystemet SWEREF99TM. För 
att få fram en kartmodell som var enklare att arbeta 
med skapades två olika skuggade höjdmodeller 
(Hillshade) genom att gå in på menyn ArcToolbox 
sedan välja 3D Analyst Tools ->Hillshade. För att se-
dan skapa en skuggad höjdmodell så valdes Höjd-
data2m som input raster. Azimuth anger vilket väder-
streck ljuset skall komma från, Altitude hur högt upp 
ljuset kommer från och Z factor hur mycket terrängens 
konturer skall förstoras. 
 För att få tydliga skuggade höjdmodeller så ska 
ljuskällan komma från en ungefärligt vinkelrät posit-
ion mot objektet som skall observeras. För det här ar-
betet var Azimuth 0 och 90 mest lämpliga för att få 
landformerna att framträda tydligt. Vidare användes 
Altitude 45 och Z factor 5 för att skapa Hillshade 0 och 
Hillshade 90 (jämför Bernhardson & Alexanderson 
2017).   
 För att få en tydligare bild av terrängen så  
gjordes jordartskartan transparent och överlagrades på 

de olika skuggade höjdmodellerna för att lättare kunna 
skilja strömlinjeformade landformer från spricksystem 
i berggrunden och även kunna identifiera eventuella 
bergskärnor i landformerna. 
 Kartering skedde digitalt genom att markera den 
maximala utsträckning på de glaciala, långsträckta 
landformer (drumliner, crag and tail och moränryggar) 
med linjer. De glacifluviala formerna avgränsades med 
polygoner efter erosionsformer och isälvsmaterial 
(Fig. 6). Längddata för drumliner och crag and tail 
togs sedan ut i tabellform avrundade till närmaste tio-
tal meter (Tabell 1).  
 Belysningsvinkel 90º  har använts i de figurer som 
visar skuggade höjdmodeller i det här arbetet. 

3.3 Landformer 
För att se hur inlandsisen har rört sig (framför allt dess 
riktning) genom området undersöktes och kartlades 
olika landformer. Dessa omfattar drumliner, glaci-
fluviala landformer och vinkelrät mot isrörelse-
riktningen avsatta moränryggar. 
 I arbetet tolkas strömlinjeformade kullar med en 
identifierad stötsida och en läsida som drumliner trots 
att Dowling (2016) argumenterar för en tydligare  
definition av drumlinoida strukturer. Genom att  
studera drumliner (Fig. 3) så kan isrörelseriktningen 
identifieras då isen kommit från den riktning vilken 

Fig. 6 Undersökningsområdet visat i ArcMap som skuggad höjdmodell med markeringar enligt legend.  Skuggad höjdmodell 
skapad från GSD-Höjdkarta, grid  2+ ©Lantmäteriet (Lantmäteriet 2016). 



11 

drumlinen har sin brantaste sida (stötsidan) riktad mot 
(Andréasson 2015). 
 De drumliner som har en exponerad bergkärna 
benämns crag and tail (Fig. 4), medan de utan synlig 
bergskärna fortsatt kallas drumliner (Fig. 3). 
 Drumliner utan synlig bergskärna (Fig. 3) och crag 
and tail drumliner (Fig. 4) har identifierats på olika 
platser i undersökningsområdet.  De glacifluviala 
landformerna visar var isälvar dränerats ut ur inlands-
isen vid deglaciationen. Genom att se på jordartskartan 
kan man se var utloppen från isälvarna som löpt under 
isen mynnat och bildat glacifluviala landformer fram-

för iskanten i form av glacifluviala erosionsformer 
(Fig. 7) och deltan. Med hjälp av jordartskartan (Fig. 
2) och skuggad höjdmodell (Fig. 6) kan man tydligt se 
spår från hur isälvarna eroderat ner i marken (Fig. 12) 
och bildat deltan vid iskanten. Vid avsmältningen har 
även moränryggar avsatts vinkelrät mot den förmo-
dade isrörelseriktningen (Fig. 11). 

 

3.4 Fältundersökning 
Fältundersökningen gjordes genom att åka till området 
och undersöka de olika landformer som identifierats på 

Fig. 7 Skuggade höjdmodeller över det glacifluviala området uppe på Söderåsen enligt röd markering i Fig. 6 med överlagrad 
Jordartskarta, för teckenförklaring se Fig. 2. Skuggad höjdmodell skapad från GSD-Höjdkarta, grid  2+ ©Lantmäteriet (2016) & 
Jordartskarta skapad från fil SGU Jordart ©SGU  
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Fig. 8  Crag and tail landform på Söderåsen, för kartposition se Fig 6 (foto av markerad landform i Fig. 4). Skuggad höjdmodell 
skapad från GSD-Höjdkarta, grid  2+ ©Lantmäteriet (Lantmäteriet 2016). 

Fig. 9  Drumlin utan  synlig bergskärna i SV-NO riktning närmast åsen, för kartposition se figur 6. Skuggad höjdmodell skapad 
från GSD-Höjdkarta, grid  2+ ©Lantmäteriet (Lantmäteriet 2016). 
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LiDARkartan. Två olika typer av drumliner  
identifierades, dels de utan synlig bergskärna (Fig. 3) 
nedanför åsen och dels de av crag and tail typ (Fig. 4) 
uppe på Söderåsen.  

 
 

4 Resultat  
4.1 Crag and tail 
Strömlinjeformade landformer återfinns främst på syd-
västra halvan av åsen (Fig. 8). De drumliner som  
identifierats uppe på Söderåsen domineras av crag and 
tail drumliner, med relativt kort längd. De är i genom-
snitt 270 m långa (Tabell 1). 
 

4.2 Sydväst-nordostliga drumliner 
Sydsydväst om åsen kan man se strömlinjeformade 
landformer med samma eller liknande riktning som de 
man kan se på åsen (Fig. 9). De identifierade och kart-
lagda drumlinerna närmast sydväst om Söderåsen med 
en sydvästlig - nordöstlig riktning har en medellängd 
på 650 m (Tabell 1). Ingen deformation har  

observerats bland de SV - NÖ landformerna närmast 
eller på Söderåsen. 

 
 
4.3  Syd-nordliga drumliner 
Längst västerut syns tydliga strömlinjeformade land-
former (Fig. 10) som har en syd- till nordlig  
utsträckning med en medellängd på 1370 m (Tabell 1).  
Dessa landformer ser ut att överlagra större strömlinje-
formade landformer som har en sydvästlig till nord-
östlig sträckning (se 4.4), d.v.s. en liknande orientering 
som de tidigare nämnda strömlinjeformade landfor-
merna på och intill Söderåsen. 
 

4.4 Storskaliga strömlinjeformade  
  landformer 
De tre västligaste av de SV-NÖ strömlinjeformade 
landformerna har markerats separat (Fig. 12) då de 
avviker från de övriga i storlek och även är separerade 
geografiskt från de övriga i samma orientering. Längd-
erna (avrundade till närmaste tiotal) på dessa tre är 

Tabell 1 Längder och medellängd (i meter, avrundade till närmsta tiotal) på de olika strömlinjeformade landformerna  i under-
sökningsområdet. Färgkodning enligt kartering i Fig. 6. 

S-N Västra   SV-NÖ på Söderåsen SV-NÖ vid Söderåsen     

  Längd   Längd   Längd   Längd 

 2,170  300  1,100  870 

 3,450  380  2,060  890 

 2,170  370  730  660 

 2,230  440  960  1,190 

 1,910  260  1,110  470 

 1,380  260  550  350 

 980  160  730  300 

 1,200  360  620  620 

 470  410  1,430  650 

 2,660  340  820  410 

 1,500  180  330  240 

 690  230  700  670 

 810  280  290  430 

 900  420  280  320 

 1,030  180  510  1,110 

 620  200  480  830 

 470  270  500  650 

 280  380  330  640 

 1,120  190  630  620 

 890  110  460  390 

 1,310  300  800  480 

 1,910  270  480  140 

Medel: 1,370  100  970  590 

     50  1,280  120 

    Medel: 270     270 

            Medel: 650 
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Fig. 10  Crag and tail landform på Söderåsen, för kartposition se Fig 6 (foto av markerad landform i Fig. 4).  
Skuggad höjdmodell skapad från GSD-Höjdkarta, grid  2+ ©Lantmäteriet (Lantmäteriet 2016). 

Fig. 11 Moränryggar avsatta vinkelrät mot den S-N isrörelseriktningen i västra delen av undersökningsområdet för 

kartposition se Fig 6.  Skuggad höjdmodell skapad från GSD-Höjdkarta, grid  2+ ©Lantmäteriet (Lantmäteriet 2016). 



15 

4090 m, 2890 m, och 2500 m. 
 
4.5 Avsmältningslandformer  
4.5.1 Moränryggar 
De mörkröda linjerna i Fig. 6 är moränryggar som ser 
ut att vara avsatta vinkelrätt mot den förmodade  
isrörelseriktningen (Fig 11). 

  
4.5.2 Glacifluviala erosionsformer 
Närmast åsen kan man se djupt eroderade former som 
mynnar ut i Vramsdeltat. Genom området med SV-NO 
drumliner sträcker sig en ravin i syd-nordlig riktning 
rakt söder om Vramsdeltat som mynnar ut i isälvs-
material i Ängelholmssänkan och även en mindre  
erosionsform väster om den tidigare nämnda erosions-
formen (Fig. 6). Från SÖ upp mot NV sträcker sig en 
stor erosionsform (grönmarkerat i Fig. 6). Dessa land-
former nämns även i Adrielsson et al (1981).  
 I området uppe på åsen (Fig. 7) kan man se spår 
efter glacifluvial erosion. Där har observerats hög  
sten- och blockhalt, vidare är partiklarna relativt  
kantiga (Fig. 5). Som man kan se på jordartskartan 
(Fig. 2) är det inte så stora isälvsavlagringar från det 
glacifluviala flödet uppe på Söderåsen. 

 
4.5.3 Deltaformer  
Det finns glacifluviala landformer både norr och söder 
om Söderåsen (grönmarkerade i Fig. 6). Dessa är 
deltaformer uppbyggda av isälvssediment, men ligger 
delvis både utanför undersökningsområdet och arbetets 

fokus. 
 

5 Diskussion 

I undersökningsområdet finns många generationer av 
isframstötar och deglaciation. I följande diskussion 
redogör jag för min tolkning av händelseförloppet i 
området från LGM till deglaciationen. 
  

5.1 Nordöstframstöten 
Under LGM (23-21 ka BP) nådde Nordöstframstöten 
som längst, den sträckte sig då in i centrala Jylland och 
ned till norra Tyskland (Houmark-Nielsen & Kjaer 
2003). De tre stora SV-NÖ landformerna (blå i Fig. 6) 
i södra centrala delen, kan vara kvar från Nordöstfram-
stöten då de har en mycket större skala än resterande 
SV-NÖ landformer (lila och orangea) som finns när-
mare och ovanpå Söderåsen.  
 Storleksskillnaden tyder på att de tre större landfor-
merna har skulpterats under lång tid eller under en 
snabb isström (Benn & Evans 2010). Då de har en 
mycket större sträckning än övriga strukturer i samma 
orientering så föredrar jag tolkningen att de är från den 
tidigare isframstöten 23-21 ka BP. Smed (2014) visar 
även att moränavlagringar från den här framstöten 
funna i Danmark innehåller material från både centrala 
Sverige och från Söderåsenområdet.  
 

5.2 Baltiska isströmmen 
Efter Nordöstframstöten under LGM så började de-
glaciationen. Detta ledde troligen till en kollaps av is-

Fig. 12  Förstoring av de 3 stora strömlinjeformade landformerna i SV-NO riktning med en del av Råådalen som skär genom 
landskpet i nästan rät vinkel mot dem. Skuggad höjdmodell skapad från GSD-Höjdkarta, grid  2+ ©Lantmäteriet 
(Lantmäteriet 2016). 
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domen som sedan kom att producera LBIS (lågbaltiska 
isströmmen). Denna fick sin största utsträckning för ca 
18 ka BP (Ringberg 2003) och beskrivs som en relativt 
tunn glaciär som rör sig snabbt över långa sträckor 
men tack vara att den inte är så mäktig har den svårare 
att forcera topografiska hinder (Benn & Evans 2010;  
Adrielsson 2017).   
 Denna andra isframstöt i området har kommit från 
sydväst och rört sig i nordöstlig riktning upp mot åsen 
enligt de lila markeringarna i Fig. 6. Den ser även ut 
att ha nått upp på Söderåsen då det finns crag and tail 
drumliner med samma orientering på södra sidan av 
åsen (orangea markeringar Fig. 6). Att crag and tail 
landformer endast återfunnits på den sydvästra halvan 
av Söderåsen tolkar jag som att LBIS inte nått över 
åsen utan stannat när den nått upp på den. Tolkningen 
att LBIS inte nått över Söderåsen stödjs även av att det 
minerogena materialet i sedimenten norr om åsen har 
sitt ursprung i centrala Sverige medan sedimenten sö-
der om åsen har baltiskt ursprung (Smed 2014). 
 De drumliner som markerats med lila och orange i 
Fig. 6 med en SV-NO orientering kan ha sitt ursprung 
i den tidigare Nordostframstöten som gick i NO-SV 
riktning och sedan omstöpts av den SV-NO isrörelse-
riktningen.  
 Att jag tolkar den SV-NÖ riktningen som tillhö-
rande den andra isframstöten i området beror på att de 
tre stora strömlinjeformade landformerna med en SV-
NO orientering (blå Fig. 6) har överlagrats av de land-
former i en mer S-N orientering (gula Fig. 6). Att 
drumlinerna med SV-NO (lila i Fig. 6) orientering 
finns bevarade tolkar jag som att isrörelseriktningen 
förändrats utan att deformera dessa. 
 Ringbergs (2003) modell ser ut att vara den som 
passar bäst ihop med hur jag tolkat landformerna. 
 Dock ska nämnas att Kjaer et al. (2003) som  
studerat den danska inlandsisen föreslår två framstötar 
under Baltiska isströmmen som kan ha påverkat under-
sökningsområdet efter LGM. Kjaer et al (2003) före-
slår ett dödislandskap mellan dessa två framstötar, 
Bälthavs- och Östjylländska framstöten. Båda dessa 
framstötar har till stor del följt topografin vilket tyder 
på att de var relativt tunna (Kjaer et al. 2003).  
5.3 En riktningsändring 
Strömlinjeformade landformer som visar på att isen 
rört sig från SV-NO (blå i Fig. 6) ser ut att vara över-
lagrade av en N-S isrörelseriktning (gula i Fig. 6) i 
västra delen av undersökningsområdet, vilket tyder på 
att isen ändrat rörelseriktning. Orsakerna bakom detta 
kan vara att LBIS inte var mäktig nog att ta sig över 
Söderåsen, eller så har den mött en isström från nord-
öst (Smed 2014) vilket fått den SV-NO isrörelse-
riktningen att övergå till en mer S-N isrörelseriktning. 
 Den nordliga orienteringen avviker från den mer 
väst-östliga riktning som visas i artikeln från Houmark
-Nielsen & Kjaer (2003), dock visar den en mycket 
översiktlig bild. 
 De skiljande medellängderna mellan SV-NÖ drum-
linerna och S-N drumlinerna tolkar jag som att 
isströmmen med en SV-NÖ riktning hade en lägre 
flödeshastighet eller kortvarigare avsättningstid än den 
S-N isriktningen längre väster ut på Helsingborgs-
ryggen.  
 Den syd-nordlig riktning i den västra delen av 
undersökningsområdet överensstämmer med Ringberg 

(2003) som även nämner att det lokalt finns drumliner 
med en nordlig orientering.  
 
5.4 Isavsmältningen 
Uppe på åsen kan man se spår av ett glacifluvialt flöde 
(Fig. 7). Detta kan vara sammankopplat med de stora 
isälvsavlagringar som går att återfinna intill åsen. De 
fluviala erosionsformerna på åsen tolkar jag som  
början på isavsmältningen, inlandsisen bör då ha varit 
tryckt mot Söderåsen för att det glacifluviala flödet 
skulle skapas uppe på åsen istället för att följa markens 
topografi. 
 Moränryggarna (röda Fig. 6) som avsatts vinkelrätt 
mot isframstöten associerar jag med den lågbaltiska 
isströmmen, LBIS. Dessa ryggar kan tolkas som änd-
moräner eller, enligt Adrielsson (2017), som sprick-
fyllnadsryggar. Sprickfyllnadsryggarna kan ha uppstått 
när den lågbaltiska isströmmen stannat av. Ändmorä-
ner med så täta mellanrum skulle betyda en gradvis 
tillbakadragning av svämningen med nya avsättningar 
framför isen under växelvis tillväxt och tillbaka-
dragande, vilket inte verkar troligt.  
 Kjaer et al. (2003) föreslår två tunna framstötar 
under tiden för den Baltiska isströmmen. Dessa följer 
topografin, vilket kan överensstämma med teorin om 
att det var en svämning och de vinkelräta mot is-
riktningen bildade moränkullarna är sprickfyllnadsryg-
gar. 

 
 

6 Slutsatser 
• Området visar spår av tre olika isriktningar, den 

första associerad med Nordöstframstöten vid 

LGM 22 ka BP (Houmark-Nielsen & Kjaer 

2003) och har en nordöstlig – sydvästlig rikt-

ning. 

 

• Den andra isriktningen associerar jag med den 

lågbaltiska isströmmen vid 18 ka BP (Ringberg 

2003) och har en motsatt riktning, från sydväst 

mot nordöst. 

 

• Den lågbaltiska isströmmen har ändrat riktning 

efter att den nått Söderåsen till en S-N riktning 

på grund av en mötande glaciär från NÖ eller 

för att Söderåsen var ett för stort topografiskt 

hinder.  
•  
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