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FORORD
Dette er en sluttrapport om glasialgeologiske

og kvartær-

geologiske registreringer i 15 tiårsvernede vassdrag i Nordog Midt-Norge.

Rapporten består av delrapporter, en fra

hvert vassdrag og delrapportene er av undertegnede redigert
samlet.
Foreliggende materiale utgjr

en del av den dokumentasjon

som legges til grunn for den framtidige bruksdisponering av
vedkommende vassdrag.
Arbeidet er utført etter oppdrag fra kontaktutvalgene

for

vassdragsreguleringer

henholdsvis ved Universitetet i Oslo,

Trondheim og Tromsø.

Universitetet i Trondheim har vært den

største oppdragsgiver.
Jeg har vært faglig ansvarlig prosjektleder og de aktuelle
oppgavene har vært hensiktsmessig fordelt blant medarbeiderne
ved Geografisk institutt, Universitetet i Oslo.

Utenom med-

forfatternes bidrag har jeg fått hjelp fra T. Dalfest som har
utført kartlegging i Lierne og i Garbergvassdraget.

O.-I.

Johansen har bistått i redaksjonsarbeidet hvor P.A. Strandvik
har klargjort kartplansjene for reproduksjon.
har utført maskinskrivingen

av rapporten.

T. Nordseth

L.T. Jelmert,

M.J. Melhus, L.M. Sollid og O. Tolgensbakk har vert assistenter på feltarbid i enkelte av vassdragene.
Jeg takker med dette alle medarbeiderne og de institusjonene
som har gitt bidrag til rapporten.

Blindern, februar 1983

Johan Ludvig Sollid
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Kart med plansjelokalisering (1-14).
Plansje l-14
Pl.

1

Pl.

2

Pl.

3

Kvartærgeologi/geomorfologi i Julelvas

4

nedslagsfelt.
Lomsdalsvassdraget (nr. 146).

Pl.
Pl.
Pl.

5

6

Pl. 7
Pl. 8
Pl. 9
Pl. 10
Pl. 11
Pl. 12
Pl. 13
Pl. 14

Reisavassdraget, nr. 191. Geomorfologi
1:150 000.
Kvartærgeologi & geomorfologi i Vesterelvas
nedslagsfelt.

Kvartærgeologi

og geomorfologi.
Hylandsvassdraget.
Kvartergeologi 1:100 000.
Nesåa. Glasialgeologisk kart. 1:100 000.
Srlivassdraget - kvartærgeologisk kart 1:100 000.
Stjrdalsvassdraget, nr. 131. Glasialgeologi.
Garbergelva. Glasialgeologisk kart 1:100 000.
Gaulavassdraget. Glasialgeologisk kart
1:250 000.
Todalsvassdraget. Glasialgeologisk kart
1:100 000.
Driva. Glasialgeologisk kart 1:100 000.
Istravassdraget, nr. 111. Geomorfologi
& kvartærgeologi
Grpna - Jori. Glasialgeologisk kart
1:100 000.
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INNLEDNING
Samlerapporten representerer alt i alt et relativt omfattende
registreringsmateriale
Undersøkelsene

fra 15 vassdrag i Nord- og Midt-Norge.

i noen av vassdragene er imidlertid av en mer
I alle vassdrag er det fore-

forelopig karakter enn i andre.

tatt vurderinger av kvartærgeologisk verneverdige områder.
Omfanget av rapportene er av flere årsaker ulikt.

Delrapportene

har dels forskjellige forfattere og rapportene er blitt til på
ulik tid. De mest innholdsrike av dem er gjerne fra områder
hvor Geografisk institutt har mer inngående forskningsarbeid
på gang.
Det er lagt vekt på å framstille resultatene på kart, og med
mindre vekt på beskrivelsene.

Registreringsmaterialet

som det viktigste ved rapporten.

Alle plansjer

anses

(Pl. 1-14) er

gjort ferdige som samkopier på teknisk film til mangfoldiggjøring i sort-hvitt.

Kartsymboler og termer er ikke strengt

samordnet i de forskjellige delrapportene.
lertid sies & vre

sm&.

Avvikene må imid-

Plansjene fdlger i egen vedleggsmappe.

For den alt overveiende del er registreringene foretatt i
tilknytning til grunnforskning i geomorfologi og kvartærgeologi
ved Naturgeografisk
i Oslo.

seksjon, Geografisk institutt, Universitetet

Arbeidet er utført i seksjonens laboratorium for

fjernanalyse og temakartlegging.
grunnforskningsvirksomhet

Kopling av oppdrags- og

har gjort at registreringene

som er

presentert kan ha betydelig større omfang enn det enkelte av
oppdragene skulle tilsi. Koplingen til grunnforskning gjar
det ofte mulig å dra nytte av rent vitenskapelige arbeider.
Dette har særlig betydning i forbindelse med de vernevurderinger som er foretatt.

-
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Vurderingen av verneverdier som er gjort i denne rapporten
bygger på kriterier som er blitt vanlig å bruke i slike
sammenhenger.

Signalene om verneverdier i de undersøkte

vassdragene er imidlertid gitt i en generell form for på den
måten å kunne tilrettelegge for nærmere presiseringer der
dette matte bli nodvendig.

For & gj0re det lettere & finne

fram til disse vurderingene, står utsagnene skrevet helt
foran i hver delrapport.

-

3 -

.J

Fig. 1. Lokalisering av de undersøkte vassdrag. Numrene 1-14 angir
plassering av plansjene, pl. 1 Reisavassdraget, pl. 2 Kvartærgeologi & geomorfologi i Vesterelvas nedslagsfelt, pl. 3 Kvartærgeologi/geomorfologi i Julelvas nedslagsfelt, pl. 4 Lomsdalsvassdraget, pl. 5 Høylandsvassdraget, pl. 6 Nesåa, pl. 7
Srlivassdraget,
pl. 8 Stjordalsvassdraget, pl. 9 Garbergelva,
pl. 10 Gaulavassdraget, pl. 11 Todalsvassdraget, pl. 12 Driva,
pl. 13 Istravassdraget, pl. 14 Grøna-Jori.

- 4 -

TEGNFORKLARING TIL PLANSJENE
Lse

ordarter

Morenemateriale
Morenisert

materiale

Bart fjell
Sortert materiale - glasifluvialt
- glasimarint
- glasilakustrint
- fluvialt
Forvitringsmateriale - blokkhav
Rasmateriale

- talus, også brukt ur

Myr
Glasialgeologiske formt

er og andre kartleggingsenheter

Skuringsstriper
Fluted surface, også brukt parallelle stripninger i overflata
Drumliner og drumlinliknende former
Rogenmorener
Hauger i løsmateriale, også brukt hauger i morenemateriale,
glasifluviale hauger
Israndavsetninger.

I

Endemorener/sidemorener

II

Glasimarine israndavsetninger

De Geer morener
Lokalmorener
Passpunkt for isrelatert drenering, også brukt dreneringspass
Sete
Glasifluviale erosjonsspor
I

Spylerenner,

også brukt glasifluviale renner

II

Gjel, også brukt canyon, smeltevannscanyon

III

Spylefelt, også brukt barspylt fjell

Glasifluviale akkumulasjonsformer
I

Eskere, også brukt slukås

II

Terrasser og delta, også brukt terrassekant,
glasifluvial/fluvial erosjonskant/fluvial nedskjæring

III

Grytehull, ogs

brukt ddisgrop

- 5 -

Vifte, også brukt fluvial vifte, elvevifte, bekkevifte
Dreneringsspor
Meandere, fossile
Raviner
Talus, også brukt raskjegle, rasmateriale, ur
Fjellskredavsetning
Fjellskred, bruddkant
Avalanche plunge-pool, også brukt skredbane og avsetning,
steinvoll danna av snskred
Protalus, også brukt protalus voll
Steinbre
Mudflow
Solifluksjonsvalker,

blokktunger

Palsmyr
Strukturmark - polygoner
- sirkler
- striper
- tuemark
Skredgrop
Steil fjellskråning, bakkant
Botn
Egg, tinderekke
Strandlinje, ikke isrelatert
Strandvoller
Eoliske former
Bergstruktur, strk
Forkastninger,

sprekker

-
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MOMENTER TIL TEGNFORKLARINGEN

Innledning
Kartplansjene
varierende

(1-14) over enkeltvassdragene

karttegn.

for forskjellige
form.

har i noen grad

Samme symbol kan for en del være brukt

former og dels forskjellig

Tegnforklaringenpå

symbol for samme

hver plansje gjelder strengt tatt

bare den bestemte plansjen,

sjl

om forskjellene oftest er

små.
Det er flere grunner til dette.
utført til forskjellig
personer,

Kartleggingsarbeidene

er

tidspunkt og dels av forskjellige

dessuten varierer målestokk

og framstillingsprosedyre.

Nedenfor er det gitt en forklaring på de aller fleste kartsymbol som forekommer.

En del av begrepene er synonyme.

Dette går fram av teksten.
Forklaringener

delt i to hovedavsnitt.

arter og deres utbredelse"
dannelse og egenskaper,
kommenteres.

"Lose jord-

omfatter materialdekket,

uten at landskapsformene

dets

i løsmassene

På de fleste kartene er bare en del av material-

dekket inntegnet,nemlig
nedenfor).

Avsnittet

de sorterte avsetningene

Denne forenklingenskyldes

(se forklaring

blant annet at kartene

ikke er trykt i farger, noe som gjør at informasjonsmengden
må reduseres
Avsnittet

for å få leselige kart.

"Glasialgeologiske

formtyper og andre kartleggings-

enheter" gir en nærmere beskrivelse

av de konkrete landformer

som er registrert og tatt med på kartbladene.

-
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jordarter og deres utbredelse

Morenemateriale

er transportert og avsatt direkte av breen,

og det er denne jordarten som har størst utbredelse.
delen av morenematerialet
kalles for bunnmorene.

Hoved-

er avsatt ved bunnen av breen, og

En annen type betegnes som ablasjons-

morene og består av materiale som fantes inni og oppå isen da
den smeltet.

Ablasjonsmorenen

ligger normalt øverst og er

gjerne mindre hardpakket enn bunnmorenen.

Det er bare spora-

disk at ablasjonsmorenen har noen større mektighet, i store
områder mangler den helt.
Morenemateriale

består til vanlig av en usortert blanding av

alle fraksjoner fra stein til leir.

Steinene er gjerne

kantet og ikke rundslipte som i vanntransportert materiale.
Mengden av de forskjellige kornstørrelsene varierer, avhengig
av bergartstypen og hvor langt materialet er fraktet av breen.
I tilfelle der en kornstørrelse dominerer, snakker man f.eks.
om sandig eller grusig morene.
En spesiell type morenemateriale kalles for morenisert
ale.

materi-

Denne materialtypen består av en blanding av morene-

materiale og glasifluvialt

(breelv) materiale ofte fra deltaer.

Morenisert materiale inneholder derfor en god del rundet stein.
Materialtypen har oppstått på steder der breen først smeltet
tilbake og avsatte et breelv-delta eller sandur (se forkl.
nedenfor), og seinere av klimatiske eller reint glasidynamiske
årsaker rykket fram igjen over deltaflata eller sanduren.
Breen tok dermed opp en del av breelvmaterialet, blandet dette
med bunnmorenen og avsatte det igjen som morenisert materiale.
På mange steder særlig i høyfjellet
hyt

innhold av blokker i overflata.

derfor blokkrikt

morenemateriale

har morenematerialet

et

P& noen av kartene er

angitt.

Når hele materialdekket kartlegges, skilles det ofte mellom
sammenhengende

og usammenhengende

morenedekke.

Tykt dekke kan

-
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planere og fylle ut ujevnheter i berggrunnen, mens tynt og
usammenhengende dekke er angitt på områder der berggrunn og
strukturer kan sees gjennom jordarten.
Bart

fjell

betegner oftest områder som er barskurt av breen

og mindre enn halve arealet i

surn

er dekket av løsmateriale.

Mindre arealer med bart fjell kalles fielblotning.
Sortert

materiale

er angitt på de fleste kart.

typene gasifluvialt

(breelv),

(bresj0)

(elve-)

og fluvialt

Glasifluvialt

materiale

glasimarint,

Det omfatter

glasilakustrint

materiale.

eller breelvmateriale

er transportert og avsatt av vann fra breer.

er lsmasser

som

Materialet består

vanligvis av sortert sand, grus eller stein, og de finere
partiklene er vasket bort.
av vanntransporten.

De grove fraksjonene er godt rundet

Et vertikalsnitt i breelvrnateriale viser

en tydelig lagdeling, ofte med sterkt varierende kornstørrelse.
Dette avspeiler endringer i vannføring og strømhastighet under
sedimentasjonen.
Mange av de glasifluviale avsetningene kunne gjerne vært
karakterisert som marine ettersom materialet er avsatt i
havet foran brefronten.
Marint

materiale

er sedimentert i havet og finnes i områder

som har ligget under havoverflata kortere eller lengere tid
etter at området ble isfritt.

Det er likevel vanlig at

materiale som er avsatt i strømmende vann nær munningen av
smeltevannselvene blir klassifisert som glasifluvialt.
Materialet har den samme lagdeling, sortering og rundethet
som andre glasifluviale avsetninger over marin grense.
Breelvavsetninger

i innlandsområdene er dels avsatt under isen

som eskere, dels langs iskanten eller endatil oppå isoverflata.
Videre er det en stor del som er avsatt i tilknytning til
bredemte sjer.

-
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Mengden av glasifluvialt materiale har en viss sammenheng med
hvor mye morenemateriale som fantes i området under isavsmeltingen.
strre

På steder med tykt morenedekke hadde smeltevannet
mulighet til & ta opp og frakte med seg lsmateriale

enn

der elveerosjonen foregikk direkte i fast fjell.
Glasilakustrint

materiale

er en jordartstype som har nr

knytning til bredemte sjøer.

til-

Materialet er brakt fram av

smeltevannselver, og seinere sedimentert i bredemte sjøer.
Som i marint miljø ble de groveste partiklene avsatt like i
nrheten

av utlppet til smeltevannselvene.

Denne del av ls-

materialet blir klassifisert som glasifluvialt.

De fineste

partiklene ble avsatt i stillestående vann som lag med finkornige, godt sorterte sedimenter.

Dette er detglasilakustrine

materialet eller bresjsedimentene.

Lokalt kalles avsetningene

også for kvabb og består hovedsakelig av silt og fin sand.
De glasilakustrine sedimentene finnes dermed i områder hvor
det har eksistert brederote sjøer, som f.eks. i Nord-Østerdalen
og i øvre del av Gudbrandsdalen.

Stedvis er kvabbavsetningene

tykke, mens de på andre forventede lokaliteter mangler helt.
Dette kan tyde på at sedimentasjonen ofte foregikk i mindre
lommesjøer langs iskanten.

Store mengder kvabb er også erodert

og transportert bort av dagens elver.
Fluvialt

materiale

er transportert og seinere avsatt av rennende

vann i tiden fra innlandsisen forsvant og fram til i dag.
Materialet består av sortert sand og grus, og det har i de
fleste tilfelle samme egenskaper som glasifluvialt materiale,
men materialet er normalt bedre sortert og rundet da det ofte
er dannet ved omleiring av glasigene sedimenter.

Finnes hoved-

sakelig tilknyttet dagens elvesletter.
Fovitringsmateriale

sprengning.

er i all hovedsak dannet ved frostSlik forvitring er srlig

virksom i hyfjellet

der det er et stort antall fryse/tine perioder, og forvitringsmateriale dekker derfor tildels store arealer i hyfjellsområdene.

I relativt flate partier blir de løssprengte berg-

- 10 -

artsfragmentene

liggende i ro på sin opprinnelige plass, og

store flater kan derfor vere dekket av skarpkantete blokker
som er dannet av frostsprengning.
blokkhav.

Det er dette som kalles

I skråninger faller det frigjorte materialet ned
eller ogs% brukt talus.

og danner ur

Enkelte ganger kan det imidlertid være vanskelig å skille
mellom blokkhav som er dannet ved frostsprengning og blokkhav
som er dannet ved at steiner er frosset opp av blokkrik bunnmorene og på denne måten er blitt liggende som et dekke på
overflata.

Blokkhav som består av forvitringsmateriale,er

særlig godt utviklet i de høye, kystnære områdene som har vært
isfrie lenge.
My

er en jordart som best&r av akkumulert organisk materiale

i omr&der med hy

grunnvannsstand.

Registrering av myr ut

over det som går fram av NGO's M 711-kart er ikke foretatt.

Glasialgeologiske
Skuringsstriper

formt

er og andre kartleggingsenheter

dannes ved at steiner som sitter fast i bunnen

av breen, sliper mot berggrunnen når breen beveger seg.
Stripene viser derfor retningen av brebevegelsen på det tidspunkt de ble dannet. Selv om formene har beskjedne dimensjoner
kan de likevel være av stor betydning for rekonstruksjonen av
siste innlandsis i ulike faser og i regional sammenheng.
Skuringsstriper som brukes i denne sammenheng må ligge i fri
terrengposisjon ellers kan retningen på skuringen bare beskrive
lokale trykkforhold nedover breen.
På enkelte steder er det bevart skuringsstriper med retninger
som avviker fra den siste isbevegelsen i området.

Dette

skyldes at stripene har ligget i le-posisjon av mindre bergknatter ved en seinereisbevegelse.

Her hadde isen for dårlig

kontakt med underlaget til å kunne slipe vekk de gamle merkene.
Slike lokaliteter forteller både om forandringer i isbevegelses-

-
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retningen og om relative aldersforhold mellom ulike retninger.
En del skuringslokaliteter

er svært instruktive i undervis-

ningssammenheng.
Fluted

surface,

brukt paralelle

ogs

stripninge

overflata,

er et storstilt mønster av parallelle stripninger i overflata
av morendekket.

Et liknende stripemønster forekommer også på

bare bergoverflater.

Stripene er dannet av breen i bevegelse,

og det har vært antatt at de normalt viser den siste isbevegelsesretningen i et område.

I den seinere tid har det vært

diskutert om slike former i særlige
under kald bre (cold based ice).

tilfeller kan være bevart

I så fall viser stripningene

en langt eldre isbevegelse enn den siste.
Fluted surface er tydelig utviklet på friske, nyavdekkete
overflater foran dagens breer, men formen finnes også som helt
vanlige spor etter innlandsisen.

De danner et monster sammen;

satt av lave, langstrakte rygger med grunne furer imellom,
og relieffet er som regel beskjedent.
preget i en overflate av løsmateriale.

Mønsteret er til vanlig
Stedvis kan det

imidlertid være dannet av løsmateriale som isen har brakt fram
over en ren bergoverflate.

Enkelte steder er stripemønsteret

velutviklet slik det er tilfelle i fjellområdene omkring Røros
og øvre del av Gauldalen.

Andre steder er formene vanskelige

å få øye på i terrenget, men de kan likevel komme godt fram
p& luftfotografier.

Graderingen "markert/mindre markert"

brukes ofte om fluted surface og andre former.
Fluted surface har stor betydning for å kunne rekonstruere
isbevegelsesretningen
Drumliner

over store områder.

og drumlinliknende

strømlinjeformede

former

er langstrakte, ofte fint

rygger som vanligvis består av morene-

materiale, men formene kan også være dannet i fjell.
utstrekningen viser isbevegelsesretningen
ble dannet.

Lengde-

på den tid formene

Ryggene er som regel flere hundre meter lange og

fra noen f& til 40 meter hye.
av morenemateriale

De er dannet ved akkumulasjon

ved bunnen av breen.

I mange tilfelle var

begynnelsen en tilfeldig haug av løsmateriale, men det kunne
også være at morenemateriale

samlet seg rundt en bergknatt.

- 12 Noen drumliner har derfor en indre kjerne av fast fjell.
I enkelte tilfelle er det ikke akkumulert nok materiale til
å dekke hele bergknatten, og avsetningen kan ha form av langstrakte haler både på støt- og lesida av bergknatten.

Ofte

er halen av morenemateriale mest utpreget på lesida, og en
slik form kalles crag

and

tail.

Drumliner og drumlinliknende

former er viktige for å kart-

legge isens bevegelsesretninger.

Ofte opptrer drumlinene i

svermer og de utgjør da en særpreget terrengtype.

I en del

drumliner er det gjort masseuttak, men materialet har gjerne
en dårlig sortering og massene er av mindre Økonomisk interesse.
Rogenmorener

er langstrakte, litt uregelmessige rygger som

overveiende består av blokkrik bunnmorene.

Ryggene har lengde-

utstrekning på tvers av isbevegelsesretningen

og de kan være

mer enn en kilometer lange og gjerne omkring 20 meter hge.
Navnetskriver seg fra området omkring innsjøen Rogen som
ligger på begge sider av riksgrensen like øst for Femund.

På

svensk side er det her et klassisk område for studier av denne
formtypen.
Rogenmorener har et karakteristisk utbredelsesmnster.

Fore-

komstene er store i nærheten av der de siste iskulminasjonsområdene lå,og de finnes sjelden lenger enn 6-7 mil utenfor
de sentrale deler av disse områdene.
i kystnære områder.

Formene er ikke observert

Rogenmorene er heller ikke registrert i

tilknytning til dagens breer.

Lokalt opptrer rogenmorener i

slake forsenkninger i terrenget eller på tvers av daler med
lengdeutstrekning

i isbevegelsesretningen.

De inngår i navnet

i transversalmorener.
Dannelsesmåten for rogenmorener er omdiskutert.
de ansett for typiske ddismorener
morenemateriale

Tidligere ble

som oppstod ved at oppbltt

trengte opp i sprekker ved bunnen av isen.

Det synes imidlertid stadig klarere at formene må være dannet
under breen mens den ennå var i bevegelse.

Et viktig indisium
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på dette er at mange av ryggene har fluted surface på overDannelsesmåten synes å være sterkt temperaturav-

flata.

hengi9, om det er såkalt kald eller varm bre det dreier seg om.
Rogenmorener opptrer alltid i store svermer og utgjør et
Generelt er rogenmorenene lite

særpreget, uryddig landskap.

utsatt for ødeleggelse og forekomstene er store i enkelte
områder.
Hauger

i

osmateriale,

ogs

hauger.

glasifluviale

brukt hauger

i morenemateriale,

Samlebetegnelse på markerte haugformer

uten tydelig retningsorientering.

Morenedekkets effekt er som

regel utjevnende da det vil fylle ut ujevnheter i berggrunnen.
i morene-

Tidvis dannes også sjølstendige overflateformer
materiale.

Formene ligger oftest i forsenkninger i terrenget

og er i mange tilfelle ddisavsetninger
i glasifluvialt materiale.

Lsmaterialet

enten i morene eller
er avsatt opp& en dd

eller stagnerende ismasse, og de uregelmessige haugformene
oppstod da de siste isrestene etterhvert smeltet. Resultatet
ble et sr;·reget terreng som pa en instruktiv m&te avspeiler
forholdene på stedet under isavsmeltningen.

Formene har som

regel større betydning i lokal enn i regional sammenheng.

Det

skilles på enkelte av kartbladene mellom store og små hauger
i losmateriale.
Israndavsetninger

er en samlebetegnelse for rygger i løs-

materiale som er avsatt langs kanten av en bre.
I

Endemorener/sidemorener,

Omfatter

også brukt randmorene,

mo reneryg9
II

Glasimarine

israndavsetninger

Avsetningene er dannet der breen rykket fram eller lå stabil
på samme sted gjennom en litt lenger periode.

De består som

oftest av morenemateriale og betegnes da som endemorener
sidemorener.

og

Endemorener er dannet foran ved bresnuten mens

sidemorenene er dannet langs kanten oppe i dalsida.

Ellers

er det ikke noen forskjell i dannelsesmåten for de to morenetypene.
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isandavsetninger

Gcimarine

er bygd opp av materiale avsatt

i havet like foran brefronten.

De fleste israndavsetninger

av denne typen består av sand og grus som er brakt fram til
brefronten av breelver.

Betydelige mengder materiale kunne

bli avsatt på kort tid.

Noen av de glasimarine israndavset-

ningene er bygd opp til havnivå og har derfor form av store
terrasseflater eller isranddelta.

På innsida har de ofte en
(iskontakt-

markert skråning som viser kontakten med brefronten
flate).

Mange av isranddeltaene i Midt-Norge ble lagt opp innerst i
fjordene like etter at de var kalvet opp under isavsmeltinga.
Dette skjedde i Allerod (ll 800 - 11 000 år før nåtid) som er tidsperioden fr

Yngre Dryas (l1 000 - 10 000 &r fr ntid), og i forste

del av Yngre Dryas for breene igjen rykket fram pa grunn av en
relativt kraftig klimaforverring som da inntraff. Under dette
breframsttet
nedhvlet

ble mange av randdeltaene overrent og delvis

av breen.

Israndavsetninger

har stor betydning for å kunne fastlegge

innlandsisens utbredelse i forskjellige perioder.

Dette er

særlig tilfelle der morener kan følges sammenhengende over
lange avstander og på den måten danner israndlinjer.

Slike

israndlinjer eller israndtrinn er viktige styringslinjer i
Dersom et punkt på
studier av innlandsisens tilbaketrekning.
dateringer
linjen kan dateres, for eksempel ved hjelp a»

+c

eller ved hjelp av strandlinjedateringer,

betyr det at den

omtrentlige alder er kjent for alle morener som tilhører det
samme israndtrinnet.
De Geer morener er en litt spesiell form av endemorener.

Morenene er ikke gitt eget symbol på kartene, men de vises
som en serie med små, litt uregelmessige endemorener som
følger tett innpå hverandre.

Morenene er dannet under marin

grense, men i motsetning til større israndavsetninger skyldes
de ikke store breframstot eller langvarige stans i tilbaketrekningen. Antakelig dannes de når brefronten har mindre
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årlige framrykninger om vinteren.

Det oppbløtte morene-

materialet under vann ble lett skjovet opp i sm@, ofte blokkrike ryggformer.

Avstanden mellom morenene er et omtrentlig

mål på hvor langt breen har trukket seg tilbake fra en vinter
til neste.

I fjellstrøkene forekommer deGeer-liknende morener

på steder der brefronten har stått under vann i en bredemt sjø.
Disse formene er ganske vanlige i daldrag inn mot hovedvannskillet, særlig i vestligere områder hvor isen var mer aktiv.
Lokalmorener

er dannet foran lokalbreer i fjellomr&dene, og

de har derfor ingen direkte tilknytning til innlandsisen.
Mange av morenene skriver seg fra Yngre Dryas-tid, mens andre
er avsatt foran dagens breer i lpet

av de siste 200 &r.

Dagens breer er nydannelser etter istida.
De forskjellige morenetrinn etter lokalbreene viser breens
utstrekning til ulike tider.

Dette igjen gir viktige opplys-

ninger om de klimaendringer som har foregått.

For godt og vel

200 år siden var breene i Midt-Norge større enn noen gang siden
istida.

Fra sist på 1800-tallet og fram til ca. 1930 minket

breene relativt langsomt, mens perioden fra 1930 og fram til
1960-årene var preget av en langt raskere tilbakegang, og i
brerandsonene

ligger det gjerne fluted surface fra denne

avsmeltingsperioden.

I de aller seineste år har tilbakesmelt-

ingen stoppet, og brefronten har holdt seg forholdsvis konstant.
Noen steder har breene endatil rykket fram.
De forskjellige typer av israndavsetninger har betydning for
studier av isavsmeltingsforløpet og klimautviklingen ved slutten
av siste istid og seinere.
iynefallende

De er blant de største og mest

av glasialgeologiske

israndavsetningene

former i losmateriale. De store

under marin grense er blant de viktigste

grusressursene, og det er gjort store masseuttak i mange av dem.
Israndavsetninger

som består av morenemateriale har mindre

interesse i økonomisk sammenheng.

De inneholder imidlertid

mye løsmateriale og noen blir derfor brukt til dambygging,
særlig i fjellområder der det ellers kan være sparsomt med
lse

jordarter.
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Passpunkt

for

isrelatert

drenering,

ogs& brukt drenerings-

pass.

Sete.

heng.

Et passpunkt førte smeltevann over et vannskille under

Passpunkt og sete er to begreper med nær sammen-

isavsmeltingstida.

På utsida eller distalt for passpunktet er

det derfor ofte sk&ret ned et smeltevannslpp.

Som regel

begynte dreneringen å gå gjennom passpunktet allerede mens
dette var dekket av is.
ble det demt opp en sj
vannflata i en slik sj
punktet.
sjø.

Når passpunktet seinere var isfritt,
mellom passpunktet og breen.

Hyden

p@

var fdlgelig bestemt av hoyden pa pass-

En sete er en strandlinje dannet i en slik bredemt

Der isen lå inn mot en bergknatt i en skråning, kunne det

lokalt bli utviklet en sete med bergknatten og isen som passpunkt.

På den måten kunne den ene seten bli dannet under den

andre ettersom isen smeltet bort (fig. 2).

Fig. 2. Modell av seter eller
strandlinjer avsatt i den isrelaterte drenering (2 og 4) med korresponderende passpunkt (1 og 3).
Den hyeste seten er av sakalt
ensidig type (4). Passpunktet (3)
består her av en bergknatt som
isen har ligget inn mot.

Når det først var dannet en sjø, kalvet isfronten raskt tilbake
så lenge isen ikke var tykk nok til å stå i mot oppdrifta i
vannet, dvs. til mer enn en nidel avistykkelsen

stod over vann-

flata.

De bredemte sjøene eksisterte over kortere eller lengre

tid, de

er normalt ustabile dannelser ved at sjøene tappes ut

når vanntrykket blir for sterkt.

Slik kan sjødannelsen gjentas

om en tid for til slutt å forsvinne.

Breelvenes tilførsel av

slam og varigheten av en bresjø bestemte mengden av bresjøsedimenter (kvabb) p@ stedet.
isfjell eller kalvingsis.

I bresjene

flt

mengder av

Passpunktet bestemte vann-nivået,

eller med andre ord den lokale erosjonsbasis.

Over dette nivå

eroderte smeltevannet og førte med seg løsmateriale som deretter ble avsatt under det samme nivået.

På dette vis kan
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man si at en sete markerer nivåskillet mellom erosjon og
akkumulasjon i et dreneringssystem av smeltevann eller rettere
i den isrelaterte drenering.

Enkelte passpunkt har bare hatt

lokal betydning, mens andre har ført drenering fra meget store
områder.
Seter og tilhørende passpunkt er viktige for å kunne rekonstruere utviklingen av de bredemte sjøene og hele dreneringshistorien ved slutten av isavsmeltingstida.
Glasifluviale

erosionsspor

I

Spylerenner,

II

Gjel,

III

Spulefelt,

omfatter

ogs% brukt glasifluviale

ogs& brukt canyon,

enner

smeltevannscanyon

ogs& brukt barspylt

fiell

Glasifluviale erosjonsspor er en samlebetegnelse

for alle typer

erosjonsspor dannet av den isrelaterte drenering, vesentlig
smeltevann.

De fleste har form som markerte renner i overflata

og betegnes

som spylerenner.

P$ kartene er disse inndelt

etter størrelsen i smale og brede renner.
Noen steder har smeltevannet laget store og dype nedskjæringer
i fast fjell.
betegnelsen gjel

Disse er skilt ut med et eget symbol og gitt
eller canyon.

større områder eller flater

som er barspylt av smeltevannet, men uten markerte nedskjæringer, betegnes som spue

felt.

Under nedsmeltingen av innlandsisen var dreneringsveiene
bestemtavisoverflata

sammen med den del av landskapet som

stakk fram av ismassene.

Ettersom breen minket og større

deler av terrenget ble isfritt, forandret dreneringsfeltene
stadig.

De glasifluviale erosjonssporene

rekonstruere dreneringsveiene

seg

gjør det mulig å

på forskjellige tidspunkt

og

dermed også form og helling på isoverflata.
Det er viktig å se de glasifluviale erosjonsformene
heng med tilsvarende akkumulasjonsformer.

i sammen-

I virkeligheten
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utgjør dette et enhetlig system som omfatter både erosjonsområdene, transportveiene og avsetningsområdene
fluviale løsavsetningene.

for de glasi-

Slike system, som indikerer miljøet,

er ofte svært instruktive og de er av stor interesse både for
forskning, undervisning og naturinteresserte

generelt.

De

glasifluviale erosjonsformene er vanligvis mindre utsatt for
Ødeleggelse både fra naturen og menneskene enn de tilsvarende
akkumulasjonsformer.
Glasifluviale

I

Esker,

II

Terrasse

akkumulasjons

inklusive
og delta,

fluvial

III
Eskere

erosjonskant,

Grytehull,

former

omfatter

slukås

ogs% brukt terrassekant,
fluvia

glasifluvial/

nedskjering

ogs% brukt dodisgrop

er lange, gjerne buktete rygger som består av sand,

grus og stein.
under isen.

Ryggene er dannet av elver som rant i tunneler

Elvene fraktet med seg store mengder løsmateriale

som etterhvert ble avsatt langs elvebunnen.

De aller fineste

partiklene ble fraktet lengst, ofte helt fram til der elvene
møtte stillestående vann utenfor brefronten.

Når isen smeltet

bort, lå det igjen lange strenger med sand og grus, som viste
hvoriselvene

hadde gått.

oppover bakke under isen.

Mange er dannet av elver som rant
Som tidligere nevnt var det hellings-

vinkelen på isoverflata som bestemte retningen av dreneringen
også under isen.
Noen eskere er bygd opp til sammenhengende rygger av mange
kilometers lengde.

På andre steder opptrer eskerne i stort

antall som et sammenflettet nettverk.

I begge tilfelle utgjør

eskerne særpregete landformer, og det er ønskelig at noen
bevares i sin opprinnelige
akkumulasjonsformer

form.

Som de fleste glasifluviale

utgjør eskerne viktige grusressurser.
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leasse

og delta

av glasifluvialt materiale er dannet pa

steder der rennende vann fra isen forte mengder av lsmateriale
ut i stillestående vann.
brattkanten.

Terrassen omfatter da flata og

En terrassekant kan dannes ved at glasifluvialt

materiale avsettes i vann (deltafront), materiale avsettes mot
en bre (iskontakt) eller ved at elver eroderer i dette
materialet.

De fleste terrasser og deltaer er avsatt enten i

havet eller i bredemte sjøer, og overflata er normalt bygd opp
til en hyde

som tilsvarer vannflata p& davrende

tidspunkt.

Noen terrasser har gamle dreneringsspor i overflata og det
finnes ofte grytehull.

Se forøvrig tidligere omtale av

"sortert materiale" samt "israndavsetninger".
Høyden av de marine terrassene og deltaene viser havnivået på
den tid de ble dannet.

Mange er avsatt relativt nær brefronten

like etter at det ble åpent vann.

Disse er da bygd opp til

det aller høyeste nivå som havet stod i etter at breen forsvant fra omrdet.

Det er dette niv

vanligvis forkortet til MG.

som kalles marn

grense,

Seinere fortsatte landet & stige,

og elvene har gravd seg ned og utplanert lavere og lavere flater
som tilsvarer endringen i havnivå.
I innlandet er de strste

terrassene avsatt i bredemte sjer.

Særlig store forekomster i sør-Norge ligger sør for hovedvannskillet fra Dovre til Femund.

I Finnmark finnes mange steder

svært store terrasser.
Terrassene og deltaene utgjør ofte markerte trekk i landskapet.
Mange inngår som deler av sporene etter sammenhengende dreneringssystemer fra isavsmeltingen.
struere bredemte sjøer.

De er viktige forårekon-

Enkelte små ansees for å ha betydelig

faglig verdi.
De glasifluviale terrassene inneholder store grusressurser og de
største avsetningene er dessuten viktige grunnvannsreservoarer.

-

Grutehull

eller dodisgroper
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er spor etter strre

eller mindre

isklumper som ble helt eller delvis begravd i løsmateriale
under isavsmeltingen.

Når isklumpen så smeltet, og det kunne

ta lang tid, raste løsmaterialet sammen og det ble dannet
groper i overflata.
vialt materiale.

De fleste grytehull finnes i glasiflu-

Størrelsen varierer avhengig av hvor store

isklumper som ble begravd.

Mange når dypere ned enn til grunn-

vannsnivået og inneholder derfor en innsjø eller et lite tjern.
Grytehull er særpregete former som på en direkte måte forteller om forholdene under avsmeltingstida.

I faglig sammenheng

har formene større betydning lokalt enn regionalt.

Mange gryte-

hull ligger i avsetninger som nyttes til masseuttak.
blir benyttet som fyllplasser for søppel.

Andre

Dette siste er

uheldig på steder der formene ligger i glasifluviale avsetninger
med betydelige grunnvannsressurser.
Vifte,

ogs% brukt fluvial

vifte,

elvevifte,

bekkevifte.

Betegnelse på alle typer vifteformete akkumulasjoner av løsmateriale av fluvial eller glasifluvial opprinnelse.

Formene

finnes på steder der gradienten i elveprofilet blir slakere
(mindre hellingsvinkel på terrenget).

Her avtar vannets strøm-

ningshastighet og derved transportevnen slik at løsmaterialet
avsettes.
Deneringsspor

p@ sandur/delta.

Trre

elvelop p& gammel delta

eller sandurflate.
Meandre,

elv.

fossile.

Gamle elveleier som er avsnrt

fra dagens

Disse kan i dag opptre som små, langstrakte tjern eller

være gjengrodd.
Raviner.

Erosjonsspor i løsmateriale som er dannet av vann

og massebevegelse

i tida etter isavsmeltingsperioden.

Raviner

i fast fjell finnes i høyfjellet og er dannet gjennom lenger
tid på grunn av intens forvitring og massebevegelse.
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Talus,

ogs% brukt askjege,

bergartsfragmenter
skråning.

rasmateriale.

Akkumulasjon

av

som er ført ned til foten av en bratt

Rasavsetningene

nedover avsetningen.

har gjerne Økende kornstørrelse

Består hovedsakelig

av forvitrings-

materiale.
Fjellskredavsetning.

bestående

Avsetning ved foten av et rasspor

av morenemateriale,

Fjellskred,

bruddkant.

jordsmonn m.m.

Den vre

avgrensning

av skredgrop,

skredbane, rasspor.
Avalanche

plunge-pool,

steinvoll

dannet

gått gjentatte

ogs& brukt skredbane

av

snøskred.

og avsetning,

Avsetning dannetav at det har

snøras ned i vann, gjerne ned i ei elv.

snøraset treffer vannet med stor hastighet,

blir trykket så

stort at steiner kastes opp og danner en voll.
størst der stadig nytt elvetransportert

Vollen blir

materiale

kommer til.

Protalus,

også brukt protalus

materiale

som faller ned på et snø- eller isfelt i en skråning,

kan skli ned og danne en voll.
vil løsmaterialet
Steinbre.

voll.

Når

Ras- eller forvitrings-

Når snøen eller isen smelter,

danne en voll noe utenfor selve skråninga.

Likner på mange måter isbre, men består av grovt

steinmateriale

og vanligvis med en kjerne av sementerende

ismasse i aktive steinbreer.
Mudflow.

Sediment med et hyt

også inneholder

leir- og siltinnhold, men som

sand, grus og eventuelt

Sediment/vannforholdet
når vanninnholdet

større steiner.

varierer, og viskositeten

avtar.

Vannrike

Øker sterkt

strømmer vil kunne renne

raskt ned slake skråninger.
Solifluksjonsvaker,

blokktunger.

som siger i skråninger

Valker eller tunger av jord

i høyere deler av terrenget.

Jordmassen

-
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som langsomt beveger seg nedover, består av ukonsolidert
materiale.

Under høyalpin sone er det oftest et sammen-

bindende vegetasjonsdekke

oppå, bestående av planter som

tåler bevegelse i substratet.
Palsmyr.

Palser er haugformer eller mer vidstrakte platåer

i myr med en kjerne av permafrost

(frosset hele året).

Palsene har et dekke av torv på overflata.

Torva isolerer

mot smelting slik at det sjelden er tint dypere enn 50-60 cm
seinhøstes.
og vinter.

Under denne dybden er det et telelag både sommer
Telen kan ha tykkelse på flere meter.

Forekomst av palsmyr krever normalt en årsmiddeltemperatur

-1c

omkring

samt lite nedbr,

Stukturmark

vinternedbor.

er en samlebetegnelse på forskjellige frostjords-

former som polugoner,
frostjordsform.
jordlaget.

srlig

sikler

og striper.

Tuemark

er ogs& en

Disse formene dannes ved at frosten påvirker

Det er gjerne forskjellig utforming i flatt og i

hellende terreng, med langstrakte former i skråningene på grunn
av jordsig, i motsetning til i flatt terreng.
Skredgrop.

Spor etter leirskred, vanligvis pæreformet med

utlopet i den trange enden.
Steil

fiellskr&ning,

bakkant.

Symbolet markerer toppnivået

på fjellsidas bratte parti.
Botn.

Godt utviklete botner består av en bakkant og en rela-

tivt flat botn med tykt morenedekke.

En del botner har også i

dag lokalglasiasjon.
Egg,

tinderekke

er dannet av breens side- og tilbakeskridende

erosjon i daler og botner.
botner motes.

En egg dannes når bakveggene i to

-

Standlinje

(ikke

-
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isdirigert)

angir et tidligere vann-niv&

uavhengig av en isdernming.
Strandvolle

er voller lagt opp av blger

i strandsonen.

Materialet er vanligvis godt rundet grovt materiale med
finere materiale innimellom.
Eoliske

former

består av vindblåst og fint sortert materiale

i hauger og groper i terrenget.
Bergstruktur/strok

mnstere

er en fellesbetegnelse for regelbundne

som kommer til syne i bergoverflata.

Bergstruktur

og strøk er slått sammen da betydningen av de to oftest vil
være den samme.
Forkastninger,

sprekker

betegner svakhetssoner i berget,

oftest tektonisk betinget.
To mye anvendte begrep er distal-

og poksimalside.

De brukes

oftest som betegnelse på de to sidene i en israndavsetning.
Proksimalsida er sida inn mot bresnuten

(iskontaktsida),

mens distalsida er utsida som ikke hadde iskontakt.

-
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KART- OG LUFTFOTOGRUNNLAG
Luftfotografier
(Widere)

Kart (NGO M 711)

Vesterelva

Serie 3596 H 15-25
Serie 3625 A 32-44,
B 38-42

Oardujav'ri 2335 I, Kongsfjord 2336
II, Skipskjlen 2435 IV, Syltefjord
2436 II, Båtsfjord 2436 III

Julelva

Serie 3625
B 21-23

Tana 2335 IV, Oardujav'ri 2335 I,
Kongsfjord 2336 II

Reisavassdraget

Serie 563 J 10-14,
K 12-17, L 11-15
Serie 603 P 1-5,
R 1-8, 10-18, S 1-11,
14-20, T 1-15, 18,24
Serie 1800 1-2,
P 1-2, Q1-2,
R 1-3,
S 1-3, T 1-7, U 1-6,
V l-6, W l-4, X 1-2
Serie 5820
stripe 34-4 17-25
34-3 19-26
34-2 17-27
34-1 19-29
33-8 20-28
33-7 21-29
33-6 23-33
Serie 7912
stripe 34-5 23-30

Lomsdalsvassdraget

Serie 3195 A 3-7,
Tosbotn 1825 I, Eiterå
B 1-7, C 1-10, D 1-11,
E 1-11, F 1-4

Høylandsvassdraget

Serie 3401, A 1-8,
B 1-8, C 1-6, D l-4,
E 1-4
Serie 3190 A 23-26,
B 17-23, C 17-23,
D 20-27, E 20-26
Serie 4875 C 16-18,
D 15-17

Foldereid 1724 I, Skogmo 1724 II,
Harran 1824 III, Kongsmoen 1824 IV

Nesåa

Serie 3401 D 3-11,
E 9-10
Nor-Fly serie 357

Skorovatn 1824 II, Harran 1824 III,
Tunnsjen 1924 III

Srlivassdraget

Oppgave 3800

Murusjen 1923 I, Srli 1923 II,
Blåfjellhatten 1923 III, Nordli
1923 IV

Vassdrag

Ogna

A

22-32,

Rotsund 1634 I, Nordreisa 1734 IV,
Kfjord 1634 II, Reisadalen 1734 II
Kvænangsbotn 1734 II, RaisdouddarHal'di 1733 IV, Mlle5j&kka 1733 I,
Millejus 1833 Iv, Bier'te 1733 II,
Raisjav'ri 1833 III

1826 II

Steinkjer 1723 III, Snåsavatnet
1723 II, Snåsa 1823 III, Stiklesta
1722 IV, Vuku 1722 I, Vera 1822 IV

-
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Stjrdalsvassdraget

Serie 1235 L 26-29,
M 27-31, N 23-27
Serie 1400 A 1-24,
B 3-33, c 13-31,
D 13-28, E 1-10
Serie 1405 B 38-42
Serie 1530 B 48-52,
D 51-63, E 42-61,
F 36-56

Levanger
Stjrdal
Merker
1721 II,

Garbergelva

Serie 1235

Stjordal 1621 I, Flornes 1721 IV,
Selbu 1621 II, Tydal 1721 III

Gaulavassdraget

Serie 1235 A 7-29,
B 5-28, c 8-27,
D 6-24, E 7-25,
F 6-22, G 6-20,
H 7-20, J 7-18,
K 8-20, L 9-18,
M 11-18, N 8-13
Serie 1315 K 22-24
L 20-23
Serie 1396 B 1-10,
C 1-12, D 1-20
Serie 1475 A 10-15,
B 12-17, Cc 14-18,
D 18-19
Serie 1520 E 4-10,
G 11-20, H 14-20

Orkanger 1521 I, HØlonda 1521 II,
Rennebu 1520 I, Trondheim 1621 IV,
St@ren 1621 III, Budal 1620 IV,
Kvikne 1620 III, Selbu 1621 II,
Haltdalen 1620 I, Dalsbygda 1620 II,
A1en 1720 IV, Roros 1720 III,
Innset 1520 II

Todalsvassdraget

Serie 1450 D 3-8,
E 4-9, F 4-9

Snota 1420 I, Romfo 1420 II,
Stangvik 1420 IV

Driva

Serie 1315 II N 1-22,
1-12,
P 1-12
Serie 1431 A 1-7,
B 1-23, C 1-22,
D 1-22
Serie 1450 H 1-10,
J l-14, K 1-13

Romfo 1420 II, Oppdal 1520 III,
Storskrymten 1419 I, Snøhetta
1519 IV

Istra vassdraget

Serie 1550 B 3-7
Serie 1700 B 40-44,
C 40-44
Serie 1870 K 15-17

Eresfjord 1320 II, Romsdalen 1319 I,
Valldal 1319 IV, Åndalsnes 1320 III

Grona-Jori

Serie 1431 D 6-10,
E 4-14, F 2-14,
G 3-14, H 2-13,
J 4-14, K 7-10

Storskrymten 1419 I, Dombås 1419 II,
Hjerkinn 1519 III, Snohetta 1519 IV

1722 III, Feren 1722 II,
1621 I, Flornes 1721 IV,
1721 I, Essandsjden
Frosta 1622 II

-
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J. TOLGENSBAKK

REISAVASSDRAGET
(nr. 191)
PLANSJE 1
Denne delrapporten bygger på en foreløpig rapport fra 1980.

VURDERING
Nedenfor er 15 verneverdige områder satt opp i prioritert
rekkeflge.
Prioritet

Verneområde nr., stedsangivelse, objekt

1

(14)

2

(

3)

3

( 13)

4

(11)

5

( 4)

5)

6

7
8
9

10
11
12

13

14
15

8)
( 6)

(12)
(
(

7)
1)

(15)
(

9)

(10)
(

2)

Hoakkanjav'ri, spylefelt - esker spylerenne
Ryeldalen, avalanche plunge-pool
avsetning
Imofossen, gjel (canyon)
Bieddjuvag'gi - Coal'bmevag'gi, glasifluviale erosjons- og akkumulasjonsformer
Moskodalen, resente skråningsprosesser
og -former
G&d'de&kka, randmorener og lateraldannelser
Cap'peslakko, randmorene
Bajimus Sabmajavri, steinbre
Ganesj&kka - H&l'gag&r'sa, spor etter
isrelatert drenering
Tjernevatnet, grytehull
°
Cillagai'sa,
randmorene
Boazuroavvi,
isrelatert dreneringssystem
G&lgutras'5a, esker
G&lgutras'a,
spylefelt og seter
Storbakken, israndavsetning

-

-
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INNLEDNING

Denne rapporten om forslag til geomorfologiske og kvartærgeologiske verneverdige områder i Reisavassdragets nedslagsfelt bygger hovedsakelig på registreringer som er foretatt
i forbindelse med pågående deglasiasjonsstudier
og Vest-Finnmark

(Sollid

&

i Øst-Troms

Tolgensbakk in prep.).

Dette er

en fortsettelse av tidligere tilsvarende studier i Finnmark
(Sollid

et al.

1973).

De foreslåtte verneområder er avmerket på Pl. 1.

De er

nærmere beskrevet og kartlagt med tanke på en eventuell presentasjon i en verneplan for området.

KORT BESKRIVELSE AV NEDSLAGSFELTET
Stirrelse og to ografi
Reisavassdragets
2557

mn,

nedslagsfelt dekker på norsk side av grensen

og det beregnede kraftpotensial er på 470 GWh.

Reisaelva er 104 km lang fra Raisjav'ri til Reisafjorden.
På de første 80 km fra fjorden og inn til Fossestua ved
Imofossen stiger elva bare 140 m, mens den på de neste 20 km
inn til Raisjav'ri

(444 m o.h.) har et vesentlig steilere

profil, se fig. 3.
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Fig. 3. Reisaelvas profil fra Reisafjorden til Raisjav'ri,
40 x overforhyet.

90
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HIYDELAGSKART
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Fig.

4.

Hydelagskart
Reisavassdragets

med 200-meters
nedslagsfelt.

hydesoner

over

10km
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De viktigste

sideelvene

Njallaj&kka,

Gat'kej&kka,

Giebaj&kka,

Puntaelva,

Sistnevnte

er regulert.

De topografiske

Moskoelva,

seg gjennom høyere

Ryelelvaog

Kildalselva.

bildet at elva begynner

lavt område

fjellpartier

for deretter

å skjære

mot kysten i nordvest.

Den eneste breen innenfor nedslagsfeltet
p& M&skogai'sa

(Sarelva),

og som for de fleste andre

er det generelle

inne på vidda i et relativt

€araj&kka

går fram av fig. 4, et høydelags-

hØydesoner;

i regionen,

fra sør mot nord er:

M&lle5j&kka,

hovedtrekkene

kart med 200-meters
vassdrag

oppregnet

er en liten platåbre

(1230 m o.h.) med to sm& breutlpere

mot nord

og nordst.

Ber grunns eolo i og storgeomorfolo

i

Berggrunnen

kan deles i tre hoved-

enheter:

innenfor

Prekambriske

underkambriske
kaledonske

nedslagsfeltet
bergarter

autoktone

(grunnfjell) ,seinprekarnbriske/

bergarter

skyvedekkebergarter

(Dividalgruppen)

og

(Reisa-dekkekomplekset

og Tierta-

dekket).
Grunnfjellet
granitter

består hovedsakelig

og granittiske

av rødlige,

bergarter.

Det er videre,

på fig. 5, også innslag av metamorfe
kvartsitt,

marmor og glimmerskifer

arter - amfibolitt
1800-2000
nord

(Holmsen, Padget

Grunnfjellsoverflaten
&

Pehkonen

mektighet.

bergarter

1957).

heller

alder,

svakt mot

Det bør ellers legges

er dekket av kvartære

i første rekke bunnmorene,

som

berg-

De er alle av karelsk

til at mer enn 90% av dette området
avsetninger,

sedimentære

som vist

samt sure vulkanske

og grønnstein.

mill. år.

grovkornede

av til dels stor
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GEOLOGISK KART
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Fig. 5. Geologisk kart over
Reisavassdragets nedslagsfelt.
Kartet er sammenstilt på grunnlag
av: Holmsen, Padget & Pehkonen
(1957), Fareth & Lindahl (1977)
og Zwaan (1977) .

0

10km

1. Tykt dekke av kvartære
avsetninger.
2. Kvarts-granat-glimmerskifer.
3. Granat-kvarts-biotittskifer.
4. Granat-glimmer-kvartsskifer.
5. Granat-kvarts-glimmerskifer.
6. Granitt og gneisgranitt.,
7. Granat-kvarts-biotittskifer
(Ankerlia skifer) /
grnnstein.
8. Kalkspatmarmor.
9. Granat glimmerskifer
(sølvskifer) .
10. Granat-amfibol-klorittglimmerskifer.
11. Hornblendeskifer, amfibolitt.
12. Glimmerskifer.
13. Gneis/båndet gneis.
14. Granat meta-arkose.
15. Kvartskonglomerat.
16. Gabbro.
17. Amfibolitt.
18. Kvartssandstein.
19. Dolomitt.
20. Sandstein, konglomerat og
leirskifer (siltstein)
21. Sure vulkanske bergarter.
22. Glimmerskifer.
23. Marmor.
24. Granitt og granittisk gneis.
25. Kvartsitt.
26. Amfibolitt og grnnstein/
metagabbro.
27. Gronnstein.
28. Skyvegrense for Reisadekkekomplekset.
29. Skyvegrense innenfor Reisadekkekomplekset.
30. Mindre skyvegrense,
imbrikasjoner.
31. Forkastning.
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Landskapet

i grunnfjellsomr&det

er en upert

450-600 m o.h. med enkelte hyder
Reisaelva

og Njallajåkka

fjellvidde

p& noe over 800 m o.h.

har skåret seg 100-200 m ned under

viddenivået.
Den autoktone

Dividalgruppen

klar diskordans

over grunnfjellet

Denne sedimentære
liggende

lagrekken

skifre og sandstein

pakken varierer
&

eller Hyolithussonen
(Skjerlie

Tan 1961).

&

består av et konglomerat
i veksling.

innen nedslagsfeltet

Tan op.cit.).

ligger med
med over-

Mektigheten

mellom

av lag-

60 og 270 m (Skjerlie

Mange steder er det funnet tillitt nederst

Dividalgruppen,

men dette er ikke observert

her

i

(Fareth & al.

1977).
Dividalgruppen

som ligger mellom mer motstandsdyktige

arter i det prekarnbriske underlaget
skyvedekket,

Denne er ikke spesielt

som her omtales,

tydelig

til et høyereliggende

linje Råggeoai'vi

Luovdit

(se Pl. l}

- Njar'gavarri

skyvedekkebergarter.

vidde-/platå-

Det geologiske

sert bilde;

kartet

(fig. 5)

Skyvedekkene
komplekset

viser et

fra nord-

kompli-

en rekke forkastninger

og en

mellom ulike bergartsenheter.

deles i to hovedenheter,
(tilsvarer Kalakdekket

(tilsvarer Gaissadekket

Tiertadekket

er blottet

i srst
(Fareth

og underst

i Finnmark,

Zwaan 1977).

mellom Get'kejkka

Det består av lite metamorfe
og dolomitt

øverst Reisa-dekke-

i Finnmark)

Tiertadekket

leirskifer

av

fjellkjedefoldingen

skjøvet over Dividalgruppen

flere skyvedekker,

hyppig veksling

- Tierta - Imofossen

består berggrunnen

Ved den kaledonske

ble store bergartsflak

jåkka.

i det området

i nord og nordvest.

Nord for en omtrentlig

vest.

trekk i landskapet

men er på sine steder klar nok og markerer

i alle fall overgangen
landskap

og i det overliggende

er gjerne opphav til et markert

- glintranden.

berg-

&

kvartsitter

al. 1977).

og Ganes-

samt noe

-
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Reisa-dekkekomplekset

er så sammensatt og variert at det ikke

her er praktisk mulig å gi noen detaljert beskrivelse, men
enkelte hovedtrekk skal likevel omtales.
Berggrunnen består overveiende av sedimentære bergarter som
alle i større eller mindre grad er metamorfosert - fra relativt
lite omvandlede skifre til gneiser.

I tillegg er det flere

områder med metamorfe vulkanske bergarter som amfibolitt og
gabbro.

I en smal sone fra Guolasjav'ri

(utenfor nedslags-

feltet) langs Gapperusjåkka og Bergskogen med fortsettelse
langs Geiraelva er det marmor.
Det kompliserte geologiske bildet gir seg klare uttrykk i
landskapet.

De mange forkastninger og skyvegrenser er for-

klaringen på en rekke daler og brattkanter, mens bergartenes
vekslende hårdhet ofte forklarer relieff og topografi

(sammen-

lign fig. 4 og 5).
Josdalen

(Juvusjåkkas dal) er for eksempel en klart forkast-

ningsbetinget dal, mens Puntaelva fdlger en skyvedekkegrense.
Raisduoddar-Hal'di
Bccegelhald'di

1365 m o.h., Rieppesgaisa 1337 m o.h. og

1326 m o.h. - de tre hoyeste fjelltoppene i

området - består alle av gabbro, mens Bæs'setindan 1312 m o.h.
er bygget opp av en hard kvartsskifer.
Geologisk/storgeomorfologisk

har Reisa-dekkekomplekset

noe

ulik karakter nordvest og sørøst for en sone Gætkutjav'ri Gapperus - Gebmesc&kka.
Området i sørøst domineres av sparagmitt med underliggende
gneis og hornblendeskifer,og

vidde-/platålandskapet

på begge

sider av hoveddalen ligger hovedsakelig mellom 600 og 1000
m o.h.

Reisaelva og enkelte sideelver som f.eks. Giebajåkka

har skåret seg ned i trange V-formede gjel i den ellers jevne
overflaten.
Landskapet i den nordlige delen er generelt sett noe høyere
og har et mere alpint preg.

Reisadalen er vesentlig bredere

enn lenger sør og er dessuten klart glasialt U-formet.

-
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Det at de høyeste fjellpartiene ligger i denne ytre delen
skyldes for det første at den tertiære landhevningen var
sterkest i nordvest og for det andre er det her større innslag
av erosjonsresistente

bergarter.

Det alpine preget med hoye topper og dypt nedsk&rede daler m&
dessuten sees i sammenheng med de mange

forkastningene og den

raske vekslingen i bergartstyper som er karakteristisk
området

(se fig. 5).

for

Sist, men ikke minst, har den glasiale

erosjonen vært sterkest i dette ytre, kystnære partiet.

Kvartærgeolo

i

Under siste istids maksimum har hele området utvilsomt vært
dekket av is.
rimelig
først.

Da isen begynte å trekke seg tilbake, er det

anta at de høyeste toppene nær kysten smeltet fram
Det har imidlertid ikke vært mulig å trekke opp noen

sikre israndtrinn fra tiden før Yngre Dryas (11 000 - 10 OOOåc
før nåtid) innenfor nedslagsfeltets

grenser.

Ved breframstotet i Yngre Dryas nådde isen litt utenfor Bakkebyfjorden i Reisafjorden

(Sollid et al. 1973).

Sidemorener fra

denne perioden kan følges på begge sider av Reisadalen; på
vestsida
G&d'de&kka

V

spesielt tydelig fra Sagelva til Cillagai'sa og ved
(verneomr&de 5); p& stsida

i den indre del av Royeldalen og i sr

srlig

klart utformet

V

ved Cap'peslakko

(verneområde 8) .
Fra Preboreal

(10 000 - 9 000 år før nåtid)eller tidlig Boreal

(9 000 - 8 000 år før nåtid) er det, som også påvist av Bergstrøm
(1979), spor etter tre israndtrinn i Reisadalen; isranddeltaene
Storbakken, Tørrfoss-skogen og Bergskogen.

De korresponderende

lateralmorener er imidlertid vanskelig å følge over noen
avstand.
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Innenfor Bergskogen - Sappen er det ikke tegn til ytterligere
opphold i avsmeltingen;sporene

etter den isrelaterte drener-

ingen er derimot dominerende i landskapet.

Store mengder

smeltevann ble styrt ut Reisadalen fra Nord-Finland og de
vestlige deler av Finnmarksvidda.
Ytterligere opplysninger om deler av deglasiasjonshistorien
blir gitt under beskrivelsen av de forskjellige verneområdene.

REGISTRERINGSKARTET
På registreringskartet

"Reisavassdraget, nr. 191.

Geomorfo-

logi 1:150 000" er de foreslåtte verneverdige områdene
avgrenset og angitt med nr. fra l-15.
De originale registreringene til kartet er inntegnet på kart
i målestokk 1:50 000 i tilknytning til vitenskapelige underskelser

i omr&det

(Sollid

&

Tolgensbakk, in prep.).

Et kart

i denne skala for hele nedslagsfeltet ville blitt for
uhåndterlig.

Derfor ble målestokken 1:150 000 valgt for

vedlagte registreringskart.
Det topografiske grunnlaget er omtegnet og forenklet etter
11 kartblad i M 711-serien.
20 til 100 m.

Ekvidistansen er forandret fra

De geomorfologiske og kvartærgeologiske

informasjonene er også en del forenklet.

kart-

Det er imidlertid

lagt stor vekt på å gi en mest mulig korrekt gjengivelse av
formelementene

(33 forskjellige signaturer).

uavhengig av NGU's kvartærgeologiske

Pl. 1

er utarbeidet

kart Reisadalen og Cierte,

(1:50 000) (Bergstrøm & Neeb 1978, Bergstrøm 1977).

- 36 -

FORSLAG TIL VERNEVERDIGE OMRÅDER
Den utvelgelsen av verneverdige geomorfologiske og kvartærgeologiske objekter eller områder som vi har gjort her, bygger
hovedsakelig på den metoden som er utarbeidet ved Naturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet under ledelse
av professor Gunnar Hoppe (Ulfstedt

&

Melander 1974).

Det er

gitt tre hovedkriterier som går på om verneobjektet er
sjeldent, om utformingen er særlig klar og om det har interesse
for forskning.

Det er videre tatt hensyn til om objektet har

pedagogisk verdi, om det er rimelig uforstyrret av menneskelige
inngrep og ikke minst om objektet har betydning for den faglige
forståelsen av regionen.
Det er foreslått 15 verneverdige områder og hvert enkelt område
er nærmere omtalt i de påfølgende kapitler.

Avgrensningen av

områdene er forsøksvis trukket langs naturlige grenser som
vannskiller, elver og bekker eller det er brukt siktlinjer
mellom høydepunkter eller andre klare terrengdetaljer.

Kommer

det på tale med forandringer av grensene bør dette skje i
samarbeide med geomorfologer som er kjent i området.

En syste-

matisert rangering av de enkelte verneverdige områdene er
tabellisert på sidene 27 og 64.

BESKRIVELSER AV VERNEOMRÅDENE
Til beskrivelsen av de 15 foreslåtte verneverdige områdene er
det laget illustrasjoner av kartutsnitt og bilder.
laget er fra NGO's serie M 711.

Kartgrunn-

Målestokken på kartutsnittene

er l:50 000 og ekvidistansen er 20 m.

N&r ikke annet er

angitt er utsnittene orientert nord-sør.

Tegnforklaringer

nedenfor er i samsvar med forklaringen på Pl. 1 og den gjelder
for alle kartutsnittene.
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TEGNFORKLARING

1

SORTERT MATERIALE

SKREDGROP

----

RAVINER

FLUTED SURFACE
MER OG MINDRE MARK.ERT

GAMLE ELVELØP

SKURINGSSTRIPER

VIFTER

ISKONTAKT

PALSMYR

RANDMORENE

e

-..

- ....
d

rz

TUNDRAPOLYGONER, FOSSILE

HAUGER OG RYGGER AV MORENEMATERIALE
STEDVIS ROGENMORENER

a ..,
.., ..,
l,

V

V

STEINBRE

SPYLERENNER

AVALANCHE PLUNGE-POOL
SKREDBANE OG AVSETNING

SPYLERENNE, ENSIDIG

F

c;J)

SPYLERENNE, BRED
MER OG MINDRE MARK.ERT

:<<

SOLIFLUKSJONSVALKER

!J

PROTALUS
MUDFLOW

DYP, V-FORMET NEDSKJÆRING
GLASIFLUVIAL/FLUVIAL

.««
.<'

CANYON (GJEL)
SPYLE FELT
DRENERINGSSPOR

PÅ SANDOR/DELTA

EGG, TINDEREKKE

SETE

9

PASS FOR ISRELATERT DRENERING

o

0

o

o

o

HAUGER OG RYGGER AV
GLASIFLUVIALT MATERIALE
TERRASSE
MER OG MINDRE MARKERT
GLASIFLUVIAL/FLUVIAL
EROSJON SKANT

Ce

GRYTEHULL

GRUSTAK
VANNSKILLE

ESKERE

0

STEIL FJELLSKRÅNING,
BAKKANT
N
MER OG MINDRE SAMME HENGENDE

ISBRE
,-

t

AVGRENSNING AV FORESLÅTTE
VERNEOMRADER 1-15
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BESKRIVELSE AV DE ENKELTE VERNEVERDIGE OMRÅDENE
Område l: illagai'sa,

randmorene (fig. 6)

I den nordvestlige delen av

Reisavassdragets nedslags-

felt er det en morenesone etter et breframstt.
Sonen kan i terrenget følges nær sammenhengende over lange
strekninger.

Nord for nedslagsfeltet går den under marin

grense og ved hjelp av strandlinjer er den her datert til
Yngre Dryas (Sollid & Talgensbakk in prep.)
I området mellom Cillavag'gi og Annaelva er morenesonen
spesielt vakkert utformet og
som en rygg (fig. 7).

kan her stort sett følges
Ved Annaelva hvor ryggen er særlig

stor, demmet isen opp et mindre vann.

t.'

n

,

'"

r'

--.............--...

"514

_

g,

--)
z

Fig. 6. Verneområde 1, Cillagai'sa, har en sammenhengende og
vakkert utformet israndmorene etter en isstrm mot vest og nord.
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Fig. 7.
Moreneryggen ved vannet øst for
·illanjunni.
Ryggen er 10 m hy
og 30 m bred. Foto mot sør
(tett take).

Innenfor det verneverdige området finnes det også fluted
surface som viser både nordlig og vestlig brebevegelse.

Den

vestlige bevegelsen helt i sør i området skyldes en bretunge
V

som trengte inn i Cillavag'gi.

En sete som korresponderer

med passpunktet mellom illavag'gi

og Pilteridalen

(utenfor

kartet Pl. 1) viser at dreneringen her ble styrt langs iskanten
mot vest en tid etter breframsttet.

Område 2: Storbakken, israndavsetning

(fig. 8)

I Reisafjorden ligger Raet - israndavsetningen
Dryas - et stykke utenfor Bakkebyfjorden
Sollid et al. 1973).

(se fig. 66 i

Den første markerte israndavsetningen

proksimalt for Raet er Storbakken
Avsetningen

fra Yngre

(fig. 9).

som trolig er fra tidlig Preboreal, ligger i

en bue tvers over Reisadalen nær dalmøtet til Samueldalen.
Materialet i overflaten er overveiende sand med innslag av
grus.

Norges geologiske undersøkelser har foretatt boringer

her (Bergstrøm

&

Neeb 1978).

Avsetningen er et isranddelta som ble bygget opp til den tids
havnivå. Under landhevningen etter isavsmeltingen ble deltaet
modellert av marine og fluviale prosesser. Helt i sør finnes
det·ogs& spor etter leirskred.
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Fig. 8. Den store
avsetning
Reisaelva
ligger på
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moen Storbakken 42 m o.h. er en rest av en israndfra tidlig preboreal tid. Under landhevningen har
skåret seg gjennom avsetningen og delt den. En del
nordsida av elva.

Fig. 9.
Storbakken. En del av moen
ligger på nordsida av elva,
utenfor bildet. Foto mot sør.
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I terrassekanten ned mot elva vest for Snemyr er det morenemateriale og i sørøst inn mot Annebakkfjellet
av morenen opp over terrasseflaten.

stikker en del

Dette kan bety at avset-

ningen har en kjerne av morenemateriale.
Storbakken er avgrenset av markerte terrassekanter som stedvis
er opptil 35 m høye.

Deler av den proksimale terrassekanten

kan være omtrent som den primære kanten, men hovedsakelig dreier
det seg om erosjonskanter som er dannet sekundært.
Det verneverdige området burde også omfattet den delen av
avsetningen som ligger på nordsida av elva, men
inngrep i form av masseuttak og veibygging har redusert verneverdien.

Av denne grunn er denne delen av israndavsetningen

ikke foreslått som verneverdig.

Område 3: R

eldalen, avalanche

I Ryeldalen

ved samlpet

lunge- ool avsetning

mellom Ryelelva

(fig. 10)

og Salla

er det en stor avalanche plunge-pool avsetning.

Dannelsen av

slike avsetninger er beskrevet og tolket av Liestøl

(1974)

og kan kort forklares ved at materiale slenges opp av den
trykkblgen

som dannes n&r snskred

i stor fart treffer en

vannflate.
I bratt terreng med mye snøras er disse avsetningene ikke
uvanlige, men den som ligger i Royeldalen er uvanlig stor selv
i landsmålestokk.

De mange steiner som i tidens

lØp er slengt opp fra elvebunnen danner en ryggform med en
brattkant ned mot elva.

Denne proksimalkanten er stedvis

over 20 m høy og steiner fra elva er blitt slengt opptil et
par hundre meter av sted.

Elvesteinene som gjerne er runde

i formen er for en stor del knust.

-
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Fig . 11.
Den østligste del av den store avalanche
plunge-pool avsetningen i Royeldalen.
Snoskredene kommer ned den bratte lisida
til hoyre og treffer elva. Trykkbdlgen i
..
vannet slenger stein fra elvebunnen inn
••
,
over land og bygger opp ryggformen som
seas
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Fig. 10.
Verneområde 3 som ligger i
RØyeldalen består av en avalanche
plunge-pool avsetning.
Slike
avsetninger er ikke uvanlig i
Norge hvor vi har bratt terreng
og mye snø, men formen er her
særdeles velformet .
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Det er to adskilte snøskredbaner som fører ned til avsetningen i
Ryeldalen

(fig. 10) . Den vestligsteog største starter fra en botn

ved Ryelkampen.

Skredene følger omtrent Sallas løp og der de

treffer RØyelelva er det en hl
plunge-pool).

eller fordypning

(en avalanche

Denne fylles stadig opp igjen av elvetransportert

materiale, særlig ved flom, før neste års skred på nytt slenger
materialet inn over land.

Den østligste snøskredbanen er

kortere og smalere og skredene har derfor ikke samme effekt.
Her er avsetningen mindre

(fig. 11).

Rester av snøskredene blir gjerne liggende utover sommeren og
for en tid kan de demme opp elveløpet slik at elva får nytt
løp med påfølgende erosjon i de lavere delene av avsetningen.
Dette er tilfellet for den vestligste delen.
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Område 4: Moskodalen, resente skråningsprosesser og -former (fig.12)
Moskodalen er velegnet for studier av resente skråningsprosesser - kfr. studier i Karkevagge av Rapp (1962) - og
forfatterne har valgt dalen som område for nærmere studier.
Det utarbeides et detaljert kart og ved siden av foretas det
kvantitative beregninger av materialtransporten.

En delvis

gjenrast eller erodert vei gjennom dalen har betydning i denne
forbindelse.
Ved Moskodalens munning mot Reisadalen har Moskoelva lagt opp
en stor vifte og elva deler seg her opp i tallrike og stadig
skiftende lp.
Fremre halvdel av dalen er skarpt V-formet.

Dalsidene er

steile og nedre tredjedel er dekket av talus (eller ur).
Urene går direkte ned i elva som transporterer materialet vekk.
På denne måten opprettholdes gradienten på taluskjeglene.
Avalanche plunge-pool effekt er påvist flere steder.

De

klareste formene er inntegnet på fig. 12.
Den indre delen av dalen har en noe videre og flatere dalbunn.
Her er det flere mudflow-renner og -avsetninger
langs den nordlige dalsida
og protalusdannelser

(fig. 13), og

er det flere større taluskjegler

(fig. 14).

P& srsida

det en spesielt stor (sub)resent vifte.

av dalen ligger
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Fig. 12. Verneområde 4 Moskodalen, en dal hvor skråningsprosessene
er særlig aktive. Kartet er orientert med nord mot venstre.
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Fig. 13. Vakkert utformet mudlfowakkumulasjon i den sentrale
del av Moskodalen.
Foto mot vest.

Omr&de 5: G&d'de&kka,

Fig. 14. Indre del av Moskodalen.
Raskjegler ned mot dalbunnen
hvor det ligger protali som
danner en sammenhengende rygg
langs fjellfoten.
Foto mot nordnord%st.

randmorener og lateraldannelser

(fig. l5)

Dette området har flere interessante glasialgeomorfologiske
formelementer.
morenebuer

Vest for Goattegai'sa er det flere markerte

(fig. 15-16) som vitner om en isbevegelse mot sør.

Ryggene er lagt opp av en dalbre som fra Reisadalen har trengt
seg oppetter Josdalen.

I Samueldalen har isen så hovedsakelig

dreiet mot nord, men også mot sør og avsatt de nevnte morenebuene.
Morenebuene kan morfologisk korreleres med andre israndmorener
som ligger lengre mot nord og nordvest, blant annet med moreneryggen som er beskrevet fra område 1.

De antas derfor å være

fra Yngre Dryas.
Ved Fat'tejåkka er det noen mindre lateralmorener og en sete
som ender mot et lateralt delta (fig. 17).
og deltaflaten korrelerer med hyden
mellom Njallaskai'di og Favresvarri

Høyden på seten

pa passpunktet
(Pl. 1).

(755 m o.h.)

-

Lateralavsetningene

46
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må være dannet på samme tid som morene-

buene sønnafor, og siden det gikk en bretunge inn dalen
mellom Favresvarri og Cillagaisa

(se verneområde 1), ble også

dreneringen fra området ved Fat'tejåkka styrt over passet
mot Pilteridalen.
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Fig. 15.
Verneområde 5 Gåd'decåkka inne·
holder flere morenebuer, en
vakkert utformet sete og et
lateralt delta. Verneområde 6
ved bajimus Sabmajav'ri er en
liten,men spesielt velutviklet
steinbre.
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Fig. 16. Stereomodell av en del av morenbuene vest for
Goattegai'sa.
Foto mot sørøst.
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Fig. 17. Sete (lateralterrasse) og delta ved Fat'tejåkka.

Omr&de 6: baimus

Sabma'av'ri, steinbre (fig. 15)

Langs Sarnueldalens østside ligger det fern større eller mindre
steinbreer.

Av disse

er

øst for bajimus Sabmajav'ri

den

som

ligger

avgjort den mest velutviklede og

den peker seg i særlig grad ut på grunn av en 25 m høy,
markert front (fig. 18 og 19).
Det er forelpig

ikke foretatt noen narmere underskelse

de fern steinbreene, men de antas å være fossile.

av

Steinbreene

i Øst-Troms og Vest-Finnmark er systematisk kartlagt og
utvalgte breer er undersøkt mer i detalj (Sollid
in prep.).

&

Tolgensbakk

Det finnes mange å velge i med tanke på vern, men

den som her er valgt er blant de best utformede.

Fig. 18. Steinbre øst for bajimus
Sabmajav'ri. Foto mot nord.
E
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Fig. 19. Stereomodell av fronten på steinbreen øst for bajimus
Sabmajav'ri. Fronten er ca. 25 m høy. Foto mot nord.

Område 7: T'ernevatnet,

r tehull

(fig. 20)

Den store glasifluviale oppfyllingen i dalbunnen ved Bergskogen er avsatt foran en brefront og vitner om en stans eller
en framrykning av breen i preboreal tid.
med tolkninger av Bergstrøm

(1979).

Dette er i samsvar

De mange store gryte-

hullene i området viser at materialet, mest grus, ble avsatt
i kontakt med stagnerende is.
Grytehullet som er foreslått vernet, har en klar, nærmest
sirkulær form og en diameter på ca. 150 m, se fig. 20 og 21.
Grunnvannsnivået

som kommer til syne i grytehullet ligger

10-12 m lavere enn oppfyllingsflaten.

Verneobjektet er lett

tilgjengelig og har interesse i pedagogisk sammenheng.
(
(

r,

I
n

Hauke
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n
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Fig. 20.
Verneområde 7 Tjernevatnet
er spor etter is som ble
begravd i løsmateriale avsatt
av dalbreen. Den begravde
isen har seinere smeltet og
etterlatt seg grytehullet.
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Fig. 21.
Oversikt over grytehullet Tjernevatnet ved Bergskogen. Foto mot øst.

Område 8: Ca 'eslakko,

randmorene

(fig. 22)

Dette området er dominert av en stor israndmorene •
I fjellpartiene ved Cap'peslakko og videre mot nord og nordvest
til vann 888 srst

for Doaresjav'ri, kan isranden folges

sammenhengende over en mer enn 6 km lang strekning.
er fra 25 til 150 m bred.

Ryggen

Den er ikke spesielt høy, men er

likevel et markert innslag i det relativt flate landskapet
(fig. 23).

På proksimalsida

av moreneryggen

finnes det mange

mindre hauger og rygger av morenemateriale.
Israndmorenen indikerer et markert breframstt,og

ettersom

morenen kan spores i en fortsettelse nordover til Kvænangen,
er den datert til Yngre Dryas-tid ved hjelp av strandlinjer
(kfr. fig. 66 i Sollid et al.,

1973).
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Fig. 22.

'
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Verneomrade 8 Cap'peslakko består av en lang, sammenhengende randmorene.

Fig. 23.
Moreneryggen 2 km nordnordvest for
det høyeste punktet på Cap'peslakko.
Foto mot sørsørøst.
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Område 9: Gål utras'sa, esker
Reisavassdragets

Innenfor

noen sjeldenhet.
Gålgutras'sa

nedslagsfelt

er ikke eskere

Når likevel eskeren som ligger vest for

er listet opp som mulig verneobjekt

dette eskerens klare form og frie beliggenhet

skyldes

(fig. 24).

Øst for den sørlige delen av bajit Juovvavaggejav'ri
danner eskeren en kilometerlang,
rygg.

og jevnhøy

Nord og sør for denne ryggen er det noen kortere og

mer usammenhengende

eskere.

tert dreneringssystem
Bæccegælhald'di
at suksessivt

-·--•-·

De er alle del av et større isrela-

på proksimalsida

Øst for

og eskere, spylerenner og seter viser

lavere og lavere pass er blitt åpnet mot øst.

?

-

;

.....

av vannskillet.

går dette omtrent på tvers av den regionale

isbevegelsesretningen,

·

sammenhengende

t..sf

Fig. 24 .
Lang, sammenhengende esker i
åpent terreng vest for Gålgutras'sa.
Foto mot sørøst.
l

Fig. 25.
Verneområde 9, vest for
Gålgutras'sa. En særlig velformet esker.
Verneområde 10, øst for
Gålgutras'sa. Spylefelt og
seter.
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Omr&de 10: Glgutra$'$a,
st

for G&lgutra5'a

s

lefelt og seter (fig. 25)

er det klare spor

etter glasifluvial drenering.

Da isen under nedsmeltingen

ikke lenger kunne styre dreneringen over passpunktet nord for
bajit Juovvavaggejav'ri, tok vannet veien over et sadelskar
p5 den srlige

delen av Glgutras'5a.

P& ostsida

av fjellet

er det et større område med barspylt fjell ned til en markert
dobbeltsete.

Det øvre nivået styres av et ensidig pass

(Sollid 1964 s.53) vest for høyde 849 (fig. 25),

mens det

lavere nivået styres av et tosidig pass øst for høyden.
Bildet (fig. 26) er tatt i dette passpunktet.
På grunn av sterk frostaktivitet i høyfjellet er det materialet
som er akkumulert i setenivåene, sterkt frostsprengt og minner
mest om blokkmark.

Fig.
26.
Spylefelt,
vest
for
srvest.

seter
og passpunkt
Galgutras'$a.
Foto

Område 11: Bieddjuvag' i - Coal'bmevag'gi, glasifluviale
erosjons- og akkumulasjonsformer (fig. 27)
Området er i særlig grad rikt på de fleste
typer av glasifluviale erosjons- og akkumulasjonsformer;
eskere, terrasser, grytehull, spylefelt og ulike typer av
spylerenner (se eks. på fig. 28 og 29).

Videre inneholder

området fossile tundrapolygoner (fig. 30,
mindre avalanche plunge-pool avsetning.

og dessuten en

mot

53

0

o.

-:·_·,r---""'
f

f

Fig. 27. Verneomrade 11 er særlig formrikt og viser en noenlunde
helhetlig samling av deglasiasjonsformer.
Kartet er
orientert med nord mot venstre.
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28 · coal'bmejavrit. Glasifluviale avsetninger; eskere,
grytehull og spylerenner. Foto mot øst.

]see
»-',
A--,

"

Fig. 30. Bieddjuvag'gi. Fossile
tundrapolygoner. Foto
mot nordvest.

Fig. 29. Bieddjuvag'gi. Glasifluviale terrasser med
utallige grytehull.
Foto mot nord.

Når et såpass stort område er foreslått fredet, henger det
sammen med ønsket om å bevare en mest mulig helhetlig samling
av deglasiasjonsformer.

I Bieddjuvag'gi har dreneringen først

gått mot vest i retning Guolasjav'ri for deretter & snu mot
nordst

i retning Puntadalen og Reisadalen.

•
t
I Coal'bmevag'g1

har dreneringen hele tiden fulgt daldraget, frst

subglasialt,

seineresubaerilt.
Ved en eventuell verning av det avmerkede området, bør også et
område sør for vannskillet inkluderes, da de best utviklede og
mest interessante formene finnes der.
samlede kartlegging av Sollid

&

Det vises da til den

Talgensbakk

(in prep.).

-
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Omr&de l2: Ganes'&kka - H&l' ag&r'sa, s or etter
isrelatert drenering ( fig. 31)
Dette omr&det fra Gane5j&kka i sr

langs Hl'gaj&kka

og

Hål'gagår'sa til Reisadalen ved Vuomatakka, er særlig rikt
på glasifluviale erosjonsformer, og det gir som helhet et
interessant deglasiasjonsbilde.
Den isrelaterte dreneringen har forts fulgt suksessivt lavere
V
nivåer langs Cuonjaoai'vi og langs vestsida av Hål'gajåkkas
daldrag.

De formene som viser dette, er store spylefelt,

spylerenner og gjel (fig. 31 og 32).
dreneringen fulgt Hål'gajåkkas dal.

Seinere har den isrelaterte
I slakere partier i dal-

bunnen er det lagt opp grovt glasifluvialt materiale (fig. 32).
Mot nord dominerer erosjonen og her er det i dag et bredt
spylefelt som går over i et stort gjel - Hål'gagår'sa.
Dreneringen ser ut til å ha gått over passpunktet ved vann
542

en lengre periode siden det ved Gane5j&kka er blitt bygget

opp en stor sandur mot dette nivået (fig. 33).
Etter hvert som isen smeltet ned mot sør, ble det åpnet et
lavere pass mot øst

ved Spanijåkka 530 m o.h.

Til slutt kunne

vannet fØlge dagens dreneringsretning langs Gæt'kejåkka mot
Reisadalen (se Pl. 1).
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Fig. 31.
Verneområde 12 Ganesjåkka Hal'gagar'sa inneholder en rik
variasjon av forskjellige former
dannet av den isrelaterte
drenering.

\

f-

i

•
.,

'?
.·

¢•

-

:?·t?1

•..,,,,

\

......
,.

,..·:;2;··.--:;:''·

.. -

ciestssat#
Fig. 32.
Gjel og spylefelt etter isrelatert
drenering vest for Hål'gavarri.
I forgrunnen en sandurflate som
består av grovt glasifluvialt
materiale. Foto mot vestsørvest.

Fig. 33.
Stor glasifluvial sandur ved
Ganesjåkka. Foto mot sør.
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Omr&de 13: Imofossen, g'el (can on)

(fig. 34)

Imofossen som turistattraksjon gir begrunnelse for å foreslå
den vernet.
nedskåret
(fig. 35).

Gjelet er mer enn en kilometer langt og dypt

(50-75 m) i en rødlig granittisk, grovbenket bergart
I gjelet er det flere steder store jettegryter og

plunge-pools.
Ved sidenav hovedgjelet hvor Reisaelva renner i dag, er det
flere mindre, trre

gjel p& stsida.

Lokaliseringen og utformingen av det østligste gjelet kan
indikere en subglasial dannelse.

Fig. 34. Verneområde 13 Imofossen, består av et større gjel
(canyon) langs dagens elv samt flere mindre gjel
øst for denne.

-
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Fig. 35.
Irnofossen, dypt nedskåret gjel.
Elva som kommer ned fra vest er
Spanijåkka.
Foto motsør.
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Område 14: Hoakkanjav'ri, s

lefelt - esker - s

lerenne (fig. 36)

I området ved Hoakkanjav'ri er terrenget dominert
av former som er dannet av den isrelaterte dreneringen.

sør

og sørøst for Rappes Råg'geoai'vi er det et spylefelt som i
nedkant ender i en lang sammenhengende, delvis ensidig spylerenne med liten gradient.

I forlengelsen av rennen er det en

kilometerlang esker som demmer opp sjøen Hoakkanjav'ri
(fig. 37).

Toppen av eskerryggen ligger fra 10 til 15 m

høyere enn vannflata og opp til 30 m høyere enn terrenget i
øst.

Nord for sjøen blir eskeren gradvis lavere og fortsetter

uten klar overgang som en bred spylerenne.
Formene viser at dreneringen har fulgt iskanten langs Rappes
Råg'geoai'vi for deretter & g& i en subglasial tunnel eller
sprekk i istunga som på dette tidspunkt lå innover Gæt'kevuobmi.
Den brede rennen nord for eskeren indikerer at vannet her igjen
har g&tt subaerilt.

-

-
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Fig. 36.
Verneområde 14 Hoakkanjav'ri
med klare eksempler på former
dannet i et glasifluvialt
dreneringssystem.
Eskeren
som demmer opp sjøen er
spesielt interessant.
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Fig. 37.
Sjen Hoakkanjav'ri, sentralt i bildet,
8
demmes i øst av en kilometerlang
esker. I forgrunnen er det et spylefelt.
Foto mot nord.
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En bred spylerenne og et lateralt delta nord for Rappes
R&g'geoai'vi viser at dreneringen på et tidligere tidspunkt
har svingt mot vest langs iskanten i stedet for, som seinere,
å gå under isen.
Det er ikke uvanlig å se at en spylerenne går over i en esker,
men at eskeren fortsetter som en bred spylerenne i ett og
samme dreneringssystern, er sjeldent.

Denne lokaliteten anses

derfor & ha hoy verneverdi.

Område 15: Boazuroavvi, isrelatert drenerin ss stern (fig. 38)
I detlave området nord for Raisjav'ri er det klare spor
etter en kraftig glasifluvial aktivitet.

Her er det markerte

seter, spylefelt, spylerenner og gjel.
Den nordlige regionale isbevegelsen styrte den subglasiale
dreneringen i samme retning, men etter hvert som høyere områder
i nord ble frismeltet, matte vannet ske

seg mot vest og sor

rundt Boazuroavvi før det igjen kunne gå mot nord.
fort til en kraftig erosjon p& st(fig. 38 og 39).

og srsida

Dette har

av fjellet

I det lavere området mot sør er det derimot

lagt opp et større glasifluvialt delta som seinere er delvis
erodert.
Innenfor det foreslåtte verneområdet

finnes det også fluted

surface, Regen-lignende morener og enkelte palsmyrer.
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Fig. 38. Verneområde 15 Boazuroavvi med særlig klare spor etter
kraftig glasifluvial erosjon. Noe av materialet er lagt
opp i et større glasifluvialt delta i sør.

Fig. 39.
Østsida av Boazuroavvi, stort
spylefelt i forgrunnen med et
gjel bakenfor.
Ned til hoyre
er det et glasifluvialt delta.
Foto mot sr6st.
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PRIORITERING AV VERNEFORSLAGENE
De 15 verneforslagene er valgt ut på grunnlag av en samlet
vurdering av nedslagsfeltet og på bakgrunn av kjennskap til
landsdelen forøvrig.
Melanders

Det er som tidligere nevnt Ulfstedt

&

(1974) vurderingssystem som - med visse modifikasjoner

er lagt til grunn for utvelgelsen, og hvert enkelt objekt eller
omr%de er gitt poeng etter flgende

skjema.

1. SJELDENHET
Unik

9 poeng

Meget uvanlig

4

II

Uvanlig

l

II

Vanlig

0

II

3

II

Velutviklet

2

II

Noenlunde typisk

l

II

Utydelig

0

"

l

II

Ytterst interessant

2

II

Interessant

l

II

Uinteressant

0

II

2. UTFORMING
a. Ytterst velutviklet

b. Meget spesiell
3. FORSKNINGSINTERESSE

Det er gitt en ekstra "stjerne" for de områdene som kan sies
å være av stor pedagogisk interesse samtidig som de er lett
tilgjengelige.

I de tilfeller vi har ment at verdien ligger

litt over eller litt under en bestemt kategori, har vi merket
dette ved "+" eller "-".

Etter den poengsum omr&dene har opp-

n&dd totalt, er de inndelt i
KLASSE I

folgende 4 klasser.

7-14 poeng

Objekter/områder

som på grunn av sjeldenhet,

utforming og/eller forskningsinteresse er av geovitenskapelig betydning i landsdelssammenheng.
(Her ment Nord-Norge)

-

KLASSE II
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5-6 poeng

Objekter/områder

som på grunn av sjeldenhet,

utforming og/eller forskningsinteresse er av
geovitenskapelig betydning i regional sammenheng.
(Her ment Troms fylke)
KLASSE III

2-4 poeng

Objekter/områder

som på grunn av sjeldenhet,

utforming og/eller forskningsinteresse er av geovitenskapelig betydning i lokal sammenheng.
(Her ment
KLASSE IV

Reisavassdragets nedslagsfelt)
<2 poeng

Objekter/områder

som ikke oppnådde så

mye

som

2 poeng ved vurderingen, er ikke tatt med i
oversikten.
De 15 områdene som oppnådde 2 poeng eller mer,
presentert i en tabell.

er nedenfor

Den viser klasseinndelingen

settingen både punktvis og totalt.
revisjoner og omklassifiseringer

og poeng-

Nyvurderinger og seinere

kan gjøres med tabellen som

utgangspunkt.
Verneområde nr.

1

Sjeldenhet

2

3

4

5

6

-

4+

1

1

l-

Utforming

2

1

2

2

2

2

Forskningsinteresse

1

1

2

2

1

1

Totalsum

3

2

8+

5

4

4-

*

()

(

III

I

II

Pedagogisk betydning
Klasse

III

9

8

7

10

11

12

13

14

15

-

l+

4-

4+

4+

1

l+

3

2

2+

3

2

1

1

1

2+

5+

4-

1
3

2

3

1
3

4

3

2
6

3

9+

k

III

III

III

III

III

III

II

III

II

I

III
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De 15 foreslåtte verneområdene opplistet i prioritert rekkeflge

etter tabellen ovenfor:

Prioritet

Verneområde nr., stedsangivelse, objekt

1
2

(14) Hoakkanjav'ri, spylefelt - esker spylerenne
(3)
Ryeldalen, avalanche plunge-pool
avsetning

9+

6

3

( 13)

4

(11)

5

(4)

6

(5) Gd'de&&kka, randmorener og lateraldannelser
(8) Cap'peslakko, rand.morene
(6)
Bajimus Sabmajavi, steinbre
(12) Ganej5kka - Hal'gagr'sa, spor etter
isrelatert drenering
(7) Tjernevatnet, grytehull
(1) €illagai'sa, randmorene
(15) Boaz uroavvi, isrelatert dreneringssystem
(9) Galgutras'Sa, esker
(10) Galgutras'Sa, spylefelt og seter
(2) Storbakken, israndavsetning

7

8
9
10
11

12
13

14
15

Total- Pedagogisk
Klasse
sum
betydning

Imofossen, gjel (canyon)
Bieddjuvag'gi - oal'bmevag'gi, glasifluviale erosjons- og akkumulasjonsformer
Moskodalen, resente skråningsprosesser
og -former

8+

()

5+
5

I

II

()

4
4
443
3
3

*

3

2+
2

*

III
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K.

KRISTIANSEN,

J.L.

SOLLID

&

J.

TOLGENSBAKK

VESTERELVA
(nr. 205)
PLANSJE

2

Denne delrapporten bygger p& en forelopig rapport fra l979

VURDERING

I det underskte

omr&det kan det som helhet ikke framvises

terrengformer av verneverdig karakter.

Unntaket er strand-

vollsonen sørøst for Vesterelv, med vollen fra tapes-tid som
den viktigste.

Mangel på vei til nevnte sted er sannsynligvis

grunnen til at dette området har blitt bevart.
Strandvoller finnes det mange av i Finnmark, denne Tapes-vollen
er imidlertid et godt typeeksempel, se fig. 45.
liggende strandvoller foreslås vernet.

Denne og nær-

Verneforslaget

er

nærmere avgrenset på P1. 2.
Orn det skulle bli aktuelt, foreslås det at inngrep ikke blir
foretatt før etter nærmere kontakt med geornorfolog som er
kjent i området.

-
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VESTERELVAS NEDSLAGSFELT
Vesterelva kan følges vel 40 km fra de sentrale deler av
Varangerhalvya,

vest for Doares cerro

til den munner ut

innerst i Syltefjorden.
Navnet på hovedelva varierer.

I vest starter Stuorra Oar'do

som kommer fra Oardujav'ri, et av de største vannene på
Varangerhalvøya.

Der denne løper sammen med Ravdul, skifter

den navn til Syltefjordelva.

Nedenfor Rassejåkkas utløp heter

den Vesterelva.
Fra sr

f&r hovedelva till&p av tre strre

elver.

Lengst i

vest løper Ravdul parallelt med hovedelva til den munner ut i
denne, vest for Elvestrandshgda.

M&resvej&kka er den som

korrunerlengst sør fra, og østligst munner Rassejåkka ut.

Nord-

fra er det bare mindre tilløp.
Området er uten skog, med unntak av krattliknende vegetasjon
på elvesletta lengst øst i feltet.

BERGGRUNN
Strstedelen

av det undersokte omr&det ligger nordst

for den

store forkastningen som går tvers over Varangerhalvøya

fra

Trollfjord i nordvest til Kornagelva i sørøst, se fig. 40.
Bergartene er av sein-prekambrisk og eokarnbrisk alder.
nordøst for forkastningen kalles Barentshavregionen.

Området

Bergartene

her tilhører Barentshav- og Raggogruppen, som er deler av
Øst-Finnmark supergruppe.
hører Vester-Tanagruppen

Området vest for denne linjen tilog "den eldre sandsteinserie".

-
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Fig. 40. Geologisk oversiktskart over det undersøkte
området på Varangerhalvøya.
(Etter Siedlecka, A. 1972, delvis modifisert)

1.

Bergarter av Barentshav-gruppen

2.

Sandsteiner, slamsteiner og skifre av
Kongsfjord-formasjonen

3.

Bergarter av Raggogruppen

4.

Bergarter som sannsynligvis tilhører Ragga-gruppen,
(Løkvikfjell-formasjonen)

5.

Forkastning/overskyvning,

spisser mot bevegelsen

6.

Forkastning/overskyvning,

ukjent retning

7.

Forkastning

8.

Vester-Tana-gruppen
(ESS)

(VT) og "eldre sandstein-serie"

30 km
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LANDSKAPET
Geomorfologisk kan det undersøkte området deles inn i et platålandskap og et dallandskap.
Den sentrale delen av omrdet,

utgjr

et

flatt platå med høyeste punkt 485 m o.h., se fig. 41.

st

M&re5vjkka's

dalfre,

M&re=vjskai'di,

for

representerer Roakkoai'vi, med hyeste

punkt 500 m o.h., et mindre plat& med strre

hydeforskjeller.

I nordvest når Basecærro opp i en høyde av 504 m o.h.
Oardujav'ri (225

m o.h.) i vest er betinget av den store for-

kastningen som går nordvest - sydøst over Varangerhalvøya.
Mellom disse flattliggende områdene er landskapet gjennomskåret
av Vesterelva med sideelver.

Med betegnelsen Vesterelva menes

hovedelva fra dens overste tillp

st

for Doareserro,

og til

den munner ut i Syltefjorden.
Disse dalene representerer en kombinasjon av glasiale nedskjæringer, glasifluvial- og fluvial erosjon.
bratte, med relativ trang bunn.
ligste del av hoveddalen

Dalsidene er

Unntak fra dette er den øst-

som vider seg ut

opptil 1,5 km på

det breieste, se fig. 42.
De største sidedalene kommer inn i hoveddalen fra sør, og det
er en klar korrelasjon mellom disse sidedalene og antiklinaler
(Beynon et al. 1966).
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KVARTÆRGEOLOGI OG GEOMORFOLOGI
Kartlegging av materialdekket ble i vesentlig grad tolket
fra flybilder.

Materialtypene ble grundigere undersøkt under

feltrekognosering.
Flybildene og feltarbeidet danner grunnlaget for det kartet
som er utarbeidet.

Det viser kvartærgeologi og geomorfologi

i Vesterelvas nedslagsfelt

(Pl. 2).

De dominerende materialtyper i området er tykk og tynn morene
samt blokkmark.

Flattliggende områder under ca. 400 m o.h. er

stort sett dekket av tykt morenemateriale.

større sammen-

hengende områder med tynt morenedekke finnes nord for hoveddalen og st

for M&re=vej&kka.

Jordartens sammensetning og

mektighet varierer innen området.

På kartet er det lagt inn

både tykt og tynt morenedekke.
De bratte dalsidene er for det meste dekket av rasmateriale.
Ellers dominerer tynt morenedekke.
Langs hoveddalen, fra Elvestrandshgda
avsatt glasifluvialt materiale.

og østover er det

Dette er akkumulert i

terrasser, og de største terrassene ligger der Rassejåkka
munner ut i hoveddalen, se fig. 43.
I omr&det rundt Vesterelvas utlop er det glasifluvialt/glasimarint materiale.

Vanligvis er det glasifluvialt materiale

som er bearbeidet av blgene.

Materialet er karakterisert ved

ensartet størrelse, og godt rundete steiner.
Foruten i hoveddalen er det store fluviale avsetninger langs
hele Ravdul's dalfore og den nordligste delen av M&re=vej&kka's
dal.

Disse sedimentene representerer lsmateriale

den resente drenering.

avsatt av

-
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Fig. 41.
Del av M&revejskai'di.
Foto mot sørvest.

Fig. 42.
Flat dalbunn st for Maresvajåkkas utløp. Foto mot sørvest.

Fig. 43. Terrasser ved Rassejåkka's utløp, foto mot sør.

Fig. 44. Suolagai'sas nordside, foto motsør. Legg merke til bart
fjell øverst, rasmateriale under dette og blokkmark nederst.
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Fra M&re5vej&kka's utlp

og stover,

har Vesterelva lagt opp

ei elveslette som dekker hele dalbunnen, se fig. 42.

Her

finnes en rekke tørre elveleier som viser at elva stadig har
skiftet løp.

Mye av det fluviale materialet i elvesletta er

egentlig glasifluvialt materiale som elva har erodert fra
terrasseavsetningene.

Terrassene er best utviklet i hoved-

dalen der M&re$vaj%kka og Rassej&kka munner ut, se fig. 43.
Materialet i terrassene er avsatt ved tidligere høyere havnivå.
Marin grense nr

Vesterelvas utlp

er m&lt til 77,5

m (Sollid

et al. 1973).
Områder som ligger høyere enn 400 m o.h. kan karakteriseres som
blokkmarksoner.

Materiale av denne kategori, dekker det

sentrale plat&et M&re5vjskai'di,

et mindre felt Oardujarskai'di

i vest, Basecærro i nordvest og Gierdugai'sa i nordøst.

sør for Vesterelvas utløp
se fig. 44.

Rett

når blokkmarka ned under 100 m o.h.,

Overgangen mellom rasmateriale og blokkmarka er

flytende.
Områder med bart fjell er sjeldne, de største feltene er
avmerket på kartet og er knyttet til områder som er barspylt
av glasifluvial drenering.

Utenom dette er det bare bratte

skrenter som er uten materialdekke.
Myrområder representerer en svært liten del av feltet.
sammenhengende myrer finnes i dalen sør for Oardujavri.

større
Et

mindre felt øverst i Tanadalen, området vest for Adamsvatnet
og mindre spredte myrer på de to største platåene, er alt som
finnes av myrer innen det kartlagte området.
Av kvartærgeologiske

terrengformer er det de fluvialt ned-

skårete dalene og spylerennene som preger platålandskapet.
I hoveddalen er det glasifluviale terrasser og enkelte moreneavsetninger.

Fluviale elvevifter er særlig godt utviklet i

tilknytning til hoveddalen i vest og Ravdul's dal.
til

disse

er

det.former

med

begrenset

utbredelse.

I tillegg

-
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Det mest markerte trekk sør for hoveddalen er de fluviale
nedskjæringene.
V-formete dalene.

Platålandskapet er her gjennomskåret av disse
Dette tyder på at berggrunnen er lett

eroderbar, og at store vannmengder er drenert til Syltefjorden.
Området har vært isfritt i relativt lang tid.
I nær tilknytning til disse forgreinete dalene opptrer spylerennene.

De finnes i flere varianter, fra slukrenner til

kraftige smeltevannsløp, som har skåret seg ned i fast fjell.
Retningen pa rennene er stort sett nordstlig,

og de sker

seg skrått ned mot dalene, se fig. 45.
Strandlinjer er særlig godt utviklet på sørsiden av hoveddalen, fra utlpet

og ca. 5 km oppover.

Strandlinjene og terrassene ved Rassej&kka's utlp
leres.

kan korre-

Strandlinjene viser ulike havnivå med tilhørende

terrasseflater.
sørøst for Vesterelv er det i strandsonen utviklet særdeles
fine strandvoller, med Tapes-vollen som den dominerende, se
fig. 46.

Denne vollen kan korreleres med en strandlinje som

ligger 1,5 m lavere.

Strandlinjer er godt utviklet på sørsida

av fjorden.
Grunnen til at Tapes-vollen liggere høyere, er den kraftige
bølgeaktiviteten i den traktformete Syltefjorden.
blir skyllet opp over havnivå.

Materialet

Dette må tas hensyn til, der

disse benyttes i dateringssammenheng.
Strre

solifluksjonsvalker er lokalisert st

sbr p& Oarduskai'di og lengst sr

p5 Doarescarro,

i det underskte

feltet.

Til blokkmarksområdene knytter. det seg en spesiell form.
kartet er den markert som "morenehaug i blokkmark".

På

Som

benevnelsen tilsier er det isolerte, ofte sirkulære hauger av
morenemateriale i en ellers blokkdekket overflate (Svensson,
H. 1971).

Disse finnes i omr@det ved Base<erro, Oardujarskai'di
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og sr

p& M&resvjskai'di.

nordøst på Måresvæjskai'di,

En strre

isolert haug opptrer

denne har en diameter på ca. 200 m.

En av haugene på Basecærro er nærmere undersøkt, se fig. 47.
Sett ovenfra kan den kort karakteriseres som en sirkulær haug
med en klave som nesten omslutter haugen.

Terrenget der

haugen ligger, skråner svakt mot sørvest.
Materialprøven

som ble tatt fra haugen i midten, i en dybde av

ca. 0,4 m, viser godt sortert materiale, og nesten ikke noe
finmateriale.

Dannelsen av slike hauger er ikke klarlagt.

Siden de opptrer i blokkmarksområder og i utkanten av disse,
antas det at frostsortering er en medvirkende faktor ved
dannelsen.

ISAVSMELTING
I en tidlig fase av avsrneltingenvar isbevegelsen mot nordnordøst.
Spor etter denne bevegelsen er ikke funnet i området.

Etter-

hvert som mektigheten til breen avtok, ble isbevegelsen styrt
av dalene og ut fjordene.
bevegelsen.

De laterale spylerennene viser denne

De har en gradvis dreining ut hoveddalen mot øst

til Syltefjorden, noe som understttes

av kraftig skuring sorst

for Vesterelv med østlig retning, 110 grader.

Dette er nok

fra den aller siste bretunga som ble styrt ut gjennom fjorden.
Lateralmorener opptrer i ca. 100 m's hoyde 8 km ovenfor utlpet,
se fig. 48.

I folge J.L. Sollid et al. (l973),kan denne avset-

ningen knyttes til Ytre Porsangertrinnet.
Lengst sør i området er det en ca. 3 km sammenhengende morenerygg.

Denne representerer trolig et seinere stadium i

avsmeltinga.

N

for Oardujavri kan det i ca. 300 meters hyde
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Fig. 45. Spylerenner i hoveddalens nordside, nordvest for
Vuov'deoai'di. Foto mot vestnordvest.

Fig. 46.
Strandvollsonen sørøst for
Vesterelv, med Tapes-vollen
som den dominerende.
Foto mot sør.

Fig. 47. Morenehaug i utkanten av blokkmarka på Basecærro.
Foto mot srst.

Fig. 48. Lateralavsetning, sannsynligvis tilhørende Ytre Porsangertrinnet. Lokaliteten ligger mellom Måresvæjåkkas og
Rassejakkas utlp i hoveddalen. Foto mot sr.
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følges en randavsetning.

Denne krysser stourra Oar'du 2 km

nedenfor elvas utløp fra Oardujavri.

Avsetningen er den

seineste som kan spores innen området, og bremassen kom i
følge J.L. Sollid et al. (1973, fig. 38), fra et lokalt
isskille s&rvest p& Varangerhalvya.

SAMMENDRAG
Landskapet kan geomorfologisk inndeles i et platålandskap og
et dallandskap.

De største sidedalene kommer inn i den øst-

vest orienterte hoveddalen fra sør.
Materialtyper med størst utbredelse er tykk og tynn morene,
med de hyeste

plat@ene dekket av blokkmark.

Dalsidene er

for det meste dekket av rasmateriale.
Utbredte terrengformer er de fluvialt nedskårete dalene og
spylerennene, samt terrassene i hoveddalen.
Strandvollsonen

sørøst for Vesterelv, med Tapes-vollen som

den dominerende, representerer den mest interessante terrengformen sammen med moreneavsetningene.
Brebevegelsen var på et tidlig stadium rettet nordnordøst.
Seinere ble den bestemt av topografien, og en brearm har gått
ut hoveddalen til Syltefjorden.
for M&resvej&kkas utlp,

En markert randavsetning sør

tilhrer

Mot slutten av nedsmeltingendannet
p& Varangerhalvya.

Ytre Porsangertrinnet.
det seg lokale isskiller

-
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KOMMENTAR TIL Pl. 2
Avgrensningen
nedslagsfelt.

av kartet faller omtrent sammen med Vesterelvas
Et sted er grensen utvidet mot nord. ·Dette er

gjort for å få med flest mulig av morenehaugene
Seks ulike materialtyper,

på Basecærro.

bart fjell og seksten ulike terreng-

former er tatt med på kartet.

RETTELSE TIL Pl. 2
Kartgrunnlag:

NGO M 711: 2335 I, 2336 II, 2435 IV,
2436 I

Det skal være:

IV

&

2335 I, 2336 II, 2435 IV,
2436 II

&

III
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K. KRISTIANSEN, J.L. SOLLID

&

B. TESSEM

JUL ELVA
(nr. 204)
PLANSJE 3
Denne delrapporten bygger pa en forelpig

rapport fra 1978.

VURDERING
Området som helhet kan neppe sies & ha kvartærgeologiske
verneverdier.

De former som finnes, er ikke av en slik

karakter at de er enestående for området.

De samme formene

er ofte bedre utviklet i andre deler av Finnmark.
Et område kan imidlertid gis laveste prioritet.

Det er

området vest for Julahaugen, på nordsida av Juladalen.
er et system av spylerenner i tykt morenemateriale,
dreneringen har gått mot sørvest til Juladalen.

Her

der

Området er

markert på Pl. 3.
Hvis og når det måtte bli nødvendig foreslås det at inngrep
blir foretatt først etter nærmere kontakt med geomorfolog
som kjenner området.

-
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JULELVAS NEDSLAGSFELT
Julelva som ligger sorvestligst p% Varangerhalvoya kan flges
over 3 mil fra de østlige deler av Hagnalancærro til munningen
ved Leirpollen, innerst i en liten sidefjord til Tanafjorden.
Elva er regulert med en demning vest for vannet Guorruladdo og
dreneringen fra de nordstligste

deler av nedbromr&det

ledet østover til andre vassdrag.

blir

Fra sør kommer 3 større

sidedaler ut i hoveddalen, og disse er Hanajåkkas, Basavzejåkkas
og Vier'cajåkkas daler.
opp i en hyde

Dalene er skogkledt og tregrensen når

av ca. 150 m o.h.

BERGGRUNN
Undergrunnen i Julelvas nedbørområde består av sandsteiner,
tillitter og leirsteiner.

Lagrekken er ca. 1150 m mektig og

er en del av de sedimentære bergartene som forekommer i en
bred sone over Varangerhalvøya

til Porsangerfjorden.

Den underste delen av lagrekken i underskelsesomr&det

tilhorer

den såkalte "eldre sandsteinslagrekke" og har en mektighet på
omkring 250 m (fig. 49).

Den dateres til yngste prekambrium.

Mellom den eldre sandsteinslagrekken og den ca. 900 m tykke
øvre lagpakken er det en hiatus som representerer en erosjonsperiode.
Den øverste lagpakken som også er kalt Vester-Tanagruppen
(Reading 1965) er inndelt i 5 grupper som nedenfra og oppover
er:

Undre tillitt, Nyborgformasjonen,

gieddeformasjonen og Breivikformasjonen
artene er av Eokambrisk alder.

Øvre tillitt, Stappo(fig. 49).

Disse berg-

I den øverste del av lagserien

finnes det spor etter krypende og gravende organismer.

-
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Bergartene ble foldet under Den kaledonske fjellkjededannelsen,
og foldeaksene har en nordøstlig - sørvestlig hovedretning.

LANDSKAPET
Geomorfologisk kan undersøkelsesområdet
fjellandskap,

deles inn i et

et platålandskap og et dallandskap.

I de nordlige deler av feltet danner den gamle prekambriske
sandsteinslagrekken
opp i en hyde

de høyeste toppene der Hagnalancærro når

av ca. 618 m o.h. (fig. 50).

Under dette fjellandskapet danner Vester-Tanagruppens
bergarter et platålandskap videre sørover.

Høyden på dette

platået varierer mellom ca. 330-380 m o.h.
Dette landskapet er gjennomskåret av Julelva og dens sidedaler.
Disse dalene representerer glasiale nedskjæringer med bratte
dalsider og bred flat bunn.

De største sidedalene kommer inn

i hoveddalen fra sør, og det er en klar korrelasjon mellom
disse sidedalene og antiklinaler

(Beynon et al. 1966).

Jula-

dalen og de 3 sidedalene er glasialt overfordypet med en rekke
mindre hengende sidedaler.

Juladalens glasiale nedskjæring

fortsetter mot nordvest som en trang sidefjord til Tanafjorden.

/"

cc2,

#ta' •
Fig. 50. Hagnalancærro 618 m o.h. i bakgrunnen til venstre.
I forgrunnen platå- og dallandskap.
Foto mot nord.
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OG GEOMORFOLOGI

De dominerende materialtyper i Julelvas nedbromr@de

er tyk

og tynn morene, glasifluvialt materiale og fluviale sedimenter.
I tillegg finnes det noen områder med blokkhavsmateriale.
Selv de høyeste områdene med unntak av Hagnalancærro. og
Annecærro er dekt med morenemateriale.

Jordartens sammensetning

varierer og likeledes er mektigheten variabel innen forskjellige
deler av området, og som normalt er morenedekkets tykkelse
mindre i de hyereliggende

omr@dene enn i dalene.

P& kartet

(Pl. 3) er det skilt mellom områder med tykt sammenhengende
morenedekke, og områder med tynt dekke.
Større avsetninger av glasifluvialt materiale ligger langs
Juladalen fra Leirpollen og østover til sør for Julahaugen.
Innover langs de tre største sidedalene fra sør, ligger det
også betydelige mengder med glasifluviale sedimenter.

Det

glasifluviale materialet er akkumulert i terrasser, og de
største terrasseavsetningene
munner ut i hoveddalen

ligger der de største sidedalene

(fig. 51).

De fluviale sedimentene har særlig betydning langs Julelvas dal
fra sør for Julahaugen og ut til Leirpollen.

I dette området

har Julelva lagt opp en elveslette som dekker hele dalbunnen.
Ut over denne elvesletta er det en rekke tørre elveleier som
viser at Julelva stadig har skiftet lp.

Mye av det fluviale

materialet i elvesletta er opprinnelig glasifluviale sedimenter
som er tatt fra terrasseavsetningene.
Områder som kan karakteriseres som blokkhav har relativt liten
utbredelse innen Julelvas nedbørfelt.
blokkhavsmateriale

I nord finnes det

på Hagnalancærro, og i sørøst er det endel

på Annecærro.
Omr&der uten lsmateriale

har liten utbredelse, men de strste

feltene er avmerket på kartet, og de er stort sett knyttet til
områder som er spylt rene av glasifluvial drenering

(fig. 52).

-

Undersøkelsesområdet
terrengformer.
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domineres av to typer kvartærgeologiske

Nede i dalene er det glasifluviale terrasser

(fig. 51), oppe i platålandskapet er det glasifluviale spylerenner (fig. 53).

Området er egnet til å demonstrere overgangen

mellom glasifluvial erosjon og akkumulasjon.
I tillegg til disse to hovedgruppene er det flere formtyper med
begrenset utbredelse.
De best utviklede terrassene ligger der de største sidedalene
fra sr

munner ut i hoveddalen.

Ved Hanaj&kkas utlp

er det

lagt ut en terrasse der høyden ble målt til ca. 54 m o.h.
Foruten i hoveddalen kan også terrassen følges ca. 2,5 km
innover på begge sider av Hanadalen.

Elva har seinere erodert

ganske kraftig i denne avsetningen.
Ved Basavzejåkkas utløp er det to markerte terrassenivåer.
Det laveste ble målt til ca. 52 m o.h., disse har minst utbredelse.

Den høyeste ble målt til 69 m o.h. (fig. 51).

Terrassene

representerer mektige avsetninger med glasifluvialt materiale
og nivåene kan følges både oppover og nedover Juladalen ved
Basavzejkkas

utlop.

Den verste

terrassen kan ogs% f6lges

et stykke innover Basavzejåkkas dal.

Forholdene omkring

avsetningsmiljøet er ikke klarlagt, men mye tyder på at materiale
er avsatt i fjorden ved et hyere

havniv%.

Det øverste terrassenivået går også igjen i den motsatte dalsiden, og terrassen kan følges videre oppover dalen til
Vier'caj&kkas utlp,

der hoyden er 78 m o.h.

Avsetningene har

ikke den klare terrasseformen her som lenger nedover dalen, men
mer en vifteform som går over i en terrasse.
Det er særlig områdene på sørsida av Juladalen som preges av
de glasifluviale spylerennene.
fra slukrennetypen

(fig.54)

De opptrer i alle varianter,

til kraftige smeltevannsløp, som

har skåret seg ned i fast fjell (se nedskjæringen helt til
hoyre p& fig. 53).
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1
Fig. 51.
Terrasse ved Basavzejkkas
utløp 69 m o.h. Foto mot
sørøst.

Fig. 52.
Spylefelt øst for
Vier'canjunni. Foto mot

srst.

Fig.· 53. Spylerenner vest for Julahaugen.

Foto mot nord.
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På den østlige delen av Vier'canjunni,

er det en fin lokalitet

som viser spylerenner som krysser strukturen i berggrunnen
(fig. 55).

Spylerennene har her som ellers i området en nord-

vestlig retning, mens strukturretningen

er nordøstlig.

Utenom disse hovedgruppene av former finnes det sporadisk flere
formtyper representert i det undersøkte området.

Ved Leir-

pollen er det strandvoller, men på grunn av vegetasjonen syns
de ikke lett.

Spesiell interesse knytter det seg til en

blokksone ca. 70 m o.h. som representerer øvre marin grense.
Sonen består av skarpkantet stein som kan følges flere hundre
meter.

Blokker kan ha blitt sprengt løs fra fjellet i og over

havnivået, og på grunn av islegging om vinteren er de ikke
transportert bort.

Lokaliteten ligger slik til at bølgene

heller ikke har hatt stor virkning.
To steder finnes det eskere i området.

Øst for Vier'canjunni

er det et system med glasifluviale hauger og eskere som går
over i spylerenner, se fig. 5 6 og 57.
ligger

p

nordostsida

av Moalanjunis.

Den andre eskeren
Retningen faller sammen

med spylerennenes retning, som er nordvest.
Lengst sør i området, på begge sider av Basavzejåkkas dal, er
det en del morenehauger.
i omtrent samme hyde
I blokkhavsområdet
former som opptrer.

De er ikke sammenhengende, men ligger

p& begge sider av dalen.

i sørøst er det to mindre, helt spesielle
Den ene er det som på kartet er kalt for

"markert haug av morenemateriale".
morenehauger ved en markant

Den skiller seg fra vanlige

sirkulær

form, og lokaliseringen

(Svensson 1971).
Den andre er et lyst sirkulært område i en ellers mørk blokkmark.

Det er egentlig ingen form, men området er ikke dekket

av lav, så

dette

kan tyde på periglasial aktivitet.

-
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Fig. 54.
Sluk.renne i Vier'canjunnis
nordstlige side. Foto mot sir.

Fig. 55. Spylerenner som krysser strukturen i berggrunnen,
Øst for Vier'canjunni.
Foto mot sør.

Fig. 56.
Esker øst for Vier'canjunni.
Foto mot øst.

Fig. 57.
Glasifluvial haug øst for
Vier'canjunni. Foto mot nord.

•. 5. i
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BREBEVEGELSEN

Under en tidlig fase av isavsmeltingen

var brebevegelsen

ventelig mot nord. Det er ikke funnet spor etter denne brebevegelsen

i det underskte

omr&det.

Sr

for Julahaugen,

på sørsida av dalen, ble det funnet en skuring.

Området er

barspylt, og skuringen er utbredt over en større flate.
Retningen er nordvest,

364 grader.

De skuringsobservasjoner
i sluttfasen
bremassene

som finnes, tyder på at brebevegelsen

i grove trekk fulgte Juladalen mot vest, og at

kom fra et lokalt glasiasjonssentrum

Varangerhalvøya.

inne på

Sollid et al. (1973, fig. 38) hevder at det

under istidas sluttfase oppsto et eget kulminasjonsområde
Varangerhalvøya.
fjorden.

Isen kalvet i Tanafjorden

Selv om spylerennene

på

og Varanger-

i området ikke er strengt

laterale, tyder også de på at brebevegelsen
Morener etter den lokale brebevegelsen

har kommet østfra.

er ikke observert her.

SAMMENDRAG
Berggrunnen

i området består av sandsteiner,

leirsteiner

i en ca. 1150 m mektig lagserie.

tillitter og
De eldste berg-

artene tilhører den yngste del av den prekambriske
mens mesteparten

av lagserien,

-gruppen er fra eokambrisk
Morfologisk

tidsepoken,

som også blir kalt Vester - Tana

tid.

kan området deles i et

fjellandskap,

et platå-

landskap og et dallandskap.
De dominerende
materiale.

jordartene er morene, glasifluvialt

- og fluvialt

Mye kan tyde på at store deler av Juladalen til

sør for Julahaugen,
og at de terrasserte

har vært fylt med glasifluvialt
avsetningene

materiale,

som finnes i dag, er rester

-

87

etter større akkumulasjoner.

-

Opprinnelig glasifluvialt

materiale er refordelt langs dalbunnen i en fluvial elveslette.
Undersøkelsesområdet
terrengformer.

preges av to grupper kvartærgeologiske

Nede i dalene er det glasifluviale terrasser,

og oppe på fjellplatået finnes utallige spylerenner.
øverste og største terrasseflata
denne terrasseflata

Den

ble målt til 69 m o.h., og

antas å representere øvre marin grense.

En blokksone ved Leirpollen dannet i marin grense, ligger også
på ca. 70 m o.h.

Det ble observert flere strandnivåer under

denne hyden.
Under maksimal nedising beveget breen seg fra en kulminasjonssone over Nord-Finland.

Under avsmeltningen kalvet isen i

Tanafjorden og Varangerfjorden.

Det utviklet seg lokale iskul-

minasjonssoner over Varangerhalvøya

(Sollid et al. 1973 s.266).

To soner er antydet, den ene srst

for underskelsesomr%det,

og den andre i nordøst.

Skuringsobservasjoner

som finnes fra

feltet, viser at brebevegelsen under sluttfasen har fulgt
dalen mot vest.

Spylerennenes retning, selv om de ikke er

strengt laterale, tyder på at isfronten har trukket seg tilbake
oppover dalen inn mot kulminasjonssonene
Eskerene viser en dreneringsretning
retningen på spylerennene.

som er omtalt ovenfor.

som faller godt sammen med
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N. FLAKSTAD

&

J.L. SOLLID

LOMSDALSVASSDRAGET
(nr. 146)
PLANSJE 4

Denne delrapporten bygger pg en forelpig

rapport fra 1981.

VURDERING
Ut ifra en kvartærgeologisk/geomorfologisk

vurdering kan

israndavsetningen mellom øvre og nedre Breiavatna sies å
ha verneinteresse.

Denne israndavsetningen er et natur-

dokument i et landskap som ellers er fattig på slike kvartære
formelementer.

Før en eventuell utbygging kommer i gang i

dette området, anbefales det at en kvartærgeolog/geomorfolog
kontaktes for rådgivning i tilknytning til konkrete planer.

- 90 -

LOMSDALSVASSDRAGETS NEDSLAGSFELT
Vassdraget ligger i den sørlige delen av Helgeland.

Det har

sine kilder i fjellområdet vest for Trofors og nord for Tosbotn.
Dreneringen gar mot vest, og Lomsdalselva lper

ut i Storbrja,

en fjordarm til Velfjorden.
Lomsdalselva starter der Henriksdalselva

fra nord og elva fra

Elgviddevatn i sørøst løper sammen.

Drenering fra Breivatna

møter Lomsdalselva ved Strompdalen.

Nær Lomsdalselvas utløp

ved Brjera

kommer Tettingelva inn fra sr.

Hele nedbrfeltet

utgjr

ca. 237 km.

Sondre deler av Tetting-

vassdraget er regulert ved at Tettingvatnet er oppdemt, og vannet
ført vestover til kraftverk ved Langfjorden.

Denne reguleringen

omfatter et nedslagsfelt på ca. 17 km2.
Lomsdalsvassdraget
med lite løsmasser.

består hovedsakelig av glattskurt berg
Dette betyr at det har en rask avrenning

og utover de naturlige basseng en dårlig evne til magasinering.

BERGGRUNN
Denne oversikt over geologien i Lomsdalsvassdraget

bygger på

beskrivelsen til NGU's berggrunnskart 1:100 000 over Velfjord
(Myrland, R. 1972).

Data til det geologiske oversiktskartet

(fig. 58) er også hentet derfra.
Granittiske bergarter dominerer i de nordlige og sentrale deler
av vassdraget.

Bergartene er lys grålige.

sprukket, og har hovedsprekkretninger
er eruptiver av kaledonsk alder.

De er kraftig opp-

NØ-SV og NV-S.

Bergartene
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Fig. 58. Geologisk oversiktskart over Lornsdalsvassdraget.
(Forenklet etter Myrland, R. 1972).
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Øst og vest for det granittiske massivet er det kambrosiluriske
bergarter.

De er metamorfosert

fjellkjedefoldning.

(omdannet) under den kaledonske

Dette har gjort bergartene harde og tungt

nedbrytbare.
Fra begrensningslinjen
ligger disse bergartene

Velfjordskardet

- Breivasstind og østover

"båndet" med strkretning

NN-SSV

Bergartene står steilt og har så og si loddrett fall.

(Pl. 4).

Området

er representert ved glimmergneiser, kvartsgneiser og kalksilikatgneiser.
I vest, i Tettingdalforet, bestr

berggrunnen av skiftende bånd

av finkornet glimmerskifer, amfibolitt og marmor.

Strkretningen

her er overveiende N-S med et svakt fall mot øst.

KVARTÆRGEOLOGI OG GEOMORFOLOGI
I denne delen vil folgende omtales:

Landskapet, berggrunnen

og de geomorfologiske prosesser, materialdekket, og lokaliseringen av de kvartære og resente formelementene.

Dette er ment

dels som en ren beskrivelse til registreringskartet

Pl. 4,

dels som informasjon trukket ut av kartet.
Det undersøkte området består i hovedsak av fjellområder.
Vel 50% av landskapet ligger over 500 m o.h.

Høydeforskjellene

kan variere sterkt over korte avstander der dalførene flere
steder skjærer seg dypt inn i fjellmassivet.
ligger i en hyde

fra ca. 750 - 1200 m.

Fjelltoppene

Fjellene mot fjorden i

vest er ikke vesentlig lavere enn fjellene i øst.
Landskapet er preget av glasiale daler og bekken, for eksempel
Lomsdalen, øvre og nedre Breivatna.

Noen av dalførene er i

tillegg preget av sterk fluvial erosjon i dalbunnen.
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Med vekslende bergarter, strukturer, sprekker og forkastninger
har de enkelte områdene i vassdraget fått sine særpreg.
Hele Tettingsdalen flger
og fig. 58).
dalfrets

et N-S g@ende bergartsmonster

(Pl. 4

Mindre motstandsdyktige bergarter har her bestemt

orientering.

I øst, i området ved Elgviddevatn, er bergstrukturen også
sterkt dominerende

(Pl. 4).

Den kommer til syne som langstrakte

rygger og senkninger i SV-NØ retning (fig. 59).

Vannene nord

og syd for Elgviddevatn ligger i berggrunnsbetingede

senkninger.

Strukturen kommer også godt til syne i form av odder, nes og
yer

i Elgviddevatn.

Dalføret mellom Elgviddevatn og nedre Grundvatn går i motsetning til i Tettingdalen på tvers av den geologiske strukturretningen.

Dette har gitt elva et spesielt mønster.

strekninger flger
forkastningssoner

Over noen

den strukturen, andre strekninger folger den
(Pl. 4).

Der spesielt motstandsdyktige bergarter opptrer, vil disse stå
som terskler og demme opp større eller mindre vann i dalføret.
Elgviddevatn og øvre Grundvatn er eksempler på slike oppdemninger
(fig. 60 ) .
Det er sparsomt med løsmateriale i vassdraget
største arealet består av barspylt berg.

(Pl. 4).

Det

Løsmateriale finnes

så og si bare i senkningene i form av tynt morenedekke eller
fluviale avsetninger.
De fluviale avsetningene er bekkevifter og øyrer med grovt,
sortert materiale
sortert materiale.

eller dalfyllinger med finere,
Øvre Lomsdalsdalen har en typisk dalfylling

med relativt tykke fluviale avsetninger.
gjennom lsmassene

Elva har meandrert

og gamle elvelop er bevart i form av fossile
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meanderbuer.

Nedre Grundvatn vil om relativt kort tid bli en

tilsvarende dalfylling.

Vannet fungerer som en sedimentfelle

og blir stadig grunnere ved at deltaet i sr

blir storre og

bygger seg utover i vannet.
Tynt morenedekke er mest utbredt i Tettingdalen.
omfatter symbolet også forvitringsmateriale,

På kartet

da disse material-

typene er vanskelige å skille.
Tykt morenedekke er lite representert.

Det største sammen-

hengende området ligger i tilknytning til israndavsetningen
mellom øvre og nedre Breivatn.

Dette materialet er preget av

jordsig (solifluksjon).
Tykt morenedekke finnes ellers i området der det har vært
lokalglasiasjon, spesielt vest for Elgviddevatn.

Her finnes

også former som morenehauger og israndavsetninger.
Glasifluviale avsetninger av betydelig størrelse finnes bare
to steder.
Innerst i Lomsdalen ligger en sandur (breelvmateriale avsatt
pa trt

land) med tydelige dreneringsspor fra gamle elvelp.

Elva har seinere skåret seg ned i denne og terrassekanter
står igjen (fig. 61) •
Glasifluvialt materiale er avsatt i fjorden ved Brje6ra.
På grunn av landhevningen etter isavsmeltingenhar

elva skåret

seg ned i avsetningen og terrasser står igjen.
Mindre terrasser dannet i glasifluvium kan sees der elva fra
nedre Breivatn renner ut i Lomsdalselva.
ca. 100 og 110 m o.h.

Her finnes to nivåer,

Ved Strompdalen gård finnes nivåer på

ca. 120 og 130 m o.h., og i Seterdalen en fin terrasse på ca.
130 m o.h.

Grnlie

(1940) beskriver 14 marine nivåer i indre

95

Fig. 59.
Strukturdominert terreng i
området vest for Elgviddevatn.

Fig. 60.
Foss ved utløpet av Elgviddevatn. Et motstandsdyktig
"bergartsbånd" demmer opp.

Fig. 61.
Terrassekant der en elv har
skåret seg inn i sandurflaten.
Lomsdalen gård i bakgrunnen.

...

Fig. 62.
Terrasse i Seterdalen.
Høyeste marine nivå funnet
i området.

•
r

-a skits
-

•

•
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Velfjorden, det høyeste på ca. 125 m o.h.
med våre observasjoner

i Seterdalen.

være marin grense i området

Dette stemmer godt

130 m må kunne antas å

(fig. 62).

I Lomsdalens flate dalbunn finnes hauger og rygger av sortert
materiale.

Dette er eskere, avsetninger av subglasiale elver

(fig. 63).

Bare få er store nok til å komme med på kartet, Pl. 4

I elva mellom Elgviddevatn og nedre Grundvatn ligger en stor
steinvoll dannet av snskred.

Trykkblgen

fra snskredene

som

slår ned i elva forårsaker at materiale fra elva blir kastet
opp i en haug.
Elver og bekker har flere steder skåret seg dypt ned i det
faste berget.

De danner da gjel.

Disse kan være formet under

isen av breelver, eller være dannet seinere som fluviale tilpasninger i det glasialt modellerte landskapet

(fig. 64).

Israndavsetningen mellom øvre og nedre Breivatna utgjør en
mer eller mindre sammenhengende rygg over en betydelig strekning,
vel 6 km (fig. 65).
Ryggen opptrer flere steder som dobbel og tredobbel.

Dette

tyder på at brefronten har oscilert noe under oppholdet. Det
tykke morenedekket kan flges ut til den ytterste ryggen.
Distalt er det barspylt berg med noen spredte flyttblokker
(fig. 65).
På fjellkammen øst for Lapskardvatn ligger moreneryggen som et
"steingjerde".
grove blokker

Den er smal
(fig. 66).

og hy,

og best&r bare av store,
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Fig. 63.
Eskerrygg i Lomsdalen
vest for Lomstjnna.

Fig. 64.
Smalt gjel skåret inn i
berget av elva mellom
Lapskardvatn og nedre Breivatn.

le.s
•

.j?

.•

-·:-.

,.

't
: .. I

4;

.•

'aan2a
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·t
·.-

Fig. 65.
Israndavsetning mellom øvre og
nedre Breivatna. Bildet viser
ryggens Østre halvdel med Lavvasstind og Breivasstind i bakgrunnen. Isen stod til venstre
i bildet da ryggen ble lagt opp.

,. ,..

_;.

Fig. 66.
Bildet viser de vestlige delene
av moreneryggen. Finmaterialet
er delvis spylt ut av ryggen,
og de grovere blokkene ligger
igjen som et digert "steingjerde".
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ISAVSMELTING
Isavsmeltingsforlpet
av bl.a. Gronlie

pa sorlige Helgeland har vrt
og Svensson

(1940)

studert

(1959).)

Under ismaksimum syntes isen å ha hatt en vestlig bevegelsesretning, og har da vært lite forstyrret av det underliggende
landskapet.

Etter som isen smeltet ned, fikk terrenget mer og

mer innflytelse i styringen av isen.
Studiet av fluted surface og skuringsstripenes orientering i
Lomsdalsvassdraget

vil kunne brukes til rekonstruksjon av

isavsmeltingsforlpet
Mellom de to vre

lokalt.

Breivatna viser fluting en isbevegelse i nord-

vestlig retning. Denne flutingen stammer fra en relativt tidlig
fase av avsmeltingen.

Den må være fra en tid da Tosbotn ennå

var fylt med is og dreneringen gikk på tvers av denne fjordarmen.
Etter som isen smeltet ned ved de øvre Breivatna ble isen
avsnørt pga. de topografiske forholdene.
Noe tilsvarende har vært tilfelle i nord, der Vefsnadalføret
har styrt isen nordover i en seinere fase av avsmeltingen.
Dette er med å forklare at Velfjorden har vært en av de første
isfrie fjorder på Helgeland
bl.a. Lomsdalsvassdraget

(Gronlie, 1940).

Fjellmassivet som

ligger i, har dirigert dreneringen

slik at denne har gått nord

og sør for dette.

Israndavsetningen mellom Breivatna stammer imidlertid fra en
tid da isen lå i dette fjellmassivet.
flutingen ved øvre Breivatna.

Den er yngre enn

Avsetningens størrelse og

lokalisering gjør det rimelig å anta at den er dannet ved breframsttet

i

Preboreal

ble da styrt på nordsida

(9 000

-

10 000

av Lavvassdraget.

stod antagelig opp som en nunatak.

&r siden).

Isen

Middagsfjellet

Flere mindre morenehauger

på toppen viser dette.
1) Etter at denne rapporten er skrevet, også av B.G. Andersen
et al. (19 81) .
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Sporene etter lokalglasiasjon stammer sannsynligvis dels fra
Preboreal og dels fra kuldeperioder i historisk tid, i den
såkalte Lille istid og da sannsynligvis fra omkring år 1750.

SAMMENDRAG

Lomsdalsvassdraget
dels hye

partier.

består i hovedsak av fjellområder med til
Det er lite losmasser.

Dette gjr

at berg-

grunnsbetingede elementer er sterkt framtredende i terrenget.
Skuring, U-daler og bekkener gjør at landskapet bærer sterkt
pre

av & ha vart nediset.

Elvene har funnet seg vei i det glasialt modellerte landskapet,
ved flere steder å ha skåret seg dype tilpasningsgjel.
Mellom Breivatna ligger en imponerende israndavsetning.
kan flges

mer eller mindre uavbrutt over ca. 6 km.

Den

Ryggen

er antagelig av preboreal alder (9 000 - 10 000 år).
I søndre og vestre deler av nedslagsfeltet
lokalglasiasjon

finnes spor etter

i form av morenebuer og hauger.

mest sannsynlig fra kuldeperioden rundt år 1750.

Disse stammer

-

N. FLAKSTAD

&
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J.L. SOLLID

HØYLANDSVASSDRAGET
(nr. 136)

PLANSJE 5

Denne delrapporten bygger p& forel6pige rapporter fra 1977/81.

VURDERING
Verneverdige kvartærgeologiske objekter er Eidsmorenen mellom
Grungstadvatnet

og Eidsvatnet og deltaet ved Skarlandsbekken

som renner ned i Hylandsdalfret

fra Skarlandsfjellet.

Begge

objektene er utsatt på grunn av grusuttak, og begge objektene
har verdi som naturdokument i framtidig undervisning og forskning.
Det kan være unødvendig å verne disse objektene i sin helhet.
Deler av deltaet

(-ene) og deler av morenen vil være til-

strekkelig, og det kan, om det er ønsket, gis nærmere forslag
til områdeavgrensninger.
Områdene ved Almåsgrønningen

(fig. 71) og Store Grønningen

inneholder ikke kvartærgeologisk verneverdige former.
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Berggrunnen består overveiende av gneisbergarter.

Lengst i

nord finnes kambrosiluriske sedimentbergarter med granitter
like østenfor.

Innlandsisen beveget seg mot nordvest og dette

er avtegnet i morenesammensetningen.
Hovedvassdraget gar sentralt gjennom Hylandet

kommune og

består av Øyevatnet, søråa, Grungstadvatnet, Eida, Eidsvatnet
og Bjr&a.

Bjra

munner ut i Namsen.

Av vedlagte kvartærgeologiske kart (Pl. 5) går det fram at
lsavleiringene

i dalbunnen består av sortert materiale.

Det er overveiende marine avsetninger.

Øvre marine grense

ligger 150-160 m o.h., mens Øyevatnet ligger 63 m o.h.

I tida

like etter at innlandsisen smeltet bort, var det fjordforbindelse mellom Høylandet og Foldenfjorden (Kongsmoen), se
fig. 67.
Skuringsstriper, drumliner og flutingens orientering i vestre
og sentrale deler av Hylandsvassdraget

viser isens bevegelses-

retning i Yngre Dyras tid (11 000 - 10 000 år før nå).
nordvestlig retning dominerte i dette tidsrom.

En

På tolknings-

kartet på Pl. 5 er bevegelsesretningen vist ved heltrukne linjer.
Isen trakk seg igjen noe tilbake inntil en ny stagnasjon i
preboreal tid (l10000 - 9 000 fr

n&).

I Hylandsvassdraget

ses

spor etter dette i form av et isranddelta mellom Grungstadvatnet og Eidsvatnet (fig. 68).

Morenen går tvers over dalen

og er gjennomsk&ret av elva Eida (fig. 69).
Avsetningen markerer fronten av isen i denne epoken.

I dalen

("fjorden") trengte havet inn mot isfronten fra sør.

Avsetningen

ved Eid ble dannet i datidas
nærhet.

hav med isfronten i umiddelbar

På grunn av den korte transportveien fra isen til

avsetning i havet, finnes mye relativt grovt materiale i ryggen.
I elvefaret ligger rikt med residualblokker.
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Fig. 67. Grustak i avsetning på østsida av vannskillet mellom
Høylandet og Kongsmoen.
Deltaet er bygd opp til marin
grense i området.

Fig. 68. Eidsmorenen, distalsida.
Til høyre Eidsvatnet.
Morenen ligger til venstre i bildet.

t

,.a,f.
.a ,

Fig. 69. Luftfoto av morenen mellom Grungstadvatnet og Eidsvatnet
(til høyre).
Isbevegelse mot øvre høyre hjørne.
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Morenen er 20-30 m hy

og hyest

inordvest. Den kan flges

videre

på begge sider av dalen som små, men tydelige endemorener.
Sidemorenene har hy

gradient opp fra Eidsmorenen, noe som

indikerer en bratt brefront.

Dette kan skyldes rask oppkalving

av brefronten i havet som stod 150-160 m høyere enn i dag.
I Eidsmorenen er det åpnet to grustak, et stort på distalsida
og et mindre på proksimalsida.

På proksimalsida

er

materialet mer leirholdig og av dårligere kvalitet.
Avsetningen utgjør et viktig opphengspunkt for å kunne trasere
beliggenheten av isfronten morfologisk.
En mindre israndavsetning finnes ved sørenden av yevatnet.
Også her er det åpnet grustak.
Av kartet går det fram at de glasifluviale avsetningene ligger
asymmetrisk i dalfdret, idet ostsida

av dalen er rik p% slike

avsetninger i motsetning til vestsida.
sammen med istidsdreneringen.
og iselvene mtte

Dette henger naturlig

Innlandsisen hellet mot vest

havet p& stsida

av dalfret.

Her ligger

store deltaer, særlig vest for Skarlandsfjellet, hvor øvre
marine grense er målt til 153 m o.h., fig. 70.

Nye moderne

grustak er i drift i de fleste av disse grusavsetningene.
Et lite MG-delta er ennå uberørt.
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Fig. 70. Skarlandsbekkens delta sett mot rotpunktet i øst, marin grense
153 m o.h. Grustak i drift.
(Et mindre delta som ligger litt
lenger mot nord, er foreslått fredet. I det deltaet er det
ikke åpnet grustak.)

Fig. 7l. Almasgronningen, stort vatn i vestlige del av Høylandsvassdraget.
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T. DALFEST, J.L. SOLLID

&

B. TESSEM

WESA A
(nr. II 15)

PLANSJE 6

Denne delrapporten bygger

p

forelpige

rapporter fra 1977/80.

VURDERING
Av verneverdige elementer kan påpekes området Brusvatnet Neselva.

Der er terrasser i glasifluvialt materiale som

ble avsatt i havet, dessuten smeltevannsspor, enkelte ddisgroper, eskere og drumliner.
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Nesåa er ei sideelv til Namsen og har sitt utspring i fjellområdet som danner grensen mot Lierne.

Dette fjellområdet

fungerer som vannskille for den østlig

dirigerte drenering

gjennom Lierne og videre inn i Sverige, og vestlig dirigert
drenering mot havet.

Fra Nesåfjella følger elva Nesådalen mot

vest til den munner ut i Namsen ved Harran.

BERGGRUNNEN

Beskrivelsen av berggrunnen er i hovedtrekkene basert på
Oftedahl

(1956).

Underskelsesomr&det

tilhirer geologisk Grongfeltet, et

komplisert område med mange tektoniske enheter.

Nesåas nedbør-

område berører bare noen av disse enhetene.

Fra Namsen og vestover består berggrunnen av et hymetamorft
dekke med overskyvningsgrense

mot st.

et massiv av intrusivbergarter

stafor

dette fdlger

(granitt og gabbro) som dominerer

Nesåas nedslagsfelt.

Helt øst i vassdraget og videre nord-

østover mot Tunnsjen

er et dekke av lavrnetamorfe bergarter,

hovedsakelig grønnsteinsmassiver.

LANDSKAPET
Nesåas nedbørområde spenner ikke over store arealer og det er
relativt liten variasjon i landskapstypen.

Morfologisk kan

området deles inn i en indre del som omfatter fjellområdet i
nedslagsfeltets øverste deler og best karakteriseres som et
innsjlandskap,

og en ytre del som kjennetegnes ved Nes&as

stadig dypere og videre dalfre.
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Et stort antall av større og mindre vann preger
landskapet i dette området.
Nesåvatna.

Markert i terrenget er de 4 store

Høyden stiger fra 427 m o.h. for nedre Nesåvatn

til 722 m o.h. for øverste Nesåvatn.

Et karaktertrekk ved

mange av de mindre vannene er deres lengdeorientering fra
nordst

mot srvest.

Elvene folger ogs% denne retningen.

Dette er særlig karakteristisk øst og sør for øvre Nesåvatn,
og det er grunn til å anta at det er bergartens strkretning
som kommer til uttrykk på denne måten.

Muligens kunne dette

området vært utskilt som et eget med strøkbetinget topografi.
Innsjene

ligger stort sett i hyder

mellom 600 og 700 m o.h.

og de høyeste toppene når opp i overkant av 800 m o.h.
Relieffet er derfor ikke stort.

Området er klart glasialt

modellert, men ikke preget av lokalglasiasjon.
Mesteparten av underskelsesomr&det

preges av Nes&as dalfre.

Dalens form er karakteristisk for en glasial dal dannet ved
iserosjon.

Dalen blir gradvis dypere og bredere mot vest.

De høyeste toppene finnes også lengst vest der Heimdalshaugen
rager hyest

med sine ll50 m o.h.

Toppene har en avrundet

form, men den harde gabbroen har gjort dem motstandsdyktige
mot erosjon.

KVARTÆRGEOLOGIEN
De marine sedimentene består i dette området av leirer avsatt
under et høyere havnivå i sluttfasen av avsmeltningsperioden
for siste innlandsis.

De marine leirene finnes i de nederste

deler av dalen, enkelte steder i betydelig mektighet.
avsetningene kan n% opp i en hyde

av ca. l40 m o.h.

sedimentene gir opphav til en ravinert terrengtype.

Disse
Leir-
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De glasifluviale sedimentene er fraktet fram og avsatt av
smeltevann fra breene under avsmeltingsfasen av dette området.
De glasifluviale avsetningene dominerer i området fra Mortenfossan og nedover dalen til Iskvernfossan
er avsatt hovedsakelig i to miljøer.

(fig. 72).

Materialet

Fra ca. 160 m o.h. og

nedover til ca. 100 m o.h. er det glasifluviale materialet
avsatt i et marint miljø.

De glasifluviale avsetningene som

ligger i området mellom Mortenfossan og Langdalen opp til en
høyde av ca. 250 mer

materiale brakt fram av breelver og

trolig avsatt subglasialt

(under breen).

De fluviale sedimentene er avsatt ved den resente drenering.
Disse sedimentene har ingen stor utbredelse innen det undersøkte området og finnes hovedsakelig i elvesletta nedenfor
Solemsmosetra.
Det er et generelt trekk at morenedekket blir tynnere mot øst.
Fordelingen av morenematerialet
denne delen av Trndelag.

i dette området er typisk for

Morenen n&r opp i en hyde

av ca.

500 m o.h., og av kartet går det fram at den hovedsakelig
finnes i de vestlige deler av registreringsområdet.

Mot øst

ligger morenegrensen på ca. 400 m o.h. og store deler av Nesåas
stlige

nedbromr&de

blir liggende over morenegrensen.

Store områder er dekt av organisk materiale og mange steder
er man iferd med å drenere store myrstrekninger
Når mer enn 50% av bergoverflata

(fig. 73).

er uten løsmateriale er

det brukt signaturen bart fjell på pl. 6.

Det er særlig de

østlige områder som har mye bart fjell.
I omrdet

med ddisterreng

ddisgroper,

er det en rekke strre

og fig. 74 viser den strste.

ligger i bunnen av dddisgropa.

og mindre

Et lite tjern
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Fig. 72. Glasifluviale avsetninger mellom Mortenfossan og
Iskvernfossan.

Fig. 73. Kultiverte myrområder i Nesådalen.
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Fig.

74.

Ddisterreng

med vannfylte

ddisgroper.

ff
,!'

Fig.

75.

Kraftig

smeltevannsløp

ved

Langdalen.
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Særlig i området ved Mortenfossan finnes det spylerenner, mest
tosidige renner.

Enkelte av spylerennene har dimensjoner som

vitner om at store smeltevannsmengder har drenert her (fig. 75).
Området ved Brusvatnet og Svarthaugen har tykt morenedekke.
Av former i dette kan nevnes 4 drumliner som viser brebevegelsens
retning.

Disse formene har vært endel utsatt for erosjon og er

ikke framtredende i terrenget, men på luftfoto

lar de seg lett

identifisere.
Ved Svarthaugan er det også endel fluting, en parallellstripning av morenedekket

som viser at den aller siste bre-

bevegelsen i området var mot nordvest.
drumlinenes lengdeorientering

Flutingsretningen

og

faller sammen.

I to områder ble det registrert skuringsstriper.

Nedenfor

Solemsmosetra ble det notert en retning p& 275° og nord for
Fisklysa

ble det m&lt 308°.

Begge disse lokalitetene ligger

i dalbunnen og viser hvordan breen er styrt av dalens retning.

SAMMENDRAG
Nesåa har sitt utspring i fjellområdet inn mot Lierne og
følger Nesådalen vestover til den munner ut i Namsen ved Harran.
Geologisk tilhrer

Nes&as nedbromr&de

Grongfeltet, et geo-

logisk komplisert område med flere skyvedekkeenheter.

De

geologiske formasjonene som dominerer tilhører Gjersvikdekket
som hovedsakelig består av grnnstein
trondhjemitt.

med intrusiv gabbro og
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Geomorfologisk kan området deles i en indre del som best
karakteriseres

som et innsjlandskap,

av Nesåas dalføre.

og en ytre del som preges

Fra denne dalsonen kan det ravinerte leir-

terrenget i dalens nederste deler og det subglasiale dreneringslandskapet ved Mortenfossan trekkes fram som egne landskapstyper.
Materialdekket viser en karakteristisk

fordeling der morenen

bare n&r opp i en hoyde av ca. 400-500 m o.h.

Dette medfrer

at store deler av nedbørområdet består av bart fjell.

I de

nederste deler av dalen finnes glasifluviale sedimenter og
marine leirer i betydelige mengder.
Nesåas nedbørområde som helhet må sies å være fattig på
kvartærgeologiske

formelementer.

Det er bare i dalens nedre

deler disse terrengformene forekommer.
til avsmeltninjsperioden

De er alle knyttet

for siste innlandsis.
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J.D. SOLLID

&

L. SRBEL

SØRLI VASSDRAGET
(nr. 139)

PLANSJE 7

Denne delrapporten bygger

pa

en forel6pig rapport fra 198l.

VURDERING

Tre delomrder

er forelpig

Morenelandskap

vurdert som verneverdige:

i østlige del av Lierne.

Seter og drumliner ved Klumplifjellet.
Eskere langs Blåfjellelva.
Fjellområdene

langs riksgrensa

(553l, kartbladet Murusjen)

fra omkring Avandsfjellet

og srover

til Penningkejsen

(7819, kartbladet Sørli) har store forekomster av rogenmorener,
drumliner og fluted surface.

Dessuten finnes endel smeltevanns-

former som eskere, terrasser og spylerenner.

Morenedekket er

dels meget tykt og former i løsmateriale preger landskapet i
stor grad.

Videre finnes det endel rygger som likner vanlige

ende- og sidemorener.

Beliggenheten er imidlertid ofte litt

atypisk, og dannelsesmåten er enda noe uklar.
Det er ingen veiforbindelse til området og landskapet virker
ganske uberørt.

Området er ikke kartlagt i detalj.
forts. este

side

- 116 Vurdering forts.
I lisida langs Klumplifjellet

(650 m o.h.) og Beakahjapbe

(661 m o.h.) ligger det en rekke seter eller strandlinjer
avsatt i en bredemt sjø.

Det er tilsammen sju ulike nivå, og

disse kan vanskelig korreleres til bestemte passoverløp.
Setene er trolig dannet i små lommesjøer som bare har eksistert
for en kort tidsperiode og deretter er blitt tappet subglasialt.
Store, velformede drumliner ligger b&de p% sttKlumplifjellet,

og lesida

av

en typisk beliggenhet for drumlinoide former

i disse områdene.
System av store, delvis parallelle eskere langs Blåfjellelva.
Eskerne er avsatt av smeltevann som rant fra sør mot nord.
Lokaliseringen av eskerne har sammenheng med at det på østsida
av Blåfjellet er store ansamlinger av morenemateriale.

Smelte-

vannet hadde derfor god tilgang på løsmateriale som det kunne
ta med seg og resedimentere som eskere.

Også andre eskere i

nærliggende områder er lokalisert til steder med moreneavsetninger.
I tillegg til de naturvitenskapelige

interesser bør det i en

vurdering av sørlivassdraget også trekkes fram de mer generelle
landskapskvaliteter

som området har.

Store deler av vassdraget

har relativt uberørt natur med lite ferdsel bortsett fra i det
sentrale daldraget.

Deler av vassdraget burde derfor være

utmerket egnet for rekreasjon og ulike former av friluftsliv.

- 117 -

BERGGRUNN OG LANDFORMER
Srlivassdraget
Nedslagsfeltet

ligger i Lierne kommune i Nord-Trøndelag.
dekker et areal på ca. 950

m,

og det drenerer

østover ut i innsjøen Rengen og over til Sverige.
ningen av nedslagsfeltet i st

Avgrens-

og nord fdlger hovedvannskillet.

En mindre del av vassdraget ligger innenfor Gressåmoen nasjonalpark og er ikke omtalt i rapporten.
Det er to hovedtyper av bergarter i området.

I en midtre sone

langs daldraget med innsjøene Ulen - Lenglingen - Holden består
berggrunnen av omdannede kambro-siluriske
Lengderetningen

av dalen flger

sedimentærbergarter.

strokretningen i bergartene.

Hele den vestlige delen av nedslagsfeltet består av harde
grunnfjellsbergarter

som granitter og porfyrer.

Slike berg-

arter finnes også som avgrensede partier langs den østlige
del av nedslagsfeltet.
I tillegg til disse to hovedgruppene er det et mindre parti

med kaledonske intrusivbergarter nordvest for innsjøen Holden.
De høyeste deler av området ligger i sørvest omkring Blåfjellet
der flere topper når opp i høyder omkring 1300 m o.h.
er det hye

Dessuten

topper nar vannskillet i nordost hvor Hestkj0l-

toppen er h&yest med l390 m o.h.

Disse hoydepartiene

tilhrer

de harde grunnfjellsbergartene.
Relieffet er mange steder svært markert med høydeforskjeller
på mange hundre meter innenfor korte strekninger.

De fleste

toppene er imidlertid godt avrundet som følge av langvarig
iserosjon.
De eneste botnliknende
toppen.

formene i området finnes ved Hestkjøl-

Disse kan være dannet av lokalbreer ved innlednings-

fasen til siste istid eller de kan vere fra eldre istider.

-
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De følgende avsnitt inneholder beskrivelse av de ulike materialtyper og formelementer.
Ved henvisning til steder som kan være vanskelig
kartet er stedets UTM-koordinater angitt.

finne pa

Det er henvist til

nærmeste rute uten desimaler, se Pl. 7.

KVARTÆRGEOLOGI
I det kartlagte området utgjør bunnmorenen den langt største
del av morenematerialet.

At det er bunn- og ikke ablasjons-

morene fastslås blant annet ved at overflata av morenedekket
ofte har markerte stripninger som er dannet av bevegelsen ved
bunnen av breen.

Slike stripninger forekommer ikke i ablasjons-

morene.
I den vestlige delen av området er det relativt små arealer
med bunnmorene, og dekket er ofte forholdsvis tynt.
kommer imidlertid sporadisk moreneavsetninger
mektighet.
former.

Det fore-

som kan ha stor

Dels dreier det seg om ulike typer av drumlinoide

Andre steder ligger det større flak med morenemateriale

på støt- eller lesida

av markerte fjelltopper.

De beste

eksempler på slike avsetninger finnes sørvest for Midtiklumpen
(2103)

og på østsida av Blåfjellet

(2812),

nærheten av de tykke moreneavsetningene

fig. 76.

Like i

er landskapet helt

harskurt av innlandsisen.
Østover i nedslagsfeltet er det stadig større arealer som er
dekket av morenemateriale.
retning mot Hestkjltoppen

Dette gjelder særlig i nordøst i
(5133)

Og Strifjellet

(5227).

er det et tykt, sammenhengende morenedekke helt opp mot de
hyeste

toppene.

Her
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Fig. 76. Morenemateriale

på Blåfjell.

Mengden av morenemateriale

er i virkeligheten

enn det som direkte observeres

langt større

i terrenget, da mye av morene-

jorda har et dekke av myr i overflata.
På mange steder har morenematerialet

et høyt innhold av

blokker i overflata.
Bart fjell eller tynt, usammenhengende dekke av morenemateriale
dekker store arealer av nedslagsfeltet,

særlig i den vestlige

delen av området.

som oftest helt bar-

skurt av breen.
lsmateriale

Her er bergoverflata

Lenger øst i området er dekningsgraden

av

strre.

Myr dekker store arealer innenfor det kartlagte området.
steder der det ellers er lite løsmateriale,

er myrene oftest

grunne, mens i områder med mere morenemateriale
dypere.

De største myrområdene

elvas nedslagsfelt
lagte området.

På

er myrene

finnes i øvre del av Bergsli-

og i de nordstlige

deler av det kart-
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Det er gjort en rekke observasjoner av skuringsstriper innenfor området.

Hovedretningen er mellom 320 og 340 grader.

Dette er retningen innlandsisen beveget seg i området under
siste del av nedisningsperioden.

Helt i sluttfasen, når breen

ble tynnere og lettere kunne styres av topografien, oppstod det
lokale avvik fra denne hovedretningen.

Mønstret i isbevegelsen

bekreftes av fluted surface og drumlinoide former.
Fluted surface er en vanlig formtype i hele den østlige delen
av sørlivassdraget.

I hovedtrekk faller utbredelsen sammen

med de områder der det finnes mye morenemateriale.

På enkelte

steder forekommer imidlertid også svake stripemønstre på
nesten helt bare bergoverflater.

Formene viser hovedsakelig

en stabil isbevegelsesretning mot nordvest.

Lokale avvik

forekommer, for eksempel sdr for Hestkjltoppen

der det finnes

markert fluted surface med retning mot vest-sørvest.

Denne

retningen er styrt av den lokale topografien og tilhører sluttfasen i isavsmeltingsforlopet.
Drumliner finnes særliggodt utviklet langs Berglielvas dalføre
fra Ulen og vestover mot vannskillet.
formene ligger vest for Buåsen
(2322).

De største og fineste

(3417), og ved Klumplifjellet

På sistnevnte lokalitet er det avsatt fine drumlin-

former både på støt- og lesida av fjellet.

Videre ligger det

to velformede drumliner vest for Klingervatnet
grensen mot Gressåmoen nasjonalpark.

(1420) på

I dette området er det

ellers svært sparsomt med morenemateriale.
På vestsida av Godtjrnklumpen

(3214) ligger det en stor drum-

linoid form som på en måte er sammensatt av to drumliner.
Formen er ikke fullt så velutviklet som de foran nevnte.
Blåfjellelva har seinere skåret seg igjennom drumlinen som
derfor ender i en bratt erosjonskant vestover.

Andre drumlin-

former innenfor vassdraget har enten mindre størrelse eller
mindre markert utforming.
mot vest

til vestnordvest.

Lengdeutstrekningen

for samtlige er
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Det er relativt begrensede forekomster av glasifluvialt
materiale innenfor sørlivassdraget.

I de vestlige deler kan

dette ha sammenheng med at det finnes lite morenemateriale.
Det var derfor lite løsmateriale som smeltevannet kunne ta med
seg og avsette som glasifluvialt materiale.

Den direkte

erosjonen i fast fjell kunne bare framskaffe relativt små
sedimentmengder.

Det lille som finnes av glasifluvialt

materiale i den vestlige del av feltet ligger derfor på steder
hvor det også er en del morenemateriale

i nærheten.

på dette er eskerryggene vest for Blåfjellhatten
langs Blåfjellelva

Eksempler

(2012) og

(3012).

Også de østlige deler av nedslagsfeltet har begrensede forekomster av glasifluvialt materiale til tross for at det her
finnes store mengder med morenemateriale.

Dette forhold er

det vanskelig å gi noen sikker forklaring på.

En mulighet kan

være at breen selv helt mot slutten av isavsmeltingsperioden
var så aktiv at det ikke kunne dannes store, kontinuerlige
smeltevannskanaler
meget små.

i isen.

Eskerne i området er stort sett

I tillegg er det enkelte mindre terrasser og

deltaformer i glasifluvialt materiale.
Til tross for vidstrakte spor etter bresjøer

(jfr. avsnittet

om seter), finnes det bare ubetydelige mengder med bresjøsedimenter.

Dette kan ha sammenheng med at bresjøene lå i

den vestlige delen av området der det er lite løsmateriale,
noe som ga liten sedimenttilfrsel

i sjene.

Det er ogs& mulig

at sjøene hadde kort varighet ved at de ble tappet ut gjentatte ganger.
Det finnes en del fluvialt materiale langs nedre del av Inderdalsåa.
Ellers er det bare den store og velformede fluviale vifta i
Lenglingen ved Sørli som inneholder større mengder fluvialt
materiale.
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Israndavsetninger omfatter morenerygger som er avsatt langs
kanten av breen.
morenerygger
tolkning av.

På kartet innbefatter dette også en del

som det har vært vanskelig å gi en sikker forSlike rygger finnes blant annet sor for Hestkjlen

der de ligger i botn-liknende

innbuktninger i fjellsida.

Beliggenheten kunne tyde på at det dreier seg om spor etter
lokale botnbreer fra tida

etter at innlandsisen forsvant.

Formen på ryggene er imidlertid ikke typisk for botnmorener,
og det er mer sannsynlig at ryggene er dannet langs kanten av
hovedisen.
Ryggene ved Pålfjellet

(4630) er antakelig regulære endemorener.

Beliggenheten er i alle fall slik at muligheten for lokalglasiasjon kan utelukkes.
Vest for Midtiklumpen

(1910) ligger det to små morenerygger

som er avsatt langs sida

av innlandsisen.

Ellers er israndavsetninger en sjelden formtype i Srlivassdraget.

De er noe mer vanlige i nærliggende områder øst og

nord&st for nedslagsfeltet.
Rogenmorener forekommer i Srlivassdraget
vest for Strifjellet

(4926).

bare i et lite område

Det er imidlertid svært store

forekomster like vest for Srlivassdraget.

Dette gjelder

særlig Avandsfjellet der rogenmorener er en helt dominerende
formtype.

Generelt er rogenmorener mest utbredt i områder

som ligger relativt nær der den siste iskulminasjonssonen
Uregelmessige hauger i morenemateriale

lå.

finnes spredt rundt i

ulike deler av området, og særlig på steder med relativt tykke
moreneavsetninger.

De opptrer normalt i forsenkninger i

terrenget.
Glasifluviale renner (spylerenner) forekommer sporadisk innenfor
store deler av feltet, men det er bare i den nordøstlige delen
opp mot Hestkjøltoppen og Strifjellet at forekomstene er store.
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Her er det en rekke glasifluviale renner som er skåret ned i
de tykke moreneavsetningene.

De mest markerte rennene utenfor

dette området finnes sørvest for Holmtjrna
er her dannetavisdirigert

(3209).

Rennene

drenering som kom sørfra og krysset

vannskillet der de skjærer gjennom en stor drumlinoid ryggform.
Innenfor Srlivassdraget

finnes det svært få typiske spylerenner

som er dannet langs iskanten på en slik måte at de klart viser
gradienten på isoverflata.

Årsaken til dette forhold er ikke

kjent.
Langs bvre del av Ingeldlas
ca. 625 m o.h.
strekninger.

dalfore er det et seteniv%

som kan flges

sammenhengende over lange

Setene er dannet i en bredemt sjø som hadde

drenering mot vest over et passpunkt ved Snaufjellvatnet
(1019, kartbladetGjevsjøen).

Videre finnes det en rekke seter

i ulike nivå omkring Klumplifjellet

(2322).

Setene ligger her

så lavt at de ikke kan være dannet i bredemte sjøer med
drenering vestover.

De er antakelig spor etter en bresjø som

gradvis ble tappet subglasialt i østlig retning.
seteniv@er fines

ogs% p& srsida

Tilsvarende

av Ingeldola, men disse er

ikke så markerte i terrenget som ved Klumplifjellet.
I øvre del av Fossdalen er det et setenivå

ca. 625 m o.h.
Setene er dannet i en bredemt sjø med drenering gjennom et
passpunkt mot vest (1731).
Også i Langliens dalføre er det lange, sammenhengende seter.
Hyden

er ca. 510 m o.h. og tilsvarer et passpunkt p& hovedvann-

skillet over mot Litltissvatnet

(3240).

Setene er mest markert

på nordøstsida av Lenglingen og på motsatt side av dalen fra
Gusslifjellet (3226) og nordover.
ogs% seter i et noe hyere niv%.

I sistnevnte område er det

De største eskerne i området finnes langs Blåfjellelva på
vestsida av Blåfjellet.
mot nord.

Her har smeltevannet drenert fra sør

Årsaken til at det finnes store eskere akkurat på
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denne lokaliteten er at det her er mye morenemateriale

som

smeltevannet kunne erodere i og resedimentere langs elvebunnen.
Det finnes også flere mindre eskere i nærliggende områder som
for eksempel ved Revhitjrna

(2807).

I daldraget på vestsida av Blåfjellhatten ligger det en rekke
små eskerrygger.

Noen av disse går nedover fjellsida på tvers

av høydekurvene og er typiske eksmepler på slukeskere.
I Fossdalen går det en lang, sammenhengende esker som er stor
og kraftig i den vestlige delen,men blir mindre markert lenger
Østover.

Eskeren går dels oppe i dalsida, og i den østlige

enden går den på tvers av dalen før den splittes opp i to
rygger.

Beliggenheten er ikke typisk for eskere, som i de

fleste tilfelle mer eller mindre følger dalbunnen.
Videre går det et eskerdrag langs riksveien nordøst for
Holden.

Eskeren har dels noe uklar utforming, og deler av

den er benyttet til masseuttak.
I den nordøstlige delen av nedslagsfeltet ligger det mange
eskere i et område som ellers er sterkt preget av tykke
moreneavsetninger.

De fleste eskerne er forholdsvis små.

En terrasse i øvre del av Fossdalen, Finnkruhaugen

(2301)

ligger i forlengelsen av en veldefinert sete ca. 625 m o.h.
Terrassen er avsatt i en bredemt sj.
Nordøst for Blåfjellsvatnet er det en terrasse med to store
grytehull i overflata

(2817).

Grytehullene tyder på at

terrassen er avsatt helt inntil iskanten.
samsvarer med seteniv&et som kan flges
dlas

dal.

Høyden på overflata

oppover langs Ingel-

Den vestlige delen av terrassen gr

over i en

eskerlignende rygg.
Det fineste eksemplet på ei vifte er Storåas vifte ut i
Lenglingen ved Sørli.

Ellers finnes det enkelte små glasi-

fluviale vifter, f.eks. vest for Blåfjellshatten.
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Ravine er brukt om erosjonsspor i løsmateriale som er dannet
av rennende vann og massebevegelse i tida
perioden.

etter isavsmeltings-

De største og viktigste formene i denne gruppen er

de markerte rennene i morenedekket på østsida av Blåfjellet
(fig. 76).

ISAVSMELTINGSFORLØPET
Både skuringsstriper,

fluted surface og drumlinoide former

viser at isbevegelsen gikk i nordvestlig retning under hele
avsmeltingsperioden.

Det er bare observert noen få, lokale

avvik fra denne hovedretningen.

Det er derfor klart at

iskulminasjonssonen lå Øst for området, i alle fall under hele
avsmeltingsperioden.
At de hyeste

deler av isoverflata l% langt st

skillet fikk avgjrende

betydning for dreneringsmnstret

under avsmeltingsperioden.
bestemtavisoverflata

for hovedvann-

Datidas

dreneringsfelter var

sammen med den del av terrenget som

til enhver tid var smeltet fram av ismassene.

Dreneringen

fulgte samme retning som isoverflata hellet, ikke bare oppå
langs kanten av breen, men også ved bunnen.

Dette skyldes at

trykket ved bunnen av en bre er større jo tykkere isen er, og
det er denne trykkforskjellen som driver vannstrømmen uavhengig
av hellingsretningen
I sørlivassdraget

på terrenget.

gikk dreneringen derfor fra øst mot vest

under isavsmeltingstida.
hovedvannskillet

Etter hvert som områdene langs

smeltet fri for is, ble det oppdemt vann

mellom vannskillet og breen som lå i øst og stengte for
drenering denne veien.

De bredemte sjpene hadde utlp

gjennom ulike passpunkt på vannskillet.
derer med passhyden

vestover

Setenivåene korrespon-

og viser ustrekningen av de bredemte sjene.
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En stor bredemt sj

fylte ovre del av Ingeldlas

også inn i senkningen mot Luruvatnet.
gikk dreneringen
vatnet.

dal og gikk

På et tidlig

tidspunkt

gjennom en liten canyon over passet mot Luru-

Pass høyden er her ca. 640 m o.h., og like vest for

passpunktet
grytehull

er det bygd ut en deltaavsetning

i overflata.

med flere mindre

Seinere ble området ved Snaufjellvann

isfritt, og siden passhyden

her er lavere

fant bresjpen utlop denne veien.
ser ut til å korrespondere

(ca. 625 m o.h.),

De fleste setene i omrdet

med passhøyden

ved Snaufjellvann.

Også i øvre del av Fossdalen og i dalsenkningen

omkring

Lenglingen

var det store, brederote sjøer under avsmeltings-

perioden.

Det er imidlertid vanskelig å si om bresjøene hadde

åpne, vide vannflater
mindre sjer

eller besto av et sammenhengende nett av

langs iskanten.

Et hovedproblem

i Srlivassdraget

aktiv og altså i bevegelse
foregikk en dØdisavsmelting

er om isen var dynamisk

under isavsmeltingen,

eller om det

av en bre uten bevegelse.

I de

vestlige områder er det relativt lite former og derfor ikke så
mye å bygge på for å løse dette problemet.

Det finnes imidler-

tid en del eskere som viser at det i alle fall var enkelte
partier som hadde dØdisavsmelting

helt i sluttfasen.

I de øst-

lige områder er formrikdommen større, men en del av formene er
vanskelig å tolke i forhold til isavsmeltingsforlopet.

Det

finnes bare f% og relativt sm& eskere, noe som taler imot at
det her har foregått en storstilt ddisavsmelting
tidsperiode.

De vanligste moreneformene

surface, drumlinoide

over en lengre

i området, som fluted

former og rogenmorener,

er dannet av aktiv

is, men isen kan likevel ha vært død helt i sluttfasen.
Morenerygger

som her er tolket til å være ende- eller side-

morener indikerer at isen var aktiv helt mot slutten, men det
er vanskelig å si med sikkerhet at det her dreier seg om vanlige
israndavsetninger.
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En del av de retningsorienterte moreneformene viser at det har
vært lokale topografisk styrte isbevegelsesretninger.

Dette må

ha skjedd helt i sluttfasen da breen var ganske tynn, men
altså fortsatt aktiv.

En nærliggende tolkning av isavsmeltings-

forløpet er at isen i hovedsak var dynamisk aktiv det meste av
tiden, og at isen smeltet tilbake fra vest mot øst.

Det kuperte

landskapet kan likevel ha ført til at det på enkelte steder ble
avsnørt større isrester fra hovedbreen, og disse smeltet ned
som ddis.

OPPSUMMERING
I den foreliggende rapport er det i første rekke gjort en oversiktskartlegging av kvartærgeologien

i Srlivassdraget

med det

mål å registrere hva som finnes av interessante forekomster og
hva som gir grunnlag for relevante problemstillinger.
For vassdraget som helhet er det kontrasten mellom den vestlige og den østlige delen som er mest iøynefallende.

I den

vestlige delen er det lite løsmateriale og lite former.

Det

som finnes er imidlertid ofte av stor interesse og kan gi gode
opplysninger om isavsmeltingen, særlig om utviklingen av det
glasifluviale dreneringsmonstret.
I den østlige delen av vassdraget er det tykke moreneavsetninger og stor og variert formrikdom.

Til tross for dette er

det likevel vanskelig å gi en sikker fortolkning av isavsmeltingsforlpet.

I denne delen av feltet er det fra et faglig

synspunkt ønskelig med en del fortsatte undersøkelser av
enkelte formtyper, særlig morenerygger.
Den markerte forskjellen i mengden av morenemateriale

i den

østlige og den vestlige delen er i seg selv et problem av stor
faglig interesse.

Det har vært diskutert flere teorier om

årsakene til et slikt ujevnt fordelingsmønster (f.eks. Rudberg
1967, Denton et al. 1981), men det er ikke gitt noen entydig
forklaring.
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J.D.

SOLLID

OGNA
(nr. 133)

Denne delrapporten bygger på en foreløpig rapport fra 1977.

VURDERING
Mange av randavsetningene i området er sterkt merket av
masseuttak.

Ryggen fra Rysing

til Brandsegg er blant de f&

som har en opprinnelig form i behold.
Såvel Bodom som Rysingavsetningen
objektene i sin helhet vernes.
kartlegges.

har verneverdi om ikke

For inngrep br

de noye
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Den sørlige delen av nedslagsfeltet ligger i gneisbergarter og
den nordlige delen i kambrosiluriske sedimentbergarter.
Fjellområdene i øvre del av vassdraget har et sparsomt dekke
av morenemateriale og store partier med bart berg.

Morene-

materiale med større mektighet forekommer bare lokalt.

Langs

hele Ognas dal nedenfor Bodom er det store avsetninger av sortert
materiale avsatt i marint milj.
Skuringsstriper, fluted surface og drumliner viser at
isbevegelsesretningen i hovedsak har vært mot vest og nordvest.
I nedre del av vassdraget har det vært en dreining av
isbevegelsen fra nordvest

og mot sørvest.

Dette skyldes at

isen i sluttfasen ble tynnere og derfor sterkere styrt av topografien.

Isstrmmen

ble dermed ledet ut i Trondheimsfjordens·

senkning.
Drumlinen ved Giskås er nesten 50 m høy og er markert i terrenget.
Lokaliteten er

god for å demonstrere denne formtypen.

Det ligger to gårder med dyrkajord på denne avsetningen, og
den er derfor lite truet av inngrep.
Mellom Mokkavatnet og Lustadvatnet finnes en eskerdannelse og
flere spylerenner.
Det seinglasialehav gikk inn til Bodom hvor det er avsatt store
terrasseflater.

Det er også markerte israndavsetninger ved

Steinkjer, By og Rysing.

Randavsetningene best&r hovedsakelig

av glasifluvialt materiale som dels er korttransportert og
derfor dårlig sortert.

Avsetningene antas å være fra Preboreal

(9 000 - 10 000 år før nå),

og de kan settes i sammenheng med

tilsvarende randavsetninger både nord og sør for området.
Avsetningene er klare spor etter breens stans i tilbakerykning.
Brefronten ble liggende på oppgrunningene omkring Steinkjer
før isen så igjen kalvet inn i senkningen langs Snåsavatnet.

- 131 -

Terrasseflatene ved Bodom er opprinnelig avsatt som del av et
større glasifluvialt delta og seinere gjennomskåret av fluvial
erosjon.

Flata der Bodom kirke ligger tilsvarer marin grense

i området, 179 m o.h.
Dalbekkenet vestover fra Bodom er åpent, og det har under
isavsmeltingen forst og framst f&tt tilfort glasifluvialt
materiale fra sør og det er dannet et par små delta.
De glasifluviale avsetningene like st

for Rysing

kan skyldes

at brefronten har hengt seg opp på bergterskelen som her krysser
Ogndalen.

Dermed har brefronten blitt stående på samme sted

over en viss tid og det er akkumulert store mengder sand og
grus.
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K. KRISTIANSEN

& J.L. SOLLID

STJ0RDALSVAS

SD RA6ET

(del av nr. 131)

PLANSJE 8

Denne delrapporten

bygger på foreløpige rapporter

fra 1977/80.

VURDERING

Det undersøkte området kan som helhet ikke framvise formtyper
eller landskap av en slik karakter at disse skulle ha såkalt
riksinteresse

mht. verneverdi.

Fire lokaliteter

er imidlertid

foreslått vernet, se også pl. 8.

Drumliner ved Vigdevatnet.
Vassmustunga,

Fjergen.

MG lokalitet ved Hogs.
Israndavsetning
Ved Vigdevatnet

ved Hglia/Nautfjellet.

er det avsatt en rekke større og mindre drum-

liner på lesida av fjellpartiet Kliningen.
Vassmustunga

ved Fjergen er en

stor og velformet drumlin.

Hele landskapet omkring har en overflate
drumlinoide former og fluted surface.

som er preget av

Isbevegelsesretningen er
forts. neste side
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Vurdering forts.
nordvestlig.

Det er ellers lite med andre formtyper i området.

Drurnlinen er blant de aller største og mest velformede i
Midt-Norge.
Det glasifluviale deltaet ved HØgås viser havnivået i området
like etter at det var blitt isfritt.
Ved Hglia/Nautfjellet
flere kilometer.

kan en tydelig endemorene folges over

Fluted surface proksimalt viser at isbeveg-

elsen var mot sørvest.

Dette er på tvers av den siste,

regionale isbevegelsesretningen
(nordvest av Hglia)

i området.

Ved Risakkelelva

er det en terrasse i glasifluvialt

materiale som er avsatt langs brekanten.

Dreneringen fra

området gikk mot sør gjennom passpunkt både på nordvest- og
srostsida

av Nautfjellet.
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BERGGRUNNEN
Geologisk hrer

underskelsesomr&det

til Trondheimsfeltet,

som er en del av den kaledonske foldesonen.
Trondheimsfeltet

Grovt sett deles

i to etter et antiklinorium på langs, hvor

Gulagruppens lag inntar en sentral sone, med yngre lag i øst
og vest, se fig. 77.
Store deler av den yngre lagrekke i øst ligger i overveltede
folder, slik at lagstillingen for en stor del er invertert.
Området er ganske komplekst foldet i lokale synklinaler og
antiklinaler.

Det østligste området i det sentrale Trondheims-

feltet omfatter strkene

Stjrdal

- Merker

- riksgrensen.

Berggrunnen består for en stor del av mer eller mindre metamorfe sedimentære bergarter, hovedsakelig av kambrosilurisk
alder.
De yngste bergartene tilhorer Sl&gangruppen

(Silur), og utgjr

en smal sone av mørk skifer og sandstein, langt Øst i feltet.
Med stigende alder fdlger s& ovre Hovingruppe

(vre

Ordovicium).

Gruppen består av fyllitt og metagråvakker, dette er typiske
flysch-bergarter avsatt av turbidittstrømmer, og omfatter de
vestlige og østlige deler av området.

I vest inneholder

gruppen et polymikt konglomerat, og i øst får den et Økende
innhold av biatitt, hornblende og granat.
Nedre Hovin-gruppe

(Ordovicium) består av grå kalkholdig

sandstein og grå til mørk fyllitt.
Den pflgende

Stren-gruppe

(nedre Ordovicium) danner paral-

lelle soner på begge sider av den sentrale Gula-gruppen.
Støren-gruppen består av gronnsteiner som er metamorfosert
til amfibolittskifre med kvartskeratofyrer.
Gulagruppen av prekambrisk alder utgjør den sentrale sonen i
feltet og består av glimmerskifer, ofte med granat.
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Fig. 77. Geologisk oversiktskart over Stj6rdalsvassdraget.
(Etter Wolff, F.C. 1967, delvis modifisert).
1.

Fyllitt og metagråvakker

2.

Grå, kalkholdig sandstein og grå til mørk fyllitt

3.

Metamorf grnnstein

4.

Glimmerskifer, ofte med granat

5.

Polymikt konglomerat

6.

Biatitt, hornblende og granat

7.

MØrk skifer og sandstein

med kvartskeratofyrer

25km
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STJØRDALSVASSDRAGETS

NEDBØRFELT

Den ca. 60 km lange Stjrdalselva
ved riksgrensa

i øst, gjennom Teveldalen,

utløpet ved Stjørdal i vest.
Nord-Trøndelag
sr

kan folges fra sine tillp

Vassdraget

Meråker og til

ligger som helhet i

fylke, med unntak av den sørvestlige

for hoyden Hevla, som ligger i Sor-Trondelag,

område øst for riksgrensa.

og et mindre

Den delen av vassdraget

i Norge, har et areal på omlag 2030

n.

Flere større sideelver munner ut i hovedelva.

delen,
som ligger

Den største

elva nordfra er Forra, som kommer fra innsjøen Feren nordøst
i området.

Elva med sideelvene Heståa, Vigda og Tylda flger

delvis den nordøst-sørvest

orienterte

foldesonen, og munner ut

ved Fornes, vest i området.
Fra innsjpene Fundsjen

og Fjergen nordst

i omr&det kommer

elvene Funna og Kopperåa.
sørfra kommer følgende elver:

Leksa lengst vest, munner ut på

Stjrdalshalsen.

Sona, Gud%a, Torsbjrka

pflgende

elvene stover.

Hovedelva

strre

flyter relativt rolig helt fra Meråker og til utløpet.

Elva har utformet et meandrerende
rettlinjet

og Dal&a er de

lop med unntak av en nokså

strekning over ca. 4 km's lengde ved Sagelvas utløp.

Her er dalen utpreget V-formet, mens den ellers har ei flat
elveslette med bratte dalsider.

LANDSKAPET
Området kan deles inn i tre landskapstyper.
Meråker til Forras utløp, representerer

Hovedelvas

dal fra

et dallandskap.

Dalbunnen veksler fra en halv til en km bred elveslette og til
en typisk trang V-formet dal.

Dalsidene er relativt bratte.
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Omr&det vest for Forras utlp

er et lavlandskap, se fig. 78.

Her er det under tidligere høyere havnivå avsatt store mengder
marint materiale, især marin leire.

Området er også preget

av store fluviale og glasifluviale avsetninger.

Etterhvert som

landet hevet seg, eroderte elver og overflatevann i løsmaterialet.
Dette illustreres tydelig i de sterkt ravinerte områdene,
Skjlstadmarka

i nord og vest for Stratefjellet i sr.

Her har

også hovedelvas erosjon i de glasifluviale terrassene ført til
store fluviale avsetninger som nå representerer elvesletta.
Resten av det undersøkte feltet har et landskap av åser og
koller.

Høydedrag uten skog veksler med flate myrlendte områder,

tildels store.
hyeste

Det skarpe relieffet mangler helt, sjl

fjella i st

om de

n&r opp i 1100-1200 m o.h.

Landskapet er som helhet preget av mindre fluviale nedskjæringer, og det er en klar korrelasjon mellom de geologiske foldesonene og elvemønsteret.

Fig. 78.
Lavlandskap, Hegra. Morene,
trolig av preboral alder midt
i bildet. Foto mot vestsørvest.
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GEOMORFOLOGI OG KVARTÆRGEOLOGI
Sortert materiale finnes langs hovedelva i Meråkerstrøket,
hvor det også er akkumulert terrasser. Videre vestover fra
Sagelvas utløp er det lagt opp en elveslette, med terrasser
der mindre sideelver munner ut. I vest er arealer under marin
grense dekket av sortert materiale. Mektige terrasser er
utformet her, særlig ved Forras utløp og i Hegras omegn.
En del avsetninger finnes langs Forras dal og i de østlige
deler av Leksdalen.
Ellers er spredte avsetninger av sortert materiale, spesielt
glasifluvialt, akkumulert i terrasser sørøst i feltet.
Disse ligger alle over marin grense, og er lagt opp enten mot
en iskant (iskontaktfylling) eller fort ut i bredemte sjer.
Flater uten lsmateriale

(fast fjell i dagen), utgjr

ca. 50%

av området, først og fremst lokalisert til den østlige halvdelen. Stort sett gjelder det partier over 500 m o.h. Deler
av dette området er dekket av myr.
Av kvartærgeologiske terrengformer er området alt i alt
dominert av stripninger i overflata (fluted surface), drumlinoide
former, moreneavsetninger og glasifluviale terrasser.
Stripningene i overflata viser i store trekk retningene til
Hovedretningen i øst faller sammen med
observerte skuringsstriper. Skuringene ved Storås, SØ for
Peren, er meget gode i fri terrengposisjon med retning 314°.
siste isbevegelse.

Ved sørenden av Fundsjøen er det gode skuringer med retning
sammen
og 4,5 km sr for denne, en kraftig skuring p& 284
314
med en svak leskuring p& 364°. Den frste faller sammen med
hovedretningen og avviket skyldes terrengforholdene lokalt.
samsvarer med stripningene i overflata
Skuringen p& 364
srvest

for Fundsjen.

i dette området.

Retningen er vanskelig & forklare
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Fig. 79.
Drumlinoide former sørøst for
Vigdevatnet.
Symbolbruk som
plansje 8.
Målestokk 1:100 000.
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Fig. 80.
Drumlin i vestenden av innsjøen Fjergen.
Symbolbruk
som plansje 8.
Målestokk 1:100 000.
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Klepnt.7f:fr
jorna
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Fig. 81
Morenesystem sørøst for
store Klepptjrna.
Symbolbruk som plansje 8.
Målestokk 1:100 000.
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Den regionale retningen er funnet igjen i skuringen rett øst
for yan

i Dal&dalen.

Her varierte skuringen mellom 300° og

310°, og var meget godt utbredt i en fri terrengposisjon.
Nordvest i området, mellom Farra og Vigda øst for Almlivola
ble 4 skuringsmålinger tatt, alle meget gode lokaliteter.
Regnet fra vest mot st
306°.

er retningene 310°, 294°, 292

og

Isbevegelsen har gradvis dreid i vestlig retning.

Regionalt skyldes dette at isstrommen stadig konvergerte
sterkere mot Trondheimsfjorden under avsmeltinga.
Drumlinoide former preger deler av landskapet i nord.

Øst

for Vigdevatnet ligger en rekke større og mindre drurnliner
tett samlet, se fig. 79.
Den største og best utformete drurnlinen stikker ut som et nes
ved vestenden av innsjøen Fjergen, se fig. 80.
ca. 1,5 km lang og rundt 60 m på det høyeste.

Drumlinen er
Retningen

faller sammen med stripningene i overflata.
Landskap med morenerygger og hauger er godt formet i den sørlige delen av området. sørøst for store Klepptjrna ligger den
beste lokaliteten, se fig. 81. Her har en brearm dreid sirvestover inn i dalen og lagt opp en nesten sammenhengende
morenebue ca. 700 m o.h.

Et lokalt passpunkt rett sør for

avsetningen i samme høyde viser at det er drenert store vannmengder gjennom dalen.

Stripningene i overflata bekrefter en

lokal isbevegelse mot sør.
I samme hyde

som morenen er det NV for Hglia

lagt opp en

terrasse mot iskanten.

Terrassen viser at det har vært stor

drenering inn i dalen.

Da isen smeltet ned, ble passpunktet

i 700 m's hyde

liggende for hyt.

gikk nordøstover.

Dreneringen skiftet og

Morenene i ca. 650 m's nivå ble sannsynlig-

vis avsatt etter at breen igjen hadde nordlig retning.

-
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Et liknende, men mindre morenesystem ligger i ca. 800 m's
hoyde i Gud&as dalf@re mellom Finnkleppfjellet og Fonnfjellet.
Dannelsesforlpet

til systemet synes å være omtrent som i det

forannevnte tilfellet.

En brearm har dreid mot sør inn i

dalen. Over passpunktet i samme høyde som morenen kan store
vannmasser ha drenert til austre Sonvatn.
Ved Amoen, sr

i Forras dal, er det avsatt en morene.

Avsetningen er særlig mektig på nordsida av elva.
Ellers finnes det usammenhengende avsetninger sørøst for Peren,
rundt Grningen samt nordvest for Farra.
En sammenhengende morenerygg kan flges
for Skjlstadmarka

mot Hegra.

over hydedraget

s6rst

Denne kan kanskje trekkes sammen

med en mindre rygg ved Hegra, og er trolig av preboreal alder.
De største glasifluviale avsetninger finnes i området vest
for Forras utlp

i Stjrdalselva,

strøket rundt Meråker.
Amoen sr

sr

i Forras dalfore og i

Disse er alle avsatt marint.

Ved

i Forras dalføre viser to av terrassene øverste

marine grense (MG) i området, ca. 188 m o.h.

Terrassene

(A, B) ved Meråker, se fig. 82, representerer gode MG-lokaliteter ca. 188 m o.h.

Fig. 83 viser den største terrasseflaten

i Meråkerområdet, den ligger i en høyde av ca. 170 m o.h.
Ved Høgås i Forras dal er et glasifluvialt delta bygd opp til
marin grense (185 m o.h.) i dette området.

Smeltevannsløp

proksimalt for deltaet viser tilførselsveien for smeltevannet.
Terrasser over MG opptrer sørøst i feltet.

En av dem er alle-

rede nevnt i forbindelse med morenen nordvest for Hglia,
fig. 81.

Nord for denne i Torsbjrkas

se

dal, er det avsatt

terrasser i ca. 350 m's nivå, og spylerenner ned mot terrassene
viser stor drenering.

Enten er de dannet ved at materialet er

fylt opp mot en iskant, eller de kan være lagt ut som delta i
en bredemt sj.

Det siste er sannsynlig, da det i hyde

med
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r

Meraker

Fig. 82.
Oversikt over terrassene ved
Merker, med angitt MG-hyde.
Symbolbruk som plansje 8.
Målestokk 1:100 000.

Fig. 83.
Den største terrassen i
Meråker, vest for elva.
Foto mot vestsørvest.

Fig. 84.
Glasiale og glasifluviale
terrengformer i området ved
Gilsåvola. Symbolbruk som
plansje 8. Målestokk 1:100 000.

Fig. 85. Spylerenner i Litlfjellets nordside.

Foto mot sørøst.
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terrassene p& motsatt side av dalen finnes to seter.
kan flges

ca. 4 km i dalsida

har vært oppdemt.

og tyder

p

Disse

at et mindre omr&de

Passpunktet som korrelerer med setene

ligger et par km lenger nord, rett øst for Fonnfjellet,

se

pl. 8.
Et formkompleks som skal omtales nærmere, er området rundt
Gilsåvola, lengst sørøst i feltet, se fig. 84.
Eskersystemet viser dreneringen mot nordvest.

Et ca. 4 km

langt sete i dalens vestside, og et delta i samme høyde viser
at her har det vrt

en bredemt sj.

Moreneryggen

i ca. l km's

bredde tvers over dalen lenger nord, viser at det naturlige
utlpet

har vert stengt av en bre og utlpet

en bergknatt i ca. 643 m's høyde.

har vrt

styrt av

Dette passer med setenivået.

Det er med andre ord et sete bestemt av et såkalt ensidig
passpunkt

(kfr. Sollid 1964).

Spor etter glasifluvial drenering er best utbredt på nordsida
av Litlfjellet, se fig. 85, og rundt Storekluken sørøst i
feltet.

Dreneringen har gått mot nordvest.

ISAVSMELTING
Hovedtrekkene

i isavsmeltingsforløpet

inn som egen figur på pl. 8.
(1976), Sollid

&

i Midt-Norge er lagt

Figuren som er tatt fra Sollid

SØrbel (1977 og 1978), viser israndavsetninger

med tilhørende isbevegelsesretninger
Beliggenheten til Hovedtrinnet

fra Yngre Dryas.

(Yngre Dryas) i Trondheims-

fjorden er klar, men muligheten for at morenene inn mot Steinkjerområdet lenger inn i fjorden skulle tilhøre Yngre Dryas, er
diskutert av ovennevnte forfattere.
samme sak (198l og 1982).
fjorden gjør dette mulig.

De har seinere diskutert

En rask tilbakesmelting

innover i
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Ved kysten utenfor Trondheimsfjorden
moreneavsetninger.
rimelig

sikkerhet

Hovedtrinnet

Hovedtrinnet

er det bare spredte

er det eneste som med

kan fastlegges.

ligger vest for det kartlagte

ligste morenen

i omr&det,

er trolig av preboreal
noen sammenhengende
brebevegelsen

som ligger srst

alder.

trinn innen området.

stadium i tilbakesmeltingen
Morenene

Den vest-

for Skjlstadmarka,

Ellers kan det ikke trekkes

har vært nordnordvest,

heimsfjorden.

området.

Hovedretningen

for

mens den på et seint

har konvergert

sørøst i området

sterkt mot Trondrepresenterer

helt

lokale avsetninger.

KOMMENTAR

TIL PL. 8

·-3
'·f.:··-r

Avgrensningen

av det kartlagte

elvas nedbrfelt.

Riksgrensa

omr&det

svarer til Stjrdals-

er brukt som grense mot st,

men den faller ikke helt sammen med nedbørfeltets
På plansjen

er det lagt inn sortert materiale,

formelement.
med heltrukken

Forslag

til verneverdige

er avgrenset

i isavsmeltningsforlopet

lagt inn som eget oversiktskart

sørbel 1977, 1978).
sørbel

samt 19 ulike

svart strek.

I tillegg er hovedtrekkene
Norge

områder

grense.

i Midt-

(Sollid 1976, Sollid

Kfr. seinere oversikter

av Sollid

&

&

(1981, 1982).

NGO's kartbladinndeling
med på egen figur.

for det aktuelle

området

er også tatt

- 146 -

SAMMENDRAG

Berggrunnen

tilhrer

sørvest orienterte
metamorfe

Trondheimsfeltet
foldesoner.

sedimentære

Den st-vestorienterte

og er preget av nordst-

Den består for det meste av

bergarter av kambrosilurisk
Stjrdalselva

alder.

har sine strste

tillp

fra sideelvene nordfra, med Forra som den betydeligste.
Elvemonsteret

i feltet og bergstrukturen

Landskapet kan deles i tre typeområder,
skap og et hyereliggende

&slandskap.

flater med sortert materiale

kan klart korreleres.
dallandskap,

lavland-

St&rre sammenhengende

finnes i lavlandet,

først og

framst vest i området.

Omlag halvparten

dekke av løsmateriale.

Området domineres av glasiale og

glasifluviale
overflata

formelement.

av overflata

er uten

De viktigste er stripninger

i

av typen fluted surface og dels drumliner, utbredt

er også spylerenner, morener og terrasser.
brebevegelsen

har vært mot nordnordvest.

Den regionale
En morenerygg

i feltet antas å være av preboreal alder.

Det kan ellers ikke

trekkes opp noen sammenhengende trinn innen området.
nedsmeltingen

har isstrømmen etterhvert

Trondheimsfjorden.
Fire lokaliteter

er foreslått vernet.

vest

Under

sterkt konvergert mot
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J.L. SOLLID & B. TESSEM

GARBER6ELVA
(nr. II 10)

PLANSJE 9

Denne delrapporten bygger p& en forelpig

rapport fra 1977.

VURDERING
Området kan knapt sies & ha noen spesiell kvartærgeologisk/
geomorfologisk verneverdi.
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INNLEDNING
Garbergelva renner fra Nautsjøen (671 m o.h.) i øst og munner
ut i Selbusjøen (157 m o.h.) ved Garberg i vest.

Elvas

totale lengde er ca. 26 km.

BERGGRUNNEN

Garbergelvas nedbromr&de
av Trondheimsfeltet.

hrer

geologisk til de stlige

deler

Hovedtrekkene for de geologiske forma-

sjonene i dette området faller sammen med de geologiske forholdene som er beskrevet for verneobjekt nr. 131 Stjrdalselv
med Forra, og det henvises til avsnittet om berggrunnen i den
delrapporten.

Selv om de geologiske forholdene i disse nedbør-

områdene er like, er bergartenes hovedstrkretning

noe for-

skjellig i Garbergelvas dreneringsfelt.

Strkretningen

har

her en nordlig til nordvestlig retning.

Dette kommer spesielt

til uttrykk i nedbørområdets vestlige deler der sideelvene til
Garbergelva flger

denne strkretningen.

LANDSKAPET
Geomorfologisk avviker området også lite fra forholdene i
Stjrdalselva

og Forras nedbrfelter.

Store deler av omr&det

preges av en strøk- og sprekkebetinget landskapsform, men
strøkforholdene er noe mer uryddig i dette området enn lenger
nord.
I de indre deler av nedbørfeltet er det flere trondhjemittog gabbromassiver, og disse utgjr
skapet.

de hyeste

partiene i land-

De høyeste fjelltoppene finnes i Skarvanmassivet, og

n&r opp i en maksimal hyde

p& l17l m o.h.
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I dette landskapet skjærer Garbergelvas dal seg ned langs en
svakhetssone i vestlig retning.

De øverste deler av dalen er

flat og bred (fig. 86), og Garbergelva meandrerer over dalbunnen.

Fra Stråsjøen og nedover blir dalen trangere og ned-

skjaaringen dypere.

Mot Selbusjen

&pner dalen seg igjen.

KVARTÆRGEOLOGIEN

Materialdekkets utbredelse er i sin helhet tolket fra luftfotografier,

mens formene ble grundigere kartlagt under felt-

befaringen.

Generelt kan en si at Garbergelvas nedbørområde

har få kvartærgeologiske formtyper, og at området er lite
interessant i så henseende.

Kvartærgeologisk kart over nedbør-

feltet på pl. 9.

MATERIALDEKKET
Den dominerende jordarten i Garbergelvas nedbørfelt er morene.
Den dekker hele området i vekslende tykkelse unntatt de nederste
deler av dalen mot Selbusjøen.

I de indre deler av nedslags-

feltet er morenedekket tynt og usammenhengende og bart fjell
stikker fram overalt.
I dalens nederste deler finnes det noen få avsetninger med
glasifluvialt materiale.
Ved utlpet

av Garbergelva i Selbusjen

ligger det betydelige

mengder med fluvialt sorterte sedimenter i form av ei elveslette.

Denne elvesletta kan flges

opp til Larsbjrga.

I området mellom Garberg og Langli finnes det endel avsetninger
med marin silt og leir

opp til en hoyde av ca. 170 m o.h.
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Fig. 86. Vid og flat dalbunn fra Stråsjøen og østover.

:,

"iJ,,,ftf;"'t<n
',,

•f&Adi'wt
"' .JI_"¾-( ..,.. "

.".li.-,/

1:

'

,

·,

'

I

±
.&..

, ' .... ,

· \'.;;""!"f"

'f;,,e.;'

•

Fig. 87. Glasifluvial terrasse nedenfor Alset i en hyde
ca. 180 m o.h. Terrassen representerer marin
grense i området.

av
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Avsetningene er delvis terrassert, og noen steder er det også
raviner.

Disse avsetningene har ikke stor mektighet, men har

betydning som dyrkningsareal i området.

GLASIALGEOLOGISKE

FORMER

Mellom Larsbjrga

og Brubakk er det avsatt endel glasifluviale

terrasser
av ca. 180

(fig. 87).

m o.h. og mye tyder på at dette er den marine grense

i 'omrdet.
hyst

Terrassene ligger alle sammen i en høyde

Hydene

er ikke kontrollm&lt 0g

m

regnes som

usikre.

Spor etter glasifluvial

dreneringsaktivitet

finnes også i de

indre deler av nedbørområdet i form av spylerenner på sørsida
av Brennrya.

Spylerennene er både av den ensidige typen, og

av slukrennetypen.

BREBEVEGELSEN
Holdepunktene er egentlig for få til å kunne fastslå brebevegelsesmønsteret
de observasjoner
nordvest.

over undersøkelsesområdet

eksakt, men etter

som er gjort synes isbevegelsen & ha vært mot

Vest for Stråsjøen ble det observert skuring med

retningen 385

og ved Prestyvollen

retningen 375° - 385°.

hadde skuringsstripene

En flutingsobservasjon mellom Brenntopp

og Holrnfjellet har også en nordvestlig retning.
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A.B. CARLSON

&

J.L. SOLLID

GAULAVASSDRAGET

NEDRE/VRE

(nr. 124)

PLANSJE 10

Denne delrapporten bygger p& forelpige

rapporter fra 1977/81.

VURDERING
Gaulas dal nord for Støren og øvre del av Haukådalen peker
seg ut som de mest interessante områdene i kvartærgeologisk
sammenheng.

Dessuten er det ønskelig med nærmere studier av

endel områder nær hovedvannskillet
Forelsjen

og Ruglsjpen.

som ved Blåorfjellet,

I tillegg bor vre

og omr&det omkring Holdsjen
studier av kvartærgeologien

underskes

del av Leas dal

nrmere.

Videre detalj-

i Gaulas nedslagsfelt kan konsen-

treres om de ovenfor nevnte områder.
Fire kvartærgeologisk

verneverdige områder kan imidlertid

trekkes fram:
1. Endemorener og bresjavsetninger

i Haukådalen.

2. Kvasshylla, isranddelta nord for Støren.
3. Isranddelta ved Kregnes og endemorene ved Holem, Gauldalen.
4. Israndavsetning i Kaldvelldalen.
forts. neste side

- 154 Vurdering forts.
1.

Området har en meget formrik og variert glasialgeologi.

Endemorenen over Kufjellet er stor og tydelig.

Den er

antakelig avsatt under det siste markerte framstøtet som innlandsisen hadde i denne del av landet.

Endemorenene i kombina-

sjon med spor etter isdirigert drenering og bredemte sjøer
utgjør et fint og interessant system.

Området har betydelig

faglig verdi.
2.

Del av en interessant israndavsetning som kan fdlges fra

Gauldalen og stover
3.

i hyere

omr&der.

Begge de omtalte objektene ligger lett tilgjengelig, og

er mye brukt som ekskursjonslokaliteter.
4.

Avsetningen i Kaldvelldalen er av høy faglig interesse.

Den er en mye benyttet ekskursjonslokalitet,
visningsinstitusjoner

i Trondheimsområdet.

særlig av underDen mest sårbare

del av avsetningen er ryggen på proksimalsida.
er allerede fjernet ved masseuttak.

En stor del

Videre har et av de

mindre grytehullene vært benyttet som søppelplass.

De store

grusuttakene i distalskråningen har ikke i særlig grad forringet avsetningens faglige verdi.

Avsetningen må antas å

inneholde betydelige grunnvannsreserver.
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Ved henvisning til steder som kan være vanskelig & finne på
kartet er stedets UTM-koordinater

(på M 711-kart) angitt.

Se Pl. 10.

MATERIALDEKKE OG FORMER
Morenemateriale

har størst utbredelse på begge sider av Haukå-

dalen, og dessuten i de helt østlige deler av nedslagsfeltet.
Ellers har store deler av området et tynt og usammenhengende
morenedekke med store partier bart berg.

Morenemateriale med

større mektighet forekommer bare lokalt.
De glasifluviale avsetningene i det undersøkte området består
hovedsakelig av sand og grus, stedvis med endel stein eller silt.
Disse avsetningene er lokalisert til Haukådalen, Støren,
Hovin/Horg, Kaldvelldalen og Kregnes
denne materialtypen

(Melhus).

Ellers har

liten utbredelse innenfor nedslagsfeltet,

og den fins mest i form av mindre eskersystem og terrasser.
De begrensede forekomster av glasifluvialt materiale har sammenheng med områdets plassering nord for hovedvannskillet.
I dalene sør for vannskillet er glasifluvialt materiale en svært
dominerende materialtype.
Israndavsetningene

i Haukådalen kan følges sammenhengende over

lange strekninger.

En stor endemorene går fra Risknappen,

videre nordover langs toppen av Kufjellet og ned i Haukådalen
ved Anshushaugsætra.

Herfra kan sporene etter brefronten

følges nordover til de krysser Haukådalen

(ved UTM-rute 7069).

I dalen ovenfor dette punkt var det en bredemt sjø der det ble
avsatt store mengder løsmateriale.
vid terrasseflate med hyde
den bredemte sjen
ved Kakukjlen

Avsetningen har form av en

ca. 625 m o.h.

Dreneringen ut fra

gikk nordover langs iskanten over myrdraget

(UTM 6771).

Herfra gikk dreneringen first ut
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gjennom et passpunkt med hyde

613 m og ned i Byådalen.

På

et seinere tidspunkt fulgte dreneringen iskanten nordover til
Sandbakken

(UTM 6575).

I dette området går det en tydelig

ryggform avsatt langs iskanten som en lateralmorene.
Ellers er det store avsetninger av glasifluvialt materiale
omkring Gåstjørna.

Den vestlige delen av disse avsetningene

har morenerygger på overflata.
Rett nord for Støren ligger Kvasshylla, en stor glasifluvial
terrasse, se fig. 88.

Dette er den vestlige delen av en is-

randavsetning som ligger på tvers av Gauldalen.

Terrassen

knyttes sammen med en del små morenerygger i de høyere områdene
i øst.
st

Terrassen består av sortert sand og grus.

for elva inneholder en god del silt og leir.

Avsetningen
De hyeste

delene av avsetningen er bygd opp til marin grense.

Det er

ikke foretatt noen endelig datering av avsetningen, men den
kan være dannet i en sein fase av Yngre Dryas (11 000 - 10 000
ar for n?).
I Kaldvelldalen

(mot vannskillet over til Nidelva) ligger det

en ca. 4 km lang deltaavsetning med overflate 175-180 m o.h.
Overflata har flere ddisgroper,
ca. 2 km langt.

Proksimalsida

den strste

er Langvatnet,

har tydelig iskontaktskråning

og en markert rygg som kan følges et stykke videre nordover
fra avsetningen.

Ryggen består av lagdelt materiale opp til

en høyde av mer enn 200 m o.h. og oppå dette er det morenemateriale.

Det lagdelte materiale er avsatt i et vann-nivå som

lå høyere enn MG i området.

Dette kan tyde på at isen i Gaul-

dalen demmet opp Kaldvelldalen i en kortere periode.
Avsetningen i Kaldvelldalen tilhrer

hyst

sannsynlig Yngre

Dryas, og ryggen på proksimalsida

er antakelig avsatt under

hovedframstøtet

Avsetningen er omtrent

i denne perioden.

samtidig med morenene ved Reinsfjell lenger øst, men det er
vanskelig å trekke en sikker israndlinje helt ned til Gauldalen.
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Fig. 88. Israndavsetningen nord for støren.

Bildet er tatt mot sør.

or

Fig. 89.

Morenisert

materiale i avsetningen ved Horg.

-

-
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Rett sør for Horg har Gaula skåret seg gjennom et stort
isranddelta som går fra NordtØmme på vestsida
Breidlia på østsida

(177 m o.h.).

tykk marin leire/silt-avsetning.

(172 m o.h.) til

Deltaet ligger på en eldre,
Langs kanten er det avsatt

yngre, marine sedimenter.
Et massetak i vestlige del av avsetningen viser på proksimalsida

(iskontakt) uryddige, grove lag som ligger diskordant

over lag med fingrus og sand.
nordnordvest

Disse lagene faller 10-20

og ser ut til å bli finere distalt.

laget er grovkorna og består av

mot

Det øvre

morenisert materiale

(glasi-

fluvialt materiale som igjen er blitt tatt opp av isen og
avsatt som morene, men med glasifluvial karakter av materialet
'sefig. 89).
Hgmlen

er navnet på en stor israndavsetning ved Kregnes i

Gauldalen.

Avsetningen består av lagdelt sand og grus med

enkelte ryggformer, antakelig med morenisert materiale på overflata.

Det er ikke endelig fastlagt om det er Kregnes-, Hovin-

eller Strenavsetningen

som tilhører hovedtrinnet i Yngre Dryas.

Studier av hevede strandformer tyder på at aldersforskjellen
er liten og at antakelig alle nevnte avsetninger faller innenfor
Yngre Dryas.
Ved Holem like nord for Hgmlen
oppå glasifluvialt materiale.

ligger det en randmorene
Materialet i ryggen inneholder

endel godt rundet stein som breen har tatt med seg idet den
rykket fram over den glasifluviale avsetningen.

Morenisert

materiale er en vanlig materialtype oppå isranddelta i store
deler av Trondelag.
Fluvialt materiale har liten utbredelse.

Dette skyldes formen

på de store dalene innenfor nedslagsfeltet.

Største delen av

Gaulas dal er trang og dypt nedskåret med bare ei smal elveslette i deler av dalen.

Nordligste del av dalen (under MG)

har imidlertid mye fluvialt bearbeidete løsmasser, men disse
er hovedsakelig av marin eller glasifluvial opprinnelse.
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Større sidedaler som Haukådalen, Budalen, Fordalen og Hesjedalen er alle trange og V-formede uten plass for akkumulasjoner
av fluvialt materiale i bunnen.
Det er observert forholdsvis få skuringsstriper i det kartlagte området.

Retningene på de fleste varierer mellom nordvest

og nordnordvest.
Fluted surface er meget godt utviklet i de østlige deler av
området, og de er vanlige former så langt vest som til Haukådalen.

Retningen er stort sett nordvest, mer nordlig i den

nordlige del og mer vestlig i den vestlige del.
Velutviklede drumliner har liten utbredelse i området, og
forekommer bare i noen små felt, bl.a. ved Rundhøgda
og Bjrgfloan

(UTM 2465) i nedslagsfeltets srstre

Lengdeutstrekningen

(UTM 2261)
del.

er nordvestlig, den samme som fluted

surface retningen i området.

En stor frittliggende drumlin

(UTM 8677) finnes sørvest for Skjulungen.

Drumlinen som er

1,5 km lang og opptil 500 m bred har nordvestlig lengdeutstrekning.
Nordvest og sørvest for Tjørnvollåsen
rekke morenerygger av rogentypen.
morenerygger
terrenget.

(UTM 3772) ligger en

Dette er ansamlinger av

som gjerne ligger i dalganger og senkninger i
Ryggenes lengdeutstrekning er på tvers av siste

kjente isbevegelse.

I dette området viser fluted surface i

høyereliggende deler av terrenget at isbevegelsen var mot
nordvest.
Israndavsetninger

i form av sidemorener finnes flere steder

innen det kartlagte området (jfr. omtale av Haukådalen og
Stren-trinnet).
750 m o.h. st

De mest markerte avsetningene ligger ca.
for Hogravshgda

nord for Storskarvan
Styggfjellet

(UTM 0373), 700-750 m o.h.

(UTM 0078) og ca. 750 m o.h. nord for

(UTM 8970).

Disse lateralmorenene er lagt opp

inntil bretunger som beveget seg mot nordvest gjennom dalførene.
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Gode eksempler på spylerenner finnes i dalsidene nord for
Ruglsjen

(UTM 1956).

Dette er spor etter isrelatert drenering

mot nord over hovedvannskillet

(665 m o.h.).

I Holdas dalføre (UTM 1780) ligger et markert ca. 4 km langt
eskerdrag.

Eskerne, som veksler i størrelse og materialsammen-

setning, ble avsatt av breelver som drenerte nedover dalen.
Et særtilfelle av eskere er de såkalte slukeskere.

Disse

finnes i dalsidene og går ned mot dalbunnen, ofte vinkelrett
på kotene.

De er gjerne lave og består av materiale som er

dårlig sortert, ofte finnes det et øvre lag av morenemateriale.
Slukeskere er dannet ved at smeltevann gikk i tunneller under
isen ned mot dalbunnen.
Meget gode eksempler på slukeskere finnes innerst i Leas
dalføre.

Eskerne i dalsidene faller fra ca. 900 m o.h. ned til

ca. 760 m o.h. mot Storfloan

(UTM 0171).

I dalbunnen går endel

av slukeskerne over til vanlige eskere med nordvestlig lengdeutstrekning.

ISAVSMELTINGSFORLØPET
Isbevegelsesretningen

er fastlagt på grunnlag av skurings-

striper, fluted surface og drumliner.
sak gått mot nordvest,mer

Isbevegelsen har i hoved-

eller mindre uavhengig av topografien.

Det er imidlertid en klar dreining i bevegelsesretningen
mot de store israndavsetningene

inn

i Haukådalen.

Den isdirigerte drenering og forekomst av glasifluvialt
materiale må sees i sammenheng med områdets plassering nord
for hovedvannskillet.
kulminasjonssone

Under hele isavsmeltingstida

langt sor og srst

lå breens

for hovedvannskillet.

Områdene omkring vannskillet smeltet fri mens det ennå lå is
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lenger sør.

Dette gjorde at store mengder vann ble demt

mellom isen i sør og hovedvannskillet

i nord.

Vannet drenerte

gjennom passpunkt over vannskillet, og vannivået ble senket
etter som stadig lavere passpunkt ble fri for is.
I siste del av avsmeltingstida

fikk derfor Gaula vann fra

et nedslagsfelt som var betydelig større enn dagens.
pass i denne drenering var Rugelsjen,
utlpet

665 m o.h.

Et hoved-

Dette var

for det som Holmsen (19l5) benevnte som Nedre Gl&msj,

og spor etter dette dreneringsnivå strekker seg mer enn 10 mil
sørover i Østerdalen.
Det meste av materialet som ble ført med smeltevannet ble
imidlertid avsatt i de bredemte vannmassene sør for hovedvannskillet.

Disse områdene fungerte som en form for klarings-

bassenger, og det glasifluviale materialet som ble ført over
vannskillet var av mindre betydning.

Etter at rapporten ble skrevet er fdlgende relevante
arbeider publisert

(se litteraturliste):
1982.

Kjenstad, K.

&

Sollid, J.L.

Sollid, J.L.

&

Srbel,

L.

1981.

Sollid, J.L.

&

Sorbel, L.

1982.
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PLANSJE 11

Denne delrapporten bygger p& forelpige

rapporter fra 1977/78.

VURDERING
Fra et kvartærgeologisk
verneverdig.

synspunkt er området ikke spesielt
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Dette vassdraget ligger i Sr-Trndelag

og More og Romsdal

fylker.
Toåa renner ut i Todalsfjorden.
Tovatna

Den har sitt utspring i

(ca. 750 m o.h.) lengst sor%st i vassdraget.

kommer sidedalene Neådalen, Naustådalen og Romådalen

Fra

st

(Pl. 11).

BERGGRUNN
Bergartene innen området består vesentlig av homogene og
heterogene gneiser, som representerer metamorfe suprakrustaler
av høy alder (ca. 1700 mill. år gamle).

Seinere metamorfoser

har foregått for henholdsvis 1100 og 400 mill. år siden.

Den

siste metamorfosen er av kaledonsk alder (A. R&heim 1977).
Få innslag av serpentinitt finnes lengst sør i området.
I. Hernes

(1965) har inndelt gneisene i Tingvoll-, Raudsand-

og Frei-gruppen.
skelsesomrdet,

Alle gruppene er representert i underse fig. 90.

Nordvest i det kartlagte området, vest for ei linje Naustådalssætra - Roligbotnen, finnes Raudsandsgruppens bergarter.
Disse består av homogene gneiser og amfibolitter.
I resten av området finner vi Tingvollgruppens bergarter,
som består av heterogene og homogene gneislag, yegneiser

og

kvartsitter.
Grensa mellom Raudsandgruppen og Tingvollgruppen er skarp.
Øverst i Raudsandgruppen ligger lag med kvarts-plagioklasgneis
med kvartsitt øverst, og underst i Tingvollgruppen
amfibolittiske skifre.

finner vi
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1. Størengruppen

3. Tingvollgruppen

13, 16. Antiklinal

2. Gulagruppen

4. Raudsandgruppen

14, 15, 17. Synklinal

5. F reigruppen

Fig. 90. Kartskisse over de prekambriske gneiser i området
Sunndal - Raudsand. Etter I. Hernes (1965).
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I To&as nedslagsfelt ligger en srvest-nordstg&ende

anti-

klinal (16, fig. 90) med den eldste Freigruppen i midten og
de yngre lagene på flankene.

MATERIALDEKKE OG FORMER
Området er dominert av tynt morenedekke med tykkelse under
1 meter.

Morenematerialets

overflate er på slike steder

preget av fjellgrunnens småformer, se fig. 91.

Tykt morene-

dekke utgjør små arealer, men jordarten kan på slike steder få
stor mektighet.

Morenematerialets

overflateformer

flger

terrengets storformer, men er nærmest uavhengig av småformene
til den underliggende berggrunnen.
nordst

For eksempel i Strankåbotn

i vassdraget er bunnmorenen opp mot 20 m tykk, se

fig. 92.

Tykt dekke dannes helst i forsenkninger på tvers av

isens bevegelsesretning.
Bart fjell finnes i fjellsidene og p% toppene i hyfjellet.
Nedenfor bratte fjellsider er det ofte store urer med rasmateriale, se fig. 93.
morenemateriale

og forvitringsmateriale

Hauger i morenemateriale
ing.

Ei ur består ofte både av nedrast
fra fjellsida.

er en typisk form etter dØdisavsmelt-

Slike finnes ved Tovhaugan i sørenden av Tovatna, se

Pl. 11.
Det er observert få skuringsstriper i området.
Fluvialt materiale er lokalisert langs dagens elvelp,
finnes hovedsakelig langs Toåas nedre deler.

og

Også i området

ved Kårvatn, der Nauståa, Neåa og Toåa flyter sammen er det
akkumulert en stor elveslette.

4-5 strre

elvevifter er

dannet langs Toåas dreneringsvei, og en ligger ved Husbysætra
i Romådalen.
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·

ta»
' J

Fig. 91.

Omrade med tynt morenemateriale O-1/2 meter. Finner
enkelte rasblokker oppå morenematerialet. På toppene,
områder med bart fjell. Bildet er tatt vest for øvre
Neådalsvatnet mot nordvest mot Kvannjolfjellet.

Fig. 92.

Tykt morenemateriale i Strankåbotnen. Bildet er tatt
sørvest i botnen mot sør. Utsikt mot Strankåbotnfjellet.
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Fig. 93. Tydelig talusdannelse sør i Tverrdalsvatnet.
Blokkenes
diameter blir større dess lenger nede mot vannet de ligger.
Over rasmaterialet ligger bart fjell. Den vertikale
avstand fra vannet til fjelltoppen er på ca. 200 meter.

z j,
€

'

<

a'wee
...-,;.,- ...

Fig. 94. Israndavsetningen ved Åsmundhaug
Bildet er tatt mot øst.

sett nedenfra.
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I Todalen er det flere markerte glasifluviale avsetninger
som kan tolkes som isranddannelser.
er det en ca. 15 m hy

Øverst ved Talgyhaugen

flate p& 158 m o.h.

En skjring

viser grovt glasifluvialt materiale, samt morenisert materiale.
En større tilsvarende isranddannelse ligger omlag en kilometer
lenger vest ved Asmundhaugen.
dalinnsnevringer.
frst

Begge ligger på bergterskler i

Avsetningen her er atskillig større enn den

nevnte, ca. 100 m hy

p& det hoyeste og toppflata

152,5 m o.h., se fig. 94.
Flere store nedskjæringer viser at de verste

l0-15 m av avset-

ningen består av grovt glasifluvialt materiale (stein, grus
og sand) som faller svakt mot nordvest.

Under disse lagene

er det sand og silt.
I avsetningen er det også funnet

morenisert materiale

under et lag med store, plateformede blokker.
sør i øvre Neådalsvatn er det et glasifluvialt delta, 2-3 meter
høyt.

Det er dannet av vekslende lag av grov sand - fin sand

- silt.
I lia ovenfor Talystra

finnes det godt utviklede sidemorener

avsatt av ei bretunge som har ligget nede i dalen.
fra l-4 m h&ye og 5-10 m brede.

Ryggene er

Distalsida er brattest, og

det har flere steder gått endel vann langs ytterkanten av
morenen.

Ryggene inneholder sandig morene.

I Nauståas nedslagsfelt finnes randmorene utbredt i Tverråtæla og øst for Naustådalsvatnet.

I Neåas nedslagsfelt finnes

randmorener nord for Tverrdalsvatnet og nordvest for Storbekkh
(se fig. 95).
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Fig.

95.

·:

"·-

.,.

Morenebue
nordvest
for Storbekkh.
Breen har kommet fra st
fra Nedalen
over passpunktet
på ca. 1080 m o.h.,
Og ligget
som
ei tunge
ned mot vannet
på 852 m o.h.
Morenesystemet
er sannsynligvis
av Yngre Dryas-alder
(Sollid,
J.L.
& Srbel,
L. 1975).

Et interessant trekk i områdets geomorfologi er at det foran
mange av botnene er godt utviklede ende- og sidemorener.

De

fleste av disse er godt under det resente glasiasjonsnivå og
må derfor stamme fra preresent lokalglasiasjon i området.
Noen steder er det også små resente breer, men da de preresente morenene ble dannet på et tidspunkt mens glasiasjonsnivået lå atskillig lavere enn i dag, ligger disse morenene
på en betydelig større avstand fra dagens brefront enn de
eldste blant de resente.

ISAVSMELTING
Under siste istids maksimum for ca. 18-20 000 år siden hadde
isbevegelsen over området en nordvestlig retning.

Det har

vært mye diskuetert om hele området var isdekket eller om
enkelte topper stakk opp av isen som "nunataker".
konklusjon kan ikke trekkes.

Noen endelig

Under nedsmeltingen ble isen

gradvis mer og mer styrt av topografien og fulgte dalgangene.
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Breen smeltet ikke bort med jevn hastighet under avsmeltingstida.

Mindre klimaforverringer resulterte i stagnasjoner

eller mindre framrykninger.

I Yngre Dryas (10 000 - 11 000

år før nå) var det en slik klimaforverring.
i Todalen og sidemorenene ved Talystra

Randavsetningene

markerer antagelig

iskantens posisjon under forskjellige faser i denne tidsperioden.

En dalbre har gått inn i Todalen fra de høyere-

liggende områdene i øst og avsatt randavsetningene mens havet
sto inn i dalen.

A trekke noen sikker grense for brefronten

under Yngre Dryas er umulig på nåværende tidspunkt, men store
deler av fjellryggen mellom Todalen og Innerdalen har vært
isfri med lokalglasiasjon ved for eksempel Virumkjerringa,
Snfjellet

og Skjerdingfjellet.

I Preboreal (9 000 - 10 000 år før nå) ble også isen aktivisert på grunn av klimaforverring.

Isen var da smeltet ned

over området, men under klimaforverringen har det vært lokalglasiasjon i de hdyere fjellomrdene.
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PLANSJE 12

Denne delrapporten bygger på foreløpige rapporter fra 1977/80.

VURDERING
Trollheimen har en særpreget, vakker natur, og det er nylig
foreslått at en stor del av fjellpartiet fredes som landskapsvernområde
1980).

(jfr. Trollheimenutvalet, Verneplan for Trollheimen,

Punktfredning av enkeltobjekter er mindre aktuelt.

I berggrunnsgeomorfologisk sammenheng er det stjerneformete
elvemotet ved munningene av Grdalen,

Grovudalen, Reppdalen og

Lindalen verdifullt for undervisning og forskning.

Dette er et

uvanlig instruktivt område for forståelsen av vesentlige
prosesser i utformingen av Norges landskap.

Også kvartærgeologisk

er dette område på sørsida av Sunndalen interessant, da det har
tydelige og fine former i løsmasser som inngår i et instruktivt
system.
hy

Formene er lite Ødelagt av masseuttak.

Området har

verneverdi.
forts. neste side
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Vurdering forts.
Lstlhmorenene
tilgjengelig.

er en fin lokalitet, men ligger vanskelig
De

er derfor neppe truet av Ødeleggelse, og

spesielle vernetiltak anses ikke nødvendige.
Avsetningen ved Gikling i Sunndalen er et viktig punkt for
å fastlegge utbredelsen av innlandsisen i Yngre Dryas.

Den

ligger lett tilgjengelig og er godt egnet som ekskursjonslokalitet.

Minst en av ryggene ved Hoås eller Gikling er

aktuelle verneobjekt.

Av disse har Gikling

klareste utforming og br

(Fale) den

prioriteres hoyest.

I tilfelle inngrep bør ryggene detaljkartlegges både før og
under inngrepet, helst av geomorfolog som kjenner området i
større sammenheng.
Endemorenene ved Einvlingsvatnet

er velformede, men de

ligger innenfor skytefeltet på Hjerkinn og er derfor neppe
realistisk som verneobjekt.

Det er likevel ønskelig at

moreneformene

mer enn ndvendig.

ikke delegges
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Drivas nedslagsfelt omfatter områder i Oppland, sør-Trøndelag
og Mre

og Romsdal.

Elva har de stligste

fjellene Øst for linja Hjerkinn - Oppdal
markerer Storskrymten

kildeomr&dene i
(Drivdalen), i sør

(1985 m o.h.) vannskillet og i nord

strekker vassdraget seg til Gjevilvasskamman
Utlpet

(1627 m o.h.).

er ved Sunndalsora innerst i Sunndalsfjorden, se Pl. 12

og fig. 96.
Driva renner i området mellom Dovre og Oppdal langs en geologisk
grensesone

(skyvegrense) mellom Trondheimsfeltets

kambrosiluriske

bergarter i øst og et sterkt metamorfosert eokambrisk bergartsystem i vest (sparagmitt).

Vest for sparagmittsonen følger et

gneiskompleks som dominerer i resten av nedslagsfeltet, bare
avbrutt av bånd av kambrosiluriske

sedimentbergarter.

Fore-

komster av kalkholdige bergarter kommer tydelig fram i vegetasjonsdekket.
Det vil her ikke bli redegjort for kvartærgeologien
nedslagsfeltet.

i hele

Kartet, pl. 13 gir de viktigste informasjoner.

For mer detaljert oversikt over kvartærgeologien i området
henvises det til det kvartærgeologiske kartet i målestokk
1:100 000 (Sollid et al. 1980).
I det følgende kommer en beskrivelse av noen utvalgte delområder
i nedslagsfeltet:
aksen Gra

sørøstlige del av Trollheimen, elvene langs

- Lind@la, et israndtrinn i Sunndalen og ett p& Dovre.

TROLLHEIMEN
Kvartærgeologisk

er Trollheimen karakterisert ved et gjennom-

gående tynt materialdekke og liten formrikdom.
at brestrmmen

alt på et tidlig tidspunkt

omkring fjellpartiet.

Dette skyldes

dreide på begge sider

Breen over Trollheimen fikk derfor liten

eller ingen tilføring av is, og etter hvert stagnerte bevegelsen.
I de sentrale deler av fjellpartiet finnes derfor former som er
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DRIVAVASSDRAGET
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dannet ved ddisavsmelting,

noe som ellers er sjelden såpass

langt vest.
Den nordvestlige del av området lå utenfor innlandsisen i
Yngre Dryas, og her finnes det enkelte lokalmorener fra denne
perioden.

Ellers er beliggenheten av brefronten i Yngre Dryas

ikke kjent i detaljer.

På østsida

belte med noe yngre endemorener.
strm

som byde

av st

av Trollheimen går det et
Disse er dannet av en bre-

for fjellmassivet og tok en nordlig

retning.
Selv om forekomsten av former er relativt beskjeden, er likevel
området kvartærgeologisk interessant.

En del av toppområdene

er dekket av forvitringsmateriale, og det har særlig vært
diskutert om Gjevilvasskamman stakk opp av isdekket gjennom en
stor del av siste istid.

Dette problemet kan ikke sies å være

endelig lst.

GRA

-

LINDLA

Dette området ligger sør for Sunndalen, og elva som drenerer
disse 4 nedslagsfeltene renner ut i Driva ved Gjøra.

I dette

området er berggrunnsmorfologien særlig interessant og instruktiv.
Dette henger først og fremst sammen med endringen i landoverflatens dreneringssystemer som følge av den tertiære landhevningen.

Hovedvannskillet mellom øst og vest i den gamle

(paleiske) landoverflaten lå langt vest, omtrent over SunndalsØyra etter dagens geografi.

Herfra rant

vannet i et sammen-

hengende dalnett mot Trøndelag og munnet antakelig ut i havet
et sted som i dag tilsvarer ytterst i Trondheimsfjorden.
Dette gamle preglasiale dallp
J.H.L. Vogt (1916).

er nye

beskrevet av geologen
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Landhevningen

forårsaket en sterk tilbakeskjæring i land-

blokken fra vest.

Tilbakeskjæringen

ble særlig sterk i kraft

av en vekselvirkning mellom is og vann.

Under nedisnings-

periodene tok isen fatt der elvene hadde dannet trange V-daler
og klfter

eller gjel og omformet disse til U-daler og fjorder.

Dermed rykket erosjonsbasis, havet, langt inn i landblokken og
elvene fikk dermed brattere lp

og strre

erosjonsevne.

Resultatet ble at elver som i det paleiske landskap drenerte
mot Trøndelag ble omlagt eller tjuet som det heter, slik at
drenering tok vegen mot vest og munner i dag ut i Sunndalsfjorden.
Daler som på denne måten er innfanget i et omlagt dreneringsmonster, kalles agnordaler.

Underskelsesomr&det

representerer

et sjeldent interessant eksempel på en slik dannelse idet
Grdalen,

Lindalen og Dindalen har vært et sammenhengende dal-

føre og utgjorde en gren på det gamle dreneringsnettet
endte ytterst i Trondheimsfjorden.
Vindla

som

På samme måte er elva

fra Storlien, Festa fra Gjevilvatn og Driva innfanget

og omledet mot Sunndalsfjorden.
Den glasiale senkning av Sunndalen spores klart inn til Gjøra,
som er en slags dalende, herfra går hovedelva i et tilpasningsgjel som bare delvis er glasialt utvidet.
vil gjelet

Under en ny nedisning

utvides til en glasialdal og både dalendene og

fjorden blir flyttet lenger inn i landblokken.
Den glasiale senkningen av dalbunnen i Sunndalen inn til Gjøra
medfrte

s& at Grdalen,

ble hengende daler.

Grovudalen, Reppdalen og Lindalen

Fossene og elvegjelene omkring Svisdal

og Jenstad hvor dalene møtes i en stjerneform, er uttrykk for
elvenes forsøk på å tilpasse seg det glasiale relieff.
I dette området er naturen storslagen, og få steder er møtet
mellom det gamle (paleiske) og det nye (kvartære) landskap mer
dramatisk.

Allerede ved århundreskiftet beskrev den engelske

geologen Barret dette.
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Terrengformer
dette omr&det.

fra isavsmeltingstida
Nord for Lstlh

finnes i stort monn i

mellom Grodalen og Sunndalen

ligger en velformet sidemorene som demmer opp Lstlvannet.
Det finnes flere mindre morenerygger

i nærheten.

Morenene

tilhører hovedtrinnet i Yngre Dryas.
Nede i dalbunnen fra Grdalen
ddisformer

til Lindalen er det rikt med

som eskere og grytehull, dessuten finnes det

terrasser avsatt i mindre, lokale bresjøer.
Tidlig gikk isbevegelsen i området mot nordvest, men allerede
i Yngre Dryas var denne isstrommen sperret av de hye

fjell-

omrdene

-

som ligger i sr.

Ismassene nede i Grdalen

Lindalen stagnerte, det ble dannet avsnrte
eskerne kunne dannes.

ddisrester

og

Velutviklede eskersystem er ellers

sjeldne fra en så tidlig fase i avsmeltingsforlopet.
De naturlige dreneringsveiene ut i Sunndalen var blokkert av
isen i dalen, og dreneringen gikk mot vest ut Grdalen.
Seinere under isavsmeltingen resulterte dette i dannelsen av
lokale bresjøer der de glasifluviale terrassene ble avsatt.
Den største og fineste er Middagshjellen

(0429).

IS RANDT RINN

Ved Gikling ligger det en markert israndavsetning på tvers
av Sunndalen.

En litt eldre randavsetning ligger ca. 4 km

lenger vest ved Hoås.

Begge er antakelig dannet i Yngre

Dryas eller dels som oppkalvingsdelta
(11 000 - 11 800 år før nå).

i slutten av Allerød

En lignende todeling av morene-

trinnet i Yngre Dryas er også kjent fra andre nærliggende
områder.

Avsetningen ved Gikling er bygd opp til marin grense

som i dette området er ca. 150 m o.h.
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I den sørøstligste delen av vassdraget ligger en serie ende-

morener like vest for Einvlingsvatnet,
toppen av Einvlingshi

og kan flges

opp mot

til en høyde av ca. 1600 m o.h.

Dette

er den høyeste del av det preboreale morenesystemet på Dovrefjell.
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ISTRAVASSDRAGET
(nr. 111)

PLANSJE 13

Denne delrapporten

bygger

p

en forel6pig rapport fra 1981.

VURDERING
Det undersøkte

området kan som helhet ikke framvise formtyper

eller landskap av en slik karakter at disse skulle ha såkalt
riksinteresse.
Et område kan ha verneinteresse

for det lokale stedet.

Lokaliteten

og omfatter de to israndav-

ligger i Alnesdalen

setningene av Yngre Dryas alder på tvers av dalen, og morenene
fra en steinbre på sørsida av Alnesdalen
avsetningene.

øst for de to isrand-

-
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BERGGRUNNEN
Geologisk hrer
fjellsområde.

underskelsesomrdet

til det vestnorske

grunn-

Dateringer foretatt i de seineste årene viser

at bergartene har vært utsatt for minst tre metamorfoser
(Bryhni 1973).

De to første i prekambrisk tid.

Den siste

metamorfosen skjedde for ca. 400 mill. år siden, i kaledonsk
tid.

Det er vesentlig den siste metamorfosen, den kaledonske

fjellkjededannelse, som har hatt størst betydning for dannelsen
av dagens landskapsformer.

Hovedstrkretningen

i denne del av

nordvestlandet går i nordøst- til sørvestlig retning.
dalen tilhrer

Ister-

en gruppe med sprekkemonster i nord-sr-retning.

Bergartene innen nedslagsfeltet består hovedsakelig av gneis
som opptrer i stripete, båndete eller flammete varianter.
Øyegneis fins bl.a. ved Trollstigen, den er karakterisert av
store runde eller avlange korn av feltspat.

ISTRAVASSDRAGETS NEDSLAGSFELT
Det ca. 20 km lange Istravassdraget kan fdlges fra sine
tillp

i Alnesdalen srost

i nedslagsfeltet, ned dalenden ved

Trollstigen og ut i Isterdalen til utlpet
Åndalsnes.

i Rauma srst

for

Vassdraget ligger i sin helhet i Romsdal i Møre

og Romsdal fylke og dekker et areal på ca. 65 km2.
Istras sideelver kommer fra botndaler vesentlig i den sørlige
delen av nedslagsfeltet.

De største botnene er i øst Stor-

grovbotn og Stigbotn, i sør Isglupen og i vest botner på østsida
av Finnan (fig. 97.
Istraelva har relativt lite fall fra sitt tilløp innerst i
Alnesdalen til Trollstigen, men fra Trollstigen faller elva
fra 700 m's høyde til 50 m o.h. på ca. 2,5 km, hvoretter elva
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fram til utlpet

i Rauma har utformet et meandrerende lop pa

den flate elvesletta.

f

•

?

r

s

«cg??

Fig. 97. Bildet viser blokkrik morenerygg i Stigbotn. Bildet
er tatt mot vest og viser botner på østsida av Finnan.

LANDSKAPET
Istraelvas nedslagsfelt ligger i sin helhet i et alpint landskap, men rester etter et eldre (paleisk) landskap finnes også.
Alnesdalen er ett av de mange eksempler på et eldre tertiært
dallop som i dag danner agnordaler.

Dreneringen fra Alnes-

dalen må tidligere ha gått mot øst gjennom Romsdalen og over
dagens vannskille ved Lesjaskogsvatnet og til Østlandet.
I kvartær tid har innlandsisen og elveerosjon flyttet vannskillet gradvis mot øst.

Dette har medført at Alnesdalen ble

innfanget av Istra slik at den i dag drenerer mot vest.
De relativt flate toppområdene i noenlunde samme høyde, som
finnes på toppene av bl.a. Trollklørne, Storgrovfjellet,
Breidtind og Stigbotnhornet, kan sies å være rester etter ei
paleisk overflate.

-
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I kvartær tid med gjentatte nedisninger er dagens landskap
utformet.

Typiske kvartære trekk er botner, tinder og egger.

Eksempler er Storgrovbotn med fjelltoppene Trolltindan og
Storgrovfjellet og Stigbotn med fjelltoppene Breidtind og
Stigbotnhornet.

Finnan har en rekke av topper og egger fra

Alnestinden og nordover.
Selve Isterdalen er en av de mest utpregede glasiale daler
i landet med en markert U-form og med en bratt dalende.
Dalbunnen er fylt med sedimenter.

Lengst i nord glasifluvialt

materiale, vesentlig sand, og lenger inn i dalen marin leire
som enkelte steder viser tegn til ravinering.
Istras erosjon i terrassene i dalbunnen har ført til dannelsen
av ei resent elveslette.

Dalen vider seg ut lengst i nord

hvor Istra moter Rauma et par kilometer fr

utlpet

i

Romsdals-

fjorden ved Åndalsnes.

GEOMORFOLOGI OG KVARTÆRGEOLOGI
Kartet over nedslagsfeltet
kvartærgeologi

(Pl. 13) viser geomorfologi og

i vassdraget.

På plansjen er lagt inn material-

dekke og kvartære formelementer.
Geomorfologisk er 4 typeområder skilt ut, a-d:
a) Isterdalen, glasialt dannet U-dal.
b) Alnesdalen, agnordal.
c) Botnlandskap.
d) Toppområder, paleisk overflate, bokkmarksområder.
I det fdlgende gis en kort karakteristikk av typeomr&dene.
a) Isterdalen er et svært godt eksempel på en glasialt utformet
U-dal.

En rand av rasmateriale fØlger dalsidene.

Ovenfor

rasmaterialet finner en stort sett bart fjell, mens en i
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bunnen av dalen finner tykke lag med sedimenter.
sletta langs Istra ligger fluvialt materiale.

På elve-

Ovenfor

elvesletta finner en nord i dalen glasifluvialt materiale.
Det glasifluviale materiale består for det meste av sand.
sør i Isterdalen er det for det meste marin leire.
Store terrasser med glasifluvialt materiale er best markert
nord i dalen.

Sedimentmektighetene er ukjent.

I Isterdalens dalsider er det rasspor både i fjell og
i lsmateriale.

Der mye materiale er transportert i

rassporet finnes gjerne raskjegler ned mot dalbunnen.
b) Alnesdalen, som er en agnordal har et U-formet dalprofil.
Dalen har en markert sammenheng mot øst med "dalskuldrene"
til Romsdalen ved Kråkenesvatna.

Dette dalsystem har tid-

ligere drenert østover mot Lesja og Østlandet.

Dalen er

mer åpen og en finner ikke de samme steile dalsidene som i
Isterdalen, selv om dalsidene også her er omkranset av rasmateriale og markerte rasspor om enn i mindre grad enn i
Isterdalen.

På nordsida av Alnesdalen ligger en ca. 1,5-2 km

lang protalus-voll langs dalsiden.

Dalbunnen har et

tykt dekke av blokkrik morene.
Lengst vest i Alnesdalen ligger to morenerygger på tvers
av dalen (fig. 98).

Disse må ha vært avsatt av hovedisen,

antagelig i Yngre Dryas (11 000 - 10 000 år før nåtid) da
isen

duppet inn i dalen fra vest.

Samtidig lå isen i Roms-

dalen og la opp morenerygger ved Kråkenesvatna i øst rett
utenfor nedslagsfeltet.

Området i Alnesdalen som lå mellom

brearmene til hovedisen, var da isfritt bortsett fra en steinbre på sørsida av dalen som må ha vært aktiv på denne tida.
c) Botnlandskap.

Av disse kan flgende

nevnes fra st

mot sr

og vest: Storgrovbotn, Stigbotn, Isglupen og botnene øst
for Finnan.

De fleste av botnene er også i dag utsatt for

lokalglasiasjon og er dermed stadig under dannelse (fig. 97).
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Godt utviklede botner består av en brattkant bak og en
relativt flat botn med tykt morenedekke.

Dalsidene rundt

botnene er som regel fylt av rasmateriale.

En finner som

regel en mengde rasspor som f.eks. i Storgrovbotn og Stigbotn.

Felles for botnene er markerte lokalmorener enten

av Yngre Dryas alder eller av resent alder, eller også av
begge deler som en finner ved Finnan.
d) Toppområder, paleisk overflate, blokkmarksområder.
Felles for disse områdene er at de regionalt synes å
avta i hyde

fra st

klart % tilhre

mot vest.

Toppomr&dene er ofte for-

en eldre (paleisk) overflate, som seinere

erosjon har stykket opp.

Områdene er som regel begrenset

av brattkanter, enten mot botner, eller mot dalsider.
Nedenfor brattkantene finner en gjerne ravinering i fjell.
Toppområdene består som regel av store blokker i overflata.
Dette er forvitringsprodukter og de danner blokkmarksområder.

Frostjordsformer

er vanlig i disse områdene.

ISAVSMELTINGSFORLØPET
Under maksimal Weichsel nedisning var muligens hele området
dekket av is, dog skal en ikke se bort fra at enkelte topper
kan ha stukket opp som nunataker

(Sollid

&

Sorbel 1979).

Mangel av isskuringsstriper og flyttblokker i toppområdene
høyere enn ca. 1500 m o.h. indikerer at det sannsynligvis er
lenge siden områdene var dekket av is og at forvitringsprosessene
har pågått lenger her enn i de lavereliggende områdene.

Det

har vært antatt at både områdene med ravinering i fjell og
blokkmarksområdene

har vært isfrie under den største utbredelsen

av siste innlandsis for ca. 20 000 år siden.

Trolig har områdene

vært isfrie minst 40 000 år.
Under maksimal nedisning antas brefronten å ha ligget ut mot
Eggakanten langt vest for det kartlagte feltet.
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Fig. 98. Bildet er tatt fra Alnesvatnet mot øst og viser
Yngre Dryas morenene i Alnesdalen.

Fig. 99. Bildet er tatt av Finnan mot nord og viser resente morener
fra en av Finnan's botnbreer.
Til høyre sees Yngre Dryas'
morenen som er dratt ut av hovedisen i dalens retning.
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Fram mot Yngre Dryas minket innlandsisen.

Dette forte til en

vertikal senkning av breoverflata og en tilbaketrekking av
brefronten mot øst.
fr

breframsttet

Hvor langt tilbake brefronten trakk seg

i Yngre Dryas vet en ikke.

Raet, eller

Yngre Dryas morenen, fylte Romsdalen nord og øst for Isterdalen.
En del av Rabreen duppet nok også inn i Isterdalen fra Romsdalen,
og store mengder glasifluvialt materiale ble avsatt i Isterdalens
nordlige del.

Noen markert iskontakt finnes ikke, men nærmeste

israndavsetning ligger ved Veblungsnes, nord for Istras utløp i
Rauma, og antyder at Isterdalen nok ikke kan ha vært helt fylt
med is.
Fra sør har Rabreen kommet gjennom Langfjelldalen, utenfor det
kartlagte feltet, og delt seg ved Slettvikane, slik at en
brestrom har strømmet ned Meiadalen og Valldalen, og en annen
brestrm

har strømmet mot nord over Trollstigheimen og duppet

ned mot Isterdalen over Trollstigen.

De tidligere beskrevne

morener på tvers av Alnesdalen og gamle lokalmorener som er
dratt ut av isen parallelt langs dalen, dette er tydelig sør
for Bispevatnet, viser at Ra-breens tilførsel heller ikke fra
sør kan ha vært stor nok til å fylle Isterdalen

(fig. 99).

Store deler av Isterdalen må derfor under store deler av Yngre
Dryas antas å ha vært isfri, og dalen var antagelig demmet
opp slik at sedimentasjonen kan ha foregått i et lukket basseng.
Botnene i området var fylt av is og store lokalmorener ble
avsatt samtidig.

Firngrensa antas & ha vært ca. 475 m under

dagens firngrense i området, som ligger på 1400-1500 m o.h.
Dette betyr videre at temperaturen i Yngre Dryas l& ca.

3°c

under dagens gjennomsnittstemperatur.
I perioden etter Yngre Dryas finnes ingen spor etter hovedisen
i området, men lokalbreene var aktive også i Preboreal
- 9 000 &r fr

n&tid) og seinere.

var omkring år 1750 (fig. 99).
også vært isfrie.

(10 000

Det siste store framstotet

I perioder har trolig botnene
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PLANSJE 14

Denne delrapporten bygger p& en forel&pig rapport fra 1977.

VURDERING, GRØNAVASSDRAGET
Som naturdokument er de preboreale israndavsetningene både
nordist i Grondalen og Langryggen srvestlig
verdige.

i dalen verne-

Bandranden ved Svånåi bør også tas med.

Tilpasnings-

området mellom det paleiske landskap og det yngre glasiale
fortjener også oppmerksomhet i naturgeografisk

sammenheng.

Som konkret verneforslag vil her trekkes fram Langranden, en
stor og tydelig endemorene på tvers av Grøndalen.

Seter distalt

for moreneryggen viser at det var oppdemt vann foran brefronten.
Dreneringen gikk vestover langs iskanten.
Moreneryggen er meget velformet.

Den er blant de yngste isrand-

avsetningene som finnes i denne del av landet.

VURDERING, JORIVASSDRAGET
Til tross for formrikdommen i området er det vanskelig å si at
noen av formene spesielt br

vernes.

-
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GRNA

Vannskillet mellom Driva og Grøna merkerer hovedvannskillet
i Sr-Norge.

Gronas nedslagsfelt ligger i sin helhet i Oppland

fylke.
Elvas øvre del omkring Snøhettaområdet går i sparagmitt og
nedre del går i sedimentære kambrosiluriske bergarter.
Bergartsgrensene

avtegnes i vegetasjonsdekket.

Grondalen er alt i alt &pen, vid og bred og tilhorer det
gamle tertiære landskap som er utformet i et varmere klima med
sterk overflateforvitring.

Dalen er hengende til Svartdalen

eller om en vil Lagendalen.
Jori.

I Svartdalen mter

Grona elva

Ettersom Grøndalen henger til Svartdalen, har Grona

skåret seg ned i en trang tilpasningskanjon og tilpasningsområdet mellom det gamle (paleiske) landskap og den unge
glasiale dalen er geomorfologisk interessant.

Overgangen er

klassisk i form (fig. 100).
Grøndalen ligger over skoggrensen og den har et jevnt morenedekke.

Øverst i Grøndalen krysser Svånåi Bandranden som er en

markert Preboreal moreneavsetning

avsatt av en breutlper

innlandsisen som trengte inn Svånådalen fra øst.
mellom Buahin
ninger

og Skredahin

fra

I passet

fins videre markerte israndavset-

(Pl. 14 og fig. 101). Det skyldes trolig at en brestrøm

nordost etter Grondalen her mtte
i Svånådalen.

bretunga som hadde trengt inn

Flere bresjønivå er synlig i avsetningene.

En yngre brerandavsetning krysser tvers over dalen sørvestligst
i Grøndalen.

Avsetningen er sammenhengende over en lang strek-

ning og den er markert.

Den har navnet Langranden

Begge de nevnte israndavsetningene
av alder og skyldes isstrmmer

(fig. 102).

i Grøndalen er Preboreale

ut fra Jotunheimen etter en

sterk reaktivisering av ismassen.

-
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Fig. 100. Ung fluvial nedskjæring i det gamle (paleiske)
landskap sorvestligst i Grndalen.

Fig." 101. Isranddannelse avsatt mellom en bretunge i Svånådalen og
en tunge i Grøndalen. Avsetningene er fra Preboreal
(10 000 - 9 000 år før nåtid). Legg merke til de forskjellige bresjonivaene.
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Den er en preboreal
Fig. 102. Langranden sett mot nordvest.
Grondalen.
i
srvestligst
israndmorene
I dalbunnen sees det fluviale tilpasningsgjelet,
kfr. fig. 98.

Fig. 103. Grønas meandrering i et igjenfylt glasialbekken
nordvestligst i dalen.
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I den trange nordstlige del av Grondalen meandrerer Grna
i et lite igjenfylt glasialbekken (fig. 103). Området er
særegent i dalen. I de bratte dalsidene ligger rekker av
protali som kan se ut som små lokalmorener.

JORIVASSDRAGET
Øverst i nedslagsfeltet er grunnfjell i den vestlige del og
sparagmitt i den østlige, mens det er kambrosiluriske sedimentbergarter i den nordre del. I motsetning til Grøna har Jori
ikke tilførsel fra resente breområder.
Isbevegelsene under sluttfasen av siste istid har vært svært
sammensatt i området.

De forskjellige israndmorenene og

drumlinene vitner om dette. Drumlinene er antatt & vre parallelle med siste isbevegelse på stedet. De består av morenemateriale avsatt under isen. En brestrm har trengt inn i
dalen fra sør og det finnes et glasifluvialt overlpspass mot
senkningen ved Amotsvatnet. Spredte israndmorener avtegner
brekanten fra mindre breframstt

under avsmeltningsperioden.

P& srsiden av Reindlsnabben er flere spylerenner og setedannelser. Setedannelsene er ensidige, idet vannet drenerte
submarginalt.

- 195 -

LITTERATUR
Brukt i rapportene

Bergstrm,

B. 1977.

Cier'te, kvartærgeologisk

kart 1733 II -

M 1:50 000. Norges geol. Unders.
Bergstrom,

B. 1979.

Deglasiasjonsforlpet

Nord-Norge.

i Reisadalen,

Deglaciationssymposiet,

Uppsala.

12.-15. mars 1979.
Bergstrom,

B. og Neeb, P.R. 1978.

Reisadalen,

kvartærgeologisk

kart 1734 III - M 1:50 000. Norges geol. Unders.
Beynon, D.R.V., Chapman, G.R., Ducharme, R.O. and Roberts, J.D.
1966.

The geology of Leirpollen

area, Tanafjord,

Finnmark. Norges geol. Unders. 247. 7-18.
Bryhni, I. 1973.

Radiometriske

mineraler
Bryhni, I. 1977.

dateringer

i Gneisregionen.

av bergarter og

Naturen nr. 5.

Geologi med store kontraster.

Møre og Romsdal,

Ser. Bygd og By i Norge. 2.74-103.
Bryhni, I. 1977.

Berggrunnen

på Sunnmøre. Fjell og vidde.

DNT. nr. 4.
Fareth, E.

&

Lindahl, I. 1977.

Cier'te berggrunnsgeologisk

kart 1733 II - M 1:50 000. Norges geol. Unders.
Fareth, E., Gjelsvik, T.
Description

&

Lindahl, I. 1977.

of the geological map 1733 II -

1:50 000. Norges geol. Unders.
Gronlie, O.T. 1940.

ier'te.
331. 1-28.

On the traces of the ice ages in Nordland,

Troms and South-Western

part of Finnmark

in

Northern Norway. Norsk Geol. Tidsskr. 254, 95 s.
Hernes, I. 1965.

Geologisk oversikt over Tingvollområdet.

Særtrykk
Holmsen, G. 1915.

av Tingvoll Bygdebok.

Brdemte

sjer

i Nordre sterdalen.

NGU

nr. 73.

Konseptet
til foreliggende registreringskart (Pl. 1) var
ferdig før disse kvartærgeologiske kartene ble trykt, og
registreringene er i sin helhet utført uavhengige av disse.

- 196

-

Røros. Beskrivelse til kvartærgeologisk

Holmsen, G. 1956.

landgeneralkart. NGU nr. 198.
Holmsen, P., Padget, P.

&

The Precambrian

Pehkonen, E. 1957.

Geology of Vest-Finnmark 1:250

000.

Norges geol.

Unders. 201.
Om landsisens bortsmeltning
Holtedahl, 0. 1929.

fra strøkene

ved Trondheimsfjorden. Norsk geogr. Tidsskr. 2.
95-118.

Holtedahl, O. 1953.

Norges geologi. Norges geol. Unders. 164.

Holtedahl, O. 1960.

Geology of Norway. Norges geol. Unders. 208.

Kjernsli, B., Loken, T.

&

Lunde, J. 1971.

Kartlegging av

kvartærgeologi og erosjonsforhold langs nedre
deler av Verdals- og Stjrdalsvassdraget.
geotek. Inst. 70627-3.

Norges

14 s.

Om Trondhjems stifts geologi (I). Nyt

Kjerulf, Th., 1871.

Mag. for Naturv. Bd. 18.
Meråkerprofilet, Kgl. N. Vid. Selsk. Skr.

Kjerulf, Th., 1883.
1882.

Avalanche plunge-pool effect. Norsk

Liest6l, O. 1974.

Polarinst. Arbok 1972.

179-181.

Jordartskarta over Jamtlands lin.

Lundqvist, J. 1966.

Sver. geol. unders.
Isavsmltningens

Lundqvist, J. 1973.

frlopp

i J&mtlands ln.

Sver. geol. unders. 66.
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunns-

Myrland, R. 1972.

geologiske gradteigskart I 18 - 1:100
30 s.

NGU 274.

Om Grongkulminasjonen

Oftedahl, C. 1956.

000.

og Grongfeltets

skyvedekker. Norgesgeol. Unders. 195.

57-64.

Oftedahl, C. 1974.

Norges geologi. Tapir. Trondheim.

Oftedahl, C. 1980.

Geology of Norway. Norges geol. Unders.
3-114.

356.

Rapp., A. 1962.

Kirkevagge. Some recordings of mass movement

in the norhtern Scandinavian mountains. Uppsala
Univ. Geogr. Inst. Medd. Ser. A, nr. 187.
Reading, H.G. 1965.

Eokambrian and Lower Palaeozoic geology

of Digerrnul. Peninsula, Tanafjord, Finnmark.
Norges geol. Unders. 234.
Reite, A.J. 1975.
M 1:50

167-191.

Hølonda, kvartærgeologisk kart 1521
000.

NGU.

II,

- 197 -

Reusch,

H. 1890.

Geologiske

iagttagelser

fra Trondhjems

stift. Vid. selsk. Forh., No. 7.
Rudberg,

S. 1967.

Det kala bergets

En problemdiskusjon.
Geogr.
R&heim, A. 1972.

Meddn. G6teborgs

Univ.

of High Grade Metamorphic

of the Kristiansund

Rocks

Area. NGU nr. 279.

A Rb, Sr study of the rocks of the Surnadal

syncline.
Selmer-Olsen,

i Fennoskandia.

Instn. 85.

Petrology

Råheim, A. 1977.

utbredning

Norsk geol. Tidsskr.

R. 1954.

57. 193-204.

Om norske jordarters

gradering

og plastisitet.

variasjon

Norges

i korn-

geol. Unders.

186. 1-102.
Siedlecka,

A. 1972.

Kongsfjord

flysch sequence
Norges
Siedlecka,

Formation

from Varanger

geol. Unders.

A. & Siedlecki,

Siedlecka,

Geological

district
Skjerlie,

F.J.

&

Finnmark.

Some new aspects of the

Peninsula

geol. Unders.

A. 1967.

Peninsula,

278. 41-80.

S. 1967.

geology of Varanger
Norges

- a late Precambrium

(Northern Norway).

247. 288-306.

investigations

in the Meråker

(Trondheim region), Norges

Tan, T.H. 1961.

geol. Unders.

The geology of the caledo-

nides of the Reisa Valley area Troms - Finnmark,
Northern
Sollid,

J.L. 1964.

Norway. Norges

Isavsmeltingsforlpet

mellom Hjerkinn
Sollid,

langs hovedvasskillet

og Kvikneskogen.

Ormtjernskampen.

Norsk geogr.
O. et al.

Norges nasjonalparker

8. Luther forlag. Oslo.
J.L. 1976.
Kvartærgeologisk kart over Nord-Trøndelag
og Fosen. Norsk geogr. Tidsskr.

Sollid,

213. 175-196.

Tidsskr. 19. 51-76.
J.L. 1975.
Landskapet, pp. 24-40 i Gjærevoll,
Dovrefjell,

Sollid,

geol. Unders.

J.L.

&

Carlson,

A.B. 1979.

Folldal

30, 25-26.
kvartærgeologisk

kart 1:50 000, 1519 II. Geografisk

inst., Univ. i

Oslo. Univ.forlaget.
Sollid,

J.L. & Carlson,

A.B. 1980.

kvartærgeologisk
geogr. Tidsskr.

Folldal.

Beskrivelse

til

kart 1:50 000 (1519 II). Norsk
34. 191-212.

- 198 -

Sollid,

J.L.

Sorbel, D. 1975.

&

deposits

Younger

in Trøndelag,

Dryas ice-marginal

Central Norway.

geogr. Tidsskr. 29. 1-9.
Sollid, J.L. & sørbel, L. 1977.
Glacial
Central Norway.

Sollid,

J.L. & SØrbel, L. 1980.
J.L.

&

Central

kart over

Kvartærgeologisk
(1 pl.).

J. (in prep.).

Troms and western

J.L., Andersen,

Deglaciation

Finnmark,

S., Tveit&,

Deglaciation

of Finnmark,

geogr. Tidsskr.
A.B.

&

O., Salvigsen,

Wilhelmsen,

North Norway.

A. 1973.'

Norsk

27. 233-325.
&

Sunndalsfjella

T.

of

North Norway.

S., Hamre, N., Kjeldsen,

O., Stuerdd,

Sollid, J.L., Carlson,

verneverdige

Rapport T-524 til Miljøvern-

207 s.

Tolgensbakk,

eastern
Sollid,

Glasialgeologisk

i Midt-Norge.

departementet.
J.L:

of western

1:500 000. NGO.

Sorbel, L. 1981.

&

områder
Sollid,

Deglaciation

Boreas 8. 233-239.

Midt-Norge
Sollid,

geology of southern

Map. 1:500 000. NGO.

Sollid, J.L. & sørbel, L. 1979.
Norway.

Norsk

Torp, B. 1980.

- Oppdal.

Trollheimen

Kvartærgeologisk

-

kart

1:100 000.
Svensson,

H. 1971.

Några drag i Varangerhalvons

i belysning

av nya flygfotografi.

geomorfologi
Svensk geogr.

Årsbok. Arg. 47. 7-28.
Svensson,

H. 1959.

Glaciation

grafisk
mellom
Medd.

och morfologi.

studie i ett tvrsnitt
Sodra Helgelandskusten

En glacialgeo-

genom skanderna
och Kultsjdalen.

från Lund Univ. Geogr. Inst. avh. bd. 36.

283.
Tolgensbakk,

J.

Sollid,

&

J.L. 1983.

Mållejus,

kart 1833 IV - M 1:50 000. Norges
Tolgensbakk,

J.

Sollid, J.L. 1983.

&

Ulfstedt,

A-C.

&

Verneplan

Melander,

betreffande
områden.

•

for Trollheimen,
1974.

Kvartargeologisk

geol. Unders.
1980.

V&rderingsproblem

tv& geomorfologiskt

Univ. i Uppsala.

UNGI Rapport

geol. Unders.

Raisjav'ri,

kart 1833 III - M 1:50 000. Norges
Trollheimenutvalet,

Kvartærgeologisk

34. 371-383.

inventerade

Naturgeogr.

Inst.

fj%ll-

- 199 Wilson, M.R., Roberts, D.

&

Wolff, F.C. 1973.

Age determinations

from the Trondheim Region Caledonides, Norway:
a preliminary report. Norges geol. Unders. 288.
53-63.
Wolff, F.Ch. 1959. Forelopige meddelelser fra kartbladet
Verdal. Norges geol. Unders. 211. 212-230.
Wolff, F.Ch. 1967.

Geology of the Meråker area as a key to the

eastern part of the Trondheim region. Norges geol.
Unders. 245. 123-146.
Wolff, F.Ch. 1973.

Meråker og Færen. Beskrivelse til de berg-

grunnsgeologiske kart: (AMS - M 711) 1721 I og
1722 II - 1:50 000. Norges geol. Unders. 295. 42 s.
Zwaan, K.B. 1977.

Berggrunnsgeologisk kart Nordreisa NR 33,

34-9 l1:250 000. Preliminær utgave. Norges geol.
Unders.

Annen relevant litteratur
Andersen, B.G., Ben,

F., Nydal, R., Rasmussen, A.

Vallevik, P.N. 1981.

&

Radiocarbon dates of margi-

nal moraines in Nordland, North Norway. Geogr.
Ann. 63 A, 155-160.
Bergersen, O.F.

&

Garnes, K. 1982.

Glacial deposits in the

culmination zone of the Scandinavian ice sheet
(29-41) in Ehlers

(ed.): Glacial Deposits in

North-west Europe. 500 pp. Balkema, Rotterdam.
Denton, G.H.

&

Huges, T.J. (eds.) 1981.

The Last Great Ice

Sheets. 484 pp. Dept. of Geol. Sciences, Inst.
for Quaternary Studies, University of Maine at
Orono.
Holmsen, P. 1979.

Grunnlag i kvartærgeologi. Norges geol.

Unders. 347, 1-70.
Johansen, O.I., Sollid, J.L.

&

Henningsmoen, K. 1982.

Frei - Sunndalen, isressesjon og vegetasjonsutvikling. Geolognytt Nr. 17, p. 30.
Kjenstad, K. & Sollid, J.L. 1982.

Isavsmeltingskronologi

Trondheimsfjordomr&det.

i

Glasialdynamiske prinsipper.

Norsk geogr. Tidsskr. 36, 153-162.

- 200 -

Mangerud,

J. 1982.
Ehlers

The glacial history
(ed.): Glacial

Europe.
Sollid,

J.L.

&

deglaciation
Ehlers
J.L.

&

geologisk

L. 1982.

J.L.

&

Rotterdam.

Deposits

in North-west

Rotterdam.

kart over Midt-Norge

Sorbel, L. 1982.

and

(41-66) in

Kort beskrivelse

Norsk geogr. Tidsskr.
Sollid,

of North-west

of Central Norway

500 pp. Balkema,

Srbel,

(3-11) in

The last glaciation

(ed.): Glacial

Europe.
Sollid,

Depostis

500 pp. Balkema,

Reite, A.J. 1982.

of Norway

1:500 000.

26, 225-232.

Indikasjoner

p

(cold based ice) under avsmeltingen
isen i sentrale Øst-Norge.

til glasial(1 pl.).
kald bre
av innlands-

Geolognytt

Nr. 17, p. 50.

PUBLISERTE RAPPORTER
Nr.

l

Nr.

2

Nr.

3

Nr.
Nr.

4
5

Nr.

6

Nr.

7

Nr.

8

Nr.

9

Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr.

18

Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Nr. 25
Nr. 26
Nr. 27

Årsberetning 1975.
Naturvitenskapeligeinteresser i de vassdrag som behandles av
kontaktutvalgetfor verneplanen for vassdrag 1975-1976.
Dokumentasjonen er utarbeidet av: Cand.real. E. Boman, cand.real.
P.E. Faugli, cand.real. K. Halvorsen. Særtrykk fra NOU 1976:15.
Faugli, P.E. 1976.
Oversikt over våre vassdrags vernestatus.
(Utgått)
Gjessing, J. (red.) 1977.
Naturvitenskap og vannkraftutbygging.
Foredrag og diskusjoner ved konferanse5.-7.
desember 1976.
Arsberetning 1976 - 1977.
(Utgatt)
Faugli, P.E. 1978.
Verneplan for vassdrag./ National plan for
protecting river basins from power development. Særtrykk fra
Norsk geogr. Tidsskr. 31. 149-162.
Faugli, P.E. & Moen, P. 1979.
Saltfjell/svartisen.
Geomorfologiskoversikt med vernevurdering.
Relling, o. 1979.
Gaupnefjordeni Sogn. Sedimentasjonav
partikulært materiale i et marint basseng.
Prosjektleder:K. Nordseth.
Spikkeland, I. 1979.
Hydrografi og evertebratfauna i innsjøer
i Tovdalsvassdraget1978.
Harsten, S. 1979.
Fluvialgeomorfologiskeprosesser i
Jostedalsvassdraget. Prosjektleder:J. Gjessing.
Bekken, J. 1979.
Kynna. Fugl og pattedyr. Mai - juni 1978.
Halvorsen, G. 1980.
Planktoniske og littorale krepsdyr
innenfor vassdragene Etna og Dokka.
Moss, O. & Volden, T. 1980.
Botaniske undersøkelser i Etnas
og Dokkas nedbørfelt med vegetasjonskartover magasinområdene
Dokkfly og Rotvoll/Rossjen.
Faugli, P.E. 1980.
Kobbelvutbyggingen- geomorfologiskoversikt.
Sandlund, T. & Halvorsen, G. 1980.
Hydrografi og evertebrater
i elver og vann i Kynnavassdraget,Hedmark,1978.
Nordseth, K. 1980.
Kynna-vassdraget i Hedmark. Geo-faglige
og hydrologiske interesser.
Bergstrm, R. 1980.
Sjavatnomrdet - Fugl og pattedyr, juni1979.
Årsberetning 1978 og 1979.
Spikkeland, I. 1980.
Hydrografi og evertebratfauna i
vassdragene i Sjavatnomrdet, Telemark1979.
Spikkeland, I. 1980.
Hydrografi og evertebratfaunai
vassdragene på Lifjell, Telemark 1979.
Gjessing, J. (red.) 1980.
Naturvitenskapelighelhetsvurdering.
Foredrag og diskusjoner ved konferanse17.-19.
mars 1980.
Rostad,
1981.
Fugl 0g pattedyr i Vegarsvassdraget.
Faugli, P.E. 1981.
Tovdalsvassdraget - en fluvialgeomorfologisk
analyse.
Moss, O.0. & Nass, I. 1981.
Oversikt over flora og vegetasjon
i Tovdalsvassdragetsnedbirfelt.
Faugli, P.E. 1981.
Gra - en geofaglig vurdering.
Bogen, J. 1981.
Deltaet i Veitastrondsvatni Årøy-vassdraget.
Halvorsen, G. 1981.
Hydrografi og evertebrater i
Lyngdalsvassdrageti 1978 og 1980.
Lauritzen, s.-E. 1981.
Innføring i karstmorfologiog
speleologi. Regional utbredelse av karstformer i Norge.

.W.

Nr. 28
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981. Botaniske
inventeringer i Lifjellområdet.
29 Eldy, S. 198l. Fugl i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland,
med supplerende opplysninger om pattedyr.
30 Bekken, J. 1981. Lifjell. Fugl og pattedyr.
31 Schumacher, T. & Lokken, S. 198l. Vegetasjon og flora
i Grimsavassdragets nedbrfelt.
32 rsberetning
1980.
33 Sollien, A. 1982. Hemsedal. Fugl og pattedyr.
34 Eie, J.A., Brittain, J. & Huru, H. 1982. Naturvitenskapelige
interesser knyttet til vann og vassdrag på Varangerhalvøya.
35 Eidissen, B., Ransedokken, O.K. & Moss, .O. 1982.
Botaniske inventeringer av vassdrag i Hemsedal.
36 Drangeid, S.O.B. & Pedersen, A. 1982. Botaniske inventeringer
i Veg&rvassdragets nedbrfelt.
37 Eie, J.A. 1982. Hydrografi og evertebrater i elver og vann
i Grimsavassdraget, Oppland og Hedmark, 1980.
38 Del I. Halvorsen, G. 1982. Ferskvannsbiologiske underskelser i Joravassdraget, Oppland, 1980.
Del II. Blakar, I.A. 1982. Kjemisk-fysiske forhold i Joravassdraget (Dovrefjell) med hovedvekt på ionerelasjoner.
39 Nordseth, K. 1982. Imsa og Trya. Vurdering av geo-faglige
interesser.
40 Årsberetning 1981.
41 Eie, J.A. 1982. Atnavassdraget. Hydrografi og evertebrater
- En oversikt.
42 Faugli, P.E. 1982. Naturfaglige forhold - vassdragsplanlegging.
Innlegg med bilag ved Den 7. nordiske hydrologiske konferanse 1982.
43 Sonerud, G.A. 1982. Fugl og pattedyr i Atnas nedbrfelt.
44 Jansen, I.J. 1982. Lifjellområdet - Kvartærgeologisk og
geomorfologisk oversikt.
45 Faugli, P.E. 1982. Bjerkreimvassdraget - En oversikt
over de geofaglige forhold.
46 Dalviken, K. & Faugli, P.E. 1982. Lomsdalsvassdraget En fluvialgeomorfologisk vurdering.
47 Bjrnestad,G. & Jerstad, K. 1982. Fugl og pattedyr i
Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder.
48. Sonerud, G.A. 1982. Fugl og pattedyr i Grimsas nedbirfelt.
49. Bjerke, G. & Halvorsen, G. 1982. Hydrografi og evertebrater
i innsjper og elver i Hemsedal 1979.
50. Bogen, J. 1982. MØrkrivassdraget og Feigumvassdraget Fluvialgeomorfologi.
51. Bogen, J. 1982. En fluvialgeomorfologisk undersøkelse av
Joravassdraget med breomrdet Sn6hetta.
52. Bendiksen, E. & Schumacher, T. 1982. Flora og vegetasjon
i nedbrfeltene
til Imsa og Trya.
53. Bekken, J. 1982. Imsa/Trya. Fugl og pattedyr.
54. Wabakken, P. & Sorensen, P. 1982. Fugl og pattedyr i Joras
nedbrfelt.

