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I Mange steder i Suldalslågens nedbørfelt fra Sand til Suldalsosen fins det aktiv erosjon.
l Aktiviteten kan være påvirket av inngrep, men det er også dokumentert en forholdsvis
høy naturlig erosjon og sedimenttransport. Fotoregistreringen i denne rapporten er et
underlag for vurderinger og dokumentasjon aven fremtidig utvikling langs elveleiet.
I

Stedfestede fotografier fra forskjellige lokaliteter skal i fremtiden kunne brukes som
utgangspunkt for å dokumentere mulige endringer i elveløpet eller kildeområdene.
Fotoregistreringen er et supplement til oppmålinger av tverrprofiler og
transportberegningene som er omtalt i hovedrapporten.

EMNEORD

I
I

ANSVARLIG UNDERSKRIFT

Erosjon, sedimenttransport, fotorapport.

C-

i ~ 'Vvt.
I seksjonssjef

.j

LA

cR-R.

I

I

Kontoradresse Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091. Mai
0301 Oslo

Telefon.· 22 95 95 95
Telefax. 22959000

Bankgiro. 60030604221
Postgiro 0803 5052055

Org nr. NO 970 205 039 MVA

INNHOLD
side
1. INNLEDNING

1

2. HOVEDELVA
2.1. Hovedelvas bankesystem
2.2. Hovedelvas bredder

3
17

3. SULDALSLÅGENS SIDEELVER

21

3

3.1. Prestbekken
3.1.1. Sedimentkilder
3.1.2. Bekkeløpet
3.1.3. Utløpsvifta

21
21
45
51

3.2. Stråpa
3.2.1. Sedimentkilder
3.2.2. Bekkeløpet

52
53
54

3.3. Bjønndalsbekken

55

3.4. Stråpaåni
3.4.1. Sedimentkilder
3.4.2. Elveløpet
3.4.3. Utløpsvifta

57
57
58
63

3.5. Sørestad
3.5.1. Sedimentkilder
3.5.2. Bekkeløpet
3.5.3. Utløpsvifta

66
66
67
67

3.6. Tjøstheimsåna
3.6.1. Sedimentkilder
3.6.2. Elveløpet
3.6.3. Utløpsvifta

68
69
70
71

3.7. Steinsåna

72

3.8. Ved Gallandsuro
3.8.1. Sedimentkilder
3.8.2. Flomløp
3.8.3. Utløpsvifta

76
77
78
79

3.9. Galland

80

3.10. Mosåna
3.10.1. Sedimentkilder
3.10.2. Elveløpet
3.10.3. Utløpsvifta

82
83
86
89

3.11. Herabakka

90

3.12. Fossåno
3.12.1. Sedimentkilder
3.12.2. Elveløpet
3.12.3. Utløpsvifta

94
94
101
104

3.13. Kvamsåna

107

3.14. Hiimsåna

109

3.15. Grovbekken
3.15.1. Sedimentkilder
3.152 Bekkeløpet
3.15.3. Utløpet

113
113
119
126

3.16. Kvednabekken
3.16.1. Sedimentkilder
3.16.2. Bekkeløpet
3.16.3. Utløpet

127
128
129
130

3.17. Fossedalsbekken
3.17.1. Sedimentkilder
3.17.2. Utløpsvifta

131
132
134

3.18. Ved Mo

135

3.19. Eisvika
3.19.1. Sedimentkilder
3.19.2. Bekkeløp

136
137
141

3.20. Jiskedalsbekken
3.20.1. Sedimentkilder
3.20.2. Bekkeløp
3.20.3. Utløpet

143
144
146
147

4. REFERANSER

149

1.

INNLEDNING

Denne rapporten er utarbeidet i tilknytning til prosjektet: Suldalslågen ,
sedimentkilder og sedimenttransport, og er en del av lakseforsterkingsprosjektets
fase Il . I hovedrapporten , Bogen , Bønsnes og Benjaminsen (1997) , ble det
utarbeidet et sedimentbudsjett for vassdraget, basert på målinger av tilførselen fra
de forskjellige kildene. Det ble også gjort beregninger av hvordan reguleringene har
påvirket transportkapasiteten i hovedelva og vurdering av hvordan
sedimenttilførselen påvirker elveløpet. Den foreliggende rapporten er utarbeidet som
en referanse for å dokumentere elveløpets og sedimentkildenes utvikling over tid.
Stedfestede fotografier fra forskjellige lokaliteter skal i fremtiden kunne brukes som
utgangspunkt for å dokumentere mulige endringer i elveløpet eller kildeområdene.
Fotoregistreringen er et supplement til oppmålinger av tverrprofiler og
transportberegningene som er omtalt i hovedrapporten. Liknende registreringer er
også utført i Sogna på Romerike for å overvåke eventuell forsterket erosjon som
følge av utslipp fra den nye hovedflyplassen (Smith-Meyer og Bønsnes 1996).
Figurene er nummerert med kapittelnummer etterfulgt av et nummer som viser til
plaseringen i kapitlet relativt til andre figurer. For eksempel vil den andre figuren i
kapittel 3.1.1. ha figurnummer 3.1.1 .2 .. For hvert område er det et eller flere
kartutsnitt som viser hvor og i hvilken retning bildene er tatt. Pilene peker fra
fotografen mot motivet. Hvert kartutsnitt viser alle figurene fram til neste kartutsnitt i
rapporten.
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2.

HOVEDELVA

Fra Suldalsosen og til utløpet har Suldalslågen en lengde på ca. 21 km. og en fallhøyde på 68 m.
Delfelt som drenerer til hovedelva på strekningen har et samlet areal på 136.7 km 2 • Som følge av
Røldal-Suldal reguleringen i 1968 ble minstevannføringen øket og flommene redusert. Ved Ulla-Førre
reguleringen i 1981 ble vann fra Suldalsvatnet overført til Hylsfjorden slik at midlere vannføring
nedenfor Suldalsosen ble betydelig redusert. På flere av bildene ser man stø rre banker med grovt
materiale som i dag er til dels sterkt begrodd med mose og alger. Begroingen tyder på at materialet
ligger relativt rolig . .

2.1.

Hovedelvas ban kesystem

Elvebanker er i regelen opphopninger av materiale i transport nedover elva. Ved å studere bankenes
form og plassering i løpet kan man identifisere trekk ved strømnings- og transportforhold i elva. Ved å
sammenholde bilder av samme lokalitet ved forskjellig tidspunkt vil eventuelle endringer i forholdene
avsløres.
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\ Fig. 2.1.5.
\ Fig. 2.1.6.

\

\

iFi9.2.1.4.
Fig. 2.1.3.

102 / 4

Figuroversikt Sandholmen/Garaneset.
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000
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Suldalslågen v/Sandholmen 11. april 1996.

Større innersvingsbanke ved et relativt slakt parti av elva. Det går traktorspor i grusen og materialet
virker stedvis noe påvirket av menneskelig aktivitet.

2.1 .2.

Suldalslågen v/Sandholmen 11 . april 1996.

Detalj fra forrige bilde.
4

2 .1.3.

Suldalslågen v/Sandholmen 11. april 1996.

Grusbanker i elva like oppstrøms foregående lokalitet. Materialet i forgrunnen er nokså begrodd og
har sannsynligvis lagt i ro en tid .

2 .1.4.

Suldalslågen v/Sandholmen 11 . april 1996.

Detalj fra den nærmeste øya på foregående bilde.

5

2.1.5.

Suldalslågen v/Garaneset 11 . april 1996.

Grusbanke på østsiden av Garaneset. Malingsstripa kan eventuelt påvise bevegelse ved senere
befaring.

2.1 .6.

Suldalslågen v/Garaneset 11. april 1996.

Detalj fra grusbanken.

6
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Figuroversikt Neset v/Mo
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000

2.1.7.

~LJldal"lågell

v/Neset vest 10r Mo 11. april -: 9Go .

Grus-/steinbanker snevrer inn elveløpet. Materialet er til dels svært grovt og må være avsatt under en
større flom.
7

2.1.8.

Suldalslågen v/Neset vest for Mo 11 . april 1996.

Ved høyere vannføring renner vannet over banken og avsetter sand der strømningsforholdene er
relativt rolige. Sanden er sannsynligvis påvirket av senere bølgeaktivitet av bølgeaktivitet. Legg merke
til vannlinjen i fjellet , som går i ett med den vegetasjonsfrie sonen på banken på motsatt side.

2.1.9 .

Suldalslågen v/Neset vest for Mo 11 . april 1996.

Innslag av finere materiale på lesiden av større stein. Detalj fra midten av banken.
8

Fig~rove~sikt JUVåSØkonomisk kartverk

Grunnlag :
Målestokk :

1 . 5000
.

~iguroversikt Kvam~~onomisk
kartverk
1 . 5000

Grunnlag :
Målestokk:

.
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2.1.10.

Suldalslågen v/Juvås 12. april 1996.

I juvet er elvegradienten og transportkapasiteten relativt høy. Materialet på elvebankene er stedvis
grovt.

2.1.11 .

Suldalslågen v/Juvås 12. april 1996.

Liten sandstrand ved kulp i juvet. Sanden er avsatt av elva og senere sortert/fordelt av bølger fra
stryket.
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2.1.12.

Suldalslågen v/Kvamen 12. april 1996.

Prøvetaging på elvebanke. Prøven tas i en forsenkning som går på tvers av bildet. Forsenkningen
skyldes at elva har hatt et overløp her ved høyere vannføring .

2.1 .13.

Suldalslågen v/Kvamen 12. april 1996.

Grus og steinbanke i elva ved Kvamen . Bredden er omtrent 2 meter.
Il
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Figuroversikt Kallhagebrauthø len
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000

2.1.14.
2.1.14.

Suldaslslågen v/Kallhagebrauthølen 12. april 1996.
Suldaslslågen v/Kallhagebrauthølen 12. april 1996.

Bildet er tatt i nedstrøms retning på nordsiden av elva. De høyestliggende delene av banken er delvis
gresskledd. Disse ligger sannsynligvis over elvas normalt høyeste vannstand . Se også figur 2.1.8.
12

Figuroversikt Førlandsneset

Grunnlag :
Målestokk:

2.1.15.

Økonomisk kartverk
1 : 5000

Suldalslågen v/Førlandsneset 20. mai 1994.
3

Grusbanke i Suldalslågen ved vannføring 50 m /s.
Foto A. Tvede
13

Figuroversikt Lunde bru
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000
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2.1.16.

Suldalslågen v/Gallandsuro 13. april 1996.

Bildet er tatt i oppstrøms retning på nordsiden av elva.

2.1 .17.

Suldalslågen v/Gallandsuro 13. april 1996.

Sand på lesiden av grovere materiale, detalj fra forrige bilde.
15

2.1.18.

Suldalslågen v/Lunde bru 13. april 1996.

Sand mellom blokker. Bildet er tatt nedstrøms Lunde bru . Sykkelhjul som målestokk.

2.1.19.

Suldalslågen v/Lunde bru 13. april 1996.

Suldalslågen sett oppstrøms fra Lunde bru .
16

2.2.

Hovedelvas bredder

Fotografiene dokumenterer erosjon, pålagring eller stabilitet langs elvebreddene i hovedløpet.

=A

Figuroversikt Juvås
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000

2.2.1.

Suldalslågen v/Juvås 12. april 1996.

Bilde av elvebredden rett oppstrøms juvet. Grove stedegne sedimenter preger lokaliteten.
17
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Figuroversikt Bakkahølen
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000

Fi g u rove rsi kt Sø restad
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000
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2.2.2.

Suldalslågen v/Bakkahølen 13. april 1996.

Elvebredden ved et mindre stryk av Bakkahølen . Materialet er dårlig sortert og inneholder store
mengder sand. Lokal erosjonsbasis er trolig senket i nyere tid på grunn av erosjon eller generelt
lavere vannstand i et bestemmende profil nedstrøms Bakkahølen. Tiltagende gressvekst på flata ved
elva indikerer også at midlere vannstand er senket.

2.2.3.

Suldalslågen v/Sørestad 13. april 1996.

Bildet viser elvebredden omtrent 100 m nedstrøms Sørestadbekkens utløp. Elveløpet er antagelig
senket ved denne lokaliteten. Det er en markert overgang mellom gammelt (tørt land) og nåværende
tverrprofil av elva. Nåværende tverrprofil har brattere kanter enn det eldre. Bredden er sandig og
virker sviktende når man går på den. (jfr. Bogen , Bønsnes, Benjaminsen 1997, side 50-51).
19

Jørn
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x

Figuroversikt Suldalsosen
Økonomisk kartverk
Grunnlag :
Målestokk:
1 : 5000

2.2.4.

Suldalslågen v/Suldalsosen juni 1994.

Som følge av senket og mer stabil vannstand i forbindelse med kraftutbyggingen er det gjennomført
nydyrking helt nede ved elva flere steder langs Suldalslågen.
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3.

SULDALSLÅGENS SIDEELVER

Nedstrøms Suldalsosen fører en rekke sideelver sedimenter ut i hovedvassdraget. De viktigste
delfeltene er kartlagt og fotografert i forbindelse med utarbeidelsen av rapport nr. 35,
lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen.
Generelt er tilførselen av suspensjonsmateriale størst fra feltene ved Grov og nedstrøms, da disse har
innslag av finere marine sedimenter. Større enkeltkilder for finstoff finnes ellers i en forvitringssone
ved Prestbekken og i morene ved Fossåna. Sistnevnte er også en ekstremkilde for grovere materiale
da morenematerialet her raser direkte ut i dreneringssystemet. Ellers er kilder for bunntransportert
materiale nært knyttet til elveleiene da dette er en forutsetning for å få ført materialet ut i hovedelva.
Flere av sideelvene har en relativt høy materialtransport, men på grunn av at sedimentene felles ut i
tjern/småvann og/eller myrområder før de når hovedelva, har de liten betydning for materialførselen i
Suldalslågen.
3.1.

Prestbekken

Figuroversikt Prestbekken
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000
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3.1.1.1 .

Prestbekkens nedbørfelt sett fra Sørestad 19. juli 1996.

Bildet viser ravinen ved Prestbekken. øverst i ravinen løsner ras fra forvitret fjell. Litt lenger ned
løsner det i rasjord (bredere, hvitt felt) . Flomskred fra ravinen har lagd en renne i terrenget og avsatt
en vifte nederst i dalsiden.

3.1.1.2. Prestbekkens nedbørfelt sett fra Stråpa 17. juli 1996.

22

Bildet viser nedre del av ravinen ved Prestbekken. I bakgrunnen sees tre løsningsfelt for ras i fjell
(markert med hvite piler) . Under disse går det skredspor som samles til høyre for ravinen . Herfra går
materialet videre ned mot høyre billedkant.
Midt i bildet gjør ravinen en knekk og forsvinner bak knausen og opp i søkket til venstre. Over
knekkpunktet er ravinens erosjonsområde . Deretter følger en rett strekning som er en nesten ren
transportstrekning under nåværende forhold . Litt nedenfor urene gjør den en sving mot høyre.
Nedenfor er løpet delvis fylt av langsgående tunger av avsatt materiale. Ved befaringen så vi spor
etter overløp til sidene ved høye vannføringer. Dette er ravinens avsetningsområde .
Terrenget nedenfor knekkpunktet bærer preg aven vifteform. Løsmassene kommer i hovedsak fra
rasmateriale og steinsprang fra ravinen og fjellet rundt. Nedenfor transportstrekningen er en slakere
vifteform med mer fluvialt preg som består av flomskredmateriale fra ravinen . De gresskledde
avsetningene i forgrunnen er glasifluviale.
Blokker som beveger seg ned ravinen i stor fart slynges ut av denne og avsettes i ura til høyre for
transportstrekningen . De største blokkene har lengst utløpsdistanse. De største kan nå helt ned til
gården Tjukkeng til høyre for bildet. Noen materiale rikosjerer i ravinekanten og avsettes som en voll
til venstre for løpet.
Det er ingen tegn til at flomskred har nådd helt ned til bekkeløpet i nyere tid. Noe sand og fin grus
føres videre ved høy vannføring (jfr. Bogen, Bønsnes, Benjaminsen 1997, side 12).
23

Figuroversikt Prestbekken
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000

3.1.1.4.

Prestbekken, ravine
16. juli 1996.

Bildet er tatt fra vestre kant omtrent
150 meter over "knekkpunktet".
Dette er iravinens erosjonsområde.
Det brune jordsmonnet er stedegent
mens det grovere materialet er
midlertidig avsatt i løpet.
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3.1.1.5.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine .

øverst starter ravinen i to separate løp, ett i rasjord og ett i fjell/grove løsmasser. Bildet viser det østre
løpet med forvitret fjell til høyre og løsmasser til venstre . Blokkene til venstre er utsatt for jordsig .
Materialet er trolig avsatt av fjellskred , eller det er korttransportert morene .

Fjellet der ravinen deler seg er sterkt oppsprukket. Dersom denne forhøyningen raser ut vil det
muliggjøre dypere erosjon ovenfor.

25

3.1 .1.7.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

Rett øst for ravinen ligger rasmateriale med til dels høy mektighet. Dette utgjør en stor potensiell
sedimentkilde .

3.1.1.8.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

Fjellet langs østre ravineløp er sterkt oppsprukket og forvitret og utgjør en betydelig sedimentkilde.
Bak personen i forgrunnen sees bakkanten av det vestre løpet.

26

Lokalitetsoversikt Prestbekken
Grunnlag:
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000
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3.1.1.9.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

Billedsekvens fra øverste del av ravinen . Fjellet er så sterkt forvitret at det delvis
er i sig (se fig . 3.1.1.12.). Legg merke til den nye forgreningen som er i utvikling
helt til høyre i sekvensen . Ved fortsatt erosjon vil denne kunne komme i kontakt
med rasavsetningen i høyre bakkant av sekvensen (se fig . 3.1.1.7.).

3.1.1.10.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine .

Bakkanten av det vestre løpet eroderer i rasjord. Fjellsiden i det østre løpet i bakgrunnen .

3.1.1.11 .

Prestbekken 16. juli 1996, ravine .

Løsmassene der det østre løpet starter er svært grove. Se også fig 3.1.1.5.
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3.1.1 .12.

Prestbekken , ravine
16. juli 1996.

Fjellet der østre løp starter er utsatt for sig .
Over det s-formede hullet er det dannet en
sprekk som er gjenfylt av forvitringsmateriale
Hullet er ca. 20-30 cm . i diameter. Vi ser at
s-formene ikke passer helt sammen . Blokken
til høyre ser også ut til å være skjøvet opp
relativt til den andre . Høyre blokk har trolig
beveget seg mot oss og til høyre.
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3.1 .1.14. Prestbekken , ravine
16. juli 1996.
Bilde tatt oppover ravinen . I de
øvre deler ser vestsiden ut til å
være mindre utsatt for erosjon enn
østsiden, d.v.s. denne siden .
Jordarten i skråningen i forgrunnen
er svært løs og raser ut ved den
minste berøring .

3.1.1.15.

Prestbekken , ravine ,
16. juli 1996.

Bunnen av ravinen sett nedstrøms
ca. 100 m over "knekkpunktet".
Skråningsprosesser fø rer materiale
ut iravineløpet.
31

Figuroversikt Prestbekken
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000

3.1.1.16.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

Nærbilde fra transportstrekningen.
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3.1 .1.17.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

På transportstrekningen foregår det vekselvis erosjon og avsetning. Materialet slynges ut i
yttersvingene (denne siden ). Det friske materialet i forgrunnen ligger ca. 3-4 m over bunnen av løpet.

3.1.1.18.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

Fra transportstrekningen . En del finmateriale er innblandet i det grove.

33

3.1 .1.19.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

En steinleve danner en voll til høyre i bildet.

3.1 .1.20.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine .

Flomskred fra ravinen legger materiale i hauger i løpet. Glasifluvialt materiale med aktive
skråningsprosesser i bakgrunnen, langs Prestbekkens øvre løp.
34

3.1.1 .21 .

Prestbekken 16. juli 1996, ravine .

Bildet er tatt litt lengre ned enn fig . 3.1 .1.20. Eldre oppkastet materiale i forgrunnen. Mangelen på
særlig nyere materiale i haugen tyder på at flomskredet har forandret løpet noe i senere tid .

3.1.1.22.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

Typisk "landskap" fra avsetningsområdet til ravinen .
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3.1.1.23 .

Prestbekken 16. juli 1996, ravine.

Bildet er tatt fra samme ståsted som fig . 3.1 .1.22 ., men oppover i løpet.

3.1.1.24.

Prestbekken 16. juli 1996, ravine .

Løpet går over en traktorveg som kommer inn fra høyre. Vegen er ikke erodert men nedsedimentert.
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·
. P tbekken
Figuroversikt res Økonomisk kartverk
Grunnlag :
1 : 5000
Målestokk:
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3.1.1.25 .

Prestbekken , ravine
16. juli 1996.

Ravineløpet ender i en flomskredvifte .

3.1 .1.26 .

Prestbekken 17. juli 1996, utløp ravine .

Rasavsetningene blir slakere mot dalbunnen og får mere preg av fluvial aktivitet . I skogbrynet sees to
eldre flomskredløp . Ravinen har trolig hatt utløp her tidligere. I dag ender den til høyre for bildet .
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3.1.1.27 .

Prestbekken 10. april 1996, ravine.

Flomskred fra ravinen ved Prestbekken .

3.1 .1.28.

Prestbekken 8. juni 96.

Tilsiget fra forvitringsravinen viser stor transport denne dagen.
I følge lokale kilder er Suspensjonstransporten i Prestbekken høyest i forbindelse med
flomskredaktivitet i ravinen . Dette stemmer godt over ens med målte verdier for 1996 (jfr. Bogen,
Bønsnes, Benjaminsen 1997, side 18-23). Bildet er tatt etter et flomskred tidligere på dagen.
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3 .1.1.29.

Prestbekken 8. juni 96 .

Tilsig fra forvitringsravinen . Noe av materialet avsettes her.

3.1.1.30 .

Prestbekken 8. juni 96.

Materialførende hovedløp og sideløp med lav suspensjonstransport.
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3.1.1.31 .

Prestbekken 16. juli 1996, vest av ravinen.

Eldre flomskredmateriale . Det forekommer flomskred flere steder i dalsida ned mot Prestbekken , men
det er ikke tegn til større permanente flomskredbaner andre steder enn ved forvitringsravinen.

3.1.1.32.

Prestbekken 16. juli 1996, vest av ravinen.

Forkastningssone i fjellet vest for ravinen. Fjellet er svært oppsprukket og utsatt for forvitring. Det er
flere svakhetssoner langs fjellsiden, men ingen ser ut til å være utsatt for like høy forvitring som i
ravinen. Fjellet består av sedimentære bergarter som er delvis metamorfisert i varierende grad. Noe
kalkinnhold gjør at forvitringen går lettere.
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3.1.1 .33 .

Prestbekken 16. juli 1996.

Dalsiden øst for ravinen .

3.1 .1.34.

Prestbekken 16. juli 1996.

Glacifluviale avsetninger ved foten av dalsiden.
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3.1.1.35.

Prestbekken 17. juli 1996.

Erosjonsspor i en traktorveg .

3.1.1 .36.

Prestbekken 8. juni 96.

Overflateavrenning. Vannet følger traktorsporene.
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3.1.1.37.

Prestbekken juni 1994.

Aktiv skråning ved Prestbekken . Bekken graver i skråningsfoten og forårsaker massebevegelse.

3.1.1.38.

Prestbekken 10.april 1996.

Samme motiv som over.
44

3.1.2.

Bekkeløpet

Figuroversikt Prestbekken . k kartverk
Grunnlag :
Økonomis
Målestokk :
1 : 5000
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Oppdyrket vifte avsatt av Prestbekken . Bekken er kanalisert forbi eldre kværnhus.

3.1 .2.2.

Prestbekken
10. april 1.996.

Grovere materiale i transport .
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3.1.2.3.

Prestbekken
juni 1994.

Skader i erosjonsvernet langs
Prestbekkens løp.

3.1.2.4 .

Prestbekken 10. april 1996.

Samme motiv som over.
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3.1.2.5.

Prestbekken
juni 1994.

Prestbekkens elveleie synes
å være i heving. Dette tyder
på økende materialtransport
i den senere tid .

3.1 .2.6.

Prestbekken 10. april 1996.

Materiale avsatt tidligere på året, trolig under snøsmeltingen .
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3.1.2.7.

Prestbekken
19. juli 1996.

Kulvert under riksvegen
oppstrøms Prestvika .

3.1.2.8.

Prestbekken 19. juli 1996.

Samme motiv som over.
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3.1 .2.9.

Prestbekken 8. juni 96.

NVE's malestasjon ved riksvegen . Q = 0.99 mOis .

3.1.2.10. Prestbekken 8. juni 96.
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3.1.3.

.

Utløpsvifta

·x·

Figuroversikt Prestbekken
Øk onomlsk
. kartverk
Grunnlag
M OI ..
a estokk :
1 : 5000

3.1 .3.1.

Prestbekken 13. april 1996.

Prestbekkens utløp i Prestvika.
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3.2.

,

,

Strå pa

.
••.'1. 1\

.. . .. .

Figuroversikt Stråpa
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000
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3.2.1 .

3.2.1.1 .

Sedimentkilder

Stråpa 17. juli 1996.

Utglidning i morene. Dalsiden over Berge ved Stråpa . Lokaliteten er ca. 250 m fra bekken som også
går gjennom ei ur før den når hovedelva. Sedimenttilførselen til vassdraget er derfor begrenset, men
suspendert materiale kan nå fram ved høy nedbør eller snøsmelting .

3.2.1.2.

Stråpa 17. juli 1996.

Aktiv skråning i glasifluvialt materiale ved Stråpa.
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3.2.2.

3.2 .2.1.

Bekkeløpet

Stråpa 17. juli 1996.

Omtrent 300 moppstrøms Berge forsvinner Stråpa under bakken i en steinrøys. Den kommer opp i
dagen igjen på bildet, ca. ; km. lenger ned. Det ligger noe frisk sand i bekkeløpet , men materiale over
ca. 2 mm . ser ut til å være filtrert vekk i ura.
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3.3.

Bjønndalsbekken

Figuroversikt Bjønndalsbekken
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000
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3.3 .1. Bjønndalsbekken 17 juli 1996.
Bjønndalsbekken eroderer i en tykk sedimentpakke ca. 175 m.o. h.

3.3.2. Bjønndalsbekken 17 juli 1996.
Bjønndalsbekken (ved fotografen) har skåret seg igjennom avsetningen som har betydelig mektighet.
Avsetningen er relativt flat på toppen og synes å ha en tilnærmet terrasseform. Stråpaåni har også
skåret seg igjennom avsetningen langs sitt løp. Sedimentene synes å ligge stabilt i dag og utgjør
derfor ingen spesielt stor materialkilde . Det pågår generell erosjon langs bekkeløp (forrige bilde) og i
forbindelse med beite og traktorveger (dette bildet) . Materialet virker ukonsolidert og lite sortert .
Sansynligvis er det vannbehandlet morenemateriale avsatt som en randavsetning eller utspylt og
avsatt langs kanten aven brearm i hoveddalen .
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FigU~erS~kt StråP~~~nomiSk
kartverk
1 . 5000

Grunnlag .
Målestokk :

.
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3.4.1.1.

Stråpaåni 17 juli 1996.

Ett av flere flomløp går over en vifteavsetning nedenfor Ajuvet .

3.4.1.2.

Stråpaåni 17 juli 1996.

Materiale avsatt av flomløpet på forrige bilde.
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3.4.2 .

3.4.2.1.

Elveløpet

Stråpaåni 17 juli 1996.

Ajuvet er trolig utgravd under isavsmeltningen og er opphavet til mesteparten av vifta nedenfor.

3.4.2.2.

Stråpaåni 17 juli 1996.

Her har Stråpaåni avsatt en voll av blokk og stein som demmer opp en liten kulp.
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3.4.2.3.

Stråpaåni 17 juli 1996.

Stråpaåni går gjennom et felt med rasmateriale blandet med grovere elvetransportert i en vifte
nedenfor Åjuvet . Det foregår forflytning av til dels svært store kornstørrelser i løpet under flom. Legg
merke til avskallingen på blokken midt i løpet nederst i stryket . Flombekker fører stein og finere
materiale ut i hovedløpet (se bilde 3 .4.1.1. og 3.4.1.2.).
~

Figuroversikt Stråpaåni
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000

60

3.4 .2.4.

Stråpaåni 17 juli 1996.

Stråpaånis løp gjennom en terrasseform Ufr. bilde 3.3.2.). Løpet er besatt med blokk i bunn og langs
kantene , og det synes å være lite eller ingen erosjon . Det er tydelig transport av stein i løpet. Denne
er lysere og mindre begrodd enn blokkene som ligger relativ1 i ro.

3.4.2 .5.

Stråpaåni 7 juni 1996.

Bildet er tatt oppstrøms ca . 200 m fra utløpet. Bonden har gravd opp en voll for å beskytte jorda mot
erosjon.
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3.4.2.6.

Stråpaåni7juni1996.

Elva sett nedstrøms fra samme sted.

3.4.2.7.

Stråpaåni 7 juni 1996.

Elva sett opstrøms litt lengre ned.
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Stråpaåni 7 juni 1996.

3.4.2.8.

Nederste del av Stråpaåni. Den relativt høye gradienten medvirker at finere materiale spyles ut i
hovedelva.

3.4.3.

Utløpsvifta
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Figuroversikt Stråpaåni
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000
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3.4.3.1.

Stråpaåni 12 april 1996.

Nederste delen av Stråpaåni , sett oppstrøms ved lav vannstand .

3.4.3.2 .

Stråpaåni 12 april 1996.

Flomoverløp fra Stråpaåni.
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3.4.3.3 .

Stråpaåni 7 juni 1996.

Der flomoverløpet fra forrige bilde skiller lag med hovedelva.
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3.5.

Sørestad

Figuroversikt Sørestad
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000
3.5.1.

3.5.1.1.

Sedimentkilder

Sørestad 20. juli 1996.

Erosjonssår som følge av grøfting. Mangel på grovere materiale gjør at ingen erosjonshud oppstår og
erosjonen vil fortsette .
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3.5.2.

3.5.2 .1.

Bekkeløpet

Sørestad 20. juli 1996.

Sørestadbekkens løp gjennom landbruksmarka er steinsatt og relativt erosjonsbestandig .

3.5 .3.

3.5.3.1.

Utløpsvifta

. Sørestad 13. april 1996.

Sørestadbekkens utløp i Suldalslågen.
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3.6.

Tjøstheimsåna

68
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---------------------------

3.6.1.

3.6.1.1.

Sedimentkilder

Tjøstheim 20. juli 1996.

Utrasning i glasifluviale masser ved Tjøstheim . Utrasningen er trolig initiert av menneskelig aktivitet.
På grunn av avstanden til elva er denne kilden uten særlig betydning for vassdraget.

3.6 .1.2.

Tjøstheim 20. juli 1996.

Mindre utrasning ved Tjøstheimåni.
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3.6.1.3.

Tjøstheim 20 juli 1996.

Elva graver i tidligere avsatte elvesedimenter. Lokal erosjonsbasis ser ut til å være noe senket .

3.6.2.

3.6.2.1.

Elveløpet

Tjøstheim 20 juli 1996.

Tjøstheimsåni ser ut til å føre noe grus. Her ligger en liten banke i innersvingen. I yttersving er grusen
noe grovere og begrodd. Den sandholdige jordarten er eksponert for utvasking der kyra kommer ned
for å drikke (til venstre i bildet).
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3.6.3.

3.6 .3.1.

Utlø psvifta

Tjøstheim 13 april 1996.

Tjøstånis utløp i Suldalslågen.

3.6.3.2.

Tjøstheim
13 april 1996 . .

Sand i le av større stein, avsatt
av Tjøståni.
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3.7.

Steinsåna
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Figuroversikt Steinsåna
.
k
Grunn Iag ·.
ØkonomIsk kartver
Målestokk:
1 : 5000
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3.7.1. Steinsåna 18. juli 1996.
Aktiv skråning i bakkant av bakkeplanert jorde øst for Steinsåna. Sedimentene er glasifluviale. På
grunn av avstanden til elva er materialtilførselen begrenset.

3.7.2. Steinsåna 18. juli 1996.
Bakkeplanert jorde.

3.7.3. Steinsåna 18. juli 1996.
Erosjon etter tråkk fra beitedyr.
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3.7.4. Steinsåna 18. juli 1996.
Sidebekk til Steinsåna. Bekken eroderer i kantene .

75

3.8.

Ved Gallandsuro

Feltet ligger på nordsiden av Gallandsuro og har et areal på ca. 0,17 km 2 . Langs riksvegen , på
oppsiden av denne , er et tidligere grustak/bakkeplaneringsfelt som dominerer sedimenttilførselen fra
feltet .

Lokalitetsoversikt Gallandsuro
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
1 : 5000
Målestokk :
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3.8.1.

Sedimentkilder

3.8.1.1 ,
Sidebekk
ved Ritland / Gallandsuro
20 juli 1996.
Senkning av lokal
erosjonsbasis fører til
erosjon i bakkant av
masseuttaket.

3.8.1.2.

Sidebekk ved Ritland / Gallandsuro 20 juli 1996.

Beplantning gjør at området trolig vil stabilisere seg etter en tid .
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3.8.2.

3.8.2.1.

Flomløp

Sidebekk ved Ritland / Galiandsuro 20 juli 1996.

Bekken nedstrøms riksvegen og bakkeplaneringsfeltet. Bekken er tørr store deler av året.

3.8.2 .2.

Sidebekk ved Ritland / Galiandsuro 20 juli 1996.

Bekkens løp går i bakkant av et bakkeplaneringsfeltlgrustak. Skråningen til høyre er kunstig .
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3.8 .3.

3.8.3.1.

Utløpsvifta

Sidebekk ved Ritland / Gallandsuro 20 juli 1996.

Sand avsatt i en bakevje oppstrøms bekkeosen . Bekken renner ut ved skogkanten til høyre.
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3.9.

Galland

80

Galland
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Figuroversikt Galland
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000

3.9 .1. Galland 18. juli 1996.
Erosjonssår ved Galland. Sedimentene er relativt godt sortert glasifluvial sand (se bilde 3.9 .3.).
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3.9.2. Galland 18. juli 1996.
Erosjonssår ved Galiand. Beitende kyr kan være en medvirkende årsak til prosessene som finner
sted.

3.9.3. Galland 18. juli 1996.
Toppsjiktet av avsetningen ved bilde 3.9.1 .. Materialet virker godt konsolidert eller overkonsolidert.
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3.10.

Mosåna.
'\ ær\\ei ms\\ø\el\

Fig. 3.10.3.1 .
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3.10.1.

3.10.1.1.

Sedimentkilder.

Mosåna 20. juli 1996.

Hogstflate vest for Mosåna. Snauhogsten kan øke vannets erosivitet noe. Skjæringer og grøfting i
forbindelse med skogsveger har imidlertid større effekt .

3.10.1.2.

Mosåna 20 . juli 1996.

Skogsområde ved Mosåna. I naturlig skogsterreng har løpserosjon størst betydning for
sedimenttilførselen . Ras kan imidlertid forårsake betydelig erosjon. I skråningen til høyre er det
vesentlig rasjord , men det er ingen åpne sår der i dag.
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3.10.1.3.

Mosåna 20. juli 1996, østlig sidebekk.

Jordsig og andre skråningsprosesser kombinert med bekkeerosjon i yttersving .

3.10.1.4.

Mosåna 20 . juli 1996, østlig sidebekk.

Sandtipper ved en sementfabrikk. Bekken renner i skogen rett til venstre for billed kanten. I følge
lokale kilder tilføres elva mye materiale i fra tippene .

3.10.1.5.

Mosåna 20 . juli 1996, østlig sidebekk.

Sementfabrikken.
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3.10.2.

3.10.2.1.

Elveløpet.

Mosåna 20. juli 1996, østlig sidebekk.

Ansamling av sand og grus i en sidebekk. Fra bekken som renner forbi Nærheim og Bergjord.

3.10.2.2.

Mosana 20. juli 1996, østlig sidebekk.

Bekken drenerer et større område med sandrike glasifluviale/fluviale avsetninger. Flere
erosjonsprosesser er aktive. Legg merke til erosjonssåret midt i bildet.
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3.10.2.3.

Mosåna 20. juli 1996, østlig sidebekk.

Erosjonssår i fluviale sedimenter. Sand , finstoff og humus er vasket ut og ført vekk i suspensjon.
Bunnen har senket seg og en kulp har oppstått. Muligheten for videre tilbakeskridende erosjon er
åpenbar. Etter hvert vil forsenkningen fylles med grovere sedimenter. Over tid vil det skje en
ombytting av sedimentene i overflata til det er oppstått et tykt erosjonsbestandig lag. I bakkant av
bildet sees en skråning som undergraves av bekkens yttersving .

3.10.2.4.

Mosåna 20. juli 1996, østlig sidebekk.

Erosjonssår langs steinsatt bekkeløp.
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3.10.2.5.

Mosåna 20. juli 1996, sideelva Kveisåno.

En av Mossånas sideelver, Kveisåno, eroderer i morene. Elva ser ut til å føre større mengder stein og
blokk i flomperioder.

3.10.2.6.

Mosåna 20. juli 1996, sideelva Kveisingsåno.

De store blokkene midt i løpet antas å være i bevegelse.
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3.10.3.

Utløpsvifta.

3.10.3.1 . Mosåna 12. april 1996.
Mosånas utløp i Suldalslågen.
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3.11.

Herabakka

Figuroversikt Herabakka
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000

3.11.1.

Herabakka 20 juni 1996, østre ravine .

Fra en ravine i glasifluvialt materiale ved Herabakka. Skråningen har rast ut som følge av
undergraving. Flomløpet er senere steinsatt.
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3.11.2.

Herabakka 20 juni 1996, østre ravine.

Flomløpet har lagt opp en liten vifte ved utløpet av ravinen .

3.11.3.

Herabakka 20 juni 1996, vestre ravine.

Flomløpet midt i bildet fortsetter i skyggen under trærne til høyre. Nedre del av ravinen virker stabil,
uten synlige tegn på erosjon.
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3.11.4.

Herabakka 20 juni 1996, vestre ravine.

Detalj fra flomløpet ovenfor fig. 3.11 .3 .. Større stein er noe begrodd og ligger relativt i ro.

3.11.5.

Herabakka 20 juni 1996, vestre ravine.

Flomløpet passerer en aktiv skråning . Godt rundet, sortert glasifluvialt materiale ruller ned skråningen
og ut i løpet. Avsetningens høye permeabilitet gjør at fluviale-/porevannsprosesser gjør seg lite
gjeldende. Vedvarende aktivitet i skråningen betinger derfor at flomløpet graver i foten av skråningen.
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3.11.6.

Herabakka 20 juni 1996, vestre ravine.

Bildet viser en fri skråning oppstått som følge av grusuttak/bakkeplanering. I forgrunnen havner
steinsprut fra vegen rett i flomløpet.

3.11 .7.

Herabakkalio 20 juni 1996.

Hogstfelt i Herabakkalio. Feltet dreneres av flomløpet på foregående bilder.
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3.12.

Fossåno

3.12.1.

Sedimentkilder
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3.12.1.1.

Fossåno
19. juli 1996.

Fra terrenget bak (sør for)
Løberget ved Fossåno. Ved
snøsmeltning og høy
nedbørintensitet samles
overflatevannet i dalbunnen.
Her har dette dannet et mindre
erosjonsspor.

3.12.1.2.

Fossåno 19. juli 1996.

Flomskade i terrenget ved Fossåno. Skaden er trolig oppstått som følge av endret dreneringsmønster
i forbindelse med traktorvegen i bakrunnen.

95

3.12 .1.3.

Fossåno 19. juli 1996.

Traktorvegskjæring i morene .

3.12 .1.4.

Fossåno 19. juli 1996,

Utrast morenemateriale i Fossånos nedbørfelt. Det opprinnelige materialet er usortert og inneholder
betydelige mengder materiale under 63 mikron . Morenen er svært godt konsolidert , en prøve som ble
tatt måtte hamres løs. Dette er typisk for bunnmorene. Videre er morenen hvit uten tegn til kjemisk
utfelling og organisk innhold. På toppen , over morenen , ligger et ca. 20 til 40 cm . tykt lag med en
løsere , brunfarget jordart. Dette er trolig en blanding av materiale avsatt ved skråningsprosesser,
ablasjonsmorene og forvitret bunnmorene. Brunfargen kommer av utfelte mineraler (først og fremst
jern) og noe organisk innhold.
Bildet er tatt i de nedre deler aven rasravine som løper ut i Laskaråno, en sideelv til Fossåno.
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3.12.1.5.

Fossåno 19. juli 1996.

Fra ravinen ved Fossåno . Ravinen er omtrent 8-10 m bred, 2-3 m dyp og 250 m lang. Den følger et
eldre bekkefar og er mest sansynlig initiert ved bekkeerosjon i et tidligere hogstfelt. Flere steder har
ravinen erodert seg ned til fjell, en eventuell utvidelse av rassåret må derfor først og fremst skje til
siden og bakover. Det er ikke tegn til større avsetninger langs ravinen. Massene føres ut i Laskaråno
og føres videre med denne.

3.12.1 .6.

Fossåno 19. juli 1996.

Bilde tatt ca. midtveis oppe i ravinen . Legg merke til trærne som er blåst over ende av et ras.
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3.12.1.7.

Fossåno 19. juli 1996.

Bakkanten av ravinen . Bildet viser der bekkeløpet går over i en ravineform . Bakenfor dette punktet er
terrengets gradient noe mindre enn nedenfor. Ravinens bakkant er imidlertid så bratt at videre
tilbakeskridende erosjon er sannsynlig. I venstre forkant sees stedegen, hardpakket bunnmorene . Til
høyre er en løsere, brun jordart som ligger oppå bunnmorenen. Denne kan delvis bestå av morene
som er forvitret ved frostsprengning , organiske prosesser (rotsetting etc.) , og kjemisk utfelling, samt
eventuelt oppbløtning som følge av høyt hydrostatisk poretrykk og svelling av leire og organiske
bestanddeler.

3.12.1 .8.

Fossåno 19. juli 1996.

Detalj fra fig. 3.12.1.7 .
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3.12.1.9.

Fossåno 19. juli 1996.

østre ravinekant i øverste del av ravinen. Bunnmorenen virker svært stabil. Den er hardpakket og de
grovere partiklene gir høy skjærfasthet. Den høye og bratte kanten gir imidlertid høye
skjærspenninger i bunnen av skråningen . Det bratte terrenget og lav hydraulisk ledningsevne som
følge av dårlig sortering, høyt finstoffinhold og høy pakningsgrad gjør at det kan oppstå et relativt høyt
hydraulisk poretrykk i sedimentene ved fuktige forhold . Dette vil redusere skjærfastheten slik at et
brudd kan oppstå. Skråningen er også eksponert for frostprosesser og utvasking under regnskyll.

3.12 .1.10.

Fossåno 19. juli 1996.

Ravinen der den løper ut i Laskaråno.
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Figuroversikt Fossåno
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000

Fra nedslagsfeltet mellom Kvæstad og Foss, 19. juli 1996.

Et bekkefar i dalbunnen. Den steindekte skogbunnen gir effektivt erosjonsvern . Fra nedslagsfeltet
mellom Foss og Kvæstad. Omtrent slik kan terrenget ved ravinen ved Fossåno ha sett ut tidligere .
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3.12.2.1 .

Fossåno 19. juli 1996.

Ved høy vannføring er grovere materiale er lagt opp i en voll nedenfor denne lille fossen. Mesteparten
av materialet under blokkstørrelse er utvasket ved utløpet av kulpen . Legg merke til at dagens
vannføring ikke er høy nok til å flytte materialet nermest berget ved utløpet. Bildet er fra Fossåno ca .
800 m fra utløpet.

3.12.2.2.

Fossåno 19. juli 1996,

Sandbanke i Fossåna.
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3.12.2.3.

Fossåno 19. juli 1996.

Fossånos nedre løp .

3.12.2.4.

Fossåno 8. juni 1996.

Fossånos nedre løp under flom .
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3.12.2.5 .

Fossåno 19. juli 1996.

Flomløp på Fossånos elveslette .

3.12.3.

Utløpsvifta
·~c~· ~

Fig. 3.12.3.4.

R isø y

Fig. 3.12.3.3 .
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. Figuroversikt Fossåno
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000
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3.12 .3.1.

Fossåno12 . april 1996.

Flomløp på Fossånos elveslette .

3.12.3.2.

Fossåno 12. april 1996.

Tunge av stein/grov grus avsatt av Fossåno .
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3.12.3.3.

Fossåno 12. april 1996.

Fossånas utløp i Suldalslågen . O

3.12.3.4.

= 0.35 m /s, O ,avIka = 13,5 m /s.
3

,ossåna

3

Fossåno 8. juni 1996.

Fossånas utløp i Suldalslågen.

O ,ossåna

= 12.24 m3/s, O ,avIka = 219,4 m3/s.
106

Kvamsåna

Figurovers~kt Kvam~~onomisk kartverk

Grunnlag .
Målestokk :

1 . 5000
.

Kvamen 20. juli 1996.
godt rundet til kantrundet.
3.13.1.
merke til grusen som her er
Utløpet av bekken ve d Kvammen. Legg
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3.13.2.

Kvamen 20. juli 1996.

Samme bekk ved foten av dalsida. Her er materialet kantet eller kantslitt.

3.13.3.

Kvamen 20. juli 1996.

Nyanlagt veg ved Kvamen. Anlegsvirksomhet kan føre til stor tilførsel av materiale til
dreneringssystemet. Mesteparten av det rundete materialet ved utløpet av bekken er trolig tilfctrt som
følge av bakkeplanering og nybygg i et felt med glasifluviale avsetninger rett vest for utløpet.
108
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3.14.1.

Hiimsåna 26 . september 1996.

Foto S. Husebye.

3.14.2.

Hiimsåna 26 . september 1996.

Kornstørrelser som føres av Hiimsåna. Materialet på bildene domineres av grov grus og stein . Finere
fraksjoner er ført videre med vannet.
Foto S. Husebye.
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3.14.3.

Hiimsåna 26. september 1996.

Sedimenter avsatt i dammen oppstrøms riksvegen. Ved høy vannføring vil noe materiale kunne
spyles over damkronen i forgrunnen.
Foto S. Husebye.

III

3.14.4.

Hiimsåna 26 . september 1996.

Detalj fra forrige bilde.
Foto S. Husebye.

3.14.5.

Hiimsåna 26. september 1996.

Detalj fra forrige bilde.
Foto S. Husebye.
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3.15.

Grovbekken

3.15 .1.

Sedimentkilder
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3.15.1.1.

Grov 19. juli 1996.

Landbruksareal langs Grovbekken oppstrøms brua. Kutråkket i skråningen til høyre kan gi opphav til
noe suspensjonstransport . Sedimentene er marine og det er tegn til ravinering til venstre i bildet.
Bekken renner i buskaset som strekker seg fra høyre billedkant.

3.15.1.2.

Grov 19. juli 1996.

Jordbrukslandskap ved Grov. De horisontale valkene i søkket til venstre indikerer jordsig. Kutråkk er
med på å dele opp gressets rotsystem, noe som gjør skråningsprosessene mer aktive .

3.15.1 .3.

Grov 19. juli 1996.

Aktiv skråning/traktorvegskjæring. Sedimentene er løse og dårlig sortert. Lokaliteten er nederst i en
botn og sedimentene er trolig en lokal israndavsetning .

3.15.1.4.

Grov 19. juli 1996.

Lenger opp i botnen består jordsmonnet av et relativt tynt morenedekke. Grøfting og
traktorvegbygging i forbindelse med skogbruk gjør vannets arbeid lettere.
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3.15.1.5.

Grov 19. juli 1996.

Aktiv skråning i glasimarine sedimenter.

3.15.1 .6.

Grov 19. juli 1996.

Utrasning langs grøft/flomløp sørøst for Grov.
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3.15.1.7.

Grov 19. juli 1996, sidebekk sør for gården.

Erosjon ved grunnvannsutsig til side for bekken. Kantene langs dette myrsiget raser etter hvert ut slik
at erosjonssåret utvides. Dette kan utvikle seg til en ravine . På lignende måte undergraver
hovedbekken breddene slik at disse siger ut.

3.15.1.8.

Grov 19. juli 1996, sidebekk sør for gården .

Undergraving av sidekantene gir høy sedimenttilførsel. Overde marine sedimentene er det et tynt lag
av fluvial/glasifluvial grus som p.g.a. den lette erosjonsprosessen gir opphav til relativt stor
bunntransport.
11 8

3.15.1.9.

Grov 19. juli 1996, sidebekk sør for gården .

Marine lag overdekt av fluviale eller glasifluviale sedimenter.

=A

62

Figuroversikt Grov
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000
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3.15.2.1.

Grov juni 1994.

Grovbekkens elveslette sett nedstrøms fra vegen.

3.15.2.2.

Grov 19. juli 1996.

Grovbekken. Bildet er tatt nedstrøms fra brua over bekken . Legg merke til bankedannelsen av grus.
Det er noe utglidning langs jordekanten. Jfr. forrige bilde.
120

3.15.2.3.

Grov juni 1994.

Grovbekken . Bildet er tatt
oppstrøms fra brua.

3.15 .2.4.

Grov 19. juli 1996.

Samme motiv som forrige bilde,
tatt to år senere .
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3.15.2.5.

Grov 18. juli 1996.

Grovbekken sett nedstrøms mot broa.

3.15.2.6.

Grov 19. juli 1996.

Bekkemøte. Bekken til venstre kommer fra den nordlige delen av nedbørfeltet, mens bekken til høyre
kommer fra sør. Sidebekkene fører små grusvifter ut i hovedbekken . Det tyder på relativt høy
sedimenttilførsel fra disse. Jfr. neste bilde.
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3.15 .2.7.

Grov 19. juli 1996.

Nytt bekkemøte oppstrøms det forrige. Bekken fra sør kommer inn fra høyre. Materialet i denne er
mindre begrodd enn i bekken til venstre , noe som tyder på at den har relativt høy bunntransport .

. .. .. .

Figuroversikt Grov
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000
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3.15.2.8.

Grov 19. juli 1996, sidebekk sør for gården.

Legg merke til trærne som er i ferd med å velte p.g.a. erosjon av skråningsfoten.

3.15.2.9.

Grov 19. juli 1996, sidebekk sør for gården .

Grusbanke i bekkeløpet.
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3.15.2.10.

Grov 19. juli 1996, sidebekk sør for gården .

En fjellterskel danner lokal erosjonsbasis. Det er mulig at bekken kan grave dypere til side for denne
(høyre billedkant).

3.15 .2.11. Grov 19. juli 1996,
sidebekk sør for gården .
Grusbanker nedstrøms fjellterskelen
Bekken har en betydelig høyere
gradient i dette området.
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3.15.3.

Utløpet

Figuroversikt Grov
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk:
1 : 5000

3.15.3.1. Grov 11 april 1996.
Grovbekkens samløp med Suldalslågen. Det meste av bunntransporten fra Grovbekken sedimenteres
i en kulp til høyre for bildet.
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3.16.

Kvednabekken
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Figuroversikt Kvednabekken
Grunnlag :
Økonomisk kartverk
Målestokk :
1 : 5000
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3.16.1.

3.16.1.1.

Sedimentkilder

Hanakam juni 1994.

Utsyn over deler av Kvednabekkens nedbørfelt.

3.16.1.2.

Hanakam 19. juli 1996.

Bakkeplanerte jorder ved Hanakam. Det hvite feltet i berget bak den nypløyde åkeren viser den
tidligere topografien .
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3.16.1.3.

Hanakam 19. juli 1996.

Jordsigsvalker i skråningen mot Suldalslågen , nedenfor Hanakam.

3.16.2.

3.16.2.1 .

Bekkeløpet

Hanakam juni 1994.

Kvednabekken. Bunnen slemmes ned av finstoff fra suspensjonstransporten.
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3.16 .2.2.

Kvednabekken 12. april 1996.

Kvednabekken med Suldalslågen i bakgrunnen.

3.16.3.

3.16.3.1.

Utløpet.

Kvednabekken 12. april 1996.

Kvednabekkens utløp.
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3.17.

Fossedalsbekken
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3.17.1.

3.17.1.1 .

Sedimentkilder

Fossedalsbekken 19. juli 1996.

Traktorvegskjæring i marine avsetni nger.

3.17.1 .2.

Fossedalsbekken 19. juli 1996.

Nyanlagt traktorveg i Fossedalsbekkens nedbørfelt. Sedimenter som normalt er stabile eksponeres for
erosjon .
132

3.17.1.3.

Fossedalsbekken 19. juli 1996.

Jfr. forrige bilde.

3.17.1.4.
juni 1994.

Fossedalsbekken

Dreneringsgrøft langs
Fossedalsbekken. Vannet er
blakket av partikler, trolig i
hovedsak fra skjæringer
lenger opp.
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3.17.2.

3.17.2.1.

Utløpsvifta

Fossedalsbekken 12. april 1996.

Sand mellom steinene. Utløpet av Fossedalsbekken .
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3.18.

Ved Mo

Hedland

Figuroversikt Mo
Grunnlag:
Målestokk :

3.18.1 .

Økonomisk kartverk
1 : 5000

Mo 18. juni 1996.

Aktiv skråning i marine sedimenter ved Mo.
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3.19.

Eisvika
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3.19 .1.

3.19.1.1.

Sedimentkilder

Eisvika 18. juli 1996.

Ravinedannelse ved Træet. Det er mektige sedimenter i området. Avsetningen består aven blanding
av marine og glasifluviale sedimenter.

3.19.1 .2.

Eisvika 18. juli 1996.

Ravinedannelse ved Træet.
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3.19.1.3.

Eisvika 18. juli 1996.

Aktiv skråning ved bredden av hovedelva.

3.19.1.4.

Eisvika 18. juli 1996.

Samme skråning som på forrige bilde.
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3.19.1 .5.

Eisvika 18. juli 1996.

Ravinert landskap ved Træet.

3.19.1 .6.

Eisvika 18. juli 1996.

Ravine ved Træet. Enga ligger brakk. Det kan virke som om tett, lav vegetasjon er mer hemmende for
ravinedannelse enn skog.
139

3.19.1.7.

Eisvika 18. juli 1996.

Landskapet innenfor Eisvika. Sedimentene er marine . Enga ser ut ti l å ha lagt brakk en tid og det er
lite erosjon . Det er litt langs bekken (skjult av skog) , og noen få små aktive skråninger.

3.19.1.8 .

Eisvika 18. juli 1996.

Aktiv skråning innenfor Eisvika.
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3.19.2.

3.19.2.1.

Bekkeløp

Eisvika 18. juli 1996, vestre bekk.

Bekken i Eisvika sett oppstrøms. Eventuelle sandkorn blir liggene i kulpen nedenfor berget.

3.19.2.2.

Eisvika 18. juli 1996, vestre bekk.

Bekkedelta i Eisvika . Bekken renner svært rolig, og kun de fineste partiklene vil nå hovedelva.
141

3.19.2.3.

Eisvika 18. juli 1996, østre bekk.

Denne bekken renner forbi Stegåsen og ut i Eisvika nedenfor Træet (se neste bilde) . Her er det tegn
på bunntransport i løpet. Det meste materialet blir trolig avsatt lokalt i Eisvika.

3.19.2.4.

Eisvika 18. juli 1996, østre bekk.

Bekkeos i Eisvika Ufr. forrige bilde) .
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3.20.

Jiskedalsbekken

l-D

3.20.1.

3.20.1.1.

Sedimentkilder

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Grunnvannserasjon i marine avsetninger fører materiale ut i bekken.

3.20.1.2 .

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Bakkeplanering i Jiskedalsbekkens nedbørfelt. Marint materiale er skavet av toppene og spredt utover
et større areal for å utvide landbruksarealet.
144

3.20.1 .3.

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Bakkeplaneringsområdet.

3.20 .1.4.

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Skjæring i marin avsetning i bakkant av bakkeplaneringsfeltet.
145

3.20 .2.

3.20.2.1.

Bekkeløp

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Jiskedalsbekken går gjennom områder med marine sedimenter som gir opphav til en relativt høy
suspensjonstransport. Bekken fører også med seg en del grus fra moreneområder høyere opp.

3.20.2.2 .

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Et større nylig bakkeplanert felt fører til gjenslamming og aggraderende forhold i bekken nedenfor.
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3.20.3.

Utlø pet
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3.20 .3.2.

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Jiskedalsbekkens utløp i Gåsvika.

3.20.3.3 .

Jiskedalsbekken 18. juli 1996.

Jiskedalsbekkens høye suspensjonstransport fører til nedslamming i Gåsvika.
148

4"

REFERANSER

Bogen, J " Ottesen" R T" 1995 Suldalslågens sedimentkilder Rapp" 2 1995, hydro avd. NVE, 19s.
Bogen, J, Bønsnes" T E, Benjaminsen, H 1997. Suldalslågen, sedimentkilder og sedimenttransport.
Rapport nr 35, Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase Il. 67s
Smith-Meyer, S, Bønsnes, T E 1996 Erosjonsutsatte områder langs Sogna Gardermoen
Fotoregistrenng 20.-22. nov 1995 Rapp 2 i 996, hydr. avd NVE, 89s.

l-V)

enne serien utgis av Norges vassdrags - og energiverk (NVE)
dresse : Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
1998 ER FØLGENDE RAPPORTER UTGITT:

r

1

Oslo Energi Konsult : Sluttbrukertiltak og lokal krattsystemplanlegging. (55 s .)

r

2 Halfdan Benjam insen, Jim Bogen , Truls Erik Bønsnes :
Suldalslågens sedimentkilder. Fotoregistrering 1997 (149 s.)

