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1. BEFARINGSOPPLEGG

For første gang i Vassdragsregisterets historie arrangererv 1 ar
en befaring forå vise registrerte vassdragsinnretninger. Vi håper
at november vil vise seg fra sin beste side!

Formålet med befaringen er å:

- fokusere på eldre tiders bruk av vassdragene
- skissere problematikken omkring forvaltning av vassdragsanlegg,
spesielt de som ikke lenger er i aktiv bruk.

- vise hvordan et registeropplegg for inngrep i vassdrag kan bygges
opp, og hvordan det kan brukes.

Kartskissen på neste side viser reiseruten under befaringen og
stoppesteder underveis.

Første skikkelige stopp er Velta parkeringsplass ved begynnelsen av
Soot's sluseanlegg (1). Fra bussen går vi langs sluseanlegget opp
til dammen/øvre sluseport ved sjøen Mortsjølungen. Det er
opparbeidet god sti med nødvendige bruarrangementer langs turen. Er
været pent, raster vi ved Mortsjolungen. Det vil under rasten bli
gitt en kort orientering om sluseanleggets historie, og planer for
området framover.

Det andre hovedmålet er Hallangen tømmerrenne mellom sjøen Hallangen
og tjernet Langbruslora (2). For å komme til renna, må vi gå ca. 700
m langs vannet. Vi følger tømmerrenna nedover til Langbruslora, og
møter bussen igjen i nærheten av tjernet. Denne turen er litt
uveisom.

Bønsdammen ved utløpet av sjøen Mjermen er neste stopp (3). Ved
dammen ligger også en kort, intakt tømmerrenne i tre. Stoppestedet
ligger like ved vegen.

Et kort stykke nedenfor ligger rester etter en løftedam med
møllearrangement ved Soprum bru (4). Her er det egentlig lite å se,
det som var ligger i ruiner. Nettopp derfor kan nettopp dette være
illustrerende for problematikken forvaltning av "eldre
vassdragsinnretninger".

Like nedenfor dette igjen ligger Lundsfoss dam med kraftstasjon (5).
Småkraftverket er i drift, og dammen er nylig satt i stand.
I tidligere tidergikk det en tømmerrenne også forbi dette fallet
(som er ganske konsentrert), men den er nå revet, og det finnes ikke
spor igjen etter den.
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2. KORT OM 001. Z HALDEVASSDRAGET 0G313.Z ANGEVASSDRAGET

Mangenvassdraget og Haldenvassdraget (tidligere ofte benevnt som
Soot's kanalanlegg) strekker seg fra sjøen Nettmangen øverst i
Mangenvassdraget og til utløpet av Haldenvassdraget ved Halden. Det
danner et nettverk av dammer, kanaler, sluser, tømmerrenner m.v., alt
bygd i den hensikt ålede tømmer fra de store skogområdene sør og vest
for Kongsvinger og ned til sagbruk og treforedlingsindustri ved
Halden. Kanalanleggets totale lengde er 15 mil, og går gjennom 3
fylker.

Man envassdra et, som danner første del av kanalsystemet, er ca. 370
km2 stort. Det starter i kommunene Sør-Odal og Nes, går videre inn
Eidsskog og renner sørover inn i Sverige rett nedstrøms sjøen
Skjærvangen. Vassdraget er kjennetegnet av at det inneholder mange
sjøer. Fallhøyden mellom sjøene i vassdraget er moderat. Viksjøen
øverst i vassdraget ligger på 197 m.o.h, mens Skjærvangens utløp
er 176 m.o.h. Over en strekning på 17,5 km faller vassdraget 21,5 m,
eller i snitt 1,2 m pr. km.

Mangenvassdragets nedbørfelt dekkes av store skogområder. Skogen er
fordelt på få eiere. Denne enkle eierstrukturen kan ha vært en sterkt
medvirkende årsak til at den omfattende kanaliseringen av vassdraget
for tømmerfløting kunne bli organisert.

I dag er området omkring Mangenvassdraget preget av fraflytting. I
1980 bodde i alt 222 mennesker spredt omkring i nedbørfeltet.

Haldenvassdra et, som er nedre del av kanalsystemet, er ca. 1590 km2
stort. Det starter i Aurskog-Høland kommune (aller øverst er en
liten flik i Nes kommune), renner videre gjennom Marker og Aremark
og munner ut i Halden. I likhet med Mangenvassdraget er også
Haldenvassdraget kjennetegnet av mange og til dels store sjøer, og
små fallhøyder. Vassdraget er sterkt forgreinet i sør ved utløpet,
og ved kildene i nord, men heller trangt i midtpartiet. Det nordre
partiet i Aurskog-Høland er delt i 2 hovedgreiner. Den vestre delen
av vassdraget (001.G - 001.M) slynger seg gjennom jordbruksbygder.
Den er ikke så rik på sjøer som den østre greinen (Mjerma, 001.FZ),
som i sterkere grad går gjennom typisk skogsterreng.

Øverst i Mjerma finner vi sjøen Setten, som danner utgangspunktet for
fløtingen i selve Haldenvassdraget, og som gjennom Soot's kanalisering
av Hvervselva mottok store tømmermengder fra Mangenvassdraget. I
tillegg ble det fløtet tømmer til Setten fra andre mindre sjøer og
tilløpselver.

Setten ligger 167 m.o.h, eller på nesten samme nivå som Skjærvangen.
Avstanden fra Settens innløp til utløpet av Haldenvassdraget ved
Iddefjorden er 117 km, og gjennomsnittlig fall i vassdraget er bare
1,4 m pr. km.

Det bodde i alt 834 personer i Mjermas nedborfelt i 1980.

Kartskissen viser beliggenheten av begge vassdragene.
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3. LITT OM I VASSDRAGENE

Tømmerfløting har i tidligere tider vært den helt dominerende
brukerinteressen i alle norske vassdrage. Karakteristisk nok
inneholder vassdragslova av 1940 flere bestemmelser om fløting enn om
noen annen virksomhet knyttet til vassdragene.

På gamle vassdragskart er Haldenvassdraget og Mangenvassdraget tegnet
nesten som et sammenhengende vannsystem. Dette til tross har det aldri
vært ført vann over fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget, bare
tømmer! Med den helt dominerende stilling tømmerfløtingen hadde i
vassdragene, er det likevel ikke så underlig at kartkonstruktøren
betraktet tømmertransport og vassdrag som to sider av samme sak!

Selv om det store antallet sjøer og de små fallhøydene gjorde begge
vassdragene godt egnet for tømmerfløting, kunne lagvarige
tørkeperioder føre til at man ikke hadde tilstrekkelig driftsvann.
Dette ble kompensert med en omfattende kanalisering, som betydde
mindre behov for vann pr. m3 fløtningstømmer. I tillegg var det
nødvendig å regulere sjøer som egentlig ikke kunne brukes aktivt i
fløtningen, men som kunne skaffe ekstra driftsvann til kanaler og
elver nedstrøms når det trengtes.

Karakteristisk nok inneholder også Norges offisielle statistikk over
tømmerfløting, som ellers har detaljerte oppgaver over fløting i alle
"hele" vassdragssystemer, ikke ett tall fra Mangenvassdraget, men
bare fra Haldenvassdraget. Vassdragene var å betrakte som ett system.

Opplysninger fra gamle rettssaker tyder på at tømmerfløting har
foregått langt oppe i Haldenvassdraget allerede på 1300-tallet.
Statistisk Sentralbyrå har ansltt flotningsvolumet til 30.000 m3
årlig i perioden fra 1688 til 1795. Fram mot 1860 økte kvantumet til
om lag 140.000 m3. Dette faller sammen med kanaliseringen av
vassdraget og sammenknytningen med Mangenvassdraget. I vårt århundre
sank volumet til 50.000 m3 i 1932, men økte seinere igjen. Det har
ligget på rundt 5-6 % av alt fløtt tømmer rundt denne perioden. I
toppåret 1964 var volumet i underkant av 400.000 m3 eller 16% av alt
fløtt tømmer. Ved siste året i 1975 var volumet fortsatt så høyt som
320.000 m3 eller hele 33% av alt fløtt tømmer i Norge.

Hvor stor del av tømmerfløtingen i Haldenvassdraget gikk gjennom
Soot's sluseanlegg mellom Skjervangen og Mortsjolungen? Mleenhetene
er ikkede samme for den offisielle statistikken og tall for
sluseanlegget, men grove overslag kan stilles opp. I sluseanleggets
toppår i 1920, ble det fløtet ca. 18.500 tylfter, eller nesten
223.000 stokker. Grovt omregnet til m3 tyder dette på at ca. 18% av
alt tømmeret i Haldenvassdraget passerte sluseanlegget. Dette tallet
virker kanskje ikke imponerende høyt, men det svarer godt til
Mangenvassdragets andel av nedbørfeltenes totale areal. I tillegg
ble det også fløtt tømmer fra andre vassdrag, bl.a. kom en del med
Aurskog-Hol andsbanen.
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4. KANALANLEGGET FRA SKJERVANGENTIL SETTEN

Fløtingen i kanalanlegget fra Skj ærvangen til Setten består av flere
forskj ellige etapper:

1. Sluseanlegget mellom Skj ærvangen og Mortsjolungen via
Steintjern, i alt 16 sluser.

2. Mortsjolungen, der tømmeret ble fraktet med båt ( robåt, motorbåt)

3. Grasmobanen, en hestej ernbane som fraktet tømmeret fra
Mortsj olungen til Tvillingtj ern

4. Kanalfloting fra Tvillingtj ern til Setten, gjennom flere typer
kanaler og renner.

Kartskissen på neste side viser hvor de forskj ellige etappene fant
sted. Nedenfor er etappe 1, 3 og 4 omtalt mer eller mindre kort.

4. 1. Sluseanlegget mellom Skjærvangen og Mort sj olungen

Selv om Soot' s kanalanlegg utgj øres av hele det sammenhengende system
av innretninger for tømmerfløting fra Nettmangen til Iddefjorden, er
det vanligvis sluseanlegget mellom Skj ærvangen og tj ernet
Mortsj olungen, begge i Mangenvassdraget man tenker på som "Soot' s
kanal". Denne kanalen har en lengde på ca. 1, 5 km.

Engebret Soot, en driftig husmannssønn fra Søndre Mangen, fikk i
1847 innvilget et lån fra Stortinget på 5000 spesidaler, under den
uttrykkelige forutsetning at han skulle bygge et kj erratanlegg ( et
kj ettingarrangement med kroker til å trekke opp tommer) ! Da lånet så
var mottatt, satte han i gang med å bygge sluser i stedet!
Anleggsperioden var 2 år, fra 1847 til 1849. På det meste jobbet 600
mann på anlegget.

Sluseanlegget er delt i 2 deler. Nedre del består av 10 sluser opp
til Steinstj ernet, og har en samlet høydeforskj ell på 12 meter. Fra
Steinstj ernet til Mortsj olungen er det brattere, men en kortere
strekning, og her er det 6 sluser for å løfte tømmeret 13 meter opp.
Slusene er utført med steinfundament, tettet med rosentorv, og
treverk i sluseportene.

Alle slusene ble gitt et navn. Det var enten kjente navn, eller navn
etter personer som stod Engebret Soot nær. Navnene er følgende,
regnet fra Skj ervangen ( flotningsretningen) :
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1. Andreas Wiel (ogs kalt Dronningen, kom til seinere)
2. Norge
3. Kongen
4. Sverige
5. Constitutionen
6. Fredrikshald
7. Statsraad Stang
8. Professor Schweigaard
9. General Birch
10. Peder Anker

Steintjernet --
11. Faye
12. Truls Wiel
13. Lensmand Haneborg
14. Dines Soot
15. Caroline Soot
16. Halvor H. Jensen

Slusene er bygd med ulik avstand og ulik høydeforskjell. De var
imidlertid nøye tilpasset det terrenget de var bygd inn i. Alle
slusene inneholder f.eks. det samme volumet flotningsvann, noe som
bidro tilå gjøre manøvreringen av slusene mest mulig rasjonell.

For å skaffe tilstrekkelig driftsvann til sluseanlegget også i tørre
perioder, ble sjgene Mortsjolungen, Kroksjolungen og Langsjolungen
regulert. Som et lite apropos: Dammene står fortsatt og holder et
vannspeil, men det er ingen neringsmessig interesse knyttet til
reguleringen. Tilsvarende forhold gjelder en rekke andre dammer. Dette
representerer en vedlikeholdsproblematikk av stor prinsipiell og
praktisk betydning ....

Sluseanlegget var i drift i nær 100 år, fra 1849 til 1932. Etter
nedleggingen forfalt de raskt, og med unntak av den øverste
sluseporten, som demmer Mortsjolungen, er de i dag mer eller mindre
forfalt. Det har vært gjort gjentagne forsøk på å restaurere
anlegget, men manglende tilsynsansvar har ført til at flom, spesielt
en større flom i 1977, har fart hardt ut over særlig de nedre
slusene. Det er i 1990 utarbeidet en rammeplan for bevaring og
restaurering av kanalen med tilknyttede anlegg. Norsk Kulturråd har
bevilget 100.000 kr til planarbeidet.

Ved dagens befaring vil vi kunne se sluserestene. Det er opparbeidet
stier som gjør det lett å befare området. Sluserestene er merket med
treskilt med navn på slusene.
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Nedre sluseanlegg. Sluseporten «Fredrikshald» naermest. Brattfossen i bakgrunnen.
Bildet er tatt i forbindelse med Soot-familiens sammenkomst  50  år etter Engebret  Soots  død.
Situasjonen er noe merkelig. Tømmeret ligger i slusa, men det er ikke noe vann i den Det
er heller ikke vann i slusekammeret nedenfor. Forklaringen kan være at bildet er tatt på en
søndag og at vannet er stengt av øverst. På grunn av lekkasjer har så vannet forsvunnet
fra samtlige slusekamre.
(Fra Trond Soot Ryens privatalbum. Ukjent fotograf).
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4.3. Grasmobanen

Opprinnelig ble det vurdertå kanalisere strekningen fra
Tvillingtjern til Mortsjølungen, men dette ble droppet, da man innså
at man trengte alt vann som kunne skaffes til de kanaliseringene som
ble bygd.

Grasmobanen ble bygget som hestejernbane, og seinere motorisert.
Banen, som var 1,5 eller 1,8 km lang, gikk i en rett linje og med
jevn stigning og hevet tømmeret opp 38 meter til Tvillingtjern,
239 m.o.h.

Grasmobanen er selvfølgelig intet "vassdragsanlegg", men er bygd i
så nøye tilknytning til fløtnningsanleggene at den hører med i en
faglig vurdering av vassdragsanleggene.

Der banen starter, ble Mortsjølungen kanalisert 90 meter, slik at
vognene kunne kjøres ut i vannet. Arbeiderne stod på broer og trakk
tømmeret opp på trallene med haker. Vel framme ved Tvillingtjern ble
tømmeret veltet ut fra vognene.

Grasmobanen var i drift fram til 1938, seks år etter at slusingen
opp til Mortsjolungen tok slutt. Etter nedleggingen ble skinnegangen
revet opp. I dag går det en rett skogsbilveg fra riksvegen til
Mortsjolungen der banen opprinnelig ble bygd .

. · ..
.• it a

88. Grasmobanen, traseen nedre del. Alle ski nner og sviller er for lengst fjernet. Veien

rukes n 'or tonertrcnsort en sjelden gang.
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4.4. Kanalfloting fra Tvillingtjern til Setten

Som navnet antyder, var Tvillingtjern opprinnelig to tjern. Ved
hjelp av en dam og kanalisert vann fra bekker, tjern og myrer,
klarte Engebret Soot å heve vannstanden til 239 m.o.h. Dette
medførte at vannskillet ble flyttet østover fra Gulltjern, som er
neste tjern kanalen går gjennom.

På øverst del av strekningen Tvillingtjern - Setten ble det bygd en
rekke renner, kanaler og fikse oppdemminger. Disse er i dag sterkt
forfalt. Fra Gulltjern og ned til Setten, en strekning på snaue
3 km, ble tømmeret fløtet i Hvervselva. Denne elva ble kanalisert og
fikk en solid tømmerrenne i 1890. Renna er i begynnelsen en
plankerenne bygget opp med reisverk, men seinere en rundtømmerrenne
støttet opp med steinkisterp sidene. Rundtømmerrenne er byggeti
fl ere etapper.

Kanalen i Hvervselva er godt synlig fra riksvegen. Hvis forholdene
ligger til rette for det, tar vi en kort stopp ved Soot's bru der
veien krysser renna.

' -,;

/i
f:

¥!

s&
/__

{e

\

\

116. Hvervse Iva, plankerenna. Enke I te steder ser det ganske uryddig ut.
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Tømmerrenna i Hvervselva, 1929. Mannen på bildet er ing. Ragnvald Bødtker.
(Foto: K. Engen, Halden).
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4.5. Nedlegging av kanalanleggene

Nedlegging av kanalanlegget foregikk, i likhet med byggingen, over
flere år. I 1932 ble sluseanlegget nedlagt. Tømmeret ble fraktet med
bil opp til Mortsjolungen og fløtet videre til Grasmobanen derfra.

Seks år seinere ble Grasmobanen nedlagt. Tømmeret ble nå fraktet med
bil fra Skjærvangen og opp til Tvillingtjern og fløtet videre på
kanalen derfra. I 1950 ble det anlagt ny velteplass for tømmer ved
Gulltjern ved innløpet til Hvervselva, og bilene kjørte nå hit.

Siste, store reparasjon av tømmerkanalen ved Hvervselva ble utført
1952. Anlegget ble nedlagt i 1963.

5. HAL LANGEN TOVMERRENNE

Hallangen tømmerrenne ble bygd i 1944, og gjorde tjeneste helt til
1975, da fløtningen i Haldenvassdraget ble nedlagt. Renna er ca. 400
meter lang, og går i en slak bue mellom sjøen Hallangen og tjernet
Langbruslor oppstrøms Setten.

Selve renna er bygd i en stål-kobberlegering, som ligger løst oppå
et reisverk av tømmer. Den er fotsatt i utmerket stand. Fra sjøen
Hallangen er den ikke lett å få øye på, mens den inne i skogen
nesten har monumental karakter.

Fra Langbruslor går det forøvrig en annen renne videre ned mot
Setten. Den nederste delen av denne renna er revet, da den et år ble
ødelagt av flom.
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6. BNSDAMMENMEDBOONSRENNA

Bonsdammen demmer den store sjøen Mjermen nedstrøms Setten.
Reguleringshøyden er liten; 1,25 meter, mens volumet av magasinet er
8 , 3 mi 11 . m3 .

Mjermen reguleres nå bare for kraftformål, mens det tidligere ble
fløtet opptil 60.000 m3 tømmer gjennom dammen, og det førte med seg
en annen måteå manøvrere vassdraget på enn det som i dag er
naturlig.

Bønsrenna går i en rett strekning fra Bonsdammen og forbi et slakt
fall til elva flater ut. Renna er en plankerenne og er bygget i
kreosotimpregnerte materialer. Den er fortsatt i meget god stand,
men det utføres ikke noe vedlikehold på den.
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7. RUINER VED SOPRUM BRU

Ved Soprum bru ble det i 1907 bygget et lite småkraftverk til
Soprumgårdene. Verket kan sees som en liten, rød bygning ved brua
som markerer avkjørselen. Den lille dammen som løftet vannstanden
opp slik at den gav nok trykk til småkraftverket er imidlertid
revet.

8. LIUNDSFOSS DAM MED KRAFTSTASJN

Lundsfoss kraftstasjon ligger i et konsentrert fall på 16 meter i
Mjerma. Stasjonen ble bygd i 1917, og er fortsatt i drift.

I tilknytning til stasjonen er det bygd en reguleringsdam. Denne
dammen er en steinfyllingsdam med utvendig kledning av murpuss,
etter at dammen ble restaurert i 1988.

Tidligere fantes en tømmerrenne for å frakte tømmeret forbi det
konsentrerte fallet. Denne er nå revet.
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==============================================================================
Nr: 000320 Kode: K-50
Objektnavn: Sluser i Soot-kanalen
================================----------------------------------------------
Byggeår: 1849 Nedlagt år: 1932
Vassdragsnr: 313.C
Elvenavn: Skjervangen-Mortsjolungen
Nedbørfelt: MANGENVASSDRAGET

Antall bilder: 30
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted:
Kart: 2014 1
Koordinater: 32 6605 66434

Sootkanalen ligger mellom sjgene Skjervangen i Mangenvassdraget og
Mortsjølungen i Haldenvassdraget og er et overforingsannlegg for
tømmer. Engebret Soot la fram en plan om en forbindelse mellom de to
vassdrag i 1847. Den 20. juli 1849 ble slusene åpnet og var med
dette norges eneste sluseanlegg. Måten kanalen ble bygget på er
enestående. De 16 slusene av stein hadde ikke regelmessige former,
men fulgte selve elveleiet. Fremførelsen av tømmer foregikk på
følgende måte: Tømmeret ble "flaket" eller sammenbundet med vidjetang
i to lag og ført opp gjennom slusesystemet. Over Mortsjølungen ble
tømmeret varpet og fra vestenden av sjøen og opp til Tvillingtjern
ble tømmeret trekt på en hestebane. Tvillingtjern ligger på
vannskillet og derfra ble det fløtet videre i det den gang
Fredrikhaldske vassdrag. I 1936 ble kanalen nedlagt som følge av at
det ble billigere å frakte tømmerte med lastebil. I dag er det bare
de to øverste slusene som står hele igjen: nr. 15 Caroline Soot,
bilde nr. 37835, 37836 og 37837 og nr. 16 Mortsjolungen dam, bilde
nr. 37838 og 37839.
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Nr: 000304
Objektnavn:

Kode: K-b0
Grasmo kanal /Hvervselven

===============================================-------------------------------
Byggeår: Nedlagt år: 1963
Vassdragsnr: 001.FC12
Elvenavn: Hvervselva
Nedborfelt: MJERMA

Antall bil der: 5
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted:
Kart: 2014 4
Koordinater: 32 6546 66393

Mer eller mindre hele Hvervselva er forbygd med en tømmerkledning
m.h.p. fløtningen. Fra Tangefossen var det flotningsrenne som sist
ble oppbygd i 1952, men denne er det bare rester igjen av.Da
fløtningen pågikk ble kanalen regelmessig vedlikeholdt, men i dag er
treverket ganske morkent.

=================================================-----------------------------
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--------------------------------------------------------======================
Nr: 000307
Objektnavn:

Kode: D-00
Tvillingtjern dam

==============-=--============================================================
Byggeår: Nedlagt år:
Vassdragsnr: 313.C
Elvenavn: Tvillingtjern
Nedbørfelt: MANGENVASSDRAGET

Antall bilder: 1
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Grasmoen
Kart: 2014 4
Koordinater: 32 6567 66408

Dammen ligger på vannskillet ved Tvillingtjerns nordre ende og er
en del av overføringsanlegget for tømmer fra Mangen- til
Haldenvassdraget. Det var hit opp hestebanen fra Mortsjolungen gikk
eller at tømmeret var blitt sluset opp gjennom de 16 slusene i Soot
kanalen. Traseen til hestebanen kan fortsatt sees ved dammen. På
dammen står det igjen restene etter en dampmaskin eller lignende
etter at hestene ble skiftet ut og banen ble drevet av maskinkraft.
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==============================================================================
Nr: 000293
Objektnavn:

Kode: T-40
Hallangen tømmerrenne

====================================--====-==---------------------------------
Byggeår: 1944 Nedlagt år: 1975
Vassdragsnr: 001.FClA
Elvenavn: Hallangen
Nedbørfelt: HALLANGSELVA

Antall bilder: 19
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Langbruslor
Kart: 2014 4
Koordinater: 32 6537 66306

Hallangen renne er bygd i 1944, men underbygningen av
kreosotimpregnerte materialer er fra 1960. Fra sjøen Hallangen ble de
overført tømmer til Setten via denne ca. 400 m lange fløtningsrenna i
en kobber-stål legering. Det er et relativt lite fall på renna (25 m)
Fallet er konsentrert på slutten, og her smalner renna derfor inn
forå holde vannspeilet etter som vannet får større fart.

Flere steder i Haldenvassdraget har det vært konstruert lange
flotningsrenner, men denne i stål-kobber er en kuriositet. Litt
spesielt er det også at den er klinket sammen på stedet. Renna går
en svak bue fra Hallangen til Langbruslor. Den ligger løst oppå
reisverket, for ikke å belaste dette for mye med strekk og press når
renna utvidet seg på grunn av varmen.

Flere av de lange fløtningsrennene ble stundom brukt til å gå i der
hvor folk fant dette lettere. Jfr. med den mer kjente plankerennai
Fredrikshald. På bilde nr. 37789 og 37792 er det kjentmann og
tidligere fløtningsinspektør Kåre Skullerud som "inspiserer" renna.

Fløtningen fra Hallangen opphørte i 1975, men Hallangen fløtningsrenn
er fortsatt i så god stand at den kan brukes hvis det hadde vært
aktuelt å starte opp igjen.
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Nr: 000237
Objektnavn:

Kode: T-33
Bønsrenna

=========================================--===--=-----=-----------------------
Byggeår: 1955 Nedlagt år: 1971
Vassdragsnr: 001.FA
Elvenavn: Mjermen
Nedbørfelt: MJERMA

Antall bilder: 7
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Fossheim
Kart: 2014 3
Koordinater: 32 6450 66230

Bønsrenna ble ombygd våren 1955 og bygget i kreosot impregnerte
materialer. Den er derfor godt bevart og vel den trerenna
Haldenvassdraget som er hel og i best stand. M.h.t.
flotningshistorie str denne renna på et sentralt sted og i en
sammenheng med dam og fløtningshytte på stedet.

==============================================================================
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==============================================================================
Nr: 000236 Kode: D-10
Objektnavn: Bønsdammen
==============================================================================
Byggeår: Nedlagt år:
Vassdragsnr: 001.FA
Elvenavn: Mjermen
Nedbørfelt: MJERMA

Antall bilder: 4
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Fossheim
Kart: 2014 3
Koordinater: 32 6450 66230

Dammen ligger lett tilgjengelig ved fylkesveg og utlop Mjermen.
Foruten ei lita bru av nyere dato står det her også en fløtningsrenne
og fløterhytte i full stand. Leif Langseth kom til stedet i 1961 og
bor like på nedsiden dammen. Han kan, som Kåre Skullerud, fortelle
meget om driften her. Tidligere var det flere innretninger i
forbindelse med fløtningen og det var ei sag på nedsiden dammen.

Det ble samlet mye tømmer fra Østelven ved Bønsdammen. Etter at
fløta var begynt om våren, ble alt tømmeret fra Mangenvassdraget og
ellers i områdene rundt Setten fløtet gjennom Setten og Mjermen og
ned hit. I 1962, like før det ble slutt på den tradisjonelle
fløtinga, ble det slept 60 000 kubikk hit fra Mortsjølungen.
Tømmeret ble slept gjennom de store sjøene i mooser eller bunter.Der
hvor det var smalt eller satt opp dam og fløtningsrenne ble tømmeret
løsfløtet. Ved Kolstadfoss dam lenger opp i vassdraget var det
flotningsrenne slik at tømmeret kunne komme forbi, mens slepebåten
ble trekt over fra den ene sjøen til den andre via en trallebane.
Etter slepet over sjøene tok fløtere ved Bøensdammen og nedover i
elva over, slik at tømmeret kom vel fram til Skulerud lense i
Rødenessjøen. Når så tømmeret var kommet fram til hovedvassdraget,
kunne fløterne her sortere tommeret i et skilleanlegg og bunte det
moser v.h.a. mosningsapparat for videre slep ned til sagbruket.

==============================================================================

========================================--------------------------------------
Nr: 000238
Objektnavn:

Kode: T-10
Bonsdammen flotningshytte

=====================================-----------------------------------------
Byggeår: Nedlagt år:
Vassdragsnr: 001.FA
Elvenavn: Mjermen
Nedbørfelt: - MJERMA

Antall bilder: 2
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Fossheim
Kart: 2014 3
Koordinater: 32 6450 66230

Hytta er rødmalt og ganske liten. Hytte, dam 0g flotningsrenne
utgjør en helhet. Det er god tilkomst fra fylkesveg og det hele kan
sees herfra.

=======================================---------------------------------------



==============================================================================
Nr: 000225
Objektnavn:

Kode: K-14
Soprum bru

-=-========--=-===---=====-===================================================
Byggeår:
Vassdragsnr:
Elvenavn:
Nedbørfelt:

Nedlagt år:
001. FA
Bonelva/Mjerma
MJERMA

Antall bilder: 2
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Soprim
Kart: 2014 3
Koordinater: 32 6437 66224

Brua ligger der gårdsveien til Soprimgårdene svinger av fra
fylkesvegen. På nedsiden ligger Verket småkraftverk.

==============================================================================
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============================-==---=--==-==-=-------------------------=========
Nr: 000222
Objektnavn:

Kode: E-10
Lundsfossen kraftstasjon (Minikraftverk)

===================================--===========------------------============
Byggeår:
Vassdragsnr:
Elvenavn:
Nedbørfelt:

1917 Nedlagt år:

Mjerma/Bonelva

Antall bilder: 3
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Lundsfoss ved Lundestad
Kart: 2014 3
Koordinater: 32 6428 64210

I svingen og i utløpet av Llundsfossen ligger Lundsfossen
kraftstasjon og kan sees fra vegen som tar av fra fylkesveg 125 ved
Pavestad og går til Lundestad. Kraftstasjonen er i drift og var
tidligere brukseier Østbyds kraftstasjon. Utnyttet fall er 16 m.
Det ligger en del boliger i området. Til anlegget hører også en
reguleringsdam, skådam og driftsrør.
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==============================================================================
Nr: 000226 Kode: E-10
Objektnavn: Verket smakraftverk/likestromsstasjon
==============================================================================
Byggeår: 1907 Nedlagt år:
Vassdragsnr: 001.FA
Elvenavn: Bonelva
Nedborfelt: MJERMA

Antall bilder: 2
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Verksfossen ved Soprum
Kart: 2014 3
Koordinater: 32 6437 66223

Verket leverte strøm til alminnelig elforsyning til N. og S. Soprum
og var privateid opprinnelig av disse grdene v/ Kalberg og Bøhn.
Det kan i dag sees som en rød liten bygning fra fylkesvegen ved
avkjørselen til Soprumgårdene.

==============================================================================

==============================================================================
Nr: 000227 Kode: D-00
Objektnavn: Løftedam til Verket småkraftverk
==============================================================================
Byggeår: Nedlagt år:
Vassdragsnr: 001.FA
Elvenavn: Bonelva
Nedbørfelt: MJERMA

Antall bilder: 2
Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Sted: Verksfossen ved Soprum
Kart: 2014 3
Koordinater: 32 6437 66223

Det kan sees hvor dammen har stått, men det ligger bare noen
steinrester igjen.

=========================================------------------------- -
Nr: 000223 Kode: D-10
Objektnavn: Lundsfossen dam

Byggeår: Nedlagt år: Antall bilder: 4
Vassdragsnr: 001.FA Kommune: 0221 AURSKOG-HØLAND
Elvenavn: Mjerma/Bonelva Sted: Lundsfossen ved Lundestad
Nedborfelt: MJERMA Kart: 2014 3

Koordinater: 32 6430 66210

Dammen er underlagt offentlig tilsyn og reguleres av HHVB som også
har oversiktstegning. Dammen er en steindam som nylig er
rehabilitert av Chr. F. Gronrf A/S. Den er nå kledd i murpuss og kan
lett sees fra vegen ved Lundestad. Reguleringsinngrepet med dam,
sk&dam, rorgate, kraftstasjon og sprengstein er domnerende1
landskapet. Ved venstre bredd vokser tett høy granskog, men ellers
er det en del boliger i området.

=========================================---------------------------


