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FORORD
I forbindelse med Mre

og Romsdal kraftselskaps planer om A ske

konsesjon for kraftutbygging i Raumas nedbrfelt,

har Vassdrags-

forsk hatt i oppdrag å vurdere geofaglige og landskapsmessige
interesser og eventuelle konsekvenser.
Rauma er ogsa tidligere vurdert i kraftutbyggingssammenheng.
Ettersom det således allerede finnes dokumentasjon av faglige
interesser knyttet til vassdraget, er dette sett i sammenheng med
dagens planer om kraftutbygging.
Vermedalen hvor flgende

Det er arrangert en befaring til

personer deltok: T. Gjermundsen fra Øde-

gaard & GrØner, R. Dahl fra Geologisk institutt ved NTH, H. Toftdahl fra Vassdragsforsk (friluftslivsutreder), P.E. Faugli, idag
NVE-Vassdragsdirektoratet, tidligere Vassdragsforsk med bl.a. ansvar for Raumasaken og O.E. Sjulsen fra Vassdragsforsk.
Som vedlegg flger

rapport om kvartærgeologiske og geomorfologiske

interesser innen Raumas nedbrfelt.

Til denne rapporten flger

eget kvartærgeologisk kart i målestokk 1:80 000.

Både rapporten

og kartet er utarbeidet av J.L. Sollid og K. Kristiansen ved Geografisk institutt, Universitetet i Oslo.
Kap. 5.2. om de hydrologiske forholdene og store deler av kap. 5.7
om de fluvialgeomorfologiske forholdene er hentet fra Nordseth
(1984).

Beskrivelsen av landskapskarakter for de enkelte delom-

råder, kap. 6.4, bygger i vesentlig grad på materiale fra Aalvik &
Berge (1976).

Alle utgifter vedrørende rapporten er bekostet av Mre
kraftselskap.

og Romsdal

INNHOLD
1.

INNLEDNING

1 .1.
1.

2.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geofag

og landskap

Vurdering

1

. . .. . .. . . . . ... . . . . . .. . . . ... . . . .

1

.. . . .. .. . . . .. . .. .. . .... . . . . .. .. . . . . . . . . .

3

1. 2.1.

Verdivurdering

. .. .. . . . ... . .. . . .. . .. . . . . . ..

1.2.2.

Konsekvensvurdering

og avbbtende

tiltak

...

3
4

BELIGGENHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3 . INNGREP I RAUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

4.

9

5.

6.

KRAFTUTBYGGINGSPLANER
4.1.

Tidligere

4.2.

Dagens

planer

9

hovedalternativ

GEOFAGLIG BESKRIVELSE

- alt.

F

9

AV RAUMAS NEDBØRFELT

12

5.1.

Klimatiske

forhold

12

5.2.

Hydrologiske

5. 3.

Berggrunnsgeologi

5.4.

Geomorfologi

5.5.

Kvartargeologi

5.6.

Skråningsgeomorfologi

22

5.7.

Fluvialgeomorfologi

23

forhold

12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

- storformer

- dalmnster

20

28

..................................

6.1.

Regiontilhprighet................................

6. 2.

Naturgrunnlag

6.4.

16

- lsmasser.......................

LANDSKAPSBESKRIVELSE

6. 3.

...........

28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6.2.1.

Geofaglige

komponenter

6.2.2.

Vegetasjonsforhold

28
29

Kul turelementer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6.3.1.

Jordbruk

og skogbruk

31

6.3.2.

Veier

og

jernbaner

31

6.3.3.

Andre

kulturelementer

Landskapets
delområder

visuelle

karakter

32

-

- landskapstyper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6.4.1.

Nedre

deler

6.4.2.

vre

6. 4. 3.

Vermedalen

deler

av

Romsdalen

av Romsdalen

- opp

til

Verma

..

34
35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6.4.4.

Brstdalen

6.4.5.

Ulvdalen

6.4.6. Alpint
6.4.7.

opp

8.

9 .

Verdier

7.2.

Enkeltlokaliteter

7. 3.

Landskapsverdier

knyttet

av

geofaglig

38

verdi

39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en utbygging

etter

8.2.

Konsekvenser

for

geofaglige

8.3.

Konsekvenser

for

landskapsbildet

8.4. Konsekvenser

for

Rauma

VEDLEGG

38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Vannfringen

LITTERATUR

37

nedbrfeltet.................

8.1.

SAMMENDRAG

37

landskap

til

KONSEKVENSVURDERING

1O0. KONKLUSJON
11.

37

fjell-landskap
fjell

36
36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1.

vassdrag

......

fjell-landskap

Glasialt

VERDIVURDERING

Horgheimsetermoen

- Pyttbudalen

6.4.8. Paleisk
7.

til

etter

interesser

som type-

alt.

F

.....

. ..........

. ................
og

41

41
41

43

referanse-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

-- 1 --

1. INNLEDNING
G

1

G

Med geofag menes de fag som omhandler jordens indre og ytre former
og prosesser.

Innen vassdragssektoren

beggrunnsgeologi,

kvartærgeologi,

geomorfologi og hydrologi.

er det lagt mest vekt på

generell geomorfologi,

fluvial-

Andre geoemner som f.eks. glasiologi

og klimatologi kommer inn i særskilte tilfeller.
Begrepet landskap kan defineres på en rekke måter og brukes derfor
ulikt i forskjellige fagmiljer.

Geofag og landskap er av NVE

(1986) blitt sett i sammenheng ved utarbeidelse av konsekvensanalyser av planlagte vassdragsutbygginger.
lige underskelsene

Omfanget av de geofag-

har formet seg gjennom en utvikling over en

lengre periode, mens landskap har blitt aktuelt frst

i de senere

Arene (Faugli et al. 1986, Geelmuyden & Berg 1986).
Med landskap forstås her det totale kompleks av fysiske, både de
naturgitte og kulturgitte, elementer innen er gitt område (Fig.
1).

Hvilke faktorer som tidligere er tillagt mest vekt i land-

skapsanalyser, har variert pga. naturlige variasjoner i landskapstypene og pga. kompetanse.
lig karakter.

Ofte er angrepspunktet av ikke-geofag-

Uttrykk som topografi og terreng benyttes ofte uten

at de sees i en geomorfologisk

sammenheng.

Kunnskap om geomorfo-

logi er imidlertid vesentlig for at landskapet skal forstås (Norrman 1974).

Ved en analyse av landskapskarakteren

innen et område

er det derfor naturlig å inndele dette området i mindre enheter
utfra de store landformene.

I noen nedbrfelt

kan det vere s&

stor grad av homogenitet at en slik inndeling er vanskelig.
Innenfor de mindre enhetene beskrives de forskjellige komponentene, både geofaglige, biofaglige og kulturbetingede,
tydning for landskapsbildet

(Fig. 1).

som har be-

Spesielle og iboyenfallende

elementer er da av særlig betydning.
Naturkomponentene

bygger opp et naturlandskap.

skap er naturgrunnlaget

I et kulturland-

påvirket, utnyttet og formet av mennesker.

Det reine naturlandskapet

(urlandskapet) finnes i dag bare på

enkelte steder av jorda da de fleste områder er til dels sterkt

-

påvirket av mennesker.

2

-

Naturlandskapet må derfor sies å omfatte

de typer der mennesket har spilt en viss rolle ved utnytting av
ressursene, men der likevel de naturlige prosesser er helt dominerende.

Et kulturlandskap derimot, holdes i Økologisk balanse

nettopp ved menneskelig aktivitet.
naturkomponentene

Den subjektive vurdering av

og menneskeverk og dermed av natur- og kultur--

landskapet og den glidende overgangen det er mellom landskapstypene, gjr

det umulig

a

skape eksakte definisjoner for og sette

skarpe grenser for eller mellom forskjellige landskapstyper
(Faugli 1984) (Fig. 2).
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Inndeling
ning.

av landskap

etter

konsentrert

grad

av menneskelig

påvirk-

En analyse av et område i forbindelse med en konkret utbyggingsplan er gjerne tredelt.

Første del består i en verdivurdering,

dernest en konsekvensvurdering

som går direkte på de planlagte

inngrepene og til slutt vurderes aktuelle tiltak eller planendringer for å bØte på eller redusere skadevirkningene.

I noen

tilfeller kan imidlertid verdien være spesielt knyttet til vassdragets store grad av uberørthet slik at inngrep, uansett utform-ing, bØr unngås.

Naturen utgj¢r en produksjonsressurs
en informasjonsressurs
levelsesressurs

f.eks. for jord- og skogbruk,

for forskning og undervisning, en opp-

for rekreasjon og friluftsliv, en kulturhistorisk

ressurs og en utviklingsressurs

hvor f.eks. nytt genmateriale kan

4 -

-

hentes i fremtiden (NU 1983:2).

Utfra hvilket synspunkt naturen

og dermed lanskapet vurderes, må verdikriteriene derfor være forskjellige.

I forbindelse med de naturvitenskapelige

vurderingene

ved Verneplan III for vassdrag, ble det utarbeidet egne verdikriterier (NOU 1983:42).
konsekvensanalyser,

Med en videre utvikling av faget landskap i

må verdivurderingene

geogfaglige vurderingene.
felles kriterier

sees i sammenheng med de

Det er derfor utarbeidet et forslag til

(Tab. 1).

Verdiene er knyttet bade til enkeltlokaliteter
som et dynamisk system.

og til nedbrfeltet

I den siste forbindelse er spesielt

spbrsm±let om vassdragets type- og referanseverdi av stor betydning.

Ved å få tatt vare på et utvalg av vassdrag som kan dekke

opp fagenes behov for type- og referansevassdrag vil en også kunne
innfri en av hovedmålsettingene

ved norsk naturvernarbeide om å

ivareta et representativt utvalg av norsk natur (St.meld. nr. 68,
1980-1981).

Tabell

1.

Verdikriterier

for geofag

og landskap.

1.

Typisk,

representativt.

2.

Referanse,

3.

Unik,

4.

Klarhet,

utforming,

5.

Variert,

mangfold.

6.

Opprinnelighet,

7.

Forandring,

8.

Forskning.
Foruten høye verdier for flere av kriteriene
1 - 7, er
følgende kriterier
viktige for 5 vurdere et område eller
lokalitets
forskningsverdi:
8.1. Nokkelomr&de,
8.2. Klassisk område eller forekomst,
8.3. Del av en større sammenheng.

naturnert

sjelden,

omr&de,

grad

av uberorthet.

utsatt.
størrelse.

historisk

prosesser

dokument

i dag.

En utbygging av vassdrag kan gi flgende

en

konsekvenser for de geo-

faglige verdier og interesser (Faugli et al. 1986):

-

a)

5 -

Inngrepene kan medføre tap av interessante og verdifulle
lokaliteter, forekomster, delfelt og nedbørfelt med typeog referanseverdi.

b)

Unike vassdrag kan også gå tapt.

De aktive prosesser forstyrres.

De tilstander som eta-

bleres kan være faglig akseptable eller ikke.
c)

Det gis mulighet for å få tak i ny viten om naturforholdene.

d)

Tilgjengeligheten til interessante områder for forskning
og undervisning lettes.

Våre eldste landformer, de paleiske, er ved sine vide, åpne og
rolige formelementer sårbare.

Inngrep punkterer slike områder.

For de kvartære formene blir det tale om faglige kvaliteter ut fra
verdifulle lokaliteter og områder.
disse.

Inngrep fører til tap av

Det skilles mellom former i fast fjell og i løsmasser.

Løsmassene er spesielt sårbare for inngrep.
settes for erosjon og dermed Ødelegges.

Ikke bare kan de ut-

Dersom de tilfredsstiller

visse krav er de attraktive i enhver utbyggingssammenheng (til
veier, dammer etc.) og representerer dermed store Økonomiske
verdier.
Former og prosesser i tilknytning til rennede vann er nøye tilpasset avlpsregime,

gradient, materialtransportens intensitet og

partikkelsammensetning, samt materialet i elvelpets
sider.

bunn og

De endrede forhold som oppstår i vassdrag etter kraftut-

byginger forandrer disse betingelsene som har vært grunnlaget for
utviklingen av det fluviale systemet.

De aktive prosessene vil

derved få endret intensitet og utviklingsform.

Effekten av regu-

lering i et vassdrag kan grupperes i tre typer av miljforandringer (etter Sundborg 1977): større reguleringsmagasiner, oppdemte elvestrekninger og nedstrmsstrekninger
ing.

med endret vannfpr-

Konsekvensene kan komme raskt og være til dels katastrofale,

f.eks. ved utrasninger i magasiner, eller skje over en lengre
periode og dermed ikke vekke så stor oppmerksomhet.

Terskelbygg-

ing, minstevannf@ringer og mer fleksibelt manvreringsreglement
kan bte

pa skader, men var geofaglige viten er utilstrekkelig.

-- 6 -

Ved en kraftutbygging kan det bli betydelige endringer for landskapsbildet

(Hillestad 1973, 1981, 1984).

Dette skyldes etabler-

ing av elementene magasin, massetak, regulert vannføring i elver,
overfringstunneler,
linjer.

anleggsveier, tipper, kraftverk og kraft-

Et landskap Ødelegges ikke, men dets karakter endres ved

en utbygging.

Endringene kan være så totale at konsekvensene må

sies å være at en mulig velutviklet eller spesiell landskapstype
har gått tapt.

Endringene kan være positive, men de fleste inn-

grep i forbindelse med kraftutbygging

er så omfattende og berører

sa store omrader at de vil gj6re landskapet "kunstig" og mindre
estetisk og harmonisk.

Skadevirkningene

er mao. avhengig av om-

fanget til inngrepene og hvordan de er utført.

Noen landskap er

mer Ømtålelige, mens andre lettere kan absorbere nye inngrep uten
å endre karakter.

Det er derfor vesentlig at landskapets tole-

ranse og robusthet overfor nye inngrep vurderes fr

det gis til-

latelse til en utbygging etter foreliggende planer.
Avbtende

tiltak er godt utviklet gjennom den landskapspleie som i

dag er obligatorisk ved konsesjonsvedtak.
med reduseres betydelig.
ing av minstevannfring,

Konsekvensene kan der-

Tiltak som er aktuelle er f.eks. slippalene eller i kombinasjon med bygging av

terskler (Hillestad 1982), forming og tilsåing eller beplanting av
tippper og massetak

(Hillestad 1983).

Ved enkelte store inngrep,

f.eks. dammer og kraftlinjer, som er vanskelig

skjule eller få

til å gli inn i terrenget på en "naturlig" måte, har det vært diskutert om de istedet br

fremheves slik at det arkitektoniske

eller den storslagne ingeniørkunsten blir understreket.

-

2.

-
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BELIGGENHET

Rauma er en av Nordvestlandets
renner ned gjennom Romsdalen,
fjorden ved Andalsnes
Nedbrfeltet

største og vannrikeste
fra Lesjaskogsvatnet

elver.

til Romdals-

(Fig. 3).

til Rauma er 1220 km?.

er Grøna med et nedbørfelt

De største sideelvene

av vassdraget

fra sør

på 155 km2, Ulvåa på 420 km2, Verma på

110 km? og Istra på 71 km2 (Møre og Romsdal kraftselskap
størstedelen

Den

1981).

ligger i Rauma kommune i Møre og Roms-

dal fylke, men de øvre deler tilhører Lesja kommune i Oppland
fylke.

Istra ble gjennom Verneplan

III for vassdrag

(NOU 1983:41)

varig vernet mot kraftutbygging.
størstedelen

av Raumas nedbørfelt

i fjellområdet

ligger på sørsida av Romsdalen,

mellom dalføret Lesja-Romsdalen

Dette fjellområdet

har flere betegnelser.

Oppland fylke tilhrer

Nord-Ottadalomrdet,

og Ottadalen.

Den delen som ligger i
mens den delen som

ligger i Mire og Romsdal fylke kalles Tafjordfjella
i Oppland

1984).

Det er også fremmet forslag om å kalle hele

dette fjellomr&det
betegnelsen
bygging

for "Reinheimen"

(NOU 1986:13).

for nasjonal-

(kap. 4) er knyttet til elvene i dette området, konsenseg til denne delen av Raumas

nedbrfelt.
100KM

Gudis-

lige

3.

Denne

Ettersom dagens planer om kraftut-

trerer det meste av beskrivelsen

Figur

(Aalvik & Berge 1976).

er også benyttet i den nye landsplanen

parker i Norge

(Fylkesmannen

Raumas

beliggenhet.

-

8 -

3. INNGREPI RAUHA
Les jaskogsvatnet har i dag avrenning både vestover til Rauma og
østover til Gudbrandsdalslgen.

pprinnelig

gikk alt vannet vest-

over, men i 1660-årene ble sjøen oppdemt i vestenden pga. driften
av Lesja Verk.

Ca. 1/3 av avlpet

ble dermed ledet bstover.

Lesjaskogsvatnets totale nedbrfelt

er 146 km.

malte avlppstall er feltet som har avlp
102 km?.

P@ bakgrunn av

i vestenden anslatt til

Det er lite trolig at forholdstallet mellom avlps-

mengdene i de to endene av sjøen hverken er konstant over tid, er
uavhengig av vannføringen eller ikke har undergått mer brå forandringer (Nordseth 1984).
Ved foten av Romsdalshorn ligger Grytten kraftverk (Fig. 4).

Her

utnyttes avløpet fra Monge og Rangåa på nordsiden av Rauma foruten
overføring av store vannmengder fra vassdrag utenfor Raumas nedbørfelt.

Kraftverket produserer fortrinnsvis vinterkraft.

Dette

betyr Økt vintervannføring i nedre deler av Rauma mens forholdene
ellers i året er lite endret.
På sørsida av Romsdalen er Verma bygd ut.

Inntaktsmagasinet

ligger ytterst i Vermedalen der denne munner ut oppe i sida av
dalen.

Kraftstasjonen er plassert nede i Romsdalen, på den andre

sida av Rauma.

Stort sett utnyttes den naturlige vannføringen,

men Vermevatn er regulert 5.5 m, mellom kote 1189 og 1183.5.
Videre er Langvatn oppdemt.

Iflge

maksimalt 1.2 m?/sek til Verma.
vatnets avlp.

konsesjonsvilkarene overføres

Dette utgjr

Resten gar til Valldla.

vre

ca. 55% av Langdel av Tverrelva

som naturlig renner ut i UlvAa, er også overført til Verma.
Nedover i Romsdalen er elva forbygd flere steder.

Spesielt er

dette tilfelle i de aller nederste deler mot Andalsnes.

-

-

9

4. KRAFTUTBYGGINGSPLANER
4.2.

T

LIG RE

LAN R

Innen det området som vil omfattes av de nye planene for utbygging, finnes det allerede kraftverk.
(kap. 3).

Dette gjelder Verma kraftverk

Det har dessuten tidligere vært fremlagt flere planer

for en videre utnyttelse av vassdraget.
Allerede i

1974 kunngjorde Mre

og Romsdal kraftselskap

i henhold

$ 4a, sine planer for regulering og utbygging av Raumavassdraget.
I 1981 ble konsesjonssknad
innsendt.
Denne omfattet to alternativer, Remmen og Ulvå kraftverk.
Begge

til reguleringslovens

alternativer ville fre

til omfattende inngrep i sideelvene til

Rauma og ogsa til drastisk endring i vannfringsforholdene
hovedelva.

Vassdragsdirektoratet

leggsunderspkelser.

i

stilte krav om en rekke til-

Etter dette har ikke

denne konses jonsspknaden

vært ute til uttalelse.
I St.meld. nr. 63 (1984-85) om Samlet Plan ble det fra fylkeskommunene fremlagt Ønsker om å få utredet også mellomalternativer
for Rauma.

Konsekvenser av inngrep etter disse alternativene

er

tidligere ikke særskilt vurdert.
Av de forskjellige alternativer for kraftutbygging

i Raumavass-

draget som nå finnes, vil planlegger konsentrere seg om det såkalte alt. F ved en kommende konsesjonssknad
medd.).

(Gjermundsen pers.

I denne rapporten er derfor vurderingene begrenset til

dette alternativet.

4.2

G

VEDL

ER A IV -

. F

Alternativ F inneholder to nye kraftverk, Remmem eller Stavern
kraftverk og Verma pumpekraftverk

(Fig. 4).

Remmem eller Stavern kraftverk vil utnytte et midlere brutto fall
på ca. 629 m mellom inntaket i Ulvåa ved Brste
Remmem (alt. F), ved Stavem (alt. F4)

og Rauma ved enten

eller ved Remmem om vinteren

-- 10 -

og ved Stavem om sommeren (alt. F).

Verma og bekk fra Restjrnin

tas inn på tunnelen.
Mellom Vermevatnet og tunnelen til Remmem/Stavem kraftverk, anlegges Verma pumpekraftverk som vil få et midlere fall på 467 m.
Istjrna

og Midtbottvatnet

forutsettes overført til Vermevatnet.

Vannet vil bli tilleggsregulert ved en ytterligere senkning til
kote 1100 og far dermed en total reguleringshyde

pa 89 m.

Lang-

vatnet forutsettes regulert som i dag (jf kap. 3).
Inntaket av Ulvåa krever bygging av en ca. 15 m hØy og ca. 150 m
lang sperredam av betong eller sprengstein ved Brste.

De øverste

metrene (mellom kote 701 og 699) er tenkt som en buffersone.
Tunnelmassene vil fortrinnsvis bli benyttet til veibygging og
andre nyttige formål.

Det planlegges imidlertid flere tipper i

forbindelse med påhuggene.

Pr. i dag (okt. 86) er plasseringen og

utformingen av disse ikke klarlagt.

Det er ikke planlagt stein-

brudd eller massetak av betydning.
Eksisterende vei fra E69 til inntak Ulvåa må utbedres.

Veien opp

dalsida fra Romsdalen til Vermedalen er under omlegging av grunneiere i dag.

Denne må også utbredres til Verma pumpekraftverk.

Det må bygges adkomstveier til nytt kraftverk
disse blir korte og det er ikke ndvendig
over Rauma.

1

Romsdalen, men

med bygging av nye bruer

-
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Oversikt over alt. F som er dagens hovedalternativ
en videre utbygging av Raumavassdraget.
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GEOFAGLIGBESKRIVELSE AV RAUMASNEDBØRFELT

Klimaet varierer sterkt.
mye nedbr.

I

st

I vest er det typisk oseanisk, mildt og

er det mer kontinentalt, kalde vintre, varme

somre og lite nedbr

(Tab. 2 & 3).

Fjellområdene har det en kaller subarktisk tundraklima
mannen i Oppland 1984).
lavere enn 10C

Månedsmiddeltemperaturen

selv i arets varmeste maneder.

(Fylkes-

er her normalt

Det foreligger

imidlertid svært sparsomt med meteorologiske data fra disse områdene.

J

6135
6155
6177
6050
6350

Andalsnes ( 25 m)
(265 m)
Verma
Lesjaskog (624%m)
Tafjord ( 8 m)
Sunndal (195 m)

Tabell

2.

F

M

149 100 108
86 68
77
62 40 32
92 9 1 73
65 78 68

F

A

M

Lesjaverk (630 m) -8.6 -7.5 -.2
Sunndal (195 m) -3.5 -2.7 -0.6
Andalsnes ( 20 m) 0. 1 -0.1 1.6
3.

M

68

62
47
26
15 15
52 39
54% 27

s

A

N

0

Aret

J

J

86
39
29

78 113 146 156 138 115 1267
60 52 63 77 74 90 759
52 52 51 36 55 42 80
70 68 89 103 86 98 906
65 59 59 7 1 65 76 733

45

46

0

Midlere nedbør 1931-1960 i mm.
Dataene fra de relativt
fjerntliggende
stasjonene Tafjord og Sunndal ansees av
Kanavin (1977) å være representative
for henholdsvis
nedre og midtre del av Romsdalen.

J

Tabell

A

Gjennomsnittlig

0.2
3. 1

.9

M

J

J

s

A

5.9 9.5 12.7 10.6 6.
8. 1 11.1 13.8 12.3 8.5
8.9 11.3 1%.0 12.9 9.6

temperatur

1901-1930

i

0

N

0

0.8 -%.8 -7.8 1 .1
4.0 -0.9 -3.0 4.2
5.9
2.0 0.5 6.0

oc.

En rekke hydrometriske stasjoner har vært eller er i drift, i
Raumavassdraget.

Imidlertid tilfredsstiller bare observasjonene

fra stasjon 636-0 Horgheim, de vanlige statistiske krav til en
hydrologisk tidsserie (Nordseth 1984).

Ar

Denne stasjonen er også

-

13 -

med i et foreslått hydrologisk regionalt referansenett av målestasjoner (Lundquist 1977).
1978),

Tidsserien er statistisk god (Roald

men Verma-reguleringen og Grytten-utbyggingen har fØrt til

endringer i den seneste delen av tidsserien.
Regimetilhrigheten

utfra avlopsforholdene ved Horgheim (Tab.

4)

er HqL4 (dvs. dominerende varflom og dominerende vinterminimum)
som er karakteristisk innlandsregime (Fig. 5).

Det er imidlertid

store Øst-vest forskjeller i avrenningen innen Raumas felt (Fig.
6) .

J

Mid.

5.8
18 . 4
1. 5

Maks.
Min.

Tabell

4 .

M

A

M

J

J

5.6
17. 3
1.5

10.3
25
2.2

56
108
15

11 2
187
45

90
198
31

F

5.2
16. 7
1.2

Månedsavløp

(1/s

A

s

0

41
79
17

28
82
15

23
66
6.5

m? ) 1912-1974

for

Vassdraget har lav naturlig reguleringsevne.
feltarealet oppstroms Horgheim er bare 1.2%,
prosenten er sa lav som 0.05.
større andel enn 2.8%,
fører et hyt

og 81

flompotensiale.

1974

er 309 m/s

(281

(480

1/s·km?) - 133 m/s

N

Rauma

10.0
31
3.6

ved

Ar

D

7.2
23
1. 8

33.2
47.7
16.0

Horgheim.

Innsjarealet

i % av

og den effektive sj-

Vassdragets myrareal utgjr
av feltet er snaufjell.

ikke

Dette med-

Midlere årsflom for perioden 1912-

l/s·km?) med variasjonsbredde 527 m?/s
(121

1/s·km?).

Grunnvannsforholdene i elvesletta og løsmasseavsetningene langs
Rauma er tidligere gjort rede for av Krogh (1980).

Konsekvensene

av den planlagte kraftutbyggingen for grunnvannsforholdene vurderes dessuten særskilt i egen rapport.

Området er geologisk lite kjent.

Det tilhører det såkalte roms-

dalske grunnfjell, også kalt den vestlige gneisregionen etter den
dominerende bergarten.

I Raumas felt er det varierende grå og.

røde gneiser, overveiende middelskornige og med granittisk til
granodiorittisk sammensetning.

En del amfibolittiske bånd eller

benker er nokså vanlige i disse gneisene (Broch & Dahl 1976).

-
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Avlpsregimer
i Norden (fra Gottschalk
et al. 1979).
Høyvannsregimene
beskrives
ved hjelp av
H1
Dominerende
vårflom, definert
ved at de tre måneder
i året som har høyest gjennomsnittlig
avløp alle er
vårmåneder
(VVV)
H2 - Overgangssone
med sekundær høstflom,
definert
ved
at nest høyeste eller tredje høyeste månedsavløp
opptrer om høsten (VVH, VH).
H3 - Dominerende
høstflom,
definert
ved at høyeste
månedsavløp
opptrer om høsten eller tidlig vinter
(HV, HH).
På nokså tilsvarende
måte beskrives
lavvannsregimene
i
Norden:
L1 - Dominerende
vinterminimum,
definert
ved at de to av
årets måneder
som har lavest avløp begge opptrer om
vinteren
(VV).
l-2 - Overgangssone,
hvor de to laveste månedsavløp
ikke
begge forekommer
i samme årstid (VS, SV).
t-3 - Dominerende
sommerminimum,
definert
ved at de to
laveste månedsavløp
opptrer om sommeren eller tidlig host
(SS).
Ved 5 kombinere
de to regimefordelinger
inndeles
Norden
i 9 avlopsregimer;
Det glasiale
regime med et ekstremt
lavt vinterminimum
og ett sent sommermaksimum,
kan betraktes som et spesialtilfelle
av regimetype
H1L1.

-

Figur
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Isohydatkart
(lls
1931-60
(Nordseth

15 -

km)
or
1984).

Rauma

for

normalperioden

-

16
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Under den kaledonske fjellkjededannelsen

for 400-600 millioner år

siden, ble de gamle grunnfjellsbergartene,
omdannet og foldet i vekslende grad.

sammen med yngre lag,

Den vestlige gneisregionen

er sett på som den sentrale delen av de skandinaviske kaledonider.

5.4.

GEOMORFOLO I

Peneplaneringen

-

ORFO

R -

L

N TE

i kritt og tertiær, fulgt av hevningen av land-

blokken i tertiær, er vanligvis sett på som de viktigste hendelsene i den geornorfologiske utviklingen av det pre-kvartære Norge.
Hevningen var sterkest i vest hvor de hyeste

restene etter det

tertiære peneplanet, eller den paleiske overflaten
1967), finnes mellom 1800 - 2000 m o.h.

(Gjessing

I tertiærtiden endret

dessuten klimaet seg og dermed også erosjonsprosessene.

Aktivi-

teten ble mer konsentrert langs elvene slik at disse begynte å
grave seg ned i overflaten og dermed utviklet daler.

Kvartær-

tidens breer virket til utvikle

I mellomis-

og omforme dalene.

tidene og etter siste istid har elvene virket.

Resultatet er at

for enkelte daler eller dalstrekninger kan det være vanskelig å
avgjre

hvilken erosjonsprosess

(Gjessing 1978).

som har hatt strst

betydning

Selvom overflatene, både vidder og daler, så-

ledes har blitt omformet og modellert, ble selve mønsteret lagt
tidligere enn istidene.
En radikal forandring må imidlertid ha skjedd.
dreneringsmønsteret

Dersom man ser på

bl.a. til Rauma, kommer flere av sideelvene

inn mot hovedelva med en retning som er nær motsatt vassdragets
hovedretning

(Fig. 7).

Reusch (1905) introduserte betegnelsen

agnordaler for slike daler som dannet et mothakemønster.

Forklar-

ingen er å finne i at elva og innlandsisen under istidene har fordypet den nåværende hoveddalen og skåret den tilbake gjennom det
gamle vannskilleområdet

(Gjessing 1978).

-

-
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20km

Rauma er et godt eksempel
p angordalmonster.
Flere av
sideelvene
var tidligere
tilløp til Gudbrandsdalslågen
(fra Gjessing
1978).

Fjellformene

kan inndeles i alpine, glasiale og paleiske

(Klemsdal 1984).

De alpine fjellformene

(Fig. 8)

består i hovedsak av

tinder og kammer med store botner og U-daler inn mot og mellom de
oppstikkende

formene.

Områder med alpine fjellformer

relieff og få sammenhengende
utpreget

i den nordvestlige

flater.

toppområdet.

Trolltind

(Nordiska ministerrådet

Alpine fjellformer

delen av Raumas nedbrfelt

Fjellene her har gjerne tårnlignende

er mest

(Fig. 9).

og skjøre detaljskulpturer

på dette

1984).

har

De paleiske fjellformene

bratte

Disse er mest utpreget lengst sør og øst i feltet.

det dessuten

større, flatere partier mellom hydene.

Her er

Dette regnes

for å være rester etter den gamle eller paleiske overflaten
ikke gjennomgått

i

er trukket fram som typeeksempel

oftest en hvelvet eller rundaktig topp og forholdsvis
sider.

har stort

noen drastisk omforming under istidene.

og har

Dette

området har mer til felles med fjellene inne i landet enn ute ved
kysten

(Klemsdal & Sjulsen in prep.).

I den midtre delen av

Raumas felt har fjellene beholdt mye av den gamle hovedformen,
den glasiale påvirkningen

med botner og U-daler er markert.

Figur 8. Oversikt over Norges landformer. Raumas nedbrfelt
tegnet

(fra Klemsdal

1984).

inn-

men

Landformer

t.I

strandflate med
fjordrenner
åser

D

vidde

1• .:1

vidde med paleiske
fjellhøyder og åser
morenebakkeland

D
D

paleiske fjellformer

•

glasiale fjellformer

,
(

I

)

I

_,

ra

0TIJ

dal

IE

fjord

Lee.J

næring

m

elveslette

EI
, .......

leirterreng
1

haugterreng

l 0e
¥
[z}

F

gllntrand med
galsse (restfjell)
rygg-og dal
dalterreng
sprekkedal
med fjirdkyst

Norges landformer utarbeidet av T. Klemsdal, Univ. Oslo.
(trykt med tillatelse fra J. W. Cappelens Forlag a.s)
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Generalisering

av de

store

landformtyper

i Raumas

felt.
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Også dalene kan etter formen, spesielt utfra tverrsnittet, inndeles i typer (Fig. 9).

De paleiske dalene, som er lite påvirket

av breerosjon under istidene, er vide med slake sider.

Denne

typen er mest utpreget i øvre deler av vassdraget, rundt Lesjaskogsvatnet og Bjorli.

De glasialt formede dalene har et U-formet

tverrsnitt og er ofte preget av trinn i lengdeprofilet (Fig. 11)
og av bekkener og klyper.

De strste

isstrbmmene under istidene i

kvartærtiden fulgte hoveddalene og gravde dermed sterkere i dybden
enn de mindre isstrØmmene som fulgte sidedalene.

Dermed har

hoveddalen blitt dypere enn sidedalene som derfor munner hengende
ut i hoveddalen.

I de nedre deler av sidedalene har elvene gjerne

skåret seg kraftig ned og skapt tilpasningscanyoner eller Vformede daler i dalen, f.eks. Ulvaas nedskjaring fr

samlbp med

Rauma (Foto 1).

0 0

V

Under siste istids maksimale nedisning, 18000-20000 år fØr nåtid,
nådde innlandsisen langt ut på kontinentalsokkelen utenfor VestNorge.

Det har imidlertid vært diskusjon om hele landoverflaten

var dekket av is eller om det har eksistert isfrie områder (Mangerud 1973).

Både utbredelsen av enkelte plantearter og en nedre

grense for blokkhav (Sollid & Srbel

1979) tyder pa at enkelte

topper, f.eks. i den vestlige delen av Raumas felt, må ha stukket
opp som nunatakker over isen.
Isen trakk seg tilbake fra de ytre kystomrAdene i M6re og Romsdal
for ca. 12300 år siden (Mangerud et al. 1979).

Tilbaketrekkingen

var ikke jevn, men avbrutt av klimaforverringer som frte

til at

isfronten enten ble liggende stille i en periode eller rykket fram
igjen.

Den kraftigste klimaforverringen skjedde i Yngre Dryas,

10000 - 11000 Ar fr
ved Åndalsnes.

natid.

Isfronten la da helt ned i fjorden

Tidligere lå det her en stor morenebue som ble av-

satt i denne perioden.

Avsetnigen ved Veblungsnes er nå fjernet

ved masseuttak. På den andre siden av Raumas utlp
ryggen fortsatt tydelig (jf vedlegg 1).

er morene-

Lenger opp i dalen framstår ingen klare randavsetninger.

Det

-- 20

Foto

1.

Ulvåa

før

Foto

2.

Setet

i sørsida

samløp

med

-

Rauma.

av Vermedalen

under

Kovhøa.
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neste markerte morenetrinnet,
100O00 Ar fr

som stammer fra Preboreal, 9000 -

natid, kan imidlertid flges

fjellene på begge sider av Romsdalen

sammenhengende i

(Sollid & Srbel

1982).

I flere av dalsidene er det pga. brederote issjØer eller laterale
issjer

under avsmeltingsperioden

blitt dannet seter eller terr-

asser.

Langs Furuhollia i Ulvådalen går det en litt uregelmessig,

delvis seteformet rygg som tilsvarer passpunktet for dreneringen
over Resttjrnin

(1000 m o.h.). til Vermedalen.

Forbi Alteret,

som er en glasifluvial terrasse, trolig avsatt i en enda tidligere
lommesj

(Sollid

&

Srbel

1981), og ned langs Resbakken mot Verme-

dalen er det bevart svært gode akkumulasjonsformer
{jf vedlegg 1).

i flere nivåer

I Vermedalen er setet i sørsida under Kovha

til 70 m bredt {Foto 2).

opp-

Denne avsetningen ligger 916 m o.h. og

er styrt av passpunktet vestover over Langvatnet.
Som det framgår av vedlagte kart, er det relativt tykt dekke av
morenemateriale

i dalene og et stykke opp i dalsidene.

Under

seismiske malinger i forbindelse med de geotekniske underskelsene, ble det i ytre deler av Vermedalen påvist lØsmassetykkelser
på mer enn 20 m (Gjermundsen pers. medd.).

Materialdekket

blir

tynnere og mer usammenhengende opp mot de fullstendig nakne fjellområdene.

På noen av toppene finnes blokkhav.

nærmere i den ingeniørgeologiske
kraftutbygingen

Løsmassene omtales

utredningen til den planlagte

(Broch & Dahl 1987).

0 I

Skredprosesser har vært og er fortsatt svært aktuelle i flere
deler av Raumas felt.
{Foto 3).

Bade sn-,

jord- og steinskred er vanlige

Foruten å være viktig formdannende i seg selv, repre-

senterer skredene viktige sedimentkilder der de når ned til elva.
De er dermed også av betydning i fluvialgeomorfologisk

sammenheng

(kap. 5. 7) .
Under de bratte fjellsidene spesielt i de nedre deler av Romsdalen, ligger det mektige urer.

Disse avsetningene skyldes stein-

- 22 -

sprang og steinskred som utløses hovedsakelig ved frostsprenging.
Urene er flere steder formet i store raskjegler (jf vedlegg 1).
I løsmassene i dalsidene er spor etter skred vanlige
feltet.

i

hele

Mest kjent er skredene i dalsida nord for Ulvådalsvatnet

(Fig. 10).

Disse stammer fra en ytterst ekstrem uværs- og skred-

hendelse 25.-26. juni 1960.

De representerer et unikt naturdoku-

ment som en ellers ikke finner maken til i så god utforming.

Om-

rådet vil imidlertid ikke bli berørt av foreliggende utbyggingsplan.

Det henvises derfor til beskrivelser av bl.a. Rapp (1963)

og Larsson (1964).

DBRIS

SIDES

AT ULVDAL,WESTERN

ORwA

•....

Figur

5.7

/

10.

LV

Kart

over

rasene

(fra

Rapp

1963).

G O O

Lesjaskogsvatnet
Romsdalsfjorden

i dalsida

nord

for Ulvådalsvatnet

O O I

ligger 610 m o.h.
er 66 km.

Avstanden herfra til utlpet

i

Raumas lengdeprofil er gjengitt i figur

11 og en oversikt over fallforholdene er gitt i tabell 5.
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Foruten de mange fossene og strykpartiene, er det også mange
flatere partier og bekkener i hovedvassdraget.

Av de viktigste er

øverst strekningen Håmmårfoss - BØvri med gjennomsnittlig fall på
1.85 m/km.

Deretter flger

det lille og litt steile partiet

nedenfor Stuguflåten (4.9 m/km), strekningen Gjerdet - Kjerkefoss
(0.44 m/km), Kors kapell - Horgheim (0.17 m/km) og strekningen fra
Fiva til utlpet

(0.40 m/km).

LENGDE
I KM

ELVESTREKNING
Lesja skogsvatn
- Storfoss
Storfoss
- Stavern
Stugufl#ten
- Flatmark
Stavern
Fla tmark
- Remmem
Remmem - Horgheim
Horgheim
- Fiva
- Romsdalsfjord
Fiva

Tabell

5.

14
13
9

5
7
5
11

Oversikt

over

66

fallforholdene

FALLFORHOLO
M/KM

42.6
49.2
393.8
2.7
56.6
5.8
54.9
.2

2

- Romsdalsfjord

Lesjaskogsvatn

SAMLET
FALL I M

km

3.0
24.6
30.4
0.3
11. 3
0.8
11. 0
0.4

610. 8 m

i Rauma

(fra

Kanavin

197 7) .

De fluvialgeomorfologiske og hydrokjemiske forholdene i vassdraget
er lite kjent.

Braadlie (1932) analyserte Raumas transport av

kjemisk opplst

materiale til i Arssum A vere 30 t/km.

Vannet

var sulfat-dominert.

Denne belastningen var noe mindre enn i

Trndelagsvassdragene

pga. forskjellig geologi.

Fluvialt transportert materiale avsettes temporært i alle bekkenstrekningene og det utvikles både banker i lpene
sletter.

og små elve-

Ikke minst er dette tilfellet i de to nederste bekkenene

hvor dalen er såpass vid at det blir plass til brede innersvingsbanker og elvesletteutvikling med avsnørte tjern.

De beste eksem-

pler på en fluvial formutvikling finnes på strekningen Remmem Marstein - Horgheim, særlig nedstrøms Alnes (Fig. 12), men en
finner ogsa typiske lbpsakkumulasjoner ved Herset bru, Nylvoll
Dntefoss

(Nordseth 1984).

og

I dag er elva forbygd flere steder for

å beskytte de flate arealene mot flomskader.
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Figur

12.

Utsnitt av kartbladet 1319 I, Romsdalen fra serie M711,
målestokk 1:50 000 fra Statens kartverk.
Kartet viser
tydelig fluvial formutvikling nedstrøms Alnes.

Under flom er Rauma sterkt materialfprende.
store flompotensialet
evne.

De viktigste

bl.a. raviner

i vassdraget
sedimentkildene

i de kvartære

de bratte dalsidene

og dermed være potensielle
vassdraget

skjer vanligvis
Tonberg
Grna

(Nordseth

materiale

Denne strekningen

grovstenet

ut i Rauma.

Raumas transport

Les jaskogsvatnet,

vifte ut i hoveddalen

er ustabil

og transporterer

Denne materialtilfrselen
nedstrøms

til forbi Bjorli.

har et lØp med alle tegn på aktiv bunntran-

Som det eneste stedet i vassdraget

vikle en meanderstrekning
kroksjper,

Dette

1984).

Elva anastomoserer,

preger naturligvis
sport.

styrt av at

forutsetningene.

sammen med Rauma like nedstrms

1).

store mengder

erosjon

I de nedre deler av

og transportforholdene

har bygd opp en stor, relativt
(jf vedlegg

for fluvial

under

inn til Sogge bru, men kan merkes helt inn til

ved springflo

som lper

ved

Også raskjeglene

kan utsettes

inn på de hydrauliske

det

regulerings-

må finnes i sidedalene

sedimentkilder.

er akkumulasjons-

flo og fjære virker

pga. lav naturlig

avsetningene.

i Romsdalen

Dette skyldes

i ulike aldre.

med lever

har elva her kunnet ut-

og avsnrte

meandersjer,

-
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Verma er ogsa sterkt materialfrende.

Dagens inntaksmagasin til

Verma kraftverk fylles hvert år med sedimenter.

Disse skylles ut

ved at kraftverket stoppes og lukene apnes (Brpste, pers. medd.).
Sedimentene tilfres

Verma av små sidebekker som under flom kan

erodere kraftig i de relativt mektige kvartære avsetningene.
enkelte steder eroderer ogsa selve Verma i lsmassene,
t.ere avsetninger og alluviale avsetninger.
Storhaugen blitt kanalisert og forbygd.

På

b&de kvar-

Verma har nedstrøms

- 27 -

6.

LANDSKAPSBESKRIVELSE

EG ONTI

6 .1.

RI

ET

Det finnes i dag ingen fullgod regioninndeling av Norge som bygger
på geofaglige eller landskapsmessige kriterier.

Vanligvis be-

nyttes den naturgeografiske regioninndelingen for Norden (Nordiska
ministerrådet 1984) som stort sett er basert på botaniske kriterier.
I denne regioninndelingen blir Raumas nedbrfelt
grenseområde mellom flere regioner.
Romsdalen tilhrer
kjeden.
rådet.

liggende i et

Fjellområdene sørvest for

region 35; Fjellregionen i sndre

Underregion e; Mretindene,

del av fjell-

dekker store deler av om-

Denne regionen preges av den svært oppstykkede topografien

(jf kap. 5.4).

Det stligste

fjellomrdet

inndelingen underregion d; Jotunheimen.
tilfelles med Jotunheimområdet.

tilhrer

iflge

region-

Det har imidlertid lite

Spesielt utfra landformene (jf

kap. 5.4) er det bedre grunnlag å plassere denne delen av feltet
til underregion f; Dovrefjell.
mannen i Oppland (1984).
Vestlandets lvmres

Det samme er foreslått av Fylkes-

Selve Romsdalen ligger i region 37f;

og furuskogregion, underregion Nordfjord og Sunn-

fjordstrk.

Berggrunnen, landformene og lsmassene
5.6.

er beskrevet i kap. 5.3 -

I tillegg til elvas lopsforhold (kap. 5.7) er de strste

vannene viktige landskapselementer (kap. 1.2).

Aalvik

&

Berge

(1976) har trukket dette inn som en egen landskapstype i Raumas
felt.

Noen av vannene ligger i dalene og de har dermed en lang-

strakt form som f.eks. Ulvådalsvatn, Lesjaskogsvatn og Langvatn.
Lesjaskogsvatnet har imidlertid en meget ujevn utforming pga. de
store glasifluviale avsetningene i området (jf vedlegg 1).
vann ligger i store botner eller mindre hengende daler hyere
i fjellpartiene.
utforming.

Andre
oppe

Disse vannene har ofte en jevn og nærmest rund

De er preget av at bart fjell evt. bare med et tynt

-
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dekke av morene går ned til vannkanten.
vannflaten brytes ikke av pyer.

De er oftest dype og

Vermevatnet er det stprste av

disse.
Ve eta

Vegetasjonen
målestokk

·

0

d

er beskrevet i to rapporter med vegetasjonskart

1:50 000 og naturtypekart

Holten 1976, Holten 1984).
Raumas nedbrfelt

i målestokk

i

1:150 000 (Hagen &

Botanisk verdifulle områder innen

er vist i fig. 13.

Barskogen består i hovedsak av furu selvom det finnes en del
spredte bestander av gran i Romsdalen.

Furuskogen er utbredt

langs hele Rauma og er dominerende i nedre deler av sidedalene.
Bjprkeskogen danner et belte over barskogen og utgjpr tregrensa
området.

Denne varierer fra ca. 90

-

1000 m o.h.

betydning finnes egentlig bare i Vermedalen.

1

Myr av særlig

Oppdyrkede arealer

av noe størrelse er begrenset til de flate områdene med fluviale
og glasifluviale avsetninger i dalen.
dalen er nå under oppdyrking ..

Noe av myrarealene i Verme-

Rundt de gamle setrene finnes det

fortsatt flere steder en rik vegetasjon påvirket av beiting og
seterbruk (jf kap. 6.3.1.).

Etter hvert som beitingen har avtatt

har setervollene gradvis blitt borte og skogen har igjen overtatt.

Lokalt kan disse setervollene bety mye for landskapsbildet

og de har dessuten en kulturmessig interesse.

-

6
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Å artsforekomster

• areal av vegetasjonstyper

Lokalitetsliste
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kontinental tørrbakkeflora (e) og tørrbakkevegetasjon {Å) ved
Einbu, Lesja
Torrbakkeflora (e)
og tørrbakkevegetasjon (A) ovenfor E69 ved
Stuguflåten
Ekstremrik fjellvegetasjon i Rånåkollens nordhelling
Lavrik furuskog og lavhei på Horgheimsætermoen
Lapprose (Rhododendron lapponicum) på fjellet Borga
Lågurt-furuskog (kalkfuruskog, engfuruskog) sør for Larsslett,
Verma
Skogfaks (Bromus benekenii) ved Sæterbø
Høgstaude-gråorskog nord for Styggfonngrova
Skogsvingel (Festuca altissima) ved 'Skiri
svartorskog og rik-/ekstremrikmyr ved Selen, sør for Borgheim
Alm-hasselskog ved Marstein
Svartorskog og rik sumpskog øst for Horgheim
Snerprorkvein (Calamagrostis arundiacea) ved Hole
Askeskog ved Mjolva
Grorskog og rik sumpskog ved Setnesmoen
Langstarr (Carex elongata) ved Istras utløp i Rauma
Junkerbregne (Polystichum braunii) i østhellinga av Setnesaksla

Figur 13. Botanisk (naturvitenskapelig) verdifulle områder
Raumas nedbrfelt

(Fra Holten 1984).
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Foto

3.

Skredet
ved Monge 17.9.86.
jernbanen
i dalen.

,.i.
Skredet

sperret

både

veien

og
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Foto

4.

Bjørkeskogen

i Vermedalen.

-
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Jordbruk har vært og er fortsatt stort sett konsentrert til de
flatere partiene av Romsdalen.

Store oppdyrkede arealer finnes

spesielt i den øvre delen rundt Lesjaskogsvatnet,

i de nedre deler

fra rundt Sogge til Andalsnes, og til dels ved Marstein.

Forvrig

er det lite oppdyrket mark og teigene er oftest små og bratte.
Innover i sidedalene drives det hovedsakelig grasproduksjon.

Det

finnes imidlertid mange rester etter en omfattende seter og stlsdrift, både i form av seterhus og mer eller mindre oppdyrkede
seter- og stlsvoller.

Spesielt omfattende har dette vært i Ulvå-

dalen hvor det m& ha vart over tjue stler
1976).

(Tvinnerheim & Kvestad

Vermedalen har mindre anvendelige arealer foruten at dalen

har vært vanskeligere tilgjengelig, men også her finnes det rester
fra langt tilbake.

Dessuten foregår det i dag drenering av deler

av myrene ytterst i dalen slik at disse kan oppdyrkes.

Sidedalene

og fjellområdene har opp gjennom tidene vært benyttet til en omfattende beiting.
sjonsforhold
skapsbildet

Dette har gitt seg utslag i spesielle vegeta-

(jf kap. 6.2.2), som igjen er av betydning for land(Foto 4).

Det avvirkes en del skog hvert år i selve Romsdalen, men langt
mindre enn det som kunne vært hogd (Amdam 1976).

Oppover i de

bratte liene er det vanskelig å drive fram skogen uten store kostnader.

Skogsdrift preger dermed ikke landskapet sett under ett,

men kan ha betydning i enkelte områder.
6

Ve'

r

Romsdalen har fra langt tilbake vært en viktig samferdselsåre da
det er den eneste forbindelsen mellom Øst- og Vestlandet uten
fjellovergang.

Den har imidlertid vært vanskelig å forsere pga.

at dalen mange steder er svært trang og har flere bratte trinn
(Fig. 11).

First i 1868-69 ble veien gjennom dalen frt

til Åndalsnes.

helt fram

Raumabanen ble åpnet i november 1924.

I enkelte partier av dalen opptar veien, jernbanen og elva, hele
dalbunnen.

Landskapet er her, utenom storformen, dalen, fullsten-

-
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dig dominert av disse elementene.

-

Det er dessuten flere broer som

lokalt er av betydning for landskapsbildet.

Spesielt Kylling

jernbanebru er et markert element og av flere ansett som den
fineste på norske baner (Norges Automobil-Forbund

1985).

Både inn Ulvådalen og Vermedalen finnes det veier.

Veien inn til

Ulvadalsvatnet er relativt mye brukt og er i god stand.

Den fl-

ger elva i dalbunnen og er lite synlig i landskapet på avstand.
Veien inn Vermedalen er av mye dårligere forfatning, men opp dalsida fra Verma er den nå under omlegging og utbedring i forbindelse med nydyrking i dalen.

Ved Storhaugen skjærer veien på skrå

opp en terrassekant slik at den har laget et sår i denne kanten.
Ellers flger
6.

ndre

veien terrenget og er lite synlig på avstand.
ul ure eme te

Bebyggelsen er svært spredt, men i hovedsak konsentrert til de områder av dalen hvor det har vært mulig å drive jordbruk.

Dessuten

preges de nedre deler av dalen, ut mot Åndalsnes, av byvekst og
utlegging av arealer til industriformål.
mange rester etter gamle seterhus.
og brukes til fritidshus.

I sidedalene finnes

Flere av disse holdes i stand

Dessuten er det kommet flere nye

hytter, spesielt i Ulvdalen.
Utbyggingen av Vermefossen

(kap. 3) har satt sitt preg på dalen.

Den er godt synlig tvers over dalen og er et markert og ibyenfallende element når det går vann i den (Foto 5).

Ellers er det

et bart og grått felt som står i kontrast til den grønne dalsida
forvrig.
Det finnes rester etter tidlig bosetting flere steder.

Ved Ulvå-

dalsvatnet er det f.eks. avdekket flere steinalderboplasser
(Alterskjer 1974).

Disse har imidlertid liten betydning for land-

skapsbildet.

. 4.

ND KP

T

I

E

S APST PR

-

Landskapet er meget variert fra fjorden til hyfjellet,
deler av nedbrfeltet

E

R

men i alle

preges det av de mektige landformene.

Det

-

er derfor naturlig åta
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utgangspunkt i disse når en skal inndele

feltet i mindre, mer homogene delområder.

For det totale land-

skapsbildet og dermed for hvordan landskapet oppfattes, er imidlertid alle elementer og deres sammenstilling svært viktig.
flgende

I den

beskrivelsen er det lagt vekt pa hvordan disse elementene

virker sammen og hvilke elementer som framhever og understreker
landskapets karakter.
e

e

el r

v

sal

n -

a

Nedre deler av Romsdalen kan inndeles i flere rom som, når en
befinner seg nede i dalbunnen, synes å være "lukkede" (Foto 7).
Dalsidene er "veggene" i rommenes lengderetning, mens "kortsidene"
skapes av dalens svinger sammen med trinnene i lengderetningen
(Fig. 11).
Bunnen eller "gulvet" er i de fleste av disse dalrommene smalt og
rommene virker derfor trange.

Veien og jernbanen er her viktige

elementer som sammen med elva, opptar hele bredden.

De mange

strykpartiene og småfossene i elva skaper variasjon og bevegelse
foruten et sterkt lydinntrykk.

I noen dalrom, f.eks. rundt Mar-

stein og fra Fiva til Åndalsnes, er bunnen bredere og med relativt
store jordbruksarealer til å være i Romsdalen.
bredere og renner roligere.

Foto

7.

Dalrom

i

Romsdalen.

Elva er her

-

6.4.2.

vre deler av

35

-

omsdalen

Ved Stuguflåten, der Ulvåa lØper sammen med Rauma, vider dalen seg
ut.

Den paleiske karakteren

(jf kap. 5.4) er her utpreget.

delen av Romsdalen har mer til felles med de stnorske
enn de bratte, dype og trange vestlandsdalene.
slakere og hydeforskjellen

Denne

dalfrene

Dalsidene er her

mellom dalbunn og fjellene rundt er

langt mindre enn nede i dalen.

Dette fører til et langt åpnere

landskapsrom enn i Romsdalen forøvrig.
Lesja har et karakteristisk
godt egnet til jordbruk.
dalbunnen.

fjellbygdpreg med store flate arealer

Lesjaskogsvatnet understreker den flate

Lsmasseavsetningene

ut i vannet (kap. 5.5) har frt

til at vannkanten er svært ujevn og dette gir landskapet variasjon.

Mot Bjorli har elva utviklet en bred elveslette hvor den

renner rolig og slynger seg i store meanderbuer.
forlp

Elvas rolige

understreker de ellers rolige og avrundete fjellformene.

Variasjonen i området utgjØres av vekslingen mellom åpen kulturmark, sump og myraraler i tilknytning til elva eller gamle lp

og

skogkledde arealer.

Vermedalen er mye videre og åpnere enn nedre del av Romsdalen.
Dalen smalner imidlertid innover mot Langvatn hvor den synes å bli
relativt trang.

Dette skyldes både at fjellene på begge sider er

hpyere enn lenger ute i dalen og at dalbunnen opptas av Langvatnes
vannflate med urer fra innunder fjellsidene og helt ut til vannkanten.
Nedre deler av Vermedalen er preget av tett furu- og bjrkeskog.
Lenger opp er det store, åpne myrområder på begge sider av elva.
Dessuten danner setervoller og setre åpne lysninger i skogen.
Sterk og langvarig beiting serlig i bjrkeskogbeltet

innover i

dalen, har hemmet feltsjiktet slik at dette har blitt tett og
kort.

Ettersom busksjiktet også holdes tilbake er skogen åpen,

lys og dominert av eldre trær (Foto 4).
De store lsmasseavsetningene
i den sndre

dalsida (kap.

gir dalen et eget preg.

5.5) frer

Setenivåene

til et trappetrinnformet

tverrsnitt og fra dalbunnen trer disse fram som markerte linjer i

-

terrenget.

--
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Nede i dalen er særlig den store avsetningen, Stor-

haugen, med den bratte kanten på tvers av dalen, den store flaten
innover og den bratte siden ned mot elva, et viktig element.
Aalvik & Berge (1976) har karakterisert Vermedalens landskap som
imponerende, men samtidig avbalansert og velkomponert.
6.4.4.

r stdalen

il

or h imse ermoen

Den nedre delen av Ulvåas dal som kalles Brstdalen,

er relativt

vid og preget av de rolige fjellformasjonene

Nederst i

dalen mot samlp

rundt.

Rauma, har Ulv&a et imponerende lpp.

Elva gr

her i et trangt og dypt gjel, i fosser og sterke stryk (Foto 1).
Dette gir seg utslag i ikke bare en estetisk opplevelse, men også
et kraftig lydinntrykk.
en mosegrodd klippe fr

Asbjrni

samlbp med Ulv&a.

preget og svert iyenfallende.
BrØstegårdene

faller som et jevt

slr

utfor

Dette elementet er sar-

De oppdyrkede arealene rundt

lenger opp i dalen gir fin variasjon i det ellers

relativt ensartede landskapet.
Dalens åpne karakter kommer ikke minst fram ved Horgheimsetermoen.

Denne fullstendig flate elvesletteavsetningen

på ca. 3 km?

dominerer her landskapsbildet og gir en inntrykk av å være i et
stort og åpent, men likevel avgrenset rom.

Elva, enkelte myrdrag

med myrull og gamle setervoller bryter ensformigheten.

u

n

Ulvådalen ovenfor Horgheimsetermoen,
omgitt av hyere

og Pyttbudalen er smalere og

fjell enn den ytre delen.

Dalene stiger frst

sakte, men etterhvert raskt innover og ender i store botner innunder spisse, brekledde fjell som når over 1800-1900 m o.h.
Hovedformen er typisk glasial U-dal.
denne formen.

Ulvådalsvatnet understreker

Vannflaten omkranset av et relativt smalt bjprke-

skogbelte, understreker dalens lengderetning og er mao. viktige
linjeførende elementer.
dalen.

På nordsiden blir dalsiden brutt av Håna-

Her ligger Vakkerstylen

og Reinsminnet som bryter med

naturlandskapet og de gamle bygningene står i god stil til miljøet
forvrig
Ulvdalen

(Aalvik & Berge 1976).
og Pyttbudalen lpper sammen ved Tunga.

Dette er et vik-

-

tig knutepunkt.
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Foruten dalene, lper

elvene Pyttaa 0g Ulvaa

sammen, to viktige stier loper sammen, veien opp fra Romsdalen
ender her og dessuten er det flere hytter og seterhus i området.
De store rasene i dalsida nord for Ulvådalsvatnet

(kap. 5.6)

skaper linjer som går på tvers av dalens lengderetning og bryter
dermed med landskapets viktigste linjeførende element.

De vegeta-

sjonsløse og dermed grå rassårene, er dessuten svært kontrastrike
mot de grønne dalsidene og de svarte fjelltoppene.

Rasene er der-

for iØyenfallende over lange avstander og representerer de viktigste enkeltelementene

for landskapsbildet innen et stort område.

Den nordvestlige delen av feltet (jf Fig. 9) består av ville,
steile fjell med tinder, botner og breer.

Relieffet er stort og

området mangler fullstendig linjeførende elementer.

Romvirkningen

kan lokalt være sterk i de mange botnene, men ellers er ikke romvirkning landskapets mest utpregede egenskap.

Fjellene er mektige

og inneholder en rekke landemerker selvom styrken av disse kan avta pga. den store mengden.

I det midtre fjellpartiet
har større toppflater.

(jf Fig. 9) er formene mer avrundet og

Romvirkningen er også her liten.

Unntak

er Vermevatnet hvor vannflaten med bratte fjellsider rett opp fra
vannet gir en meget sterk romvirkning.

Lengst øst (jf Fig. 9) går fjellene over i en mer innenlandsk
type.

De store åpne flyene med enkelte runde fjelltopper som

dominerende landemerker, dominerer.

Dette resulterer i et åpent

landskap uten romvirkning og med en del linjeførende elementer.
dette fjellomradet er dessuten lsmassedekningen
andre fjellområdene.
formene.

strre

I

enn i de

Dette har også en utjevnende effekt på land-

-

7.
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Rauma har meget stor variasjon og spennvidde i naturtyper.

Veks-

lingen fra vestlandsnaturen med fjord, fjell, dype daler og
fossende elver, til de vide fjellbygdene og avrundede fjellformene
i innlandet, er særpreget.
I Romsdalen virker Rauma som bevegelseslinje og livsnerve i landskapet.

Spesielt nedenfor Verma er det samspillet mellom den

laksefrende

elva, den trange dalen og de hye

tinder som kjennetegner dalen.

fjellene med skarpe

Det er dette som har tiltrukket

turister fra inn- og utland i mer enn 100 år.
Rauma oppfyller alle verdikriteriene
og landskap ved konsekvensanalyser
1).

Drivavassdraget

som er foreslått for geofag

av inngrep i vassdrag (Tab.

er det eneste på Verneplanen for vassdrag som

Rauma til dels kan sammenlignes med, men begge vassdragene inneholder og representerer relativt forskjellige landskapstyper.

Den

markerte overgangen fra vest mot øst med landformer som både er
typiske for Nordvestlandet og for de nordlige delene av dalfrene
på Østlandet karakteriserer Rauma i sterkere grad enn Driva.
Rauma vil derfor kunne utfylle Verneplanen for vassdrag pa en god
måte og egne seg som typevassdrag for regionen.
Rauma er allerede sapass sterkt berrt

Nedre deler av

av kraftubygging eller av

andre inngrep at referanseverdien er sterkt redusert.

Flere av de

øvre sidevassdragene, deriblant Ulvaa, og Rauma oppstrøms Verma,
er relativt lite berørt og kan derfor egne seg som referansevassdrag.
Store deler av nedbrfeltet
(Fig. 2).

m& sies & ha et naturnert landskap

Dvs. at det er naturgrunnlaget og da i hovedsak de

store landformene som dominerer og skaper landskapskarakteren
området.

til

En del av feltet tilfredsstiller dessuten kravet til

kvalifisert villmark, dvs. områder som ligger mer enn 5 km fra
vei, jernbane, andre tekniske inngrep og vassdragsreguleringer
(NOU 1980:23).
over, utgjr

Sammen med det tilgrensende villmarksområdet

dette det neste strste

uberrte

øst-

naturomradet i Sr-
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Norge.

Bare Hardangervidda har mer kvalifisert villmark (Fylkes-

mannen i Oppland 1984).

Statens naturvernråd har foreslått at det

her opprettes et verneområde med nasjonalparkstatus

(NOU 1986:13).

V
Raumas nedbørfelt kan framvise en rekke enkeltlokaliteter
stor verdi.

Fluvialgeomorfologisk

vurdert av Nordseth

av meget

verdifulle områder er tidligere

(1984) og kvartærgeologisk og geomorfologisk

verdifulle områder av Sollid

&

Kristiansen

(1985) (vedlegg 1).

størst interesse er knyttet til skredene fra 1960 ved Ulvdalsvatnet.

Disse representerer et unikt naturdokument som også har

vekket stor internasjonal interesse.
Alteret-Vermedalen

Områdene Grovaskardet-

og Brennh-Flyi-Grondalen

er forvrig

hoyest

prioritert i kvartaergeologisk sammenheng (jf vedlegg 1).
strekninger av Rauma har strst

fluvialgeomorfologisk

Flgende

interesse:

Rauma forbi Trollveggen med talusmassene som sedimentkilder
Raumas masseføring, terrasselandskapet
sjon kan flges

for

ved Sogge hvor elvas ero-

gjennom lengre historisk tid og meanderstrekningen

oppstroms Bjorli.

Det som gjbr landskapet innen Raumas nedbrfelt

spesielt og inte-

ressant, er i hovedsak knyttet til den store variasjonen innen
feltet (kap. 7.1).

Ved noen lokaliteter kan likevel utformingen

eller dominansen av en eller et lite antall komponenter ha en særskilt betydning for landskapsbildet.

Dermed kan denne lokaliteten

også ha stor egenverdi.
Ulvådalsskredene

har en slik utforming og er

s

iyenfallende

pga. kontrasten mot dalsida forøvrig, at disse representerer noe
av de mest særegne landskapskomponentene

i vassdraget.

Landskapet

i dette området er dessuten dominert av knutepunktet ved Tunga der
Ulvådalen og Pyttbudalen lØper sammen.
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Mot samlpp Rauma, har Ulvaa skaret seg dypt ned i dalbunnen.
Dette er ikke noen spesiell landform da de fleste av sideelvene
som kommer fra hengende sidedaler (kap. 5.4) har skåret seg ned i
tilpasningscanyoner

ned mot hoveddalens dalbunn.

Asbjbrn&is foss fr

saml@pet med Ulvaa, er dette imidlertid ele-

menter av stor betydning for landskapet.

Sammen med

Elva som her renner i

sterke stryk og i flere mindre fall nedskåret i et trangt gjel,
skaper variasjon innen et forøvrig relativt ensartet landskaps-bilde.
Vermedalens landskap er karakterisert som imponerende, men samtidig avbalansert og velkomponert

(Aalvik

& Berge

1976).

Inngrepene

som er gjort lengst ute i dalen (vei, kraftutbygging, hytter, oppdyrking) har redusert opplevelsesverdien

i denne delen.

Inn-

grepene lengst oppe i dalen er derimot underordnet det storslagne
i landskapet.

-
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8. KONSEKVENSVURDERING
8.1.

VANNF

INGEN ETTER

N UTBYGGING

TT R ALT. F

De strekninger som vil merke mest til en utbygging i vassdraget
etter alt. Fer

(jf Fig. 4): UlvAa nedstrøms Horgheimsetermoen,

Verma nedstrøms inntaket ved Storhaugen, Rauma, spesielt nedstrøms
utlpet

av Verma, mindre nedstr@ms utlpet

av Ulvaa.

De to alter-

nativene for plassering av kraftverket i Romsdalen, enten ved
Remmem (alt. F) eller ved Stavem (alt. Fp)

vil ha betydning for

vannføringen på strekningen mellom Stavern og Remmem.
mellom utlpet

Strekningen

av Verma og Stavem er ca. 2 km (Fig. 4).

Alt. F4

er derfor trolig langt å foretrekke fremfor plassering av kraftstasjonen ved Remmem.

Vannføringsforholdene

endret helt til utløpet i fjorden.
vil f.eks. vintervannføringen
den Økte vintervannføringen

vil imidlertid bli

I de nedre deler av vassdraget

ytterligere bli Øket i tillegg til

som skyldes Gryttenutbyggingen.

føringene av Midtbottvatnet og Istjrna

Over-

til Vermevatnet, vil ha

liten innvirkning på vannføringsforholdene.
Under vårflommene vil vann bli pumpet opp i Vermevatnet samtidig
som Remmem/Stavem kraftverk kjøres for å unngå for stort flomtap.
I vintersesongen vil kraftverkene
Stavern kraftverk) bli kjrt

(Verma pumpekraftverk og Remmem/

i serie etter behovet.

Verma ned-

strøms inntaket vil derfor nærmest bli tørrlagt hele året (Fig.
14).

Også Ul.våa nedstrøms inntaket vil nærmest bli tørrlagt, men

ved samlp

Rauma vil bl.a. Asbjrnsai

ha frt

til en viss vannfr-

ing (Fig. 15) .

0

V NER

0

0

Reduksjonen i vannfringen

TE

S

R

i Rauma pa strekningen fra samlop.t

Ulvåa/Rauma til Stavern eller Remmem vil fØre til en reduksjon i
elvas massefrende

evne.

sedimenteres i lpet.

Dette betyr normalt at tilført materiale

At elveløpet på de flate strekningene på

denne måten heves, fører til at elva kan erodere og danne nye
lp.

Imidlertid kan en utbygging etter alt. F også føre til at

tilførselen av materiale fra sideelvene Ul.våa og Verma blir sterkt

42

'

/I

I I

I I
:, I

•

I

1 ''

I
I
I
I

::æ

I

t

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

II

I

Vassfarng

,I

t

ts/a

I!}

'
1
II

}Ml}

I:

J

: £

I

:•

,a

I

Vossfarung

}

(5/s)

3J

:,

•'

'

:
:t

I I
I I

:1

! :I

I

«
tjf
!

}y ..

Hi

I

'

,,111
I,

I
I
I

t :

.• !! ',--•-------'
I

·s
\i

..

I

t&

·II

' r:''1

t ....
·=-'-----------

i
!

\._ ·· · 1 \
6

li

10

ii;

;

;

!

I I:

/

I:
0

0

to

0

10

20

50

10

0

60

40

50

20

so

60

Uenunner

Ukenner

Figur

14 .

Vannføringen
(maks. med. min) i Verma oppstrøms eksi(Ødegaard &
sterende inntak før og etter utbygging
Grøner).

Vmefru,g

Vaoefrung

(a3/al

(n5/s)

too

,oo

80

80

Ii
gt+
II II i:
I

eo

! {'

BO

.

II: I

l

Ir,

t,

"'°

10

2D

0

0
0

Figur

t

'

II

20

10

1 5.

20

<f0

50

I:
I:

'
Ii ,' !••
! ' '!

a

to

20

Vannføringen
(maks. med. min) i Ulvåa
(degaard
Rauma før og etter utbygging

I
I
I

I

''
'i

'

30

,,

II

»'

<ID

oppstrøms
Groner).

so

60
Ukennner

samløp

-

redusert.

43

-

De reelle konsekvensene er derfor vanskelig & forutsi.

Dette henger også sammen med at det er for lite kunnskaper om
materialtransporten

og materialkilder

i Rauma.

Inntaket i Brpstdalen forutsettes & ikke
moen.

berbre Horgheimseter-

Strekningen nedstrøms inntaket (Foto 6) vil etter planene

nermest bli trrlagt.

Dette vil f6re til at materiale som til-

føres elva på denne strekningen ikke transporteres videre, men avsettes i lppet, eventuelt transporteres videre under flom.
Inngrepene i Vermedalen i forbindelse med Verma pumpekraftverk
komme i et område som har blitt hyt

vil

prioritert i kvartærgeologisk

sammenheng (jf Kap. 7.2, vedlegg 1).

Både riggplassering,

området, påhugget til adkomsttunnelen

til kraftverket og plasser-

ing av overskuddsmateriale

veier i

kan delvis Ødelegge systemet av terras-

ser og seter som her finnes i ulike nivåer.

Disse bØr skånes og

eventuelle inngrep dersom konsesjon gis, bpr utf6res i samrad med
fagekspertise.

Tippmassene må ikke plasseres slik at det natur-

lige systemet av terrasser og seter forstyrres.

V

De største konsekvensene ved en utbygging etter alt. Fi

Rauma, er

forbundet med inntaket i Ulvåa (inntaksbassenget, trrlagt

elve-

strekning, tipp), den reduserte vannføringen i selve Rauma, pumpekraftverket i Vermedalen

(anleggsvei, tipp, tørrlagt elvestrek-

ning, kraftlinje), reguleringen av Vermevatn, Remmem/Stavem kraftverk (anleggsvei, tipp, kraftlinje).

Selve kraftstasjonen

blir

anlagt i fjell og vil derfor i seg selv ha liten betydning for
landskapet utenom påhugget til adkomsttunnelene.
Avb@tende tiltak er godt utviklet gjennom den landskapspleie
dag er obligatorisk i henhold til konsesjonsvedtak.
kan dermed reduseres betydelig.

som i

Konsekvensene

For inngrepene i Brstdalen

kan

det f.eks. bli aktuelt å plassere inntaket lenger ned og bygging
av terskler på den tørrlagte elvestrekningen.

Konseksensene

Vermedalen er det derimot vanskeligere å redusere.

i

Selvom an-

leggsveien vil fdlge en allerede anlagt vei opp fra Romsdalen, må

-
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denne utbedres.

Det vil dessuten bli anlagt kraftlinje inn til

kraftstasjonen.

Plasseringen av overskuddsmaterialet

arbeidet br

fra tunnel-

kunne tilpasses i terrenget på en akseptabel måte.

Plasseringen av riggområdet vil være av stor betydning da dette
kan ha store konsekvenser for lsmasseformene
denne delen av Vermedalen.

som karakteriserer

Reguleringen av Vermevatn vil ikke ha

konsekvenser for landskapsbildet nede i dalen, men i området rundt
vannet vil dette være et svert iyenfallende

element.

Utenom de

elementene som tilføres Romsdalen ved byggingen av en ny kraftstasjon, vil konsekvensene
serte vannfpringen.

for Romsdalen være forbundet med den redu-

Elva er her et viktig element og virker som

bevegelseslinje og livsnerve i landskapet.

Blir denne borte eller

sterkt redusert, vil dalen snart miste mye av sitt særpreg.

I

Romsdalen vil det være strekningen Ulvåa-Stavem som påvirkes mest
av en redusert vannføring.
bli helt trrlagt

Rauma vil imidlertid heller ikke her

ettersom bade Asbjrnai

beholdes inntakt (jf Kap. 8.1).
kraftstasjon br

ikke flge

og Rauma oppstrms

Ulvaa

En kraftlinje fra Remmem/Stavem

Romsdalen da den i tilfelle vil bli et

svært dominerende element i den trange dalen.

V

G

OR

EFE A

EV S

R G

Deler av Raumas nedbørfelt er i dag velegnet som både type-- og
referansevassdrag

både innen geofag og innen landskap (kap. 7.1).

Ettersom et krav til referansevassdrag

er at området skal være så

uber6rt som mulig, vil en utbygging fre
forringes sterkt.

Øvre deler av Ulva

til at referanseverdien

kan fortsatt virke som

referanse for deler av faget, men verdien er i hovedsak knyttet
til hele sidevassdraget til samlop med Rauma.

Mye av det typiske

ved naturen i dette området er knyttet til vann og elver.

Ved en

regulering vil derfor også typeverdien sterkt reduseres selvom
visse inngrep er lettere å tolerere enn for referanseverdien

til

vassdraget.
Inngrepene i forbindelse med den planlagte utbyggingen vil ikke
berøre den delen av nedbrfeltet

som er karakterisert som kvalifi-

sert villmark (kap. 7.1) utenom overføringen

fra Midtbottvatnet og

-

Istjprna.
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I forslaget til opprettelsen av ny nasjonalpark i om-

rådet (NOU 1986:13) er imidlertid grensen for denne trukket utenfor området med kvalifisert villmark.
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9.

-

SAMMENDRAG

I forbindelse med MØre og Romsdal kraftselskaps planer om å fremme
spknad om konsesjon for utbygging av Raumavassdraget

for kraftpro-

duksjon, er det foretatt en vurdering av områdets naturvitenskapelige forhold og konsekvenser av en eventuell utbygging.
rapporten omhandler geofag og landskap.

Denne

Vurderingen bygger på

tidligere dokumentasjon av faglige interesser og en befaring i
deler av nedbrfeltet.
Rauma er en av Nordvestlandets

største og vannrikeste elver.

renner ned gjennom Romsdalen fra Lesjaskogsvatnet
fjorden ved Åndalsnes.

Den

til Romdals-

Den planlagte utbyggingen vil i hovedtrekk

gå ut på at UlvAa (med inntak på ca. k7OO) og Verma utnyttes i en
kraftstasjon ved Remmem (alt. F) eller ved Stavern (alt. F1).
Vermevatnet blir tilleggsregulert med en ytterligere senkning til
kote 11OO slik at vannet far en total reguleringshyde

pa 89 m.

Mellom Vermevatn og tunnelen til Remmem/Stavem kraftverk, anlegges
Verma pumpekraftverk.

Under vårflommene vil vann bli pumpet opp i

Vermevatnet samtdig som Remmem/Stavem kraftverk kjøres.

Om vin-

teren vil både Verma pumpekraftverk og Remmem/Stavem kraftverk bli
kjprt i serie etter behovet.
Berggrunnen er ikke kartlagt i detalj, men den består hovedsakelig
av gra og rode gneiser tilhorende det romsdalske grunnfjell.

I

nordvest er landformene preget av stort relieff, dype daler og
spisse fjell.
avrundet.

I sørøst er dalene vide og fjellformene store, men

Overgangen fra vest mot øst er gradvis og skyldes

bl.a. forskjellig grad av iserosjon under istidene.

Flere av

sideelvene til Rauma renner inn mot hovedelva i en retning som er
motsatt vassdragets hovedretning.

Dette mothake- eller agnordal-

mønsteret forklares ved at elvene opprinnelig drenerte til Gudbrandsdalen, og seinere er innfanget ved at innlandsisen under istidene fordypet den nåværende hoveddalen slik at denne ble skåret
tilbake gjennom det gamle vannskilleområdet

som dengang lå lenger

ut. mot kysten.
I dalene er det relativt tykke løsmasser som er avsatt av isen, av
smeltevann under avsmeltingsfasen

Oog av elvene etter siste istid.

-

Under de bratte

fjellsidene

materiale.

I løsmassene

er skredene

i dalsida

ekstrem

srsida

i dalsidene

25.-26.

og i Vermedalen

ingsperioden

ligger det oftest

store mengder

er skred vanlige.

nord for Ulvådalsvatnet

uværssituasjon

BrØstdalen

-
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vanlige.

under Kovha.

juni 196O.

er fossile

Mest kjent

som stammer

I dalsidene

strandlinjer

størst og mest markert

ras-

fra en

i Ulvå/

fra isavsmelt-

er strandlinja

Denne har form av en opptil

i

7O m bred terr-

asse.
Under flom er

Rauma sterkt materialførende.

finnes i flere av sidedalene
også raskjeglene
settes

er preget av de storslåtte

opp gjennom

mellom

og sporene

tidene er viktige

deler av feltet.

dalsiden

Ogs

Raumas

lig verdi.

fjell rundt.

I øvre deler er Roms-

inneholder

i dalen.

dalDette

er videre og pnere

er spesielt

preg.

kvaliteter

et naturnært

mer enn 5 km fra vei, jernbane,

pga.

sammen med myrom-

en rekke lokaliteter

kravet til kvalifisert

dragsreguleringer.

mellom

Lsmassene,

av stor geofag-

som gjØr det velegnet

for Nordvestlandet

deler av de østnorske

feltet må sies ha

fjellene

selvom de innover blir trangere

både type- og referansevassdrag

dessuten

dalen.

og Ulv&/Brst-dalen

Det har dessuten

mot de nordlige

Verma er det samspillet

virker åpnere og har mer til felles med de

er med og gir Vermedalen
nedb¢rfelt

og

enn de bratte, dype og trange vestlands-

Vermedalen

og spissere

rådene,

når det sees på

er slakere og hØydeforskjellen

enn nedre del av Romsdalen
hyere

spesielt

aktivitet

elva, den trange dalen og de hye

fører til at landskapet
dalene.

landformene.

rundt er langt mindre enn nedover

dalfrene

kan ut-

etter menneskelig

nedenfor

med skarpe tinder som kjennetegner

pstnorske

i Romsdalen

men

virker Rauma som bevegelseslinje

Spesielt

den laksefrende

bunn og fjellene

i løsmassene,

og varierte

elementer

I Romsdalen

i landskapet.

dalen videre,

sedimentkilder

og dermed bidra med materiale.

Også vegetasjensforholdene

livsnerve

bl.a. ved raviner

under de bratte dalsidene

for erosjon

Landskapet

Mange

dalførene.

landskap.
villmark,

som

og overgangen
Store deler av

En del tilfredsstiller
dvs.

andre tekniske

områder
inngrep

som ligger
og vass-

-
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KONKLUSJON

Raumas nedbrfelt

har et rikt og variert landskap og huser en

rekke geofaglige verdier.

En utbygging etter de angitte planer

tar imidlertid hensyn til de naturverdier som finnes innen området.

En utbygging etter alt. F vil likevel berøre lokaliteter

som har verdi.

Dette gjelder spesielt den ytre delen av Verme-

dalen hvor det er påvist forhold av stor kvartærgeologisk
resse.

inte-

En utbygging vil dessuten i sterk grad påvirke og Ødelegge

muligheten for benytte
fremtiden.

hele Rauma som referansevassdrag

i

Mye av det typiske ved naturen i Romsdalen er knyttet

direkte til elva og en utbygging vil derfor også for deler av
faget redusere betydningen av Rauma som et egnet typevassdrag.
Primært ønsker en utfra geofaglige og landskapsmessige forhold at
Rauma blir beholdt slik den er idag.
det fr

Dersom det gis konsesjon må

de endelige planer bestemmes, vurderes hvilke av F-alter-

nativene som vil være minst konfliktfylte
Remmem.

for strekningen Stavem -

Det er om å gj¢re at eventuelle inngrep utformes og plan-

legges lagt slik at de forstyrrer naturen minst mulig.
derfor kreves at det under planleggingsarbeidet

Det må

for en eventuell

utbygging spokes faglig bistand innen geomorfologi og landskap.
Det bpr utfpres en nyere
Rauma fr,

underspkelse av materialtransporten

under og etter en eventuell utbygging.

stor verdi innen fluvialgeomorfologien

Foruten å ha

har dette betydning som

basiskunnskap for andre naturvitenskapelige
niske siden av kraftverket.

i

fag og for den tek-
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1.

OMRRDER
VERNEVERDIGE
KVARTERGEOLOGISKIGEOMORFOLOGISK
RAUMAVASSDRAGET, MORE OG ROMSDAL OG OPPLAND FYLKER

I

Johan Ludvig SoLLid & Kristoffer Kristiansen
Geografisk institutt, Universitetet i Oslo
Januar 1985

Grunnlaget for denne rapporten er kartet "Raumavassdraget
&
80 000" (Sollid
og geomorfologi 1:
kvartærgeologi
nærmere
en
Kartet følger vedlagt. For
Kristiansen 198).
mer
en
i omr9det og
av isavsmeltingsforløpet
omtale
utfyllende forklaring p8 dannelsesm8ten av ulike formtyper
Miljøverndepartementet
vises det til Rapport T-524 fra
(Sollid & Sørbel 1981) og supplement til samme rapport for
Møre og Romsdal fylke (Sollid & Sørbel 1984).
Innenfor Raumavassdraget er det store og varierte forekomster
av former dannet under isavsmeltingsperioden. Noen omrgder er
tidligere forest8tt som kvartærgeologisk verneverdige (Sollid
N2r det n@ er foretatt mer detaljerte
SorbeL 1981).
&
registreringer blir det her foreslStt 8 vurdere vern av flere
omr8der i tillegg til de tidligere forslagene. Avgrensningen
av omrSdene er inntegnet pS det vedlagte kartet.
Utvalg og prioritering

av

verneomr8der

De foreslStte verneobjekter innenfor vassdraget er inndelt i
A, Bog C. Det bør understrekes at
tre prioritetsgrupper;
utvalg og prioritering er noe annerledes enn f.eks i Sollid &
der registreringsomr8det omfattet hele MidtSørbel 1981,
Norge. I det tilfellet inneholdt f. eks. objektene i den
høyeste prioritetsgruppen et restriktivt utvalg av de mest
interessante omr@dene elLer enkeltformene innenfor heleMidtNorge. I foreliggende rapport er høyeste prioritetsgruppe
innefor
omrgdene
de mest interessante
for
reservert
vassdraget. B8de utvatg og prioritering er derfor foretatt p8
ulike niv@.

- 2 -

Følgende
kriterier
prioritetsgrupper:

er

brukt

ved

inndelingen

GRUPPE A - Et restriktivt utvalg av de
mest
interessante omr8dene eller enkeltformene innenfor
vassdraget. Lokalitetene har interesse ogs8 utover
det Lokale niv8, og de kan ikke erstattes av andre
alternativer.
Gruppe B - Formtyper eller omr8der av stor faglig
interesse, men ikke nødvendigvis av stor betydning
i regional sammenheng. I noen tilfeller kan det
finnes alternative objekter innenfor vassdraget,men
disse er ikke av helt samme verdi som de forest@tte.
GRUPPE C - Faglig interessante Lokaliteter, men
først og fremst av lokal betydning. Alternative
verneobjekter kan vurderes innenfor denne gruppen i
større grad enn for gruppene A og B.
FORSLAG TIL VERNEOMR8DER INNENFOR VASSDRAGET
Det er valgt ut 13 omr8der innenfor vassdraget som utfra
faglige kriterier er ansett for s8 interessante at en eller
annen form for vern bgr vurderes. Tre omrgder er plassert i
gruppe A, fem i gruppe Bog fem i gruppe C.
PRIORITETSGRUPPE A
Lokalitet nr. 1
Grovaskaret - Alteret -Vermedalen (lok. nr.
So(id & Sorbet 1981

69

i

Innenfor omrQdet finnes det en rekke morener,
terrasser og seter i ulike niv8. Beliggenheten av
brefronten
og utviklingen av den
isrelaterte
dreneringen kan rekonstrueres i detalj.
Lokalitet nr. 2
Brennhg - FLyi - Grondaen
Eskere, dreneringsspor, seter og morenerygger viser
at dreneringen fulgte iskanten mot vest. Eskerne p3
nordsida av Veslegrønas dal g3r i motbakke,
og er
av den grunn noe spesielle. De viser tydelig at
dreneringen
som avsatte eskerne var styrt av
trykkforholdene
under
isen,
og
ikke
av
he(ingsretningen p@ terrenget. Eskerne gar over i
brede spylerenner nordvest for Koiehø.

-

35

-

Lokalitet nr. 3
UlvSdalsvatnet - Kabben
I sørhellinga under Uvostind- Kabbetind Ligger det
en lang rekke brede og markerte skredløp. Disse
skredløpene
ble dannet av jordskred etter et
kraftig regnskyll i juni 1960 (Rapp 1963). Lipene
er
utformet
i
morenemateriale,
som
dekker
skrSningen opp til en høyde av ca. 1000 meter. I
omlag samme høyde Ligger det et markert setenivS
som er utbredt i ULv@dalen og Brostdaten.
Setene
viser at det var demt opp en bresjø her under
avsmeltingen av siste innlandsis.

PRIORITESGRUPPE 8
Lokalitet nr.
Birrebotthggda

Ved Børrebotthøgda Ligger det en rekke morenerygger
p8 tvers av Uv8daten.
Moreneryggene gar opp ti
.setenivSet
i ca.
1000 meters
høyde.
Dette
seteniv8et markerer vannivSet i en bredemt sjø ved
slutten av siste istid. Moreneryggene er s9kalte De
Geer morener, som er dannet Langs brefronten pS
steder der breen sto under vann. Seteniv@et kan
følges
i dalsida over Bjørneskreda og inn i
H8n@dalen.
Lokalitet nr 5
Horgheimsatermoen
Dette er en relativt stor og veformet sandurfate
med en rekke gamle evelip i overflata.
Lokalitet nr. 6
HorgheimsfLyi -RSngfyi
-Asbjornsdaten
nr. 72 i Sollid & Sørbel 1981)

(lokalitet

Omr8det
er
den
nordligste
delen
av
et
sammenhengende system av former med morenerygger,
glasifluviale terrasser, markerte seter, spyefett
og spyLerenner. De øverste morenene markerer trolig
beliggenheten av brefronten etter et breframstot i
Preboreal tid.

-

4 -

Lokalitet nr 7
Dordiholet.
Dette er den sørligste delen av morenesystemet
som
nevnt under lokalitet nr.
6. De markerte
moreneryggene nord for Gunnaknatten er dels avsatt
av hovedbreen fra øst, og dels av Storbreen.
Omr8det var et konfLuensomr@de meom
hovedisen fra
øst og lokalbreen fra vest.
er

Under brattkanten sør for vannet (1515)
to steinbreer.

ligger

det

Lokalitet nr. 8
Sjukehuset

Dette er en stor endemorene dannet av lokalbreen p8
istsida av Benkehoi. I omr@det melLom breen og
moreneryggen er
det markerte flutings, som er
avsatt av brebevegelsen .ved bunnen av
breen.
Lokaliteten kan eventuelt vurderes nedprioritert
til gruppe C.

PRIORITETSGRUPPE C
Lokalitet nr. 9.
Morenebue

ved

8ndalsnes

Moreneryggen tilhører Hovedtrinnet fra Yngre Dryas.
Den er del av en opprinnelig større og
mer
sammenhengende morenebue som var særlig tydelig ved
Veblungsnes. Avsetningen ved Veblungsnes er
n8
fjernet ved masseuttak.
Lokalitet nr. 10
Steinbre

i Ainesdalen.

Steinbreer
er
former
som finnes
i
katde
kLimaomrder
der det er mulighet for permafrost.
Steinbreer dannes ved at de enkelte steinene i en
ur
fryser sammen slik at mellomrommet mellom
steinene fylles av is. Dermed kan hele massen komme
i sig p8 iknende m8te som en vanig
bre. Formene
er vanlige Lenger nord i Landet, men er sjeldne i
Sør-Norge. Steinbreen i Alnesdalen er trolig dannet
i et kaldere klima enn dagens, antakelig ved
slutten av siste istid, og er nS fossil.

-

5 -

Lokalitet nr. 11
Hggranda,
Johanhytta (okalitet
Sørbel 1981)

nr. 71 5 Soid

&

Markert morenerygg i ca. 1100 meters høyde like ved
veien inn mot Sandgrovbotn. Moreneryggen er del av
et sammenhengende morenesystem som kan følges langs
begge sider av Romsdalen.
Lokalitet nr. 12
Lesjaskog vest

En stor glasifluvial og fluvial vifte.
Lokalitet nr. 13
Eskere ved Lesjaskogsvatnet

Omr3det ved Lesjaskogsvatnet fungerte som overløp
for isdirigert drenering østfra under avsmeltingen
av innlandsisen. En rekke eskere ble avsatt i
smeltevannstunneler
under isen.
Ettersom breen
smeltet tilbake ble det demt opp en stor bresjø øst
for vannskil let.
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