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FORORD

I forbindelse med Glommens og Laagens Brukseierforenings

søknad om ytterligere  regulering av Nedre  Heimdalsvatn  i

Vinstravassdraget  har Kontaktutvalget  for vassdragsreguler-

inger forestått  geomorfologisk  befaring.  Det vises her

til kunngj@iring fra NVE-Vassdragsdirektoratet  av 27.6.1975.

Senere er planleggingen  blitt utvidet  til å omfatte  alternativ

overføring  av vann  fra Nedre Heimdalsvatn til Vinsteren,

kunngjøring av 15.9.1977.  Disse forhold er ikke vurdert  i

denne rapport.

Ved omtalen av området  er benyttet NGO's kart  1:100 000

Sjodalen.

Befaringen ble utfort  6.-8.9. 1977.  Denne og utarbeidelsen

av rapporten er i sin helhet bekostet  av konsesjonssøkeren.

Oslo,  januar 1979

Per E. Faugli



1.

BELIGGENHET  OG REGULERINGER

Det berørte området  ligger i sin helhet  i Heimdalen,  Oppland,

fig. l.  Dalen og det tilgrensede nedborfelt  ligger st  for

riksveien over Valdresflya  og nord over Vinstravassdraget

med Vinstervatn,  fig. 1.  Det tilhører Øst-Jotunheimen.

Nedre Heimdalsvatn  (1053 m o.h.) er i dag regulert ved  senkning

2,2 m.  Ut over dette er det ikke inngrep  i delfeltet.  Unntak

fra dette  er vanninntaket  og vei til vannets  syd&stre hjrne.

Dalen er øst-vest orientert  og det aktuelle dalområdet  er ca.

18 km langt.  Nedenfor  dammen til Nedre Heimdalsvatn  er elva

regulert.  Oppstrms  dammen utgjr  delfeltet  126 km,fig. 2.

Norges almenvitenskapelige  forskningsråd  har en feltstasjon

liggende ved Øvre Heimdalsvatn  (1086 m o.h.).  Denne ble bl.a.

benyttet  av IBP-prosjektet  (International Biological  Program)

fra 1969 til 1974.  Stasjonen disponeres  i dag av Universitetet

i Oslo ved  Zoologisk museum.

Det søkes nå om tillatelse  tilåregulere Nedre Heimdalsvatn

ytterligere med oppdemming maksimalt  10 m og en mindre  senkning.
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4.

GEOLOGI

Heimdalen  tilhører  berggrunngeologisk  Jotun-  Valdres  dekke-

komplekset.  Mesteparten  av  området  består  av  basiske  dyp-

eruptiver  tilhirende  det  ivre  jotundekket.  Bergarten  er i

nord  gabbroid  mens  den isør  utgjøres  av  gneisser.  Vest  for

Øvre  Heimdalsvatn  får  en  innslag  av  prekambrisk  sandstein

( Skjeseth & Kloster  1978)  .  Denne  ligger  under  jotundekket  som

her  er  erodert.  Sandsteinen  er  metamorfisert.

Dekke-  komplekset  har i årtier  vært i faglig  fokus.  Det  pågår

fortsatt  intensive  studier  for  klarlegge  dets  sammensetning

og  strukturelle  forhold  og  utvikling.

GEOMORFOLOGI

Heimdalen  ligger  i  en  overgangssone  mellom  Jotunheimen,  med

alpine  former  i  vest  og  viddeområdene iøst  med  tydelige

paleiske  trekk.  Dalen  er  tydelig  glasialt  utformet  av  bre-

utlpere  fra  Jotunheimen,  fig.  3.

Av  fig.  4  sees  et  anlegg  av  en  paleisk  ( pre-  kvartær)  dal  i

området.  Dennes  dalbunn  ligger  betydelig  høyere  enn  dagens.

Jotunheimen  var  et  glasiasjonssenter  under  siste  istid.  En

rekke  isstrommer  beveget  seg  østover.  Ut  Leirungsdalen  gikk

det  en  strre  utloper,  som  antagelig  delte  seg.  En  del  gikk

nordover  mot  Gjendebreen,  mens  den  største  fortsatte  østover

og  ut  Heimdalen  ( Garnes  1975)  .

Det  er  uklart  hvor  isdelet  var  under  kvartærtiden  eksakt  i

Øst-  Jotunheimen.  Det  antas  av  flere  at  det  kan  ha  vært  flere

lokale  sentra  med  breutlopere  ( Vorren  1977)  .  Dette  kan  synes

naturlig  i  istidens  avsluttende  fase.  Et  av  disse  kan  ha  hatt
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beliggenhet  i hyfjellet  mellom Bygdin og Gjende.  gs&  pa

denne  tid var brestrommen ut Heimdalen betydelig  (Garnes 1975) ..

Dalens  forløp er eiendommelig.  Dette skyldes at brestrømmer har

funnet en rekke pass de har  tatt veien ut av dalen.  Over mot

Vinstrivassdraget  er det flere slike ned mot  1100 m o.h.  Alle

passpunktene  finnes i syd, mens dagens  løp går nordover  til

samlp  med  Sikkelsdalen ved Akremoen.

Helt vest  i Heimdalen  er dddisformer typiske med  terrasser,

eskere og grytehull.  På nordsida ved vre  Heimdalsvatn  er det

glasifluvialt materiale, mens morene  dominerer  pa sydsiden.

Nedover mot Nedre Heimdalsvatn  består dalbunnen  av bunnmorene-

materiale,  fig. 3.  Da breen  i sin siste fase her var  stagner-

ende, har dette gitt en ujevn overflate med  en rekke haugete

formasjoner.  Denne  type finnes i det vestligste  nærområde  til

Nedre Heimdalsvatn.  Ved den planlagte  regulering vil en del

av dette området bli utsatt  for erosjon og deler av området

vil bli delagt.

Nordvest  for VeslhØ  (1421 m o.h.) og ned mot Nedre Heimdals-

vatn er det store moreneavsetninger  i dalsida.  Disse  lateral-

avsetningene  når opp til 1150 m o.h.  Overflateavrenningen  har

ravinert disse og utviklet et interessant landskap.  Ravinene

er store i utstrekning  og kan være meget  dype.  Det rennende

vann har medført  en betydelig bunntransport  av materiale.  Dette

er akkumulert  i strandsonen.  Deler av disse avsetninger vil

bli utsatt for Økende erosjon pga. ny Økt regulering.  Lignende

avsetninger  sees ikke andre steder oppstrms  i dalen.  Smelte-

vannskanaler  sees også.

Nordre dalside  er ved det nedre vannet  preget  av lite løsmasser.

Elvene Neveråi  og Krossnesåi  har dannet deltaer,  fig. 5.  Disse

formasjonene vil bli Ødelagt hvis  tillatelse  for regulering

blir gitt.  Videre nedover dreier dalen mot  nord, men beholder

sitt typiske U-formede tverrprofil.
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Elva i dalen fra vannskillet  i vest til innlp  Nedre Heimdals-

vatn er ikke spesiell.  Den er bunntransportførende  og har

erodert  i de kvartære avsetningene.  Lopssystemet  vil bli

forstyrret ved innløpet, men dette har  ingen faglig konsekvens.
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KONKLUSJON

Nedre Heimdalen med  tilliggende delfelt har en interessant

geomorfologisk  utvikling.  Dalen  tilhører faglig Øst-Jotunheimen.

Isolert sett vil  ingen faglige lokaliteter av verneverdig

karakter bli berirt.  Imidlertid vil dalbunnen ved  innl@pet

til Nedre Heimdalsvatn  bli delagt  hvis vannet  tillates regu-

lert.  Dette området består  av kvartære  løsmasser.  Dette må

registreres  i tolkningen av Øst-Jotunheimens  kvartære historie

slik at dets faglige  innhold ikke blir ødelagt.  Kartlegging

av overflateformene og av avsetningenes  sammensetning er nød-

vendig  for&kunne nytte området.

Dette må da inngå i konsesjonsbetingelsene.  Ut over dette

har en ingen innvendinger mot  den søkte regulering.
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