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FORORD

Joravassdraget

ligger i Dovre og Lesja kommuner i Oppland

fylke og drenerer fjellområder innenfor Dovrefjell og Dalsiden statsalmenninger.
En del av nedbørfeltet inngår i Dovrefjell Nasjonalpark.
Det militære skytefeltet på Hjerkinn omfatter også deler av
nedbrfeltet.
I den foreliggende rapporten er det lagt hovedvekt på de
omr&dene

p

Snhetta

og i Grondalen som er mest interessante

i fluvialgeomorfologisk

sammenheng.

Siden Snøhetta og Svånå-

tindene med de recente breene betraktes som en geomorfologisk
enhet, er de områdene av Snøhetta som drenerer til Driva også
inkludert i rapporten.
Rapporten er basert p& feltunderskelser
i august 1978.
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1. GEOMORFOLOGI

- STORFORMER

De store trekk i landskapet innenfor Joravassdragets
felt domineres

av tertiære paleiske landformer som er gjennom-

skåret av yngre glasialutformede
De paleiske

nedbr-

daler og botner.

formene antas å være utformet av flatedannende

forvitrings-

og transportprosesser

i et varmere klima

(Gjessing

1967).

Snøhetta-massivet

rager opp over områdene omkring som rest-

fjell i det tertiære viddelandskapet.
ingene opp mot fjellhydene,

De lange slake skrån-

flyene, er et serlig markert

element i landskapet.
De paleiske dalene er åpne, vide former.

Sannsynligvis

har

de tertiære anleggene vært bestemmende for hvor breerosjonen
i kvartærtiden

har vært mest intensiv.

Der hvor store bre-

strimmer har beveget seg gjennom omr&der med hyt
har breerosjonen
Joravassdragets

relieff,

vært særlig intens.
to hoveddaler Svartdalen og Grøndalen har

stedvis U-profil, men er svært åpne og vide og har sannsynligvis fått sin hovedform
Svartdalen

i tertiær tid.

forgrenes ved Nysetri i Skamsdalen

nord og i en vestlig, gjennomgående
vannskillet

som løper mot

dal som fortsetter over

ved Gautsj.

Skamsdalen har ingen markert dalende, men går gradvis over i
viddelandskapet.
Grøndalen

er en gjennomgående

ved Maribu.

dal som munner ut i Svånådalen

Svånådalen er svært vid i de nedre deler, men

bærer i de øvre delene mer pregaviserosjonens

omforming.
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Opp mot Snøhetta forgrenes hoveddalen i to hengende daler,
Veslestyggsvånådalen og Storstyggsvånådalen.
dalen er overfordypet av glasial erosjon.

Innsjøen Svånådals-

vatn demmes opp av en bergterskel 1500 m o.h.
lopende med overlpspass

VeslestyggsvånåDalen er gjennom-

over mot Langvassdalen og Kjelsung-

dalen.
Storstyggsvånådalen er sammensatt av en åpen, vid, hoveddal
med flere mindre sidedaler som henger mot hoveddalen.

Hoved-

dalen er overfordypet og oppfylt av to innsjøer, yste og
heimste Storstyggesv&n&dalstjrn.

Sidedalene har botnform.

-

4

-

I de hoyereliggende deler av nedbrfeltet,

rundt Svn%tindene

og Snøhetta, består berggrunnen av eokambrisk sparagmitt (3).
Sparagmitt er en feltspatfrende

sandstein.

I Snohetta-

området har bergarten en høy grad av metamorfose og sandsteinstrukturen er utvisket.

Bjørlykke

(1905) beskriver bergarten

ved Istjern som lys, grågrønnlig tykkskifrig, og rik på små
muskovittskjell.
glans.

Bergarten fører også små sorte korn av jern-

Enhetene Kvitvola - Muen (6) og Sollia (7) består også

av sparagmittbergarter.
Trondhjemsfeltets
i sor og st.

bergarter grenser opp mot sparagmittområdet

Guezou (1978) har skilt ut Anbergshokomplekset

(2) som en egen formasjon som danner en strukturell overgangssone mellom bunngneisen i vest og Trondhjemsfeltet.

Trondhjems-

dekket (4) består av metamorfe sedimentære og vulkanske bergarter.

De sentrale deler av det sørlige Trondhjemsfeltet

sammensatt av skifere som inngår i Gulagruppen
vinduet (8) består av grunnfjell.

(5).

er

Atnsj-
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3. KVARTERE LØSMASSER
Kvartærgeologien
Sollid

&

sørbel

i området er beskrevet av Sollid (1974) og
(1982).

Bergoverflaten er stort sett dekket

av løse avleiringer, men tykkelsen på dekket varierer fra
sted til sted.
En del større israndavsetninger er av preboreal alder.

Ved

søndre Grøna bro finnes markerte avsetninger fra en brestrm
som beveget seg nord@st etter Grondalen.

Flere bresjniv

er

synlig i avsetningene.
Langranden er navnet på en yngre avsetning som krysser tvers
over dalen srvest

i Grondalen.

Bandranden øverst i Grøndalen er en preboreal moreneavsetning,
avsatt av en breutlpper fra innlandsisen som trengte inn i
Svånådalen fra øst.

I Svartdalen finnes israndmorener og

drumliner avsatt av en bre som trengte inn fra sør.
Israndavsetningene danner viktige materialkilder
recente fluviale sedimenttransporten.

for den

Der hvor hovedelvene

skjærer gjennom løsavsetninger, er det erodert vekk betydelige
materialmengder.

- 7 -

NEDBØR

TEMPERATUR

'c

100mm

12

6

80

-2

60

-10

40

-18

' 20

JF

MAM

J

JASON

0
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HYDROLOGI

Avløpet i Joravassdraget registreres på to vannmerker som
ble opprettet i 1967, VM 1663 og VM 1664, fig. 4.
VM 1663 registrerer avrenningen fra et areal på 463 km2 og
dekker dermed 94% av det totale nedbørfeltet.
Store deler av nedbørfeltet ligger over skoggrensen.
Gottschalks

(1978) inndeling av avrenningsregimer

Etter

i Norden

kan Joras hydrologiske regime karakteriseres som en ekstrem
variant av et høyfjellsregime.

Bresmeltingen i sommermånedene

medfører at de høyeste gjennomsnittlige månedsavløpene inn-
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treffer i mai, juni og juli.

Lavvannsperioden opptrer om

vinteren, i februar og mars (fig. 5).
Den største vannføring som er registrert ved VM 1663 inntraff
i 1972 og var på 168,5 m3/s.
1967-79 var 12,5 m?/s.

Midlere årsavløp i perioden

Avlopet ved VM 1663 i månedene mai -

oktober 1978 er vist i figur 6.

Feltet ble besøkt i

begynnelsen av august da vannføringen var under middelet
for året.
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Fig. 5. Max, min og midlere månedsavløp ved VM 1663.
X er årlig middelvannføring.
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BREENE PÅ SNØHETTA OG SVANAT INDENE

6.

i

Joras og 2,32 km

Ziegler
enheter,

og
bre-

med lengde 0,3 - 2,0 km, og

0,13 og 1,26 km

hyt,

ligger

Etter strem

fordelt på 8 forskjellige

alle små botnbreer

arealer mellom

hvor 1,5 km

i Drivas nedborfelt.

(1969) er arealene

forholdsvis

m

i alt et areal pa 3,82

Breene dekker

2

(tabell 2).

Breene ligger

er 1705 m o.h.

middelhoyden

Den storste

breen ligger ved Istjern, og er 2,0 km lang, fig. 7 g
fronten

ligger 1630 m o.h., og det høyeste

Store endemorener

foran brefrontene

punktet

S.

2030 m o.h.

viser at breen tidligere

hadde en større utbredelse.

I Jotunheimen

er mange av de

ytterste

i tilknytning

til klimaforver-

ringene

endemorenene
rundt 1750.

dannet

Mye tyder på at endemorenene

til Snhettas

breer kan være av yngre dato, jfr. fig. 7 og 8.
Den

stligste

i fig. 9.
botnform

av breene

i Storstyggesvånådalen

Denne breen har en mer karakteristisk

er vist
avrundet

enn breen ved Istjern.

Tabell 2. Lengde og areal for breene i Jora og Drivas nedbørfelter.
Jora
Nr.
Lengde km
2
Areal km

Driva

1

2

3

5

6

7

8

0,3

1,l

1,1

2,0

1,0

1,7

0,4

,14

0,73

0,63

1, 26

0,23

0,7

0, 13

Nr. refererer til breatlas av Østrem

&

Bre-

Ziegler

(1969).
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tin...."t>

Fig. 7. Breen ved Istjern (bre nr. 5, Driva) i 1948.
Copyright Normanns kunstforlag.

1T-:

Fig. 8. Breen ved Istjern i 1978.
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Fig. 9. Botnbre i Storstyggsvånådalen (bre nr. 2, Jora).
Ablasjonskjegler er synlige på breoverflaten.
Vatn på kote 1525 i forgrunnen.
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7. GLASIAL SEDIMENTPRODUKSJON
Recente breer som eroderer i sparagrnittbergarter er forholdsvis sjeldent i Norge.

Sedimentasjonsforholdene

og sedimentenes

sammensetning ble derfor undersøkt nærmere for noen utvalgte
breer.
Små botnsjøer danner naturlige sedimentasjonsbasseng
breene.

foran

Den overveiende andel av breenes materialproduksjon

sedimenteres her.
Det forrevne blokkhavet som omgir breene gir dårlige betingelser
for lopsdannelse.
sporadisk i lop.
fringskurver

Smeltevannet fra breene drenerer bare
Det er derfor ikke mulig & etablere vann-

og bestemme transporten ved målinger av konsen-

trasjoner av suspendert materiale.
innsjenes

Under slike forhold kan

bunnsedimenter gi alternativ informasjon om sedi-

mentproduksjonen.
Det ble tatt opp 11 bunnprøver fra ulike lokaliteter i Istjern,
Heimste Storstyggsvånådalsvatn
kote 1525, se fig. 10.

Samtidig ble vanntemperaturen

flaten og siktedypet målt.
noen få loddskudd.

og den glasiale innsjøen på

Dybdeforholdene ble undersøkt med

Måleresultatene

er samlet i tabell 3 sammen

med beregnede kornfordelingsparametere
er forholdsvis grunne.

i over-

for bunnprovene.

Sjene

Målingene viser dybder fra 4 til 14 m.

Sedimentene fra breene danner sannsynligvis et sammenhengende
dekke som overlagrer alle ujevnheter.
I vannet på kote 1525 som ligger tett oppunder breen, ble
overflatetemperaturen

malt til

enn i de andre innsjøene.

4,2c.

Dette er langt lavere

Sannsynligvis har det sammenheng

med at vannmassene spres på forskjellig måte.
langt strre

Istjern har et

volum og en stirre teoretisk oppholdstid p% de

- 14 -

Tabell 3. Målinger av siktedyp, vanntemperatur, midlere korndiameter
og sortering (Folk og Ward 1957) og dybdeforhold i de
glasiale innsjøene ved Svånåtindene og Snøhetta.

Prøvenr.
Siktedyp m
Vanntemperatur

Pc

Mz

1

Dy

m

TJERN Pi
KOTE 1525

Tjern på
kote 1525
2
l
3
0,60
4,2
5,26 6,3 6, 46
2,13 1,58 1,5
7
11
4

Heimste Storstyggesvånådalstjern
5
6
7
1,47
9,4
3,7 6,26 6,4
1,77 2,50 2,42
7
4
10

%r

I

I

.,-,

{9

l

·

,

• ,

9

11

10

8,3
5,75 7,14 6,38
2,28 2,64 2,45
14
8
4

•

'-'

10e

\

I

0

l STJERN

I

o2

1le

STORSTYGGESVÅNÅDALSTJIRN

0.

Fig..

fI

I

O

HIIMSTf

8
1,16
8,5
7,6
1,68
9

-2
&
t

• 1

Istjern

.5

1. kur

10. Provelokaliteter i de undersøkte innsjøene.
10 m koten er antydet.

gjennomstrømmende vannmassene enn innsjøen på kote 1525.
Overflatevannet

får tid til å varmes opp ved konveksjon og

stråling slik at temperaturen i perioden blir høyere.
sedimentpartiklene
tetthetsforskjellen

Når

også får tid til å sedimentere ut, kan
bli så stor at det får innvirkning på

- 16 -

Heiroste Storstyggesvånådalsvatn
nr. 2 og bre nr. 3.

tilføres materiale fra bre

Siden sedimentene passerer andre inn-

sjøer, må det antas at de grove fraksjonene ikke tilføres
fra noen av breene under den nåværende tilstanden.

Det store

innslaget av sandfraksjoner i prøve 1 fig. 12 skyldes antagelig erosjon i moreneavsetninger

nær sjøen.

De øvrige prøvene

er svært like med midlere korndiameter 6,2 og 6,4 •
De kumulative kornfordelingskurvene
uregelmessig sedimentasjonsforlØp

fra Istjern viser et
(fig. 13).

Sedimentene lengst

fra breen har et større innslag av sandfraksjoner enn de lenger
inne.

De grove fraksjonene kan ha blitt sedimentert da breen

lå i en mer fremskreden posisjon for 30-40 år siden.

mm
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Lokalitetene 1 og 2 som ligger nærmest breen under den
nåværende tilstand, inneholder overveiende finmateriale som
er sedimentert under dagens forhold.

Et relativt stort leir-

innhold (ca. 15-20%) synes å være et gjennomgående trekk ved
alle prøvene fra Istjern.
Morenematerialet fra bre nr. 1, Jora og bre nr. 5, Driva
(jfr. tabell 2), ble undersøkt ved kornfordelingsanalyser.
Analysene ble gjennomført på materiale mindre enn 32 mm.
Som det fremgår av fotografiene (fig. 7) er morenematerialet
sammensatt av kantete og grove blokker.

Totalt sett er bare

mindre andeler under 32 mm.
Materialet i disse fraksjonene skiller seg imidlertid ikke i
særlig grad fra hva som er vanlig for morenemateriale
Provene er drlig
0,41.

sortert,

0, = 3,05 0g

Det er svært lite finfraksjoner.

mm i morene ved Istjern (fig. 14).

2,83, M,

=

0,l og

4-10% er under 0,063

.2s
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for moreneprøver fra bre nr. l,
Jora og bre nr. 5, Driva.
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Under forutsetning av at de rytmiske lamineringene som ble
observert i bunnsedimentene på vatn 1525 representerer årsvarv, kan det stilles opp et anslag over størrelsesorden på
breens årlige sedimentproduksjon.
3 mm tykt.

Det største varvet var ca.

Hvis dette ansees som representativt for sedimenta-

sjonen i sjøen, gir det et totaltall på ca. 240 t/år.
Fordelt over hele breens areal tilsvarer dette en spesifikk
sedimentproduksjon

av suspensjonsmateriale

på ca. 340 t/.

Hertil kommer en ukjent mengde som har passert gjennom sjøen.
Breens materialproduksjon

i et maksimalår kan altså ligge

rundt 400 t/km/ar.
Dette er omtrent samme størrelsesorden som Norges vassdragsog elektrisitetsvesen
(Østrem 1975).

har målt for Vesledalsbreen og Hgtuvbre
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8. FLUVIAL EROSJON I KVARTÆRE LØSMASSER
STREKNINGEN BANDRANDEN - SNDRE

GRNA

BRU

Mellom søndre Grøna bru og midtre Grona bru skjerer Gronas
hovedløp gjennom en stor israndavsetning.
Kornfordelingsanalysene i fig. 15 viser løsmassenes sammensetning.

Materialet i prøve A er dårlig sortert med et stort

innslag av sandfraksjoner.
50% av materialet i prøve C ligger mellom 1 mm og 0,063 mm.
Forøvrig består materialet av grov sand og grus.

Prøve Ber

noe bedre sortert og viser et større innslag av sandfraksjoner.
Over 90% av denne prøven ligger her mellom 1 mm og 0,063 mm.
Det store innholdet av sandfraksjoner synes å være et gjennomgående trekk ved avsetningene.

Større steiner og blokker

forekommer også hyppig, selv om de ikke er representert i
prøvene.
.083

.25

mm

18.

1.

64,

.

99
97

A

Fig. 15.

9o

8

Materialprøver fra israndavsetninger i Grøndalen.
A. lok. E5, B. lok. E6,
C. lok. E4.
Lokalitetsangivelse i fig. 28.
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Grona har i tidens lop skaret seg ned gjennom israndavsetningene og transportert vekk betydelige mengder.

I fig. 16

er det fremstilt skjematisk hvordan elven Kan tenkes å ha
erodert de stein- og blokkholdige
Fase l illustrerer

situasjonen

massene.

like etter istiden.

trukket seg tilbake fra området og avsetningene
nert for fluvial erosjon.

Breen har

ligger ekspo-

Muligens demmer løsmassene opp en

innsjø under denne fasen.
I den påfølgende

periode foregikk det sannsynligvis

senkning av løpet med utforming av en V-dal.
at en slik V-form skal opprettholdes
eroderer ved undergraving
Når elven undergraver

prosesser,

er at materialet

for

som elven

av skråningene kan føres videre.

og materialet

er proporsjonal

Siden materialet

Betingelsen

skråninger som står i kontakt med løpet,

initieres massebevegelse
Aktiviteten

en vertikal

tilfres

raser ned i elveløpet.

med vannføringenes

elvelpet

størrelse.

av utenforliggende

er det ikke alltid at materialet

kan bringes videre

i transport.
I tidens løp vil store blokker og steinfraksjoner
ikke har kompetanse

som elven

til & fore videre, hopes opp i lpet

skjerme for en videre nedskjæring.

og

Hvor raskt en slik situa-

sjon kan inntreffe, og hvor mye materiale
løpet, er avhengig av konsentrasjonen

som blir liggende i

av stein og blokker i

moreneavsetningene.
Etter hvert som den vertikale
sontale erosjonen dominere.
parallelt med seg selv.

senkningen avtar, vil den horiSkråningene

Det vil dannes åpne erosjonsplatt-

former p& hver side av elvelopet.
materiale

vil rykke tilbake

ovenfra, vil plattformene

Hvis det tilfres

fin-

likne elvesletter.

synes å være tilfelle i de nedre deler av systemet.

Dette

I de øvre

deler er det imidlertid svært begrensede materialmengder

som

,.......

»

1-f;

..

"

'

C,

,

'
,r

1.

Fig. 17. Erosjonsplattform under utvikling i israndavsetningene i Grøndalen.
Hovedelven til høyre for bildet undergraver løsmasseskråningen under
høye vannføringer.

N
N

-
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tilføres utenfra, og elvebreddene blir åpne plattformer av
stein og grus uten overlagring og vegetasjonsdekke

(fig. 17).

Etter hvert som skråningene rykker tilbake vil elven bare
tilføres materiale under de aller største flommene.
tilfrselen

Sediment-

avtar alts& med tiden med mindre elvelpet

for-

flyttes og kommer i kontakt med nye løsmasseskråninger.

8.1. Sakte massebeve else.
Sakte massebevegelse
kommer ogs

Solifluks'on og jordsig

i form av solifluksjon og jordsig fore-

i lsmassene.

Solifluksjon er avhengig av tilgang på vann og finmateriale
som kan holde på fuktigheten.

Når skråningene er vegetasjons-

dekket, opptrer karakteristiske solifluksjonsvalker

(fig. 18).

På skråninger som er utsatt for hyppig undergravning kan det
iakttas jordsig, fig. 19.

Fenomenet forekommer mest hyppig i

de nedre deler av skråningene hvor tilgangen på vann er størst.

8.2. Vinderosjon
En stor del av løsmassene består av kornfraksjoner som lett
kan transporteres av vinden.

Hvis vegetasjonsdekket

av en

eller annen grunn er Ødelagt, kan vinden lett få tak, og det
dannes deflasjonsgroper
Deflasjonsgropene
f.eks. vindripples

som vokser i størrelse med tiden.

i fig. 20 og 21 bærer preg av aktive prosesser,
(fig. 20).

Gropene

vokser i størrelse ved at det dannes turbulens langs kantene
når vinden blåser over området, jfr. fig. 22.

Sandmaterialet

bringes i transport av vinden og føres vekk slik at de vegetasjonsdekkede kantene faller ned.

- 24
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iriseFig. 18. Solifluksjonstunger
i Grøndalen.

på vegetasjonsdekket

skråning

Fig. 19. Nærbilde av jordsig på skråningen i fig. 17.

-
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Fig. 22. Tilbakeskridende

erosjon i deflasjonsgrop.

Steinene i midten av gropa i fig. 20 er tilgrodd med lav.
Dette kan tyde på at prosessene er aktive over lange tidsrom.
Den stadige bevegelsen i materialet forhindrer at området
invaderes av vegetasjon.
Det ligger ofte vindtransportert materiale i snøflekkene.

8.3. Raviner
Innenfor de store områdene som er blottet for vegetasjon,
forekommer det en betydelig erosjon ved overflateavrenning.
Enkelte steder er det utviklet raviner med tilbakeskridende
erosjon i tilknytning til de vegetasjonsfrie
tyder på aktive prosesser

sonene.

Formene

(fig. 23).

Det fins også erosjonsgroper av en mindre vanlig type, der
materialet fres

ut i hovedelven gjennom et smalt lp.
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Fig. 23. Ravine i løsmassene i Grøndalen.

8.4.

Eros ons

Spor etter overflateavrenning.

rosessenes intensitet

Vegetasjonsdekket

har avgjørende betydning for erosjons-

prosessenes intensitet.

Vegetasjonen virker bindende på løs-

massene og skjermer mot eksponering for erosjon.

Der hvor

dekket av en eller annen grunn er Ødelagt eller svekket, kan
deflasjonsgroper

og raviner lett utvikle seg.

Vegetasjons-

dekkede skråninger er også mer utsatt for erosjon ved undergraving.
Jordsmonnets beskaffenhet og tilgang på vann er faktorer av
betydning for vegetasjonen.

I områder som er utsatt for vind,

vil snødekket bli tynnere slik at vegetasjonen her er mer
utsatt for reinbeiting.

For stor slitasje på systemet kan lett

føre til akselerert erosjon.
Lokaliteter med liten eller ingen vegetasjon avtegner seg på
flyfotografiene

som hvite eller grå flekker.

Områdene er

-
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avgrenset på kartet i vedlegg I.

Det er ukjent i hvilken

grad aktiviteten skifter fra sted til sted innenfor lsavsetningene eller om det er en stadig Økning i totalarealet som
utsettes for erosjon.

Dette kunne avgjøres ved gjentatte

flyfotograferinger.
I nærheten

av områdene med intens erosjon danner det tran-

sporterte materialet et dekksjikt i hovedelven.

Materialet

deponeres antagelig temporært i elven og føres videre under
større flommer.

Til tross for at erosjonsplattformene

flere

steder er svært brede, synes de å være i stadig utvikling
(fig. 24, 25 og 26).

g.a

Fig. 24. Skråningserosjon

ved undergraving.

-
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Fig. 25. Gronas hovedlop sett oppstroms mot Flath.

Fig. 26. Nærbilde av hovedelvens dekksjikt i Grøndalen.

-

9. ELVESLETTEN
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I GRØNDALEN

I det glasialt overfordypede

bassenget nord for Skredalægret

har Grøna bygget opp en elveslette.
som er utviklet

En elveslette er en flate

i elvens nivå ved akkumulasjon og erosjon av

sedimenter under oversvommelser og laterale lopsforflytninger.
Leveematerialet

består overveiende

43% av materialet
intervallet

av grov silt og finsand.

er mindre enn 0,064 mm og 54% ligger i

0,250-0,064 mm (fig. 29).

I den nordre delen av bassenget er et eldre elveslettenivå
synlig som en terrasse over den recente elvesletten.

En ny

skjæring i terrassen ved lok. El viser kryss-sjiktning
steiltstående

foreset-lag og flattliggende

topplag.

med

Sannsyn-

ligvis har hele bassenget vært fylt opp av en innsjø med
vannspeil

i nivå med de eldre terrassene,

Terrassene

representerer

altså rester av en deltaslette

ble dannet under en begynnende
Siden innsjen

m% ha vrt

Sjiktningen

stabil.

i denne sjøen.
ved Skreda-

Etter en tid har elven

ved lok. E2 antyder at senkningen

har foregått i flere trinn.

En skarp overgang mellom et siltig

og et underliggende

elvesletteutvikling

som

og senket niv@et i sjen.

i elvesletten

overflatelag

deltautvikling

demt opp av lsmasser

lægret, var ikke tilstanden
erodert vekk lsmassene

se fig. 27.

ca. 1 mover

De ulike stadiene i utviklingen

gruslag viser en kortvarig
det nåværende nivå.
i postglasial

tid er skissert

i fig. 27.
Samtidig med deltautviklingen
vifte ved Skredalægret.
og stein.

har Skredabekken

Skredabekken

transporterer

Det skjer en viss akkumulasjon

betydelig andel føres ut i hovedelven.
vil være avhengig av at hovedelven

bygget fram en
grov grus

på viften, men en

En stabil tilstand

hele tiden har kapasitet og

kompetanse til å føre materialet videre.

Hvis dette ikke

er tilfelle, vil den lokale erosjonsbasis heves, noe som vil
få konsekvenser for utviklingen på elvesletten.
Grona har et meandrerende forlp

over elvesletten.

Meandere

har sin opprinnelse i at sentrifugalkraften setter opp sekundrstrimmer

p% tvers av elvel@pet.

Materiale eroderes i

yttersvingene og akkumuleres på innersvingbankene.

Det fore-

går på denne måten en lateralforflytning av løpet og meanderbuene forflytter seg over elvesletten.
ikke alltid uniformt.

Forflytningen forløper

Enkelte segmenter av løpene kan forflytte

seg hurtigere enn andre.

Det kan dermed skje gjennombrudd og

deler av lopene kan bli avsnort.
stående igjen som en kroksjø.

blir

Flere slike avsnøringer har

inntruffet på Grønas elveslette.
lok. E2 har skjedd etter 1963.

Det oppgitte lpet

Den siste avsnøringen ved
Kroksjene

fylles sakte igjen

av organisk materiale og finmateriale fra suspensjonstransporten.
Flere av de avsnørte løpene er nesten helt gjenfylt og er
synlige bare på grunn av forandringer i vegetasjonen.

-
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10. STREKNINGEN SKREDALÆGRET - LANGRANDEN
På strekningen mellom Skredalægret og Kjelsungbekkens
fins det betydelige løsmaterialavsetninger

tilløp

langs hovedløpet.

Hovedelven har erodert brattkanter i løsmassene og utformet
en bred erosjonsplattform

(fig. 30).

Under de nåværende for-

hold synes aktiviteten å være begrenset.
Plattformen og brattkanten er tilgrodd med vegetasjon.
er forholdsvis få sår i vegetasjonen.

Det

Sannsynligvis fore-

kommer det erosjon bare under de aller største flommene.

Et

dekksjikt av grovkornet steinmateriale skjermer mot en fortsatt vertikal nedskjæring av hovedløpet.
Elveløpets fall er relativt stort.

Nedstrøms for strykene

ved Skredal flater gradienten ut og elven flyter rolig med
et dekksjikt av sand.

•

e

·5"

Midtbanker og sidebanker bygget opp av

z

Fig. 30. Utsyn nedstrøms fra Skredalægret.

i"·....

->.

-
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sandfraksjoner forekommer hyppig i elveleiet.
er det bygget opp leveer langs hovedlpet.
Korphaugan forandrer elvelopet karakter.
irregulært.

Stedvis

Nedstroms for
Lopet blir mer

Store stein og blokker med begrenset mobilitet

dominerer elveløpet.

Små akkumulasjoner av grov sand mellom

steinene tyder på at sandfraksjonene gjennom strekningen er
i bevegelse under store vannføringer.
kommer ikke på denne strekningen.

Leveeutviklingen

Elveløpets hovedform er

fremkommet ved utvasking av den flattliggende morene som
dekker dalbunnen i området.

fore-
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11. JORAS CANYON
Grøndalen og Svartdalen munner hengende ut i det store glasiale
bassenget i Lågendalen ved Dombås.

I daltrinnet har Jora ut-

formet en relativt dyp tilpasningscanyon.

Langs Gronas lp

er canyonen 80-100 m dyp med karakteristiske steile vegger.
I Svartdalen har tverrprofilet mer preg av V-form.
Bunnen av canyonen synes å være dekket av mobilt materiale
over lange strekninger.

Selv rullestein på opp til 1 mi

dia-

meter synes & vere i bevegelse under større vannføringer.
er en viss tendens til bankedannelse i elveløpet.

Det

Materialet

er imidlertid svært heterogent og bankene får en svært uregelmessig form, fig. 31.
materiale i bankene.

Det er et visst innslag av svert kantet
Dette materialet stammer sannsynligvis

fra større blokker som slås i stykker under transporten.
Enkelte steder forekommer akkumulasjoner av talus langs veggene
nede i canyonen.

Spor etter utrasninger i fjellveggen tyder på

at aktive frostsprengningsprosesser forekommer under dagens
forhold.

Fig.

31.

Elvelpets

karakter

nede

i Joras

canyon.

-
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12. SVARTDAL - SKAMSDALEN
På strekningen mellom canyonen og Nysetri synes det ikke å
foreg% noen utstrakt elveslettedannelse.
holdsvis bredt.

er for-

Enkelte steder forgrenes lopet rundt stabile

øyer, tilgrodd med vegetasjon.
og sand.

Hovedlpet

Det mobile materialet er grus

Steinfraksjonene synes ikke å være i bevegelse.

Enkelte mindre sidebekker er sterkt materialførende og legger
opp munningsbanker i hovedelven.
Noen steder skjærer elven gjennom moreneavsetninger hvor
skråningene står i rasvinkel ned mot elveløpet.

En spesielt

stor erosjonsskråning av denne typen ligger ved nedlpet
canyonen.

til

I nærheten av denne lokaliteten fins det også spor

etter en større utglidning av jordmasser oppe i dalsiden.
I Skamsdalen er det relativt stor tilgang på mobilt materiale.

Også steinfraksjonene er i transport.

Det dannes karakteris-

tiske midtbanker og sidebanker med et dekksjikt av enssorterte
steinfraksjoner.
sør for Sjongsh

er det bygget opp en elveslette med et for-

grenet lpsmonster.
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13. SAMMENFATTENDE DISKUSJON.
I en fluvialgeomorfologisk

VURDERING

sammenheng synes Joravassdraget

å inneholde kvaliteter som forekommer ofte i norske vassdrag.
Det synes imidlertid ikke å være noe mangfold av fenomener
som gjør at hele vassdraget egner seg som typevassdrag.
Det er imidlertid to områder som tilknyttes spesiell interesse:
I.

Botnbreene på Snøhetta og Svånåtindene synes å ha en egenart
som gjør dem interessante som referanseobjekter.
botnbreers materialproduksjon
Norge.

Recente

er imidlertid lite undersøkt i

Det kan derfor ikke umiddelbart utpekes noen spesielle

egenskaper som gjør dem mer interessante enn liknende objekter
i andre områder.

I en bredere vurdering som omfatter andre

liknende områder bør den spesielle berggrunnsgeologien

og den

kontinentale beliggenheten være av betydning.
II.

Israndavsetningen og elveslettesystemet
erosjons- og akkumulasjonssystem
ning og undervisningssammenheng.

i Grøndalen danner et

som er svært velegnet i forskOver et lite område illu-

streres en rekke forskjellige erosjons- og sedimentasjonsprosesser som er typiske for norske forhold.

Liknende fenomener

forekommer i mange vassdrag, men de er ofte ikke så oversiktlige
og egnet for instrumenterte undersøkelser som de i Grøndalen.
Det bør også fremheves at dette systemet synes å være svært
sårbart for ytre påvirkninger, og kan lett ødelegges ved
slitasje på vegetasjonsdekket
art.

eller ved inngrep av forskjellig
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