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Högbondens fyr är ostkustens högst belägna fyr
Till följd av landhöjningen kommer fyren att
om ca 250 år vara högst i hela Sverige.
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Höga Kusten
ett område med världsunik geologi
rade i sitt slag i världen. De topografiska förhållandena med höga bergsområden som möter havet
har inneburit att landhöjningsförloppet genom
havsstrandens förskjutning kontinuerligt har efterlämnat spår i landskapet. En mängd bildningar som
hör samman med detta finns på alla nivåer i landskapet inom Höga Kusten-området. Typiska bildningar är kalottberg, kalspolade bergkrön, klapperfält, grottor, sedimentavlagring i dalgångarna, avsnörningssjöar och nybildning av öar. Spåren är
samlade inom ett geografiskt mycket begränsat
område.

Höga Kusten är namnet på området mellan Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik där Ångermanlands bergiga landskap möter Bottenhavet. Den
starkt kuperade norrlandsterrängen når här ända ut
till havet. Landskapet med dess mångskiftande terrängformer har en mycket bruten strandlinje mot
havet, med omväxlande höga, branta berg och
djupt inskurna fjärdar och vikar. Bottenhavet har
dessutom sina djupaste delar utanför Höga Kusten.
Berggrunden inom Höga Kusten består av bergarter som gråvackor, Härnögranit, amfibolit, gabbro,
anortosit, Nordingrågranit, sandsten och diabas. De
äldsta bergarterna är knappt 1.9 miljarder år gamla
medan de yngre bildades för ca 1,2 miljarder år sedan. Denna mångfald av bergarter utgör grunden
för det särpräglade landskap som Höga Kusten representerar.

Även landskapets kulturhistoriska utveckling har
präglats av landhöjningen. Människan har alltsedan
stenåldern hela tiden koloniserat det nya land som
stigit upp ur havet. Landhöjningen har på så sätt
skapat förutsättningarna för människans möjligheter att bo, jaga och odla i området. Man har i alla
tider sökt sig till den dåtida strandmiljön för fångst
och fiske. Landhöjningen har därefter medfört att
lämningar från olika tidsepoker idag ligger på distinkt skilda höjdnivåer i landskapet. Om kulturutvecklingen finns mer att läsa i broschyren ”Höga
Kusten. Kulturutveckling under 5000 år”, se
omslagets insida.

Landskapet som helhet är starkt påverkat av den
snabba landhöjningen efter den senaste istiden, en
landhöjning som fortfarande pågår. Under istiden
var Skandinavien nedpressat av inlandsisen till
som mest ca 800 m. Nedpressningen var störst i
Höga Kusten-området. De högst belägna strandmärkena efter det dåtida havet ligger i detta område på nivån + 285 m och är de högsta landregistre
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Norra halvklotet
Maximal utbredning av inlandsis och havsis
under den senaste istiden (Weichsel).
Utbredningen i Nordsjön, Norra Ishavet,
Sibirien och norra Kanada är omdiskuterad.
Pilarna anger förhärskande vindriktningar.

Södra halvklotet
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Den maximala utbredningen av inlandsisen i Europa under den senaste istiden för 20 000 år sedan.
Den största nedtryckningen av landytan under isens tyngd, drygt 800 m, var vid nuvarande Höga
Kusten. Den motsvaras av en lika stor landhöjning efter istiden.

Nedisat land
Höga bergskedjor som Alperna och Himalaya
täcktes av glaciärer. Inlandsisarnas utbredning under den senaste istiden framgår av vidstående kartor. För närvarande lever vi troligen i en mellanistid vars tidslängd vi inte vet något om. Tidigare
mellanperioder har varat 10 000 - 20 000 år.

Under jordens historia har istider med stora inlandsisar inträffat med jämna mellanrum, bl a för
700, 450 resp 280 miljoner år sedan. För 2,5 miljoner år sedan inleddes åter en period med svängningar mellan nedisningsperioder och varmare
mellanistider. Från denna period har det i Europa
kunnat dokumenteras minst fyra istider och sannolikt har fler ägt rum. De mäktiga inlandsisarna
började byggas upp i nederbördsrika höglänta områden i samband med varaktiga klimatförsämringar.
Den senaste istiden, i Nordeuropa kallad Weichsel,
upphörde för ca 10 000 år sedan. Den hade då pågått under en tidsperiod om drygt 100 000 år. Under dess kallaste skede, som inträffade för 20 000
år sedan, var norra Europa och Kanada täckta av
upp till 3 km tjocka inlandsisar. Även Grönland,
Antarktis samt delar av södra Sydamerika och Nya
Zeeland var helt eller delvis täckta av inlandsisar.

Den upp till 3 km tjocka och oerhört tunga ismassan tryckte ned jordskorpan på ett sätt som överskådligt kan beskrivas som en intryckning på en
väldig gummiboll. Vid minskat tryck återfår bollen
sin runda form. Världens största nedtryckning av
jordskorpan under den senaste istiden uppgår till
drygt 800 meter och inträffade där den skandinaviska inlandsisen för lång tid hade sitt centrum.
Detta centrum låg i nuvarande Höga Kusten. Den
pågående landhöjningen, som i Höga Kusten för
närvarande uppgår till ca 8 mm/år, speglar återgången av nedtryckningen i jordskorpan.
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3 km

Maximal istjocklek

Sverige var helt täckt av is under den senaste
istiden. Kanske såg det ut ungefär så här när
fjälltopparna smälte fram ur isens grepp
(Bilden är från Grönland)

Cumulusmoln
600m

Högakustenbron
106m

Skuleberget
296m

188m
6m

Stockholms
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Markytans nuvarande nivå

Vanligt
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800 m

Maximal nedpressning av
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0

-800m
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Diagram som illustrerar höjdförhållandena vid den maximala nedisningen av Höga Kusten.
Istäckets mäktighet och den maximala nedpressningen av markytan jämförda med några kända landmärken.
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Bottenhavets
tänkbara
framtida
strandlinje
markerad

Ancylussjön (9 500 - 8 000 år sedan)
Insjö med varmare sött vatten

Littorinahavet (8 000 - 2 500 år sedan)
Innanhav med varmt brackvatten

Isen smälter

Östersjön (2 500 år sedan - nutid)
Innanhav med svalare utsötat brackvatten

Under inlandsisens avsmältning genomgick Östersjön flera olika stadier med omväxlande sött och
bräckt vatten. Att så var fallet berodde på att förbindelsen med det salta havet i väster tidvis var
bruten. De olika stadierna kallas Baltiska issjön,
Yoldiahavet, Ancylussjön och Littorinahavet. Östersjön är idag världens största brackvattenshav.
Flora och fauna består av en unik blandning av arter från både sött och bräckt vatten. Med en fortsatt
landhöjning får Bottenhavet i framtiden allt lägre
salthalt och Bottenviken blir så småningom en insjö.

Efter inlandsisens maximala utbredning för 20 000
år sedan blev klimatet varmare och inlandsisen
började smälta. Istäcket blev tunnare samtidigt
som iskanten drog sig bakåt mot norr och nordväst.
Istidens slut brukar sättas till ca 10 000 år före nutid, trots att stora delar av Norrland fortfarande var
istäckta. För 9 600 år sedan låg iskanten vid Höga
Kusten. För knappt 9 000 år sedan försvann de
sista isresterna från Lapplands inland.
9
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115 000 år sedan.
Eem mellanistid.
Landskapet ligger nära dagens nivå.

20 000 år sedan.
Istidsmaximun Weichsel III.
Landskapet är nedpressat 800 m.

En resa i tid och höjdled med ett typiskt Höga kusten-landskap
genom istiden och den följande landhöjningen.

Landet stiger ur havet
Landhöjningen började redan vid tiden strax efter
inlandsisens maximala utbredning för ca 20 000 år
sedan. Hastigheten med vilken landet höjde sig
ökade efterhand, för att vid Höga Kusten bli som
störst för ca 10 000 år sedan. Den beräknas då ha
överstigit 10 cm per år (10 meter på 100 år). Höjningen gick snabbast där nedtryckningen varit
störst. När iskanten retirerade från Höga Kusten
för ca 9 600 år sedan hade området redan höjts
nära 500 m. Resterande ca 300 meter av den totala
landhöjningen på ca 800 meter har alltså inträffat
efter det att inlandsisen försvunnit från området.
Då, för 9600 år sedan, stack endast de högsta
bergstopparna upp som öar och skär i Yoldiahavet.
De högst belägna strandmärkena ligger på nivån
+285 m över nuvarande havsnivå och finns på flera

bergstoppar i Skuleskogens nationalpark. Denna
strandlinje markerar den största relativa landhöjningen i världen som följd av jordskorpans intryckning under inlandsisens tyngd.
Höga Kustens bergsområden har därefter svallats
av vågor från såväl Yoldiahavet som Ancylussjön,
Littorinahavet och Bottenhavet. Spår och lämningar från alla dessa havs- och insjöstadier finns i
Höga Kusten-området. De mäktiga och långsträckta klapperfälten på berget Högklinten har utbildats
under de tre äldsta stadierna.
Landhöjningen pågår fortfarande med 8 mm per år.
Uppskattningsvis kommer den fortsatta landhöjningen att höja landet kanske ytterligare närmare
50 m.
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Isavsmältning
Landskapet har höjts nära 500 m.
De högsta delarna når över havsytan.
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Landskapet har höjts ytterligare 285 m relativt havsytans nivå.
Landhöjningen fortsätter med 8 mm per år.
Kanske kommer landskapet att höjas ytterligare närmare 50 m
i framtiden.
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Landhöjningsdiagram för Höga Kusten kombinerat med diagram för Östersjöns stadier samt klimatutveckling,
vegetationsutveckling och kulturutveckling. Observera att landhöjningen till stor del skedde medan området var istäckt
samt att även världshavens yta har stigit.
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HÖGA KUSTEN för 9 600 år sedan.
s.k. kalottbergen. Dessa berg har en ”mössa” av
morän ovanför av vågorna kalspolat berg. Landet
har höjt sig nära 500 m sedan istidens maximum
för 20 000 år sedan. Ännu återstår ca 300 m landhöjning fram till dagens landskap. (Dagens kustlinje visas som en ljusare kontur under havsytan).

Inlandsisen håller på att smälta bort från Skandina-

vien. Iskanten i bakgrunden har just retirerat från
landskapet och efterlämnat ett öppet hav, Yoldiahavet, som är fyllt av isberg. De högsta delarna av
Höga Kusten sticker upp som öar och skär. De
synliga spåren efter detta skede utgörs idag av de
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År 5 000 f. Kr.

Ulvöarna

Norafjärden

Ångermanälvens mynningsvik

HÖGA KUSTEN för 7 000 år sedan.
Havet bearbetar stränderna och många klapperfält
bildas. Dessa ligger idag högt upp på bergsidorna.
Ännu återstår ca 100 m landhöjning fram till dagens landskap.

Inlandsisen är sedan länge borta och landet har
höjts ytterligare nära 200 m. De tidigare öarna har
vuxit samman och förenats med fastlandet. Nya öar
har dykt upp och bildat ett skärgårdslandskap.
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HÖGA KUSTEN idag.
Landet har rest sig ytterligare ca 100 m. Skärgårdslandskapet har vuxit samman till det kuperade
landskap vi har idag med smala dalgångar mellan
branta berg, djupa fjärdar och en skärgård med

höga, branta öar. Dalgångarna är forna vikar som
grundats upp. De sediment som avsatts där utgör
god odlingsmark för jordbruk. Landhöjningen fortsätter alltjämt med 8 mm per år.
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Framtid
Kvarken

Ulvön

Norafjärden

Ångermanälven

HÖGA KUSTEN i framtiden
vet trots att det skett stora förändringar i havsytans
nivå. Öar har vuxit samman med fastlandet och
fjärdar har snörts av och bildat insjöar. Många av
dagens sjöar har blivit mindre genom sedimentavsättning och igenväxning. Ångermanälvens mynningsområde har förskjutits österut och utgörs av
ett sund mellan Norabygden och Hemsön i söder.
Men nu kanske nästa istid är i antågande…

Landet har i denna framtidsvy rest sig ytterligare
cirka 50 m under en tidsperiod om kanske ytterligare 10 000 år. Bottenvikskusten har förändrats radikalt. Den har grundats upp så att Sverige vuxit
samman med Finland vid Norra Kvarken. Höga
Kustens kustlinje har inte förändrats i lika hög grad
på grund av det stora havsdjupet utanför kusten.
Landskapet bibehåller sin nära anknytning till ha15

Isen smälter

Moräntäcket bildas under inlandsisen.

Slipning
Plockning
Isrörelseriktning

Moränblock
(Mycket stora block
benämnes flyttblock)

Isslipad rundhäll med slät stötsida
och urplockad läsida.
Samma form återfinns i stor skala
hos de stora bergsmassiven.
Isräfflor i olika riktningar visar
isrörelser vid skilda tidpunkter.

Bottenmorän

Ytmorän
(Avsmältningsmorän)

Varvig lera

Isen bryter loss block ur berggrunden,
krossar dem och lagrar dem som morän.
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Klippor smälter fram
ur isen. (Grönland)
Kanske såg det ut så
här när inlandsisen
lämnade Höga Kusten.

Rundhällar med isräfflor.

Morän är en osorterad blandning
av alla kornstorlekar. Materialet är
i regel kantigt.

En serie bilder på sid 16 – 27 visar hur inlandsisen och havet format Höga Kusten under landhöjningsprocessen under de senaste 9 600 åren. Blockdiagrammen visar ett schematiskt Höga Kustenlandskap och detaljbilderna visar de geologiska processerna.

Inlandsisen skapar morän
I sin framfart förde inlandsisen med sig äldre avlagringar som frusit fast i isen. Dessutom krossade
den och bröt sönder ojämnheter i berggrunden. Ismassan rörde sig hela tiden ut mot iskanten, även
då isfronten retirerade under avsmältningsskedet.
Avsmältningen vid isfronten var då betydligt snabbare än ismassans långsamma rörelse ut mot iskanten. Genom inre rörelser kunde stenmaterial
även transporteras högre upp i isen där block, stenar och grus kunde ansamlas. Ismassan drog fram
likt ett väldigt slippapper över landskapet. Stenar
och block som varit fastfrusna i isens botten har
därvid ristat räfflor i berghällarna. Isräfflorna visar
isens rörelseriktning.

När inlandsisen lämnat Höga Kusten var området i
betydande omfattning täckt av morän av skiftande
mäktighet. Morän är en osorterad jordart som kan
bestå av alla kornstorlekar, från små lerpartiklar till
stora block. Materialet är i regel relativt kantigt.
Den morän som legat under havsytan har allteftersom landet höjts svallats och omlagrats av havsvågorna. Gränsen mellan svallad och icke svallad
morän är särskilt tydlig i Höga Kusten. Här finns
flera bergstoppar, s.k. kalottberg, med bevarad
”mössa” av osvallad morän. Merparten av moränen
i området är dock kraftigt påverkad av havets
svallning.
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Isfronten har retirerat
från landskapet.
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De högsta delarna av landskapet
sticker upp ovan dåvarande havsytan.

Kalottberg består av en höjd med morän
på toppen och kalspolade sluttningar nedanför.
Gränsen mellan moränkalotten och det kalspolade berget
markerar den högsta kustlinjen.

Kalott av
orörd morän
Kalspolat berg
Svallningszon

Avlagring av
utsvallad sand
Morän

Avlagring av utsvallade
finkorniga sediment

Havet bearbetar stränderna med stor kraft och svallar
bort allt löst material som ligger inom vågornas räckhåll.
Det utsvallade materialet avsätts på havsbotten.
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Kalottberg. Bergkrönet har en "mössa" av morän,
som är kraftigt skogbeväxt. Där nedanför är klipporna
renspolade och kala. Skuleskogen.

Berg får en kalott
När inlandsisen retirerat från Höga Kusten, för 9 600 år sedan,
var området fortfarande nedpressat 285 m under den dåvarande
havsytan. Det som idag är toppar på höga berg var då små öar
och skär i det dåtida Yoldiahavet. Merparten av berggrunden
var täckt av den morän som isen lämnat efter sig. När havets
vågor bearbetade moränstränderna svallades det finkorniga
materialet bort. Vid stark exponering för havets kraft kunde allt
material spolas bort så att enbart kala klippor återstod. I Höga
Kusten har på detta sätt hela bergssidor blivit kalspolade.
Några öar var så höga att havsvågorna inte nådde att spola över
dem. Moräntäcket blev där liggande kvar som en ”mössa”, en
sk kalott. Idag ser vi dessa öar som de högsta bergen i Höga
Kusten. Moränkalotterna syns tydligt i landskapet genom att de
är kraftigt skogbeväxta. Särskilt tydliga är kalotterna där bergssidorna nedanför kalotten blivit helt renspolade och kala. Gränsen mellan orörd och vågsvallad morän visar den högsta strandlinjen i ett område. Den högsta uppmätta strandlinjen i världen
efter den senaste istiden ligger på nivån + 285 m över den nuvarande havsytan och finns på flera kalottberg i Skuleskogen i
Höga Kusten.
Det material, som vågorna svallade bort från bergkrönen, avlagrades på havsbotten nedanför stranden. De finaste partiklarna
fördes längst bort och de tyngre partiklarna stannade närmare
stranden. Under den fortgående landhöjningsprocessen har
samma material kommit att omlagras flera gånger. De större
stenarna kunde under vissa förutsättningar bli kvar som klapper.
19

Kalottberg. Kalotterna på bergkrönen låter betraktaren ana den högsta kustlinjen, 285 m över havet.
Skuleskogen.

Skuleberget. De delar av berget som ligger under
högsta kustlinjen är kalspolade. Endast på det högsta
krönet finns en liten moränkalott bevarad.

Bergen reser sig ur havet

Klapperfält bildas genom kraftig vågbearbetning
av morän och vittrat berg.

Urspolade
bergsskrevor
Grotta
Kalspolat berg

Stora block
Klapperfält
med strandvallar
Svallningszon

Skrevor och grottor

Morän

Sand

Finkornigt sediment
Sprickor och skrevor i berggrunden
spolas rena av vågorna. Ett mäktigt
exempel är den 40 m djupa Slåttdalsskrevan.
Ibland kan vågorna med hjälp av lösa stenar svarva
ut en s k tunnelgrotta. Den största koncentrationen av
sådana grottor finns längs Höga Kusten. Fina exempel
finns på Norra Ulvön, Högbonden och på 105 m höjd på Mjältön.

Moränen bearbetas av bränningarna.
De finkorniga partiklarna svallas och avsätts längre ner på havsbotten.
De kvarvarande stenarna rundas av till klapper.
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Tunnelgrotta på ön Höglosmen

Högt belägna klapperfält

Klapperfält på nära 260 m höjd strax nedom
krönet på berget Högklinten.
Nere i Omnefjärden håller öarna Örarna och
Skorporna på att höja sig ur havet.
I bakgrunden Rävsön, numera en halvö.

När landet reste sig ur havet växte skären ihop till större öar. Strändernas sedimentlager bearbetades hårt av havets bränningar vilket ledde till en sortering och omlagring av jordmaterialet. De finkornigaste
materialpartiklarna följde med havsströmmarna och sedimenterade på
djupt vatten. Det grövre och tyngre materialet förflyttades kortare
sträckor med strandnära bottenströmmar
De för havet mest exponerade bergsområdena i Höga Kusten blev helt
eller delvis kalspolade. På vissa platser blev dock fält kvar med större
stenar och block som bearbetades av vågorna till rundade former, s k
klapper. Klapperfälten består oftast av bergarter från platsen, men kan
även innehålla långtransporterade stenar och block, som följt med inlandsisen. Många olika bergarter kan finnas representerade och färgvariationen bland stenarna kan vara stor. Den djupt gröna kartlaven
bidrar till klapperfältens praktfulla brokighet.

Klapper bestående av olika bergarter beväxta
med kartlav. Norrfällsviken

I Höga Kusten finns många klapperfält. På berget Högklinten finns ett
långsträckt och mycket mäktigt fält med markanta strandvallar som
uppkommit i samband med isskruvningar och kraftiga stormar. Det
har utbildats under tre av Östersjöns utvecklingsstadier med början
omedelbart efter att inlandsisens kant lämnat området. Det är världens
högst belägna klapperfält med en högsta nivå ca +260 m över havet.
De kanske vackraste exemplen på klapperfält med strandvallar finns
vid Norrfällsviken där klapperbildning alltjämt pågår vid stranden.
I de högre liggande delarna av fälten finns flera gravrösen. Dessa anlades invid den dåtida havsstranden.
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Gravrösen anlades invid den dåtida stranden.
Skuleskogen.

Dalbottnarna börjar stiga upp ur havet..

Sediment iavlagras i lugnt vatten inne i vikar.
Fångstfolk lämnar spår i form av lägerplatser på sandstränder
och gravrösen på klippuddar.

Cave

Musselskal
från skalskikt (naturlig storlek)

Hjärtmussla
(Cerastoderma glaucum)

Östersjömussla
(Macoma baltica)

Flodmynningsnäcka
(Hydrobia ventrosa)

Blåmussla

Svallad
morän
Klapper
Sand
Skalskikt

(Mytilus edulis)

Mo och mjäla
Lera

Sanden som svallats ur klapperfältet
Varvig glaciallera
ligger som en vall längs stranden.
Inne i viken är vågkraften liten och sanden bearbetas endast närmast ytan.
Skal av musslor och snäckor lagras bland sanden.
Mo, mjäla och lera avlagras längst ner i dalbotten
ovanpå äldre lera och morän.
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Morän

Finkorniga sediment har avsatts i de långa och
smala dalgångarna. De avtecknas tydligt i de smala
jordbruksbygderna mellan bergmassiven. Hela dalgången vid Sörleviken var en havsvik för ett årtusende
sedan.

Sediment avlagras
i dalgångarna
Med den fortsatta landhöjningen följde att vida fjärdar smalnade av
till vikar. Inne i vikarna och på andra skyddade platser hade de
finkorniga partiklarna sedimenterat. Fortsatt bearbetning och sortering av havsvågor och havsströmmar gav ibland upphov till mäktiga
grus- och sandackumulationer längs dalsidorna, s k svallgrusbildningar. I dalgångarnas skyddade lågområden avsattes de finkornigaste jordarterna som mo, mjäla och lera.
Under Littorinahavets tid levde snäckor och musslor på havsbotten
och i strandkanten. Skalen fördes bort av havsvågor och strömmar
och bäddades in som skalskikt mellan lager av sand. De syns idag
som lysande vita och violetta lager i sandtag och vägskärningar.
Nedbrytningen av skalen ökar kalktillgången i jorden. Inom Höga
Kusten-området finns många rika växtlokaler med specifikt kalkkrävande växter, bl a orkidéer såsom ängsnycklar, norna och skogsfru.
Sorteringen av jordarterna möjliggjorde tidiga bosättningar i området. Från de dåtida sandstränderna härrör sig de äldsta spåren efter
människor. Jägare och fångstmän hade lägerplatser här då de jagade
säl och fiskade. De äldsta boplatsspåren är från Ancylussjöns tid för
8 000 år sedan. Idag ligger dessa platser högt upp i dalgångar och
bergsluttningar.
Med den fortgående landhöjningen torrlades slutligen de tidigare
fjärdbottnarna med sina finkorniga sediment av mjäla och lera. Kvar
efter den forna havsviken blev ofta en eller flera avsnörda sjöar.
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Klapper
Grus
Sand
Musselskal
Mo
Mjäla
Postglacial lera
Glacial lera
Morän
Berggrund

I grustag kan man ofta se exempel på den typiska
lagerföljden för Höga Kustens kraftigt svallade
och sorterade jordartstäcke. Det grövsta materialet
ligger överst och det finare underst.

Dalbottnarna torrläggs

Havsviken har grundats upp.
De frilagda sedimentsluttningarna nyttjas för odling.
En liten sjö har bildats och vikens inre del håller på att snöras av
till ytterligare en sjö. Sjöarna lyfts sedan uppåt med landhöjningen.

Havsvik med
bräckt vatten

Trång
passage

Mo och mjäla
Torv
Avsnörd sjö med
sött vatten

Havsviken i dalgången håller på att snöras av.

Gyttja

I den avsnörda sjön avsätts gyttja. Längs stränderna
bildas torv. På lång sikt kommer många sjöar att
fyllas med sediment och försvinna.

Lera

24

Vikar snörs av till sjöar
Havet och havsvikarna blev allt grundare. Avsnörningar av
havsvikar skedde vid smala och grunda passager och inlopp.
Processen pågår än idag. Vid en avsnörning kommer en havsvik
successivt att omvandlas till en insjö med sött vatten. Då upphör
även den uppgrundning av vattenområdet som annars följer med
landhöjningen. Sjöytan får en konstant nivå i landskapet. Vid en
avsnörning förändras flora och fauna på ett markant sätt. Många
av de nybildade sjöarna kommer slutligen att växa igen och efterhand att utvecklas till myrmark.

Vågsfjärden i förgrunden ligger på knappt 2 m höjd.
Som namnet antyder var den en havsvik till för några århundraden sedan då den snördes av från havsviken i bakgrunden. Denna havsvik håller i sin tur på att snöras av
vid den smala passagen Trångsundet.
Bebyggelsen på bilden tillhör byn Häggvik, Nordingrå.

Inom Höga Kusten finns många exempel på avsnörningsvikar i
olika utvecklingsstadier. Vågsfjärden i Nordingrå var havsvik
för bara ett par århundraden sedan och Sörleviken, öster därom,
håller på att snöras av vid mynningen. I Skuleskogen, strax söder om den mäktiga Slåttdalsskrevan, finns en högt belägen tidig avsnörningsvik. Idag är den en myr helt täckt av torv.
Sedimentjorden på dalbottnarna utgör god odlingsmark. Nästan
alla de smala dalgångarna har odlats upp. Den första jordbruksbebyggelsen etablerades kring Kristi födelse. Bebyggelsen placerades i torra lägen med fast grund högt upp på dalsidorna.
Den nedanförliggande väldränerade jorden nyttjades för åkerbruk. De fuktiga markområdena längst ned i dalgången användes som slåttermark. Detta präglar bygden än idag. Den tydliga
uppdelningen har sin grund i jordarternas omfördelning i landskapet under landhöjningen.
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Norasundet snördes av från havet för mellan 500
och 1000 år sedan. Denna sjö är relativt grund och håller
genom igenväxning på att delas upp i en rad separata
små sjöar. Jordbruksbebyggelsen i den relativt öppna
Norabygden ligger samlad längs skogsbrynen med åkermarken i sluttningen ner mot sjön.
Nora kyrka i förgrunden.

Dagens fjärdlandskap

Det nutida
landskapet
Det landskap vi känner idag är både
ett dramatiskt naturlandskap och ett levande kulturlandskap.

Bönhamns fiskeläge är typiskt för Höga Kusten, tätt sammanbyggt i en liten skyddad vik. Numera finns en
gästhamn för besökande segel- och motorbåtar. Det södra hamninloppet har grundas upp till en smal passage .
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Framtidens landskap

Nytt land fortsätter att stiga ur havet.
Om 10 000 år har landet kanske höjts ytterligare 50 m.
Det lilla skäret har blivit ett berg som förbundits med fastlandet.
Sjöarna har krympt samman. Viken med fiskeläget har blivit en ny sjö.
Fiskeläget har tvingats flytta till en annan vik.
Hur framtidens bebyggelse ser ut lämnar vi öppet för fantasin.

Vad sker i framtiden?
mer det lilla skäret som idag översköljs av vågorna
att vara ett kalspolat bergskrön högt över havsytan.

Landhöjningsprocessen fortsätter att utspelas inför
våra ögon. De som bor inom Höga Kusten har
synliga bevis på hur landet höjer sig och hur stränderna förändras. Vattendjupet invid sjöbodar, kajer
och bryggor minskar. Gamla sjöbodar har kommit
att hamna långt uppe på land. Grynnor har blivit
skär samtidigt som nya grynnor dyker upp. Vikar
och sund blir grundare. Gamla kartor och sjökort
stämmer inte längre.

En tankeresa bakåt i tiden kan bli lika fascinerande. De klappervallar som nu ligger 260 m över havet nära Högklintens topp låg en gång vid vattenbrynet. Kanske gick någon jägare där för 9 500 år
sedan och letade strandfynd…
Det ligger nära till hands att tänka i sådana banor
när man vistas i Höga Kusten. Här finns spåren
efter det nära 10 000 år långa landhöjningsförloppet samlade inom ett geografiskt mycket begränsat
område. Från utsiktsbergen kan man skåda många
hänförande vackra vyer . Samtidigt kan man från
ett fågelperspektiv överblicka hela det hittillsvarande landhöjningsförloppet, från den väl synliga
högsta kustlinjen och ner till den lilla grynnan som
just håller på att bryta genom havsytan.

De förändringar som sker i strandzonen när havsbotten blir nytt land och som sker när en havsvik
med bräckt vatten förvandlas till en insjö med sött
vatten är av stort vetenskapligt intresse ur botanisk
och limnologisk synpunkt.
Ur ett längre perspektiv är det fascinerande att föreställa sig att den klapperstrand som man idag kan
vandra längs en gång i framtiden kommer att vara
ett klapperfält högt uppe på ett berg. Likaså kom-
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Mjällomshalvön - Skuleskogen
uppvisar många spår efter havets bearbetning under 10 000 års landhöjning
1. Kalottberg med bevarad morän som visar
världens högsta kustlinje, 285 m ö h.
2. Kalspolade bergkrön, hårt bearbetade
av havets vågor.
3. Klapperfält på olika nivåer.
4. Grottbildning
5. Urspolad bergsskreva (Slåttdalsskrevan).

6. Grus och sand.
7. Sanddyner.
8. Skalförekomst.
9. Finkorniga sedimentavlagringar i dalbottnarna utgör god odlingsmark.
10. Avsnörningsvikar som bildar nya sjöar.
11. Nytt land som stiger ur havet.
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Sörleviken - Vågsfjärden
uppvisar flera avsnörda vikar och sjöar samt sedimentavlagringar i dalgångarna.
1. Kalspolade bergkrön av diabas, numera
grusvittrade. Utsiktsplatser.
2. Svallad morän på läsidan av bergkrönet.
3. Rasbrant (talus) av stora block renspolade
av havet.
4. Klapperfält.

5. Finkorniga sedimentavlagringar i dalbottnarna utgör god odlingsmark.
6. Havsvik som håller på att avsnöras.
7. Avsnörd sjö som varit havsvik för några
århundraden sedan.
8. Våtmark som troligen tidigare varit en sjö.
9. Nytt land som stiger ur havet.
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Klapperfält vid Norrfällsviken. Fälten ligger mellan bergspartier. Det största fältet är ca 250 m brett och 550 m långt
och innehåller många markanta strandvallar. På flera ställen
på fälten finns gravrösen som anlades vid den dåtida stranden
för ca 2000 år sedan. I den skyddade viken i bakgrunden ligger
Norrfällsvikens fiskeläge. I fjärran skymtar Mjältön och
Skuleskogens nationalpark.
Högbonden med ostkustens högst belägna fyr är en 75 m
hög klippö. Mellan de kalspolade klipporna har havet svallat
fram ett klapperfält. Nya grynnor håller på att bryta genom
havsytan. I en avlägsen framtid kommer denna ö att utgöra
toppen på ett stort berg.

Slåttdalsskrevan i Skuleskogen är lämningarna efter en
diabasgång i berget som eroderats bort och därefter spolats ren
av havet. Den är 40 m djup och 200 m lång.
30

