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FRORD

I oktober 1981 meldte Hedmark Energiverk at de planla
om konsesjon for utbygging av Skkundavassdraget
kommune.

I den forbindelse ble Kontaktutvalget

reguleringer ved Universitetet
vitenskapelige

i Oslo bedt om

a

å søke

i Stor-Elvdal
for vassdragsutrede de natur-

interesser.

I tillegg til den geofaglige rapporten som herved fremlegges,
har Kontaktutvalget

utarbeidet følgende rapporter i tilknytning

til Skkundaprosjektet:
Bekken, J.
i Skkundas

&

Mobæk, A. 1983.

Ornitologiske

utvidede nedbrfelt.

Bendiksen, E.
ende vassdrag.

&

Moss, ••

1983.

Rapport nr. 59.
Sokkunda og tilgrens-

Botaniske undersøkelser.

Feltarbeidet og utarbeidelsen

interesser

Rapport nr. 68.

av denne rapporten er i sin

helhet bekostet av oppdragsgiver.
Blindern, 15.8.1984

Odd Sjulsen
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2. BELIGGENHET
Skkunda

er et vestlig sidevassdrag til Glomma i Stor-Elvdal

kommune i Hedmark fylke (fig. 1).
dessuten Rogna, s. Elda

Utbyggingsplanene berører

og Hernla (kap. 3).

I nord grenser nedborfeltet mot Eld%a/Imsa som

er blant de

10-års vernede vassdragene, i vest mot Asta som er varig
vernet og i sør mot Hovda.

For Imsa er det gitt en geofaglig

vurdering i forbindelse med registrering av verneverdier i
de 10-års vernede vassdragene, verneplan III (Nordseth 1982).
Det aktuelle området dekkes av kartbladene 1917 I Evenstad
og 1917 IV Moklebysjen
1:50 000.

i NGO's M 7ll kartserie i m&lestokk

Navn som blir benyttet i denne rapporten refererer

til disse kartene.

Fig.
1.
Skkundavassdragets

beliggenhet.

-

3.

4 -

UTBYGGINGSPLANER

I vassdraget finnes tre større fall (kap. 5): Kolåsmyrfallet,
Storfallet og Veslefallet.

Storfallet ble utbygd i 1915 i

Storfallet Kraftverk som utnytter 65 m fall.
den eneste strre

sjen,

Moklebysjen,

Samtidig ble

regulert 3,25 m.

Kraft-

verket er fortsatt i drift, men både damanlegg og kraftstasjon
er nedslitt.
Siden 1940-årene har det flere ganger vært sett på mulighetene
for bedre utnyttelse av SØkkunda til kraftproduksjon.

De fore-

liggende planer går ut på en utbygging av de tre fallene sammen
og plassering av kraftstasjonen like for utlpet

av Sokkunda

i Glomma (fig. 2).
Mklebysjen

vil fortsatt være det eneste reguleringsmagasinet,

men det vil bli sokt oket til 9,5
tilsvarer en reguleringshyde

Mm (Berdal

Dette

pa ca. 4,5 m.

I SØkkunda, på toppen av Kolåsmyrfallet
bli etalert et inntaksmagasin.

1982).

(ca. k. 580), vil det

Med en ca. 10 m høy betongdam,

vil dette bli ca. 150 m langt og få en overflate på

6ooo •

Det planlegges dessuten en rekke overføringer ved kanalisering
(fig. 2).

Dette gjelder s. Eldåa og Rogna fra nord og øvre

del av Hemla fra sør.

Ettersom s. Eldåa er sidevassdrag til

den midlertidig vernede Imsa er denne overføringen avhengig
av resultatet i Verneplan III for vassdrag. Sperstad-utvalget
har imidlertid i sin innstilling (Norges Offentlige Utredninger
1983) ikke gått inn for å gi vassdraget varig vern.

Ved en

eventuell utbygging av Imsa vil trolig Sokkunda bli s6kt fort
over hit.

Hemla renner naturlig mot Hovda som også kan utnyttes

for kraftproduksjon.
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4.

KLIMA OG HYDROLOGI

Området ligger i den del av landet som har det mest kontinentalt
pregede klimaet.
somre.

Dette betyr at det er kalde vintre og varme

Årlig nedbørmengde ligger på 500-1000 mm, det meste

av dette faller i sommerhalvåret (tab. 1).
Tabell 1. Midlere måneds- og årsnedbør i mm for to stasjoner i nærheten
av Skkundas nedbrfelt (Det Norske Meteorologiske Institutt
1982). Stasjonen Evenstad-verenget er lokalisert på østsida
av Glomma, ca. 2 km nord for Sokkundas utlp.
Stasjonen Imsdalen ligger i Imsavassdraget ca. 3 mil nordvest for Mklebysjpen.
Stasjon
EvenstadØverenget
Imsdalen

H.o.h.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Året

255

40 30 23 35 43 87 120 110 72 60 55 50

725

641

30 22 20 25 35 80 105

600

90 63 48 42 40

I 1981 opprettet NVE en hydrologisk målestasjon i Skkunda
(stasjon nr. 2430).

A presentere en kvantitativ hydrologisk

vurdering på grunnlag av en så kort måleserie er funnet lite
hensiktsmessig.

Det er imidlertid ganske innlysende at vass-

draget hbrer inn under et innlands- eller et kontinentalt hyfjellsregime

(H,

eller

H,)

(Tollan 1977).

Dette betyr

at vassdraget har en dominerende vårflom som skyldes snøsmelting, og at de to månedene som har laveste gjennomsnittlige
avløp opptrer om vinteren.
lavest avlp

I 1982 hadde likevel sommermånedene

(fig. 3) slik at for dette aret var regimet

Elva synes å være lite forurenset.

HJ5·

Såvidt vites benyttes ingen

deler av vassdragssystemet som resipient (Mobak

1982).

er jerninnholdet og humusbelastningen noe høy.

Dette er for-

øvrig typisk for vassdrag med høy myrfrekvens i feltet.

Derimot
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5. NATURGEOGRAFISK
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BESKRIVELSE, GEOMORFOLOGI,

STORFORMER

Deler av feltet har villmarkspreg og er totalt sett moderat
til lite påvirket av menneskelig aktivitet.

Det tilhører et

større skog- og fjellområde mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen fra riksvei 220 og sørover til Hedmarksvidda som ifølge
målsettingsdelen for fylkesplanen for Hedmark bør unngås oppdelt eller punktert av større tekniske inngrep.
Skkundas

utvidede nedbrfelt

dekker et areal pa ca. 165 km.

De høyeste partiene ligger lengst mot vest
er snaufjell med slake, lave kalleformede

(fig. 4) hvor det
fjellrygger.

kommer den paleiske overflaten tydelig fram (fig. 5).

Her
Dette

er en gammel landoverflate utviklet i et varmere og tørrere
klima før istidene satte inn t kvartær.

Den er preget av sine

rolige landformer.
P% de hyeste

toppene dominerer blokkmark.

er over 1100 m o.h.: Storbekkfjellet
fjellet

(1104 m o.h.), Akselvola

Folgende topper

(1123 m o.h.), Gjertruds-

(1125 m o.h.) og Gråvola

(1134 m o.h.).
Den eneste stirre sjen
989 m o.h.

Skkundsjene

Og 871 m o.h.

Samlpet

i feltet, Mklebysjen
overst i Skkunddalen

p

ligger 884

med Glomma ligger ca. 250 m o.h.

Lavere enn snaufjellsregionen
store åpne myrområder.

ligger

er det foruten bjørk og granskog,

Den mest dominerende av myrene er Kolås-

myra som er spesielt trukket fram i botanisk og viltbiologisk
sammenheng (Mobæk 1982, Bendiksen

&

Moss 1983, Bekken

&

Mobek

1983).
Elvene renner med moderat fall over store deler av feltet.
Skkunddalen

ovenfor MØklebysetra,

er vid og åpen (fig. 6).
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Fig. 7. Kolåsmyrfallet.
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Ned mot Glomma endrer både elvene og landskapet karakter.
Skkunda

har her gravd ut en trang V-formet dal.

Elvestrek-

ningen har tre markerte fossefall: Kolåsmyrfallet (fig. 7),
Storfallet (fig. 8) og Veslefallet (fig. 9).

Storfallet er

mest imponerende med et samlet fall på 60-70 mover

en kort

strekning og et canyonområde rundt og nedenfor fossen.

Den

er uten sammenligning den høyeste fossen i Hedmark fylke
(Mobk

1982), men er allerede delvis utbygd.

I nedre deler av Skkundas

dal ble det under avsmeltingsfasen

i siste istid akkumulert store mengder losmateriale (kap. 7).
Skkunda

har gravd seg ned

i disse massene og bygd ut ei ny

vifte som går gradvis over i elvesletta ut mot Glomma (fig. 10).
Både Eldåas og Rognas nedbørfelter har de samme trekk som
SØkkunda.

Også Rogna har bygd ut ei vifte ut mot Glomma, men

ikke så markert som Skkundas.

De to elvene har heller ingen

større konsentrerte fall.
Ifølge Naturgeografisk regionindelning av Norden (Nordiska
ministerradet 1984) tilhrer Sokkundas nedborfelt region 33,
den såkalte forfjellsregionen. Det ligger helt i sør av
underregion d; vre sterdalstypen.

- 15 -

6. BERGGRUNN
Tidli ere arbeider
Berggrunnsgeologisk

ligger feltet sentralt i det store østnorske

sparagmittområdet.
arbeider.

Oftedahl

Geologien her er omhandlet i en rekke
(l943) Og Bjorlykke, Englund

(1967) gir en oversikt over de eldre arbeidene.
trale arbeider kan neves

Bjorlykke, Elvsborg

Nystuen

(1981, 1982), Sæther & Nystuen

Ilebekk

(1981).

Rektangelkartet

&

&

Kirkhusmo

Av nyere senHy

(1976),

(1981) og Nystuen &

Stor-Elvdal i målestokk 1:100 000 er geologisk

kartlagt og utgitt med beskrivelse
Dette dekker hele Skkundas

(Holmsen

nedbrfelt.

dekkes dessuten av berggrunnskartet

&

Oftedahl 1956).

Nedre deler av feltet

Evenstad 1917 I i målestokk

1:50 000 (Elvsborg & Nystuen 1978).

Sara

mittområdet

Sparagmitt

(Esmark 1829) er en gammel skandinavisk betegnelse

for en arkosebergart

(sandstein med mer enn 25% feltspat)

funnet i sentrale deler av sør-Norge.

Sparagmittområdet

har

etterhvert blitt betegnelsen for et område nord for Mjøsa hvor
berggrunnen hovedsakelig består av senprekambriske sedimentære
bergarter;
og skifre.

sparagmitter, kalksteiner, konglomerater,

tillitter

Disse avsetningene kalles nå gjerne Hedmarkgruppen

og Engerdalengruppen.

Tilsvarende bergarter finnes i tilstøt-

ende områder i Sverige.
Utfra en platetektonisk

modell antas sedimentene å være avsatt

i bassenger som oppstod da havet åpnet seg mellom det baltiske
skjoldet og Grønland.

Seinere er lagpakkene forstyrret av

- 16 -

kaledonske

tektoniske

bevegelser

(foldinger og forskyvninger)

og av forkastningsbevegelser

særlig i forbindelse

hetene i Oslofeltet

Nettopp pga. de tektoniske

i perm.

elsene kan det være vanskelig

med uroligbeveg-

å trekke sikre grenser mellom

enheter og å sammenligne stratigrafien

i en enhet med en annen.

I tabell 2 er det gitt en lithostratigrafisk

hovedinndeling

av Hedmarkgruppen.
Tabell 2. Lithostratigrafisk hovedinndeling av Hedmarkgruppen.
Mektigheter er ikke angitt da disse varierer innen
sparagmittområdet.
Yngst

Vangsåsformasjonen
Ringsaker
kvartsitt
Vardal sandstein
Ekre skifer
Moelv tillitt
Ringformasjonen
(konglomerat, sandstein, skifer)
Biriformasjonen
(kalkstein, skifer)
Biskopåskonglomerat
Brøttumformasjonen (i sør)/Rendalenformasjonen
(konglomerat, sandstein)

Eldst

Det foregår fortsatt diskusjon
gruppen og Engerdalengruppen)
utenfor

sparagmittområdet

skjøvet

modellen

enhet

(er alloktone)

Normalt

og Radekket

(Nystuen 1982).

Ut fra den

i sparagmittområdet

oppdelt

skjelnes det mellom tre hovedRadekket

synes imidlertid
Grensen

eller om de bare er

(er autoktone).

(Oftedahl 1980): Osendekket,

Osendekket

(Hedmark-

er skjøvet på plass fra bassenger

er bergartene

i flere skyvedekker.
dekker

om dagens bergarter

og foldet innen området

alloktone

(i nord)

a

og Kvitvoladekket.

utgjre

en kompleks

for Osen-Ra-dekkekomplekset

er definert ut fra dets eget skyveplan og de overliggende
vola- og Trondheim-dekker.

Skyvedekkene

hvor de har andre betegnelser
Fig.

12 viser et geologisk

de forskjellige

formasjoner

en nærmere beskrivelse
det til den oppgitte

fortsetter

Kvit-

inn i Sverige

(fig. 11).

kart over sparagmittområdet.
og skyveplanene

er angitt.

av de enkelte formasjoner,

litteraturen

ovenfor.
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(Nystuen 1982).

l = autochthonous Precambrian crystalline basement, 2 = Precambrian crystalline ba.sement
in the Osen-Røa Nappe Complex, 3 = Brøttum Formation, 4 = Rendalen Formation, S =
Storskarven Sandstone,5 = Atna Quartzite, 6 = Svarttjømkampen Basalt, 7 = Biri Formation, shale
and carbonate rocks, 8 = Litlesjøberget Cgl. (east of Femunden), Osdalen Cgl., Imsdalen Cgl.,
Håkenstad egl. (west of Rendalen) and Biskopås Cgl. (south and west), 9 = Ring Formation, lO
= Moelv Tillite and Ekre Shale, 11 = Vangsås Formation, 12 = Sollia Formation, 13 =
Cambro-Silurian rocks, 14 = thrust plane of Osen-Røa Nappe Complex, 15 = high and low angle
thrusts in the Osen-Røa Nappe Complex, 16 = Kvitvola Nappe, 17 = Rondane Nappe, 18 =
Tannas augen gneiss Nappe, 19 = Trondheim Nappe, 20 = post-Caledonian fault, 21 = Permian
rocks, IMF = Imsd.alen fault.
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Skkundas

felt

Hele det underskte

omr&det har bergarter som tilhrer

formasjonen (fig. 12).
markgruppen

Brttum-

Dette er den eldste formasjonen i Hed-

(tab. 2) og har mektigheter opp i over 2000 m på

det meste.
Tidligere er formasjonen kalt mørk sparagmitt fordi den består
av mørke grå arkose-sandsteiner og mørke skifre.
Sandsteinene og skiferne veksler raskt både vertikalt og horisontalt.

I distriktet mellom Rena og Imsdalen dominerer en

grovkornet konglomeratisk arkosebergart
&

Hy

1976).

Skifre er her sjeldne.

i Brttumformasjonen
fallet (fig. 8).

(Bjørlykke, Elvsborg

Lagdeling eller benkning

er tydelig mange steder f.eks. rundt Stor-

I stedet for ved skiferlag skyldes lagdelingen

oftst kornstørrelsesvariasjoner

innen bergartene.

Faciesstudier innen formasjonen tyder på at bergartene er
turbidittavsetninger
1982).

(Bjorlykke, Elvsborg

&

Hy

1976, Nystuen

Materialet er ført vestover og avsatt på den submarine

skråningen fra store

fan-deltaer (fig. 13).

Zone of rapid subsidence

Fig. 13. Sedimentasjonen av Rendalen og Brøttumformasjonen, øst til høyre,
vest til venstre. Fra Nystuen 1982.
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7. KVARTÆRGEOLOGI

OG LØSMASSER

Re ional oversikt
Til kvartærtida regnes omlag de siste tre millioner år av jordas
historie.

I lopet av denne tida har Norge Vert dekket av en

stor innlandsis flere ganger.

Mesteparten av de løse avsetninger

i landet er av glasial opprinnelse og stort sett stammer de
fra Weichsel,
Sinstrste

som er den siste av istidene.

utbredelse nadde denne isen ca. 18-20 000 &r for

nåtid, mens den endelige avsmeltingen

i Norge regnes å ha startet

for 12-13 000 år siden.
Avsmeltingen

foregikk både ved at isdekket ble tynnere, samtidig

med at iskanten trakk seg tilbake.

Klimasvingninger

førte

til at iskanten kunne bli liggende omtrent på samme sted i
en periode eller endog rykke fram.

I disse periodene ble det

avsatt materiale langs fronten i form av mer eller mindre sammenhengende randavsetninger.

Langs Oslofjorden og videre nordover

til Minnesund ligger flere slike randavsetninger

(Sørensen

1979), mens det ikke er funnet sikre israndavsetninger
avsmeltingsfasen

i Østerdalen

(Bargel 1983).

fra

Det ble derfor

tidligere antatt at avsmeltingen fra dette området skjedde
ved at ismassene l% stort sett i ro, var dynamisk did, og smeltet
ned vertikalt

(Mannerfelt 1945).

Isen må imidlertid ha vært

så tykk at det var bevegelse i massene.
lå

Fra et isskille som

i en sone fra sør for Rondane til like sør for Femunden

(fig. 14) har isen seget utover, nærmest som en plastisk masse.
Retningen av bevegelsen ble bestemt av isoverflatas helling
da tyngdekraften er årsak til at en bre ikke kan bli dynamisk
dd

fr

den er svrt

tynn.

Isen i sterdalen

ble trolig likevel

tidlig klimatisk did, dvs. at den ikke fikk tilforsel av nye
ismasser fra fjellet.

Dette skjedde sannsynligvis mens det
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ennå var en aktiv isbre i Gudbrandsdalen

- MjØsbassenget

som

fikk istilforsel fra Jotunheimen.
De siste isrestene i dalbunnen må ha forsvunnet for ca. 8500
år siden.

Fig. 14.
Hedmark fylke; isbevegelsesretninger og lokaliseringen av
isskillet i en tidlig fase
av avsmeltingen (Sollid &
Kristiansen 1982).

ISSKILLET FR
HOVEDAVSMELTINGEN
ISBEVEGELSESRE TNING
»··»%

HOVEDNANNSKILLET
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Tidli ere arbeider
Flgende

kart gir opplysninger om lsmassedekningen

og kvarter-

geologien i det vurderte området:
Stor-Elvdal, geologisk rektangelkart, målestokk
1:100 000 (Holmsen

Oftedahl 1956).

&

Kvartærgeologisk kart Østerdalen, blad søkunna
E 36 I 8 (Østeraas 1971).
MKLEBYSJEN,

kvartrgeologisk

kart

1917

IV -

M. 1:50 000 (Østeraas 1978).
EVENSTAD, kvartærgeologisk kart 1917 I M. l: 50 000 (steraas

l982).

Hedmark fylke, kvartærgeologi og geomorfologi,
1:250 000 (Sollid

&

Kristiansen 1982).

I Astadalen som grenser inntil Sokkundas nedbrfelt

i srvest,

er det utført en rekke studier av morenematerialene

(Haldorsen

1981, 1982, 1983).

Moreneavsetninger
SØkkundas felt ligger sør for den sonen hvor isskillet lå under
den siste aktive fasen av siste istid.
vrt

mot sor og sprst,

Brebevegelsen har da

omtrent parallelt med sterdalen

(fig. 14).
Mesteparten av feltet er dekket av løsmasser og da fortrinnsvis
bunnmorene.

Sparagmittbergartene gir opphav til en sandholdig

og tildels blokkrik morene.

Stedvis kan den ha betydelig

mektighet.
Lengst mot vest finnes flere store morenerygger.
demmes av en kraftig rygg i nordst.

Mklebysjen

En tilsvarende stor rygg

ligger sørvest for Helgetjerna (fig. 15).

Begge disse ryggene
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Fig. 15. Lokaliseringen av de mest markerte moreneryggene
rundt Mklebysjen.
Tydelige dreneringsspor og
blokkmarkområder er avmerket.

er trolig avsatt samtidig av en bre

som kom fra nordvest.

Fluted surface (parallelle stripninger i overflata) viser brebevegelsen mot sørøst. Høydene rundt Mklebysjen
stakk opp
over isen på denne tida.

Disse er dekket av blokkmark.

Området er foreslått vernet som et landskapsvernområde
mannen i Hedmark 1984).

(Fylkes-

Glasifluviale avsetnin er
Ned mot Glomma er det lagt opp mektige glasifluviale avsetninger.
Materialet synes å være avsatt fra smeltevannstrømmer fra
Skkundas

dal.

Eskere (fig. 16) tyder på at en vesentlig del
av akkumulasjonen har skjedd under eller ved kanten av en isrest.

-
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Fig. 16. Esker på nordsida av Skkunda.

Skkunda

har seinere gravd seg kraftig ned i avsetningene og

lagt materialet opp i ei stor vifte (kap. 8).

I Skkundas

felt finnes det store områder dominert av myr.

Spesielt må nevnes myrområdene i Skkunddalen

og Kolåsmyra.

Kolåsmyra er et stort og variert myrkompleks på vannskillet
mellom Skkunda

og Rogna.

Den varierer fra svært blaute til

faste, tuedominerte partier.
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8.

FLUVIALGEOMORF OLOGI

I store deler av nedbørfeltet renner elvene med et moderat
fall.

Fra SØkkundsjøene til Glomma faller elva ca. 620 m,

hvorav det meste er på strekningen nedstroms Mklebystra.

Skkunda

op strms

Mkleb

stra

Den paleiske overflata med sine rolige landformer preger den
vre
sjen

del av vassdraget.

Mklebysjen

(fig. 5) som er den strste

i feltet, er regulert for Storfallet kraftverk.

Kvit%a

som kommer herfra kan ha betydning for vannføringen i Skkunda
i perioder når sjøen er full.

i moreneavsetningene nordst
Sokkunddalen

Kvitåa har gravd seg dypt ned
for sjen

(fig. 15).

(fig. 6) er vid og åpen og dalbunnen består av

store myrområder.

Vegetasjonen når hele veien ned til vann-

kanten og til tross for antydning til et meandrerende elveløp
enkelte steder, synes løpet å være relativt stabilt.

Imidlertid

består bunnen av sand og grus og det skal således ikke store
strømninger til før materialet settes i bevegelse.

Dette

avsettes trolig i løpet av strekningen ut Sokkunddalen.
Ned mot Mklebystra

blir det stadig mer stein og blokker i

løpet og elva renner mer i stryk.

Materialet på bunnen er

sterkt mosegrodd og dette indikerer at materialtransporten
er liten.

-
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SØkkunda nedstrøms MØklebysætra
Nedstrøms MØklebysætra

går SØkkunda i stryk og fall nesten

hele strekningen ut til samløp med Glomma (fig. 17).
ningen er det tre markerte fosser; Kolåsmyrfallet
Storfallet

(fig. 8) og Veslefallet

(fig. 9).

På strek-

(fig. 7),

Spesielt rundt

Storfalleter det formet en markert canyon i det faste berget.
Denne har en tydelig trappetrinnstruktur
de berggrunnsgeologiske

(fig. 8) som skyldes

forholdene.
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9. VURDERING
Generelt
I forbindelse med det naturvitenskapelige
for Verneplan III for vassdrag

vurderingsarbeidet

(Norges Offentlige Utredninger

1983), ble det satt opp en rekke verdikriterier

(tab. 3).

Tabell 3. Verdikriterier benyttet under arbeidet med den naturvitenskapelige delen av Verneplan III (Norges Offentlige Utredninger 1983).
A
B
C
D
E

F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R

De

Historisk dokument. Feltet dokmenterer/kan
gi opplysning om tidligere tiders tilstand og/eller prosesser.
Prosesser i nåtid. Feltet kan gi opplysning om nåtidens tilstand og/eller viser særlig godt nåtidens
prosesser.
Produktivitet,
produksjonsgrunnlag.
Produksjonsgrunnlaget
i selve vassdraget. Vurdering på grunnlag av biomase og kvalitativ sammenseting
av flora/fauna.
Funksjon,
områdets betydning som trekklokalitet,
overvintringsomrdde,
furasjeringsomr&de,
eller
myteområde.
Referanseområde. Det er av verdi d bevare feltet mest mulig urørt for d kunne studere hvorledes naturen
virker under minst mulig påvirkning. Dette har betydning i og for seg og er viktig for d kunne sammenlikne med felt som blir sterkere påvirket.
Typisk område. Representativt område. Feltet representerer en generell type eller det er representativt
for (typisk for) en landsdel, nasjonalt eller internasjonalt.
Sjeldenhet. Feltet inneholder noe som er sjeldent eller enestående, feltet inneholder sjeldenheter som
er truet.
Klarhet, størrelse. Feltet utmerker seg ved d inneholde noe som er særlig stort eller klart utformet,
eller prosesser som vises særlig klart.
Diversitet, mangfold, artsrikdom eller formrikdom.
Vassdragets tvalg a biotoper og livsformer,
eller naturtyper.
Klassisk område/forekomst,
der det har foregått undersøkelser gjennom lengre tid.
Nøkkel.område, avgjørende for vitenskapelig dokumentasjon, tolkning, diskusjon.
Del av større sammenheng.
Tilstand, graden av uberørthet.
Sårbarhet.
Forskningsverdi.
Feltet har særlig verdi for forskningen i vedkommende fagområde, eller for hele
naturkomplekset.
Det kan eventuelt tas hensyn til tilgjengelighet og uberørthet.
Feltets pedagogiske verdi. Her må det også tas hensyn til tilgjengelighet. Vurderes for alle trinn og
ulike undervisningsformer
(demonstrasjo,
feltkurs), ogsd selvstdium
(turfolk).

enkelte

Geofag
Botanikk
Ornitologi
Ferskvannsbiologi

fags

utvalg

av

verdikriterier

A

B

C

X
X

X
X

X

D

X
X

K

L

E

F

G

H

I

J

X
X

X
X

X
X

X

X
X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xx

X

X

X
X

X

X

x

M

x

Xx

p

R

x

X

x

Xx

X

X

N

X

x

X

X

-

-
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Glomma

vestlig
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Feltet
-, -
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.

i

-
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, .
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fjellformene

h

samrne.:--L
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for

Mklebysjen
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Hedmark

19 84) .

kvartærgeologisk
her avsatt

15).

dal.

i Hedmark

markert
og nordøst
vernet

til verneplan

(Fylkesmannen
dalfre

Under avsmeltingsfasen

glasifluvialt

inne-

er foreslått

med utkast

De nedre deler av Skkundas

store mengder

Spesielt

for Helgetjerna

i forbindelse

interesse.

som har

rundt MØklebysjøen

Dette området

forekomster

til Gioma

mens elva ned mot

avsetningsformer.

er moreneryggene

forhold

deler av feltet

en rekke enkeltlokaliteter

framvise

ster-

regnes

sidevassdrag

seg ned i en trang V-formet

av@

mellom

geofaglige

I vestlige
paleiske

for Hedmark.

m% Skkunda

TJt ::ra

de typisk

sentralt

og sørover til Hedmarks-

220

navurvernsammenhen2g

geercl}

dominerer

av de

som er ett av flere som er

l t verneverdige

dalen og Gudbrardsdalen

som

,

Det ligger imidlertid

' i'

i

og utvikling

',

materiale,

i

har også
ble det
og det finnes

-
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en rekke glasifluviale formelementer.

I tillegg har SØkkunda

gravd seg dypt ned i avsetningene og lagt materialet ut i ei
stor vifte ut mot Glomma (fig. 10).

Nedre deler av vassdraget

må sies å stå i en særstilling også geomorfologisk sett.
Spesielt gjelder dette Storfallet (fig. 8) som er Hedmarks
høyeste fossefall, og det mektige canyonområdet nedenfor.
Skkunda

er fra tidligere pavirket av kraftutbygging.

Mokleby-

sjøen fungerer som reguleringsmagasin med en maksimal reguleringshøyde på 3,25 m.

Kraftstasjonen er plassert ved Storfallet.

Dagens anlegg benytter imidlertid bare en liten del av Skkundas
vannføring.

Utover dette er den menneskelige aktiviteten rela-

tivt liten.
Til tross for at Skkundas

nedbrfelt

enn nabofeltet Imsa i nord (165 km

er betraktelig mindre
mot 505 km),

å kunne være vel så representativt for regionen.

synes det
Dessuten

finnes det her en rekke interessante faglige lokaliteter.
fra en fluvialgeomorfologisk synsvinkel må imidlertid Imsa
regnes som adskillig mer aktiv med erosjon og en betydelig
bunntransport.

Ut
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10. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON
Denne rapport beskriver og vurderer de geofaglige forhold og
interesser i Skkundas

nedbrfelt.

Den er utarbeidet pa oppdrag

fra Hedmark Energiverk i forbindelse med planlegging om utbygging
av vassdraget.
Skkunda

er et lite vestlig sidevassdrag til Glomma.

Det til-

hører et større skog- og fjellområde mellom Østerdalen og
Gudbrandsdalen

fra riksvei 220 og sørover til Hedmarksvidda

som ikke er preget av større tekniske inngrep.
De høyeste partier ligger lengst mot vest hvor det er snaufjell
med slake, lave kolleformede

fjellrygger.

gamle, arvede landformene fra før istidene

Eer dominerer de
(den paleiske overflate).

Elvene renner med moderat fall over store deler av feltet.
Skkunddalen

ovenfor Mklebyssetra

er vid og &pen og preget

av store myrområder.

Ned mot Glomma endrer både elvene og

landskapet karakter.

Skkunda

V-formet dal.
Kolåsmyrfallet,

har her gravd ut en trang

Denne strekningen har tre markerte fossefall:
Storfallet og Veslefallet.

Berggrunnsgeologisk
sparagmittområdet

ligger feltet sentralt i det store østnorske

med bergarter som tilhører Brøttumformasjonen.

I hovedsak består denne formasjonen av mørke, grå feltspatrike
sandsteiner og mrke

skifre.

I det underskte

omr&det domi-

nerer en bergart som består av sammenkittet grovkornet materiale (konglomerat).
Mesteparten

Skifre er her mer sjeldne.

av feltet er dekket av løsmasser, stort sett bunn-

morene eller myr.

Lengst mot vest ligger flere store morene-

rygger og bl.a. Mklebysjen

demmes av en slik rygg.

i området er dekket av blokkhav.

Hoydene

- 32 -

Ned mot Glomma er det lagt opp mektige avsetninger med breelvmateriale. Her finnes en rekke formelementer som eskere (avsetninger i smeltevannstuneller), ddisgroper,

smeltevannslp

og terrasser.

Skkunda

har seinere gravd seg kraftig ned i

avsetningene.

Materialet er lagt opp i ei stor vifte som grad-

vis går over i elvesletta mot Glomma.

Vifta er delt i en nord-

lig og en sørlig del med en lav erosjonskant.
Selv om Skkunda

allerede er påvirket av kraftutbygging benyttes

i dag bare en liten del av vannføringen.

Det må derfor fortsatt

regnes som et egnet typefelt for en region mellom Gudbrandsdalen
og Østerdalen og mellom Atna i nord og Asta i sør.

Foruten

at det representerer generelle landskapstrekk som paleisk overflate, kraftige nedskjæringer og overgangen

til Glommas elve-

slette, inneholder feltet faglig interessante enkeltlokaliteter.
Spesielt gjelder dette omrdet

rundt MOklebysjen

(kvarter-

geologi} og nedre deler av vassdraget (geomorfologi og kvartærgeologi}.
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