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SAMMENDRAG OG KONKLUSJON
VED ALT. 1-4 I UTBYGGINGSPLANENE

ER DET INGEN INNVENDINGER.

VED EN EVENTUELL OVERFØRING AV GRYTNESELVA TIL MEISALVANNET
MÅ

DET HER UTFØRES EN NÆRMERE UNDERSØKELSE BÅDE FØR OG ETTER

INNGREPET.
Meisal- og Grytnesvassdraget
fjorden og Sunndalsfjorden

er to små vassdrag mellom Eres-

i Møre og Romsdal fylke.

vannet er allerede regulert.

Meisal-

Meisalelva renner fritt ned til

270 m o.h. hvor inntaket til dagens kraftstasjon ligger.
Grytneselva er uregulert.

Det er skissert åtte alternativer

for utbygging hvor alt. 1-4 kun går på inngrep i selve Meisalvassdraget, mens Grytneselva planlegges overført i alt. 5-8.
Grunnfjell med forskjellige gneisbergarter dominerer i feltene.
Hovedstrkretningen

p

bergartene, vest-srvet

- st-nordst,

gir seg tydelige utslag i de store landformene.

De fleste

fjorder og daler har denne retningen eller retning vinkelrett

pa.

I Meisalomr&det

av de hyeste

gjenspeiles strokretningen i utstrekningen

toppene samt retningen

p

elvene.

Isens påvirkning i området er tydelig med bl.a. flere store
botner.

Men ogs? gamle, mer avrundede landformer fra fr

istidene er vanlige.
Området lå utenfor innlandsisen i Yngre Dryas (11 000 - 10 000 år
før nåtid), men var preget av sterk lokalglasiasjon i denne
perioden.

Det finnes ingen markerte avsetninger av løsmateriale

som skyldes stans i innlandsisens tilbaketrekking.

Løsmassene

består i hovedsak av et tynt bunnmorenedekke og relativt store
breelv-

(glasifluvial) avsetninger ned mot fjorden.

Elvene faller bratt ned sidene mot fjordene fra å ha løpt over
flatere omr&der hyere

opp i nedb&rfeltene.

Grytneselva har

skåret seg kraftig ned i løsmasser og har skapt en markert
tilpasningsform mot Eresfjorden.

I sidene av nedskjæringen

foregår det stadig en bevegelse av materiale ned i løpet hvor
det transporteres videre av elva.

Det er av stor interesse å

få studert dette samspillet mellom massebevegelse og elve(fluvial) erosjon og transport nyere
fring

blir gjennomf&rt.

for en eventuell over-

I Meisalelva er nedskjringen

langt

mindre og forholdene her er allerede forandret ved regulering.
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1. INNLEDNING
Denne rapport omhandler geofaglige forhold (berggrunnsgeologi,
geomorfologi/landformer,
geomorfologi)

kvartærgeologi/løsmasser

i Meisalvassdraget.

Ingenidrkontor A/S

p

og fluvial-

Oppdraget er gitt av Hstmark

vegne av Nesset kommunale kraftverk.

2. BELIGGENHET
Meisalvassdraget
Nedborfeltet

ligger i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke.

som er p& 10,3

Sunndalsfjorden med utlp

m,

ligger mellom Eresfjorden og

i Sunndalsfjorden

(fig. l

2).

&

vre

deler av Grytneselva som har utløp i Eresfjorden er dessuten
planlagt overfort

(jfr. kap. 4).

Feltet tilhorer region 39, More og Trondelags kystskogregion,
i den naturgeografiske
ministerrådet

regioninndelingen av Norden

(Nordiska

1984).

3. TIDLIGERE INNGREP
Meisalvannet

(613 m o.h.) er i dag regulert 1,75 m.

Dessuten

er Fressvikelva overført til Kvernselvvannet ved kanal.
renner vannet videre i naturlig bekk til Meisalvannet.

Derfra
Meisal-

elva renner fritt ned til ca. 270 m o.h., og går så i rør ned til
den gamle kraftstasjonen ved Meisal.
Nær utløpet av Fressvikelva i Sunndalsfjorden er det et stort
massetak.

Herfra går det traktorvei opp til Meisalvannet.

Rundt vannet ligger det nærmere 40 hytter.

«aaiasw58

0

0
0

N
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Sunndalsfjorden

Molde

Eresf jorden

Sunndalsøra

Åndalsnes
0

Fig. 1. Meisalvassdragets

beliggenhet.
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4. UTBYGGINGSPLANER
Hstmarks

Ingeniorkontor har fremlagt 8 alternativer for bedre

utnyttelse av kraftpotensialet i Meisalvassdraget.

Disse er:

1. Damreparasjon uten stasjonsendring.
2 • Alt. 1 + HRV 1 mopp.

3 . Alt. 1 + Ny stasjon - full fallhoyde.

4 . Alt. 3 + HRV 1 mopp.
5 . Alt. 3 + Grytneselva overfrt.
6 • Alt. 5 + HRV 1 mopp.
7 . Alt. 6 + LRV 1,75 m ned.
8.

Alt. 6 + LRV 3,0 m ned.

Alternativ 1-4 går kun på mindre inngrep i selve Meisalvassdraget.

I alternativene 5-8 er 4,5 km

store nedbrfelt
(fig. 2).

tenkt overfrt

av Grytneselvas 8,2 km

ved tunnel til Meisalvannet

Alternativene 7 og 8 innebærer de største reguleringer.

Ved alternativ 7 vil det bli en totalregulering av Meisalvannet
på 4,5 m og ved alternativ 8 på 5,75 m.

5. BERGGRUNNSGEOLOGI
Meisalvassdraget har bergarter av prekambrisk alder, dvs.
grunnfjell.
dominerer.

Det ligger i et område hvor forskjellige gneiser
Den vestre delen av nedbørfeltet består av bånd-

gneis og glimrnergneis.

Resten har gneis av granittisk sammen-

setning som er mest vanlig i hele det vestnorske grunnfjellsområdet (Sigmond, Gustavson

&

Roberts 1984).

Bergartene ble bare i mindre grad påvirket under den kaledonske
fjellkjedefoldingen.
stnordst,

Den tydelige strkretningen,

er imidlertid av kaledonsk opprinnelse.
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Fig. 2. Utsnitt av kartbladene 1320 I Tingvoll, 1320 II Eresfjord,
1420 III Sunndalsøra og 1420 IV Stangvik i NGU's M 711-kartserie.
Forminsket til målestokk 1:75 000.
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6. GEOMORFOLOGI - STORFORMER
Bergartenes strkretning

gir seg tydelige utslag i Nordvest-

landets store landformer.

Fjordenes og dalenes retning er

ganske ensartet, enten vestsørvest - østnordøst eller på tvers
av denne.

En tredje retning som også gjør seg gjeldende er

rett nord - sør.
I området mellom Eresfjorden og Sunndalsfjorden,
på tvers av bergartenes strkretning,
østnordøst utpreget

(fig. 2).

som har retning

er retningen vestsørvest -

Spesielt tydelig er utstrekningen

av de høyeste fjellene, Blåfjell - Langfjellet - Hghaugen

oq

Prestaksla - Middagshaugen - Storhaugen - Litlehaugen - Eidshaugen.

Dessuten renner de fleste elver/bekker i denne ret-

ningen.
Den glasiale påvirkningen i området er tydelig.
dette en rekke store botner hvor Sandviksbotn

Spesielt gjelder

(foto 1) som utgjør

øvre del av Grytneselvas nedbørfelt, står i en særstilling.
Også arvede trekk fra før istidene, dvs. landformer i tilknytning til den paleiske overflaten, er tydelige.
store flaten nedenfor Sandviksbotn
av den paleiske overflaten.

F.eks. må den

(foto 2) regnes som en del

Morene og glasifluvialt materiale

som siden er avsatt her, har kun hatt en utjevnende effekt på
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Fig. 3. Skjematisk lengdeprofil av en fjord og fjorddal.

Fra Gjessing (1978).

-

landoverflaten.
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Grytneselva har gravd seg ned i løsmaterialet

og danner ned mot Eresfjorden en trang V-dal (foto 3).

En slik

tilpasningsform er typisk langsetter en fjord og fjorddal
(fig. 3) .

7. KVARTERGEOLOGI
Under maksimal nedisning under siste istid nådde innlandsisen
fra Norge ut mot dyphavet utenfor shelfen.

Isen trakk seg til-

bake fra de lavere partier av Møre og Romsdal-kysten for rundt
12 000 år siden (Mangerud et al. 1979).

Dette markerer

begynnelsen på den endelige avsmelting av innlandsisen over
Midt-Norge

(Sollid

Tilbaketrekkingen

&

Reite 1983).

var ikke jevn, men avbrutt av kortere eller

lengre stopp eller endog framrykkinger av brefronten.

Materiale

som ble ført fram til brefronten og avsatt her, kunne bygge seg
opp til store israndavsetninger dersom isfronten stod omtrent
stille over noe tid.

De mest markerte av slike avsetninger er

datert til perioden Yngre Dryas, 10 000 - 11 000 år før nåtid.
Nordvestlandet er preget av stort relieff og brestrmmen

ble

hele tida sterkt styrt av de dype dalene og fjordene (fig. 3).
De hyeste

toppene er preget av en kraftig frostforvitring, og

det er mulig at disse stod opp som nunatakker over innlandsisen
under siste istid (Sollid

&

Sorbel 1979).

I Yngre Dryas var brefronten lokalisert øst for Meisal.

Området

lå m.a.o. utenfor innlandsisen allerede for 11 000 år siden.
Det finnes ingen tydelige spor etter randavsetninger
landsisen i området.
bunnmorenedekke.

fra inn-

Løsmassene består i hovedsak av et tynt

Ned mot fjorden komme.r det i tillegg relativt

store avsetninger av glasifluvialt materiale

(foto 3).

-

Under klimaforverringen

7 -

i Yngre Dryas var det en sterk lokal-

glasiasjon utenfor innlandsisen.

Det finnes derfor en rekke

mindre morener fra lokale botnbreer, f.eks. i Blåfjellområdet
(foto 1).

I Meisalvassdragets

nedbørfelt finnes det i dag

ingen breer.

8. FLUVIALGEOMORFOLOGI
Elvene i feltet er både i regional og nasjonal sammenheng små
med begrensede nedbørfelt

(fig. 2).

De har en retning som

stemmer overens med berggrunnens strkretning.

Fra et nivå

på rundt 700 m o.h. for Grytneselva og 600 m o.h. for Meisalelva faller de bratt ned mot fjorden.
Grytneselva

vre

del av Grytneselvas nedbdrfelt utgjores av den store

botnen mellom Blåfjell og Vardefjellet
botnen er det flere små, grunne tjern.

(foto 1).

I bunnen av

I tjerna har elva bygd

ut små vifter og nærmest fylt igjen noen av tjerna.

Mellom

tjerna renner elva stort sett over bart berg eller med et tynt
dekke av blokkrik morene i lopet.
Nedenfor botnen åpner landskapet seg (foto 2).
med grovt materiale

Elva går her

(bunnmorene) i løpet utenom i enkelte små

partier hvor den selv har lagt opp finere materiale
grus).

Lopet er her delt av vegetasjonsdekkede

(sand og

banker.

Der gradienten på flata Øker, har elva erodert seg ned i løsmaterialet.

Flere steder kan man her se gamle nivåer nede i

nedskjæringen
steiner i lpet

(foto 4).

En viss antydning til imbrikering av

tyder pa noe bevegelse av materiale.

Videre ned mot fjorden har elva skåret seg kraftig ned (foto 3).
I sidene av nedskjæringen er det en rekke av store og små

-

raviner.
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Flere av disse er aktive i dag.

Dvs. at Grytneselva

i perioder kan bli tilført relativt store mengder materiale som
transporteres videre nedover.
Ved utl@pet i Eresfjorden har elva bygd opp ei lita vifte av
materiale som den har erodert lenger oppe i nedskjæringen.
Fordi fjorden blir dyp umiddelbart utenfor utlpet,

har ikke

elva noe tydelig delta.
Meisalelva

Meisalelva kommer fra Meisalvannet
Inntaket til dagens kraftstasjon

som allerede er regulert.

ligger ca. 270 m o.h. slik at

i den ovre del renner elva i sitt eget lop.
Elva har stort sett over hele strekningen skåret seg ned i
løsmassene

(foto 5) til bart berg.

Materialdekket er imidler-

tid relativt tynt slik at det aldri blir samme dimensjon på
nedskjæringen som i Grytneselva.
I sidene av nedskjæringen foregår det tydelig en viss massebevegelse

(foto 5).

Selv om elva kan få tilført materiale på

denne måten er det trolig lite materiale som transporteres
langt nedover.

Dette skyldes at ved reguleringen av Meisal-

vannet unngås de store vannføringene.

Dagens materialtransport

i Meisalelva må derfor antas som ubetydelig.

-

9 -

9. VURDERING
Geerelt

I forbindelse med det naturvitenskapelige
for Verneplan III for vassdrag

vurderingsarbeidet

(Norges Offentlige Utredninger

1983), ble det satt opp en rekke verdikriterier.
rrende

konsesjonssknader

Spesielt er referanseviktige.

Utfra

Også ved-

f6lges gjerne samme vurderingsmate.

og typeverdikriteriene

geofaglige verneinteresser

trukket fram som
ble det særskilt

bemerket som viktig å finne fram til
1) et utvalg av former og avsetninger

hvis dannelse er

avsluttet,
2) et utvalg av prosesser
medfører

transport

tilhrende

som er aktive i nåtiden, som

av materiale

og utvikling

av de

formene.

Spesielt

Grytneselvas

nedskjæring

svært godt utviklet.
aktive raviner.

nedskjæring

I sidene av nedskjæringen

og

i dette feltet må derfor sies å ha fluvial-

interesse.

representerer

er imidlertid

er

finnes flere

Samspillet mellom skr@ningsprosesser

fluviale prosesser
geomorfologisk

i løsmassene ned mot Eresfjorden

Den landformtype

som Grytneselvas

(tilpasningsform mot Eresfjorden),

typisk langsetter de fleste fjorder og fjorddaler

på Vestlandet.
Meisal- og Grytnesvassdragene
dessuten allerede regulert.

er svært små.

Meisalvannet

er

Når det gjelder de fleste kriteriene,

kommer begge elvene relativt langt ned i forhold til andre vassdrag i fylket eller regionen.
fram Driva og Rauma.
fjordarm,

for vassdrag

å trekke

Selv om disse har utløp innerst i en

ivaretar de interessene

i Meisalområdet.
versiell

F.eks. er det nærliggende

som man i tilfelle kan finne

Også i Samlet Plan-prosjektet

1984) ble Meisalutbyggingen

i naturvernsammenheng.

(Samla plan

funnet lite kontro-

- 10
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Foto 1. Sandviksbotnen mellom Blåfjell (til venstre), Vardefjellet

(rett fram) og Grønaksla (til hyre).

.,..----'I\....:...
,

a,

:-'..,..!f':.;;'---_.,,.,,.-

Foto 2. Utsikt over flaten nedenfor Sandviksbotn.
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høyre.

.. ,.,-,..._

•.

¥

.,

---

,·

·p

.....

,..

5 z.

e ,..,_

Foto 3. Grytneselvas nedskjæring mot Eresfjorden.
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Foto 4. Grytneselva ovenfor nedskjæringen

Foto 5. Meisalelva høyt oppe.

i foto 3.
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