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ÅPEN

SAMMENDRAG
Foksåvassdraget er representativt som dokumentasjon av frostprosesses innvirkning på potensielle
sedimentkilder i brefrie høyfjellsområder.
Vassdraget ligger i høyfjellet, ca 10 km nordøst for Dombås og har et typisk innlandsklima. Periglasial
aktivitet i form av frostsprengning og solifluksjon er kilder til den største årlige sedimenttilførsel i
vassdraget. Aktiviteten er størst om våren når fryse- og tineprosessene er mest aktive. Erosjon og
massetransport i elven foregår også først og fremst om våren, når vannføringen er størst. Sedimentene
frigjøres ved frostprosesser. Dette er grunnlaget både for langvarig massetransport med bakgrunn i
forvitring og jordsig, men også kortvarige kilder, som utglidninger i fjellet pga frostsprengning.
Registreringer av materiale i dalbunnen samt elvas løpsmønster er gruppert i en database og vist på kart.
Tilsvarende er gjort for ulike former som er viktige for dalens utvikling. Til sammen gir kartene et
oversiktlig bilde av vassdragets sedimentkilder og hydrografi.

ABSTRACT
The Fokså water eourse is representative as a documentation of freezing proeesses related to potential
sediment sources in glacier-free high mountain areas.
The drainage area, which has an inland climate, is situated in the high mountain area between the Rondane
and Dovrefjell National Parks. Periglaeial aetivity sueh as frost weathering and solifluetion produees the
basis for very large amount of yearly sediments deposited in the water course. This aetivity dominates in
the spring when freezing and melting of snow and ice is at its peak. Also, erosion and transport of
sediments in the river takes plaee mostly in the spring when the discharge is highest. Sediments are
released by freezing prosesses, which is the main basis for yearly transport of sediments, but also shortlived
events sueh as slope failure eau sed by frost weathering.
The registration of sediments in the bottom of the valley, together with the rivers' stream pattern, is
grouped in a database shown on maps. Analogous registrations have been done for different aeeumulations
and patterned ground. Together they give apicture of sediment sourees and hydrografi of the area.
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FORORD
Foksåvassdraget ligger i høyfjellet, mellom Dombås og Hjerkinn. Systematiske målinger av
bunntransporten i Foksåi har pågått siden 1991. Resultatene av disse målingene vil bli gitt ut i en senere
NVE-rapport; S. Husebye & B. Kjøllmoen 1998: Sedimenttransport fra et lite høyfjellsfelt uten breer,
Foksa i Oppland fylke. I måleperioden er det ført ut gjennomsnittlig 300 tonn sedimenter pr år fra det 28
2
km store vassdraget. Målingene viser at hovedvekten av sedimentene transporteres ut av vassdraget om
våren. Etter flommene i sør-Norge i 1995 og 1997 ble det meldt om endringer i vassdraget både med
hensyn på erosjon i dalsidene og mer omfattende endring i dalbunnen. På bakgrunn av disse meldingene,
samt målingene aven relativt stor mengde sedimenttransport som hovedsakelig besto av bunntransport,
var det ønskelig med en mer inngående registrering av sedimentkildene, dvs hvor i vassdraget
sedimentene kommer fra og hvordan de frigjøres.
Registreringene ble foretatt over 3 dager i perioden 25-27. september 1997. Både feltarbeidet og
bearbeidelsen av registreringene ble utført av Sylvia Smith-Meyer og finansiert over budsjettet fra
flommen i 1995 og 1997. Den første feltdagen var NVEs observatør Laurits Sønstebø med som
kjentmann og for å påvise de endringene han har registrert i dalen.
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SAMMENDRAG
Foksåvassdraget ligger i høyfjellet, med innlandsklima hvor nedbøren om vinteren er liten og
sommertemperaturen er lav. Området er til dels snøfritt i de høyere og vindutsatte områdene. De
morfologiske prosessene foregår først og fremst om våren når temperatursvingningene er størst. Da
forlater frosten bakken og etterlater seg oppbløtt, ustabilt materiale, som igjen gir godt grunnlag for
fluvial erosjon. Samtidig fører snøsmelting til økt vannføring i elva.

Normalt tilføres sedimentene til elven ved periglasial massetransport ned mot elven. Fryse- og
tineprosesser er utbredt over hele vassdraget. Noen steder er det dannet tydelige solifluksjonsvalker og tunger i skråningene. På flate vegetasjonsdekkede fuktige områder ble det registrert
tuemark og i høyfjellet øverst i vassdraget er blokkrnark utbredt. Mye kantet materiale vitner om
frostforvitring. Noen steder er bart fjell eksponert i dagen, andre steder er det dekket av et tynt
materialdekke.
Våren 1997 var det en markert økning i sedimentpålagringen i den kunstige dammen ved
Foksådalens utløp. Dette skjedde samtidig med en markert økning i vannføringen 8. juni, med en
påfølgende tilbakegang. Registreringen knytter seg til en større avsetning av materiale ved utløpet
av 3.Bekkedal og skyldes sannsynligvis at snØ og materiale fra 3.Bekkedal, midlertidig, helt eller
delvis har demmet opp hovedelven inntil gjennombruddet 8. juni. Bakgrunnen er erosjon i en
morene samt frostsprengning i fjellsiden med påfølgende utglidning.
Sedimentpålagringen i Foksådammen viser hvor viktig frostprosesser kan være for sedimentkildene
i et vassdrag. I Foksåvassdraget er det lite av andre former for sedimentkilder. Likevel er
sedimenttilgangen til Foksådammen markert. Dette viser at periglasiale prosesser er viktige som
grunnlag for opphav til sedimentkilder. Foksåvassdraget er representativt for dokumentasjon av
frostprosessers innvirkning på potensielle sedimentkilder i høyfjells vassdrag som dette.
Hovedtrekkene i registreringene er lagret digitalt og vist på to kart. Kartene viser elvens
løpsmønster, materialdekke langs elven, eldre kvartære former i området, dalsider med rasskråning i
kontakt med elven og resente, til dels aktive tydelige former som hovedsakelig skyldes
frostprosesser

INNLEDNING
Foksådalen ligger ca 10 km nordøst for Dombås og drenerer til Fokstumyrene. Området ligger i
høyfjellet. Periglasiale prosesser er fremtredende. Systematiske målinger av bunntransport i et
kunstig utgravd sedimentbasseng ved utløpet av Foksådalen nordvest for Dombås, har pågått siden
1991. I denne perioden er gjennomsnittlig utførsel av sedimenter målt til ca 300 tonn pr år.
Bassenget er tømt flere ganger, siste gang sommeren 1997. Våren 1997 ble en kraftig
sedimenttilførsel satt i sammenheng med en unormalt og markert økning i vannføringen, som
deretter avtok forholdsvis raskt. NVEs observatør Laurits Sønstebø ved Fokstua, hadde vært innover
i dalen, og kunne meddele om morfologiske endringer.
For å få en oversikt over hvor i nedbørfeltet sedimentene kommer fra, dvs kildene til
sedimenttransporten ut av vassdraget, var det ønskelig med en mer omfattende registrering av
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sedimentkildene i nedbørfeltet. Formålet var å registrere kilder som fører til markerte, lett
registrerbare sedimentoppstuvninger av typen som ble registrert våren -97, men i like stor grad ble
det lagt vekt på kilder som er aktive over tid, dvs kilder som frigjør sedimenter jevnlig over lengre
tidsperioder.

BELIGGENHET OG KLIMA

Vassdraget, som ligger mellom Dovrefjell og Rondane fremstår som en markert nedskjæring i den
gamle, tertiære, paleiske overflaten, 1200-1500 m o.h., (oversiktskart side 7 og foto nr l og 2 bak).
Nedbørfeltet er omkranset av topper opp mot 1700 m o.h. Dovrefjell mot nordvest og Rondane i
sørøst har topper på mer enn 2000 m o.h. Vassdraget drenerer til Fokstumyrene.
Området ligger i høyfjellet og har innlandsklima. Nedbørmengden om vinteren er liten og
temperaturen lav. I Haugskarmyrin, bare 4-5 km nord for Foksådalen, er det registrert permafrost i
myr (palser). Dette representerer de sørligste av den type arktiske former i Skandinavia.
Nedbøren som faller som snØ om vinteren, blåser i stor grad bort fra fjelloverflaten som omkranser
Foksådalen og samlet seg i dal draget. De tilnærmet snøfrie flatene fører til stor frostaktivitet, noe
som vises på vegetasjonsfrie områder. Disse domineres av kantet stein som har vært utsatt for
frostsprengning.
Det er vanlig at skiturister om vinteren, på grunn av lite snØ, søker bort fra de store flatene og ned i
dalen, men Foksådalen er også kjent for å ha stor rasfare om vinteren.
På grunn av den høye beliggenheten over havet i tillegg til at området har innlandsklima, er
sommertemperaturen forholdsvis lav. Om våren ligger frosten lenge i bakken. Dette fører til stor
overflateavrenning om våren. Når smeltingen begynner, er jorden mettet med vann. Solifluksjon og
jordsig er vanlig i dalsidene. Etter frostaktivitet vil åpne sår være svært utsatt for erosjon.

KVARTÆRGEOLOGI
I forbindelse med avsmeltingen av siste innlandsis var det en reaktivisering av isen i sen Yngre
Dryas mot overgang til Preboreal tid. Fra Jotunheimen ble det aktivisert en nordøstlig bre strøm som
nådde til Dovre, passerte Fokstumyrene og ble presset ut Drivdalen. Fokstumyrene er kjent for sine
mange og markerte drumliner som er dannet av denne isstrømmen. Langs dalsidene ved
Fokstumyrene ligger hauger og rygger med morenemateriale fra denne perioden. I dalsiden, nord for
Foksådalen, men vest for 0ykjesvedalen, ligger et tydelig og markert sete som følger kote 1400 m
o.h. til nedskjæringen av 0ykjesvedalen, (foto nr 2). Setet angir et midlertidig dreneringsnivå under
isavsmeltingen. Her er dannet solifluksjonsvalker som beveger seg ned til setet. Flere kilder finnes
langs indre del av setet som gjennom lang tid har vært kjent lokalt som "et sted hvor det alltid finnes
vann", og derfor har vært brukt som oppsamlingssted for dyr. På sørsiden av Foksådalen ligger det
også et sete i samme nivå, men dette er mindre markert.
Vannskillet mellom Foksådalen og Gautdalen ligger på 1450 m o.h. Mot sør, i forlengelse av dalen
oppstrøms Hyttdalen, ligger vannskillet mot Grimsdalen på 1430 m o.h. Under isavsmeltingen var
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dette i en periode et lokalt passpunkt, mens Fokstumyrene var bredekket og dreneringen mot vest
derfor var sperret av is. Dette betyr at over 1430 m o.h. har drenereingen gått mot øst. I dette
området er det lite løsmateriale. Nedenfor dette nivået har dreneringen gått mot vest, i stadig lavere
nivåer etterhvert som isstrømmen forbi Foksumyrene avtok. I Foksåområdet flyttet kanten av
isstrømmen seg stadig nedover.l forbindelse med isstrømmen vil det avsettes morenemateriale.
Dersom det står vann mellom bre og terreng, vil det avsettes sedimenter. I situasjoner hvor breen
stadig produserer materiale, men sperrer naturlig avløp, er det ikke urimelig å finne sedimenter i
form av morenemateriale, eventuelt lommer av pålagrede sedimenter.
I nedre del av Foksådalen, ca 1100 m o.h., ligger en samling av 3 små dødisgroper på en liten
terrasse, (foto nr 36). Disse ligger umiddelbart utenfor hauger og rygger av morenemateriale som
trolig representerer et morenetrinn (se over).
Ved Fokstu gård ligger en vifte med materiale lagt opp av Foksåi. Viften, som ligger i kanten av
Fokstumyrin, har periodevis fått tilført store mengder vann/materiale fra Foksådalen. I ca 1920
bygget NSB en dam ovenfor viften for å kontrollere denne.
Ut over de nevnte avsetninger, finnes det en god del forvitringsmateriale i dalsidene. Videre er
solifluksjon vanlig i de bratte dalsidene. Dette fremstår som viktige sedimentkilder for årlig
sedimenttransport i dette høyfjells vassdraget.

BESKRIVELSE AV VASSDRAGET
Området ligger 1000 - 1500 m O.h. Hoveddalen ligger parallelt med den geologiske strøkretningen i
steil stående skifer. Elven er orientert i retning øst-vest i Øvre og nedre del, mens det midtre partiet
mellom 0ykjesvedalen og I.Bekkedal har tilnærmet retning øsø-vsv. Hovedelven følger delvis
bergartenes strøkretning, men bryter i knekkpunktet like oppstrøms 0ykjesvedalen. Sidebekkene er
orientert på tvers av strøkretningen.
Vassdraget skjærer markert ned i den paleiske overflaten, delvis i form av skarp V-dal. Dette gjelder
blant annet partiet nedstrøms Veslfoksåis innløp hvor elven går i en dyp kløft med bratte dalsider på
hver side. Lenger opp i dalføret er fremdeles dalsidene bratte, men det er stedvis utviklet smale elvesletter. Spesielt gjelder dette området mellom Veslfoksåi og 0ykjesvedalens utløp. Fra 0ykjesvedalen og videre opp til Kvannsteinen er dalsidene bratte og det er bare få tilløp til elvesletter.
I det følgende er vassdraget beskrevet suksessivt fra Øvre del av vassdraget og nedover.
Høydeangivelsene angir nivellert høyde ved innløp til hovedelva.

12

Kvannsteinen, 1390 m o.h. og sidedalen oppstrøms Hyttdalen
Sidedalen oppstrøms Hyttdalen ligger i den Øvre delen av vassdraget og det kan diskuteres om dette
er en sidedal eller en del av den begynnende nedskjæringen til Foksådalen. Den er definert som
sidedal her fordi den skjærer på tvers av den geologiske strøkretningen i likhet med de andre
sidedalene. Øvre del er relativt fri for vegetasjon og det foregår aktiv frostforvitring i snøfrie
områder. Dalen er grunn med en relativt bred dalbunn og slake dalsider, (foto nr 5). Nedre del har
godt utviklete solifluksjonstunger i dalsiden (foto nr 3) og anastomoserer i dalbunnen. Ved
solifluksjon transporteres materiale gradvis ned til elvekanten.
Under eksisterende vannføring virket løpet stabilt, med materialet fra dalsiden som stedvis av og til
raser ned i elveløpet. Ved høyere vannføring vil elven erodere i materialet langs kantene. Dette er en
kontinuerlig prosess som er vanlig i dalsidene gjennom hele feltet, men er spesielt tydelig i denne
Øvre delen hvor dalsidene er slakere, (foto nr 4).
I denne øverste delen av Foksådalen er det relativt sparsomt med vegetasjon. Mye kantet stein tyder
på stor frostaktivitet. Elven anastomoserer nederst i dalføret. Innløpet fra elven oppstrøms Hyttdalen
har ingen aktiv vifte, men langs elvekanten er det former som minner om leveer. Elven
anastomoserer både ovenfor og nedenfor innløpet. Området langs elven ved Kvannsteinen har lite
vegetasjon og er antagelig utsatt for en veksling av snødekke og frostforvitring, avhengig av årlige
snøforhold, (foto nr 6).

Hovedelven fra Kvannsteinen til Hyttdalen
Dalbunnen er smal med bratte, vegetasjonsdekkede dalsider. I de bratte dalsidene foregår det aktiv
solifluksjon. Flere steder finnes store og små utrasninger som er med på å føre materiale ned til
elven, (foto nr 8).

Hyttdalen m1utløp , 1300 m o.h.
Dalsidene i Hyttdalen er bratte og det foregår aktiv massetransport, særlig i form av solifluksjon.
Øvre del har sparsomt med vegetasjon i dalbunnen. I dalsidene er det mye forvitringsmateriale.
Dette er spesielt tydelig i øvre del, hvor det er lite vegetasjon. Vegetasjonsfrie områder er først og
fremst knyttet til områder som normalt er dekket av snøfonner. Dalbunnen er normalt dekket av snø
om vinteren. Forvitret materiale tyder på at det foregår aktiv frostforvitring under fryse- tine
prosesser om våren. Forvitringsmaterialet transporteres ned til elven hovedsakelig ved solifluksjon,
steinsprang eller transport i forbindelse med snø.
Ned mot midtre del av dalen ligger en fjellterskel som lager en knekk i elveprofilet. Terskelen består
av steiltstående fast fjell.
I nedre del av Hyttdalen, i et frodig og gressbevokst område, ligger en hytte, (foto nr 9). Hytta ligger
ikke på fast fjell, men på gammelt elvemateriale, og har de senere år flyttet seg slik at restaurering
har vært nødvendig. En eldre 200-300 år gammel hytte ligger forlatt et stykke nedenfor dagens
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hytte. Dette viser at i tillegg til at det foregår massebevegelse i dalsidene, skjer det også en
bevegelse av materialet nedover i selve dalbunnen.
Det er ras aktivitet i den bratte dalsiden rett overfor hytta på andre siden av elven, (foto nr 10).
Rester etter solifluksjonsvalker henger igjen i dalsiden, mens materialet har rast ned til elven og
ligger delvis i kanten av denne, delvis er materialet allerede fraktet bort av elven. Lauritz SønstebØ
mener at to av ras skårene antagelig er yngre enn 1995. Ingen av disse er særlig store.
Hyttdalens elv går rett ut i hovedelven. Den har ingen aktiv vifte, men løpet går på en gammel stabil
vegetasjonsdekket vifte.

Hovedelven fra Hyttdalen til Øykjesvedalen (Svartdalen)
På denne strekningen er dalbunnen noe bredere enn lenger opp. Fremdeles er dalsidene bratte med
solifluksjon og rasmateriale. Elven har et delvis anastomoserende løp i nedre halvdel av
strekningen.

Øykjesvedalen (Svartdalen) mlutløp, 1251 m o.h.
I følge Laurits Sønsterbø fungerer dalen, i likhet med de andre sidedalene, som snøoppsamlingssted
om vinteren.
Elven går i stryk, og er relativt stabil. Dalbunnen er delvis dekket av kantet, korttransportert
materiale, Antagelig har det utgangspunkt fra forvitringsmateriale i nære dalsider. Det antas at
bunntransporten er markert under flom, (foto nr 11 og 12).
Det foregår aktiv forvitring med etterfølgende masseforflytning i dalsiden, (foto nr 13). Dalen,
spesielt i øvre del, har lite vegetasjon, (foto nr 12). Derfor blir den av lokalbefolkningen kalt
Svartdalen. Langs dalsiden ligger småstein oppå vegetasjonen (foto nr 14), noe som viser at det
foregår massetransport også oppå områder som er vegetasjonsdekket. Sannsynligvis foregår denne
transporten i eller oppå snødekket, eventuelt også i forbindelse med snøras.
Ved dalens innløp til hovedelven var det en aktiv mindre vifte. Viftens bredde ble målt til IS meter,
mens avstanden fra hovedelven til rotpunktet var 9 meter. Steinstørrelse, maks 6S cm i rotpunktet
og tilsvarende ca 30 cm ytterst. Begge sider av viften var vegetasjonsdekket.

Hovedelven fra 0ykjesvedalen til 3. Bekkedal
Dalen vider seg betydelig ut ved 0ykjesvedalens innløp. Dalbunnen er flat og frodig. Elven har
delvis anastomoserende løp, som virker relativt stabile ved eksisterende vannføring. Fordi dalen her
er bredere, går ikke ras/solifluksjon fra dalsidene rett i elven på samme måte som på strekningene
oppstrørns. Antagelig blir materiale i hovedsak bare transportert bort i forbindelse med større
flommer.
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3. Bekkedal mlutløp 1233 m o.h.
Vindretningen i området er forholdsvis ensrettet og går fra sØr eller sørvest mot nord eller nordøst.
Langs vestsiden (lesiden) av dalkanten ligger nonnalt snøfonner om vinteren. Under feltarbeidet lå
det fremdeles igjen små rester av snøfonnene, (foto nr 16). Dette på tross av uvanlig stor avsmelting
i år. Normalt ligger årsgammel snØ igjen flere steder i sidedalene.
Langs østsiden av dalkanten ble det registrert områder med ustabilt, oppbløtt materiale. Ved økt
nedbør vil den påfølgende avrenningen i det allerede oppbløtte materiale kunne føre til utglidninger
og transport. Slike områder med oppbløtt materiale vil således ha potensiale som sedimentkilde.
Fordi avsmeltingen i år har vært uvanlig stor, har bortsmeltede snøfonner blottlagt fuktige områder
med minimal vegetasjon i skråningen.
Elven går i stryk i hele 3. Bekkedal. Omtrent halvveis opp i bekkedalen ligger en snøfonn som
dekker elven noen titalls meter, (foto nr 16). Under snøfonnen, på vestsiden av elven lå et markert
dekke av morenemateriale, (foto nr 17 og 18). Det antas at det peridevis foregår aktiv erosjon i disse
løsmassene, for eksempel når disse påvirkes av stor vannføring/snøsmelting. Det kan se ut som om
snøfonnen har ligget som en snøbro over elven i sommer. Den er nå delvis rast sammen. Over dette
området lå det nysnø, noe som gjorde det vanskelig å vurdere aktiviteten lenger opp, (foto nr 15).
Det lå mye kantet materiale i fjellsiden, noe mer avrundet i elven, men kantet rasmateriale ble
observert helt ned til dalbunnen. Variasjonen i materialstørreIsen langs elven var stor.
I fjellsiden øst for elven har det vært et ras eller en utglidning i fjellsiden (foto nr 17). Bruddflaten i
fjellet var fersk og en stor mengde masse er transportert bort fra stedet, mens noe fremdeles ligger
like ved. Bruddflatene var kantet, noe som tyder på at frostsprengning har vært en fremtredende
prosess, (foto nr 19). Det ble funnet enkelte avrundete steiner oppå bruddflaten på fjellet. Disse kan
ha blitt tilført fra dalsiden ovenfor, men det er mest naturlig å anta at de kommer fra morenematerialet langs elven lenger opp i dalen. Avstanden fra elven til bruddflaten i fjellet og høydeforskjellen
mellom disse, er imidlertid så stort at det må forutsettes at snØ har vært en vesentlig kilde til
transporten bort fra bruddstedet.
Også i dalsidene til 3. Bekkedal foregår frostforvitring, og det ble observert løse steiner oppå
vegetasjonen. Det var lite fremtredende solifluksjonsvalker å se, men det antas at jordsig er utbredt.

En større avsetning i hoveddalen ved utløpet av 3. Bekkedal
En større avsetning ligger ved 3. Bekkedals utløp i hoveddalen, på nordsiden av hovedelven, (foto
nr 20). Avsetningen ble målt til ca 160 m langs elva og ca 130 m i lengderetningen på tvers av
dalføret. På oppsiden (østsiden) er avsetningen 4-5 meter høy og fremstår som en markert høyde i
terrenget sett fra Øvre del av vassdraget. Høyden avtar nedover (mot vest) og går gradvis i ett med
dalbunnen, (foto nr 21).
Før 1967-68 skal området ved 3. Bekkedals innløp til hoveddalen ha vært forholdsvis plant og
gressbevokst, slik at det var lett å gå og ta seg frem med husdyr. I følge lokal kunnskap (Laurits
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Sønstebø, pers medd.), ble området ved 3. Bekkedals innløp til hoveddalen tilført store mengder
materiale omkring årene 1967-68. Dette ble snakket om blant lokalbefolkningen fordi det nå var
vanskeligere å komme frem. I perioden fra 1967-68 til 1996 har avsetningen blitt gradvis
vegetasjonsdekket og var sommeren 1996 helt gressbevokst med enkeltblokker som stakk opp av
gressbakken.
I løpet av sist vinter er nytt ferskt materiale av varierende størrelse og form avsatt oppå ryggen. (foto
nr 21,22 og 23). Materialet består av jord, vegetasjon, sand, stein i forskjellige størrelser samt større
blokker. Steinen var hovedsakelig kantet, men også rundete stein forekom. Noe av materialet lå i
store hauger. I noen av disse var det hardpakket snØ og hadde en form som kunne minne om "dirt
cones", (foto nr 23).
Formen på avsetningen, den skarpe kanten ved 3.Bekkedals innløp sammen med gradvis avtagning
nedover i hoveddalen, viser at materialet er tilført fra 3.Bekkedal, (foto nr 20 og 21). 13. Bekkedal
(se beskrivelsen av 3. Bekkedal) er det registrert ferske bruddflater etter utglidning i fjellsiden. Det
er også registrert morenemateriale som er utsatt for erosjon ved høy vannføring. Morenematerialet
var, ved feltarbeidet i slutten av september, fremdeles delvis dekket aven stor snøfonn. Disse
registreringene, sammen med det ferske materialet avsatt oppå den gamle avsetningen, står i direkte
relasjon til hverandre.
Materialet har lagt seg oppå den gamle avsetningen. Denne viser at tilsvarende prosess har skjedd
tidligere, kanskje flere ganger mer noen ti-års mellomrom. Antagelig er materialet transportert ut i
hoveddalen av vann og snØ under snøsmeltingen om våren. Tettpakket snØ kan ha fylt dalbunnen
ved 3.Bekkedals utløp og demmet opp for avrenningen fra lenger opp i hoveddalen. Samtidig har
snØen laget en flate i et nivå godt over dalbunnen som nye snømengder, eventuelt snøras, med
materiale fra 3.Bekkedal, har kunnet bevege seg oppå. Dette er i samsvar med at det ble funnet snØ i
de kjegleformete avsetningene oppå hovedavsetningen.

Hovedelven fra 3. Bekkedal til 2. Bekkedal
Rett oppstrøms innløpet til 2. Bekkedalligger en aktiv elveslette, (foto nr 29).
Mellom 2. og 3. Bekkedal går elven flere steder i 2-delt løp. Dalbunnen er relativt bred og det er
dannet en smal elveslette med tørre elveløp som fylles ved økt vannføring, (se foto på rapportens
forside). Langs elvekantene er løpet stabilt med vegetasjon, men med noe aktiv erosjon i
morenedekket, (foto nr 24). Vannstanden er normalt lav og erosjonen skjer først og fremst ved
markert flom. Noen store solifluksjonsvalker beveger seg ned mot og ut på elvesletten og viser
massebevegelsens betydning som sedimentkilde i dette elvesystemet, (foto nr 28).

2. Bekkedal m1utløp, 1193 m o.h.
Øvre del av bekken ligger i en svært grunn nedskjæring i terrenget, mens elven i nedre deler skjærer
seg ned i løsmassene i en klar V-form helt ned til underliggende fjell. Gradienten i dalsidene er så
stor at disse står i rasvinkel. Dalsidene er bare delvis vegetasjonsdekket, noe som i hovedsak skyldes
at sidene står i rasvinkel og delvis raser ut, (foto nr 31).
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Innløpet til hovedelven består aven nå vegetasjonsdekket vifte med ett rett løp, (foto nr 32). Viften
er ca 35 meter bred, anslått avstand til rotpunktet er 15-20 meter.
Ved 2. Bekkedals innløp til hoveddalen vider denne seg ut på nordsiden, altså på motsatt side av
bekkedalen. I denne utvidelsen av dalbunnen er det dannet en terrasseform som har en forsenkning i
det partiet som ligger rett på andre siden av elven for 2. Bekkedals vifte, (foto nr 29). Forsenkningen
er nå vegetasjonsdekket og stabil. Dannelsen kan forklares ved at snø/vann/materiale er ført ut fra
sidedalen og delvis gravd inn i terrasseformen. Dette viser at stor utførsel fra sidedalene
sannsynligvis ikke er uvanlig. Bortsett fra at dalsidene nederst står i rasvinkel, virker denne
bekkedalen nå stabil, i motsetning til 3. Bekkedal hvor det var mye større aktivetet med hensyn på
forvitring og transport.
Like nedstrøms 2. Bekkedal utløp, men på nordsiden av hovedelven og i den samme utvidelsen av
hoveddalen som nevnt ovenfor, finnes langsgående stripninger i terrenget (foto nr 29) etter ras eller
en kombinasjon av solifluksjon og ras fra dalsiden. Prosessen har ført til at elveløpet er flyttet mot
sØr slik at elven i dag går i en bue rundt den buelignende formen som nå er dekket av vegetasjon.

Hovedelven fra 2. Bekkedal til 1. Bekkedal

Like oppstrøms 1. Bekkedals vifte, men på nordsiden av hovedelven, går elven helt inn mot den
bratte dalsiden. Flere steder i dalsiden har små vegetasjonsløse skår som det raser stein fra. Et noe
større ras skår starter ca 20 meter opp i dalsiden og går helt ned til elven, (foto nr 30). Nederst, langs
elvekanten er finpartikler vasket bort, mens store blokker ligger igjen fungerer som en armering av
elvekanten. Dette har stabilisert elveleiet, slik at elven ved normal vannstand ikke eroderer i
rasområdet. Finpartikler raser imidlertid jevnlig ned til blokkene og vaskes bort ved økt vannføring.
Oppstrøms l. Bekkedals vifte, på samme side som viften, foregår det erosjon i en markert
yttersving, (foto nr 26 og 27). øverst består materialet av et lag med jord, sannsynligvis avsatt ved
solifluksjon i dalsiden over. Det lå frisk vegetasjon i den ca 2 meter høye ras skråningen, noe som
viser at materialet transporteres fra dalsiden. Lenger ned langs elvekanten lå grovere, delvis
avrundet materiale. Elvemateriale, opp til enkelte blokker vises i bunnen. Ved normal vannføring
foregår tilførselen av materiale ved solifluksjon og forvitring. Ved høyere vannføring graver elven i
elvekanten slik at det foregå en aktiv erosjon. Herfra til forbi 1.Bekkedal er løpet delt.

1. Bekkedal m1utløp, 1166 m o.h.

1. Bekkedal er orientert parallelt med 2. Bekkedal, med bare 500 meters avstand mellom dem. I
likhet med 2.Bekkedalligger Øvre del i en grunn nedskjæring i terrenget, mens dalen danner en Vform i nedre deler hvor elven har skjært seg gjennom løsmasser og ned til fast fjell. Et knekkpunkt
markerer overgangen til nedskjæringen, (foto nr 34).
Øvre del av bekkedalen er vegetasjonsdekket, mens dalsidene etter nedskjæringen bare er delvis
dekket. Det raser stedvis fra løsmassene i dalsidene. Nederst i dalen er begge sider av elven
vegetasjonsdekket.
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Løpet er stabilt helt til nedre del hvor elven danner en aktiv vifte ned til hovedelven. Ved observert
vannføring hadde viften bare ett løp, men flere tørre løp viser at den har større aktivitet ved større
vannføring (foto nr 33). Viftens bredde er ca 30 m langs elven, anslagsvis 10 m eller noe mer mn
mot rotpunktet. Denne viften virker betydelig mer aktiv enn viften fra 2. Bekkedal.
Ved 1. Bekkedals innløp til hoveddalen, vider denne seg ut, i likhet med områdene omkring både 2.
og 3. Bekkedals utløp. Dalbunnen er dekket av løsmasser og vegetasjon helt inn til den bratte,
vegetasjonsdekkede dalsiden. Det mulig at i perioder har større mengde materiale
(snø/vann/sedimenter) vært ført ut av denne sidedalen på samme måte som fra 3. Bekkedal i nåtid.

Hovedelven fra I.Bekkedal til Veslfoksåi
Like nedstrøms 1.Bekkedal går elven helt inn mot den sørlige hoveddal siden. Her er det etablert en
ras skråning der steiner fra denne har rast ned til elvekanten. Dette gjør at elven ikke har direkte
kontakt med ras skråningen ved normal vannføring. Lenger nedover på denne strekningen er elven
flere steder delt i 2 eller 3 løp. omtrent midtveis mellom 1.Bekkedal og Veslfoksåi gjør hoveddalen
en sving slik at elven igjen støter mot den sørlige hoveddal siden. Her står dalsiden i rasvinkel og
elven graver i yttersvingen. Det var ikke helt enkelt å passere dette området. Ifølge Laurits
Sønsterbø er dette området endret fra 1950-60 årene. Den gang var det fullt mulig å ta seg frem med
husdyr langs elven, noe som er vanskelig i dag.

Veslfoksåi m!utløp, 1067 Dl o.h.
Veslfoksåis dal ligger parallelt med 1.,2 og 3. Bekkedal, og på samme side av hovedelven som
disse, 1.5 km nedenfor 1.Bekkedal. Tilsvarende som for bekkedalene, ligger Øvre del i en grunn
nedskjæring i terrenget. Nedre del har en mer markert nedskjæring til hovedelven, men ikke i
samme grad som i bekkedalene. På grunn av nysnø i Øvre del, var dette området vanskelig å
registrere, men løpet virket stabilt. Dreneringsområdene til Bekkedalene og Veslfoksåi når opp mot
et fjellområde 1600 - 1700 m o.h., og det antas at frostaktiviteten med påfølgende
sedimentfrigjøring er markert.

Hovedelven nedstrøms Veslfoksåi
I Øvre del er dalbunnen bredest med tildels tett bjørkeskog ned mot elven. Lenger ned dominerer
bratte dal skråninger bestående av steiltstående skifer i rasvinkel. Her går elven i fast fjell i dyp Vdal, (foto nr 37).
På sørsiden av elven, et stykke opp fra denne, ligger en liten terrasse med tre små dødisgroper på,
(foto nr 36).
Nedstrøms terrassen, også på sørsiden av elven, ligger rester av et gammelt brudd for uttak av
skifer.
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Viften ved Fokstu gård er dannet av sedimenter fra Fokådalen. For å skaffe vannforsyning til
damptog på Dovrebanen ble det i ca 1920 bygget en kunstig dam ved Foksådalens utløp mot
Fokstumyrene. Denne har stoppet videre utbygging av viften, og gir mulighet for å beregne volumet
av den massen som transporteres ut fra Foksådalens nedbørfelt.

FROSTAKTIVITET SOM SEDIMENTKILDE
Fryse- og tineprosesser er vanlige i høyfjellet hvor snømengden om vinteren er liten, slik at frosten
trenger ned i bakken. Sprekker i fjellet som fylles med vann som senere fryser til is, vil sprenge løs
omkringliggende fjell. I øvre del av vassdraget, oppe på den tertiære flaten, var blokkmark
sporadisk utbredt. Blokkmark dannes ved mekanisk forvitring som en følge av frostsprengning i
eksisterende berggrunn eller ved at steiner i bunnmorene fryses opp til overflaten. De kantete
steinene, av varierende størrelse som her utgjorde blokkmarken, viser frostforvitring i berggrunnen.
Det var lite morenemateriale i dette området. Ved hyppige fryse/tine prosesser øker frostaktiviteten
og produserer på den måten sedimenter som transporteres bort fra kilden og ned i vassdraget.
Et annet resultat av frostsprengning kan være i fjell i hellende terreng der det oppstår større
utglidninger i fjellet slik som sist vinter/vår i 3.Bekkedal. I slike tilfeller kan
frostsprengningsprosessen ta lang tid, mens selve utglidningen er kortvaring. Endringene i
landskapet er markerte og sedimentpålagringen enorm i forhold til det normale.
I vegetasjonsdekkede områder ble det noen steder funnet løstliggende stein, både kantet og
avrundet, som lå oppå vegetasjonen. Dette viser transport av materiale også oppå
vegetasjonsdekkede områder, sannsynligvis frigjort ved fryse- og tineprosesser, og videre
transportert ved hjelp av snø.
Tele i bakken hindrer vannet i å trenge ned til grunnvannspeilet. Jordsmonnet i overflatelaget blir
derfor lett oppbløtt og ustabilt, særlig i perioder med teleløsning og snøsmelting. Oppbløtte
jordmasser vil lett kunne sige i skrånende terreng. Hastigheten på jordsiget varierer, kanskje med
noen cm i året. Avhengig av vegetasjonsdekket, kan det dannes soliflusjonsvalker som i de slakere
dalsidene i øvre del av vassdraget, eller som i dalsiden mellom 2. og 3. Bekkedal (foto 28).
Solifluksjonsvalkene går flere steder ned til elvesletten der elven under flom eroderer og
transporterer materialet videre. I de brattere dalsidene, som for eksempel mellom elven oppstrøms
Hyttdalen og Hyttdalen, hadde materialet flere steder rast ut i små jordskred og setninger.
Fryse- og tineprosesser som fører til jordsig i skrånende terreng er vanlig i Foksåvassdraget. I
områder med tynt material dekke, som i Foksådalen, foregår det forvitring i fast fjell. Det forvitrede
materialet blander seg med det allerede tynne materialdekket. Prosessene gir grunnlag for jevnlig
transport av masse ned til elven. Av og til raser det ut soliflusjonsvalker i dalsiden eller det dannes
rasskår som følge av massebevegelse, uten at dette kan knyttes til enkeltformer.
Graden av forvitring i fast fjell er avhengig av bergart og struktur i tillegg til eksponering av fast
fjell i dagen. Foto nr 19 viser frostsprengning i fjellet i 3.Bekkedal. En markert del av materialet i
avsetningen fra 3.Bekkedals utløp kommer fra dette området. Materialet er frigjort som en følge av
frostsprengning i fast fjell.
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Foto nr 37 viser frostsprengning i steiltstående skifer i nedre del av Foksa. Materialet raser direkte
ned til elven. Flere steder, særlig i Øvre del av vassdraget og i sideelvene, går elven stedvis over fast
fjell hvor det også foregår frostsprengning.
I Foksåvassdraget er frostprosessene særlig viktige i og med at frostprengt materiale, jordsig og
annen massebevegelse dominerer som sedimentkilde til elven. Frostprosesser er vanlige i alle
norske høyfjellsområder. Mange høyfjellsvassdrag har større grad av brepåvirkning, mengde
løsmasser eller andre faktorer som fort vil overskygge realitetene i graden av frostprosessenes
betydning. Foksåvassdraget er representativt som dokumentasjon av frostprosessers innvirkning på
sedimentfrigjøring i høyfjellsvassdrag.

VURDERING A V SEDIMENTKILDER
Sedimenttilførsel

Vegetasjonsfrie områder var preget av frostforvitring med ras i dalsidene og blokkmark oppe på
flaten som omkranser Foksådalen. Løse stein ble funnet oppå vegetasjonen flere steder omkring
sidedalene. Disse må ha blitt tilført ved hjelp av vind, snØ eller en kombinasjon av begge. Etterhvert
vil disse småsteinene bli transportert ned til elven og bidra, om enn bare i liten grad,
sedimentasjonsprosessen.
I morenematerialet i dalsidene er både solifluksjon og jordskred en vanlig prosess. Skredområdene
er små og oppstår som en følge av at vannmettet materiale raser ut ved solifluksjon. Områdene er
lokale og endrer seg stadig. Det har liten hensikt å registrere hver av disse. Materialet beveger seg
etterhvert ned til elven som eroderer jevnlig i materialet.
Med økt gradient øker også betydningen av solifluksjon og jordskred som sedimentkilde.
Periglasial aktivitet kombinert med fluvial erosjon er viktig som sedimentkilde i Foksådalens
nedbørfelt. Dette er klart den viktigste prosessen med hensyn til den normale, årlige
sedimenttilførselen til vassdraget.

Sporadisk sedimenttilførsel

Også sporadiske hendelser er viktige for sedimenttilførselen i vassdraget. Dannelsen av avsetningen
ved utløpet av 3. Bekkedal er ikke et resultat av årlige pålagringer og er derfor bare en sporadisk
sedimentkilde. Tilsvarende prosesser kan også ha skjedd ved utløpet av de andre "bekkedalene" selv
om det må ha vært lenge siden og ikke er dokumentert. Dalformen ved sidedalenes innløp i
hoveddalen kan kanskje tyde på det.
Avsetningen ved 3. Bekkedal er ikke nøye undersøkt, og dannelseshistorien må derfor bli
antagelser. Det er imidlertid klart at en uvanlig stor sedimentopplagring i den kunstige dammen ved
Fokstua våren 1997 knytter seg til ny pålagring av materiale på en gammel form ved utløpet av
3.Bekkedal, (se beskrivelse foran). Materialet kommer fra sidedalen og skyldes erosjon i løsmasser
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samt frostsprengning med påfølgende utglidning av fast fjell. Materialet er fraktet til hoveddalen
ved hjelp av snØ og vann. En markert og uvanlig økning i vannføringen ved Foksådammen den
8.juni (4-5 ganger over det normale), med påfølgende rask tilbakegang, kan skyldes at snØ og
materiale fra 3.Bekkedal, midlertidig, helt eller delvis har demmet opp hovedelven inntil
gjennombrudd 8. juni.

GIS SOM INFORMASJONSUNDERLAG
I et lite og særegent vassdrag som Foksådalen vil det være vanskelig å skille ut forskjellige
egenskaper for elvestrekninger ut fra et nasjonalt eller regionalt klassifiseringsmønster. I
nasjonal/regional sammenheng vil en slik klassifisering være interessant fordi det på landsbasis er få
vassdrag som så entydig får tilført materiale på grunn av periglasial aktivitet. For eksempel er
materiale som frigjøres og forflyttes ved frostforvitring og solifluksjon en dominerende
sedimentkilde. Dette gjelder hele vassdraget og det har derfor liten hensikt å lage et kart over type
sedimentkilde.
På sidene 15 og 16 er vassdraget fremstilt digitalt, og tilpasset GIS ved klassifisering av
elvestrekningene. Som bakgrunn er brukt høydegrid lOOxlOO m og N250-basen til Statens Kartverk.
Et par av sidedalene manglet i basen. Disse er digitalisert manuelt. Klassifiseringen er vist på to
kart.
Det første kartet viser elvas løpsmønster og materiale langs elven. Sedimentkilder knyttet til disse
faktorene vil være åpne sår langs elveleie av typen vist på fotoene nr 7 (morenemateriale) og nr 24
(elvemateriale). Slike forhold finnes stedvis langs hele vassdraget og er ikke registrert enkeltvis.
Ved høy vannføring (snøsmelting om våren), vil naturligvis erosjon av denne type ha sitt
maksimum.
Det andre kartet viser former som ikke er fluvialt dannet av elva. Kvartære former avsatt i
forbindelse med innlandsisens avsmelting er delvis tatt med for å gi en helhetlig oversikt over
vassdraget. Sidemorenene langs Fokstumyrin er bare antydet, og er ikke en nøyaktig registrering.
Setet vest for 0ykjesvedalen og ved Kvannsteinen ligger i samme høydenivå som morenen i
3.Bekkedal. Kartet gir god geografisk oversikt over vassdragets utvikling. Over setenivået drenerte
vannet mot øst eller sørøst. Nedenfor setet var dalen under isavsmeltingen et område som lå i kanten
av hovedis-strømmen . I dette nederste området er mektigheten av sedimentdekket større enn
ovenfor, noe som er naturlig sett ut fra hendelsesforløpet under isavsmeltingen. I områder som
ligger i samme høyde som setene, vil det være naturlig å finne sedimentkilder. Morenen ved
3.Bekkedal er viktig fordi den har fungert som sedimentkilde for avsetningen ved 3.Bekkedals
utløp. Morenen ligger i samme høyde som setene.
Kartet viser også områder med registrert aktiv formdannelse av tydelige solifluksjonstunger,
tuemark, frostsprengning i bart fjell og den ferske avsetningen ved 3.Bekkedal. Også avsetningen
ved utløpet av 2.Bekkedal er vist. Kartet viser at solifluksjon er vanlig gjennom hele feltet.
Hoveddalføret har bratte dalsider i Øvre og nedre del, samt nedre/midtre del av alle sidedalene. Dette
med unntak av Hyttdalen som har så liten gradient og ligger så nær vannskillet at den knapt kan
kalles en sidedal.

VIKTIGE IKKE-FLUVIALE FORMER
Morenemateriale i rasvinkel og aktive former i bevegelse ned mot elven
og fungerer som klare sedimentkilder

Målestokk, 1 : 50 000

RESENTE FORMER

KVARTÆRE FORMER

Aktiv formdannelse
•

Solit1uksjonstunger, intakte og utraste

•

Tuemark

•

Frostsprengningsfelt

•

Avsetning ved sidedals utløp

•

Morene nær elveleiet.
Sterkt utsatt for erosjon under snøsmelting.

o

Død i sgroper
sete
Hauger og rygger av sidemorene

Spor etter avsetning ved sidedals utløp

V-FORMETE DALER MED RASSKRÅNING
_

Sidedal
Hoveddal

L0PSM0NSTER, MATERIALE OG SEDIMENTKILDER

Målestokk, 1 : 50 000

ELVENS LØPSMØNSTER

MATERIALE LANGS ELVEN
Sedimentkilde ved høy vannføring,
nonna It bare små mengder sedimenter.

(Indre fargefelt)

_

(Ytre fargefelt)

Definert løp

. . Morenemateriale med solifluksjon og forvitring

Forgreinet løp

. . Forvitringsmateriale fra bart fjell
. . Elvemateriale i dalbunnen
. . Elvemateriale i resente vifter fra sidedalene
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KONKLUSJON
Foksåvassdraget ligger i høyfjellet, med innlandsklima hvor nedbøren om vinteren er liten og
sommertemperaturen er lav. Området er til dels snøfritt i de høyere og vindutsatte områdene. De
morfologiske prosessene foregår først og fremst om våren når temeratursvingningene er størst. Da
forlater frosten bakken og etterlater seg oppbløtt, ustabilt materiale, som igjen gir godt grunnlag for
fluvial erosjon. Samtidig fører snøsmelting til økt vannføring i elva.
Normalt tilføres sedimentene til elven ved periglasial massetransport ned mot elven. Fryse- og
tineprosesser er utbredt over hele vassdraget. Noen steder er det dannet tydelige solifluksjonsvalker og tunger i skråningene. På flate vegetasjonsdekkede fuktige områder ble det registrert
tuemark, og i høyfjellet øverst i vassdraget er det blokkmark. Mye kantet materiale vitner om
frostforvitring. Noen steder er bart fjell eksponert i dagen, andre steder er det dekket av et tynt
materialdekke.
En uvanlig stor sedimentopplagring i en kunstig dam ved Fokstua våren 1997 knytter seg til en
større avsetning av materiale ved utløpet av 3.Bekkedal. Dette skyldes erosjon i en morene samt
frostsprengning i fjellsiden med påfølgende utglidning. Materialet er fraktet ut i hoveddalen fra
sidedalen. En markert og uvanlig økning i vannføringen 8. juni med påfølgende tilbakegang,
skyldes sannsynligvis at snØ og materiale fra 3.Bekkedal, midlertidig, helt eller delvis har demmet
opp hovedelven inntil gjennombrudd 8. juni.
Sedimentpålagringen i Foksådammen viser hvor viktig frostprosesser kan være for sedimentkildene
i et vassdrag. I Foksåvassdraget er det lite av andre former for sedimentkilder. Likevel er
sedimenttilgangen til Foksådammen markert. Dette viser at periglasiale prosesser er viktige som
grunnlag for opphav til sedimentkilder. Foksåvassdraget er representativt for dokumentasjon av
frostprosessers innvirkning på potensielle sedimentkilder i høyfjellsvassdrag som dette.
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