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Referat
Erikstad, L. 1991. Østfold. Kvartærgeologisk verneverdige områ-
der. - NINA Utredning 26: 1-61

De viktigste kvartærgeologiske elementene i Østfold er Raet,
øvrige morenetrinn (Hvalertrinnet, Onsøytrinnet, Åstrinnet og
Skitrinnet) samt de mektige leiravsetningene som dekker store
deler av fylkets areal. I forbindelse med landhevningen etter isti-
den har bekkene gravd ut skarpe dalsystemer i leira. Slike daler
kalles raviner, og ravinelandskapet kan sies å være et karakter-
landskap i deler av Østfold.

En rekke områder i fylket er vurdert ut fra to ulike kriteriesett for
. verneverdi. Grunnkriteriene er sjeldenhet, representativitet,
mangfold og om områdene er en del av et helhetlig system. Til-
leggskriteriene er bundet til vitenskapelige, pedagogiske og all-
menne verdier.

Områdene er gruppert i tre prioriteringsgrupper. Fem områder er
satt i gruppe I, som er gruppen for høyeste prioritet. Disse områ-
dene er: - 1) Monaryggen, breelvavsetning som tilhører Åstrin-
net, med ravinelandskap utenfor. 2) Eldøya med morene som til-
hører Onsøytrinnet, samt strandvoller. 3) Skjellsandbankene
rundt Kolbjørnviksjøen. 4) Rokkeraet med demte vann på innsi-
den og raviner på utsiden og 5) Brattestø på Asmaløy med
morene som tilhører Hvalertrinnet og med sjøer under isolasjon.

Emneord: Kvartærgeologi - Områdevern - Østfold

Lars Erikstad, NINA, Boks 1037 Blindern, 0315 Oslo 3

Abstract
Erikstad, L. 1991. Areas of conservation value in the county of
Østfold, South Norway. Quarternary geology. - NINA Utredning
26: 1-61

The most important elements in the quarternary landscape of
Østfold are the Ra moraine, other moraine stages, and the ma-
rine clays which cover large parts of the county. Creeks and riv-
ers have attacked the clays during the postglacial uplift, and
formed a landscape with complex systems of sharp valleys. This
gully landscape is characteristic of Østfold, but has been signifi-
cantly modified through agricultural activities during the last
decades.

Two different sets of criteria of conservation value are used. The
main criteria are rarity, typicalness, diversity and whether the
•area is part of a unified system. The second set of criteria is tied
to scientific, educational and common values.

The areas are sorted in three groups of priority. Five areas are
listed in group I with the highest priority for conservation. These
are: 1) The Mona glasifluvial deposit with ravine systems distally.
2) The island of Eldøya with the Onsøy moraine crossing and
well developed raised and active beach ridges. 3) The raised ma-
rine shell banks at the lake Kolbjørnviksjøen. 4) The Ra moraine
at Rokke with dammed lakes proximal and ravines distally. 5)
The Hvaler moraine at Brattestø with lakes under isolation.

Key words: Quarternary geology - Earth science conservation
Østfold county

Lars Erikstad, NINA, P.O.Box 1037 Blindern, N-0315 Oslo 3, Nor-
way
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Forord
Arbeidet med registrering av verneverdige kvartærgeologiske

områder har pågått systematisk i drøye 10 år. Registreringer er

utført i samtlige fylker. Fire verneplaner er utarbeidet hvorav to

er vedtatt (Erikstad & Hardeng 1988).

På denne tiden har naturvernarbeidet og miljøvernpolitikken

endret seg. I arealforvaltningen legges det idag betydelig mer

vekt på helhetsløsninger knyttet til Plan og Bygningsloven frem-

for vern etter Naturvernloven. 1en slik situasjon er det desto mer

nødvendig at forvaitningen har kunnskap om arealenes verdi i

ulike sammenhenger. Selv om hovedvekten i naturvernarbeidet

har svinget fra klassisk naturvernarbeid, betyr ikke det at verne-

tanken har blitt uaktuell. I kvartærgeologisk sammenheng er

dette senest slått fast i Stortingsmeldingen om oppfølgingen av

rapporten fra verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Her

slås det fast at arbeid med vern av kvartærgeologisk verneverdi-

ge områder skal fortsette i en kombinasjon mellom vern etter

Naturvernloven og bruk av Plan og bygningsloven.

Østfold er et av de siste fylkene som får sin registrering av verne-

verdige kvartærgeologiske områder. Arbeidet er finansiert av Mil-

jøverndepartementet, NINA og fylkesmannen i Østföl-d. Rolf Sø-

rensen ved Geologisk institutt ved NLH har vært til stor hjelp i ar-

beidet gjennom flere samtaler og ved til slutt å ha gjennomgått

manuskriptet. Flybilder er utlånt fra Statens Kartverk. Fylkesman-

nens miljøvernavdeling har vist stor interesse for arbeidet og har

vært representert på flere befaringer. Jeg takker alle som på

denne måten har bidratt.til prosjektet.

Oslo, mars 1991

Lars Erikstad
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1 Innledning
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over kvartærgeolog-
isk verneverdige områder i Østfold. Materialet er samlet, ordnet

og prioritert på en slik måte at det skal kunne sammenlignes

med lignende undersøkelser ellers i landet. Det vil dermed være

med på å danne grunnlaget for en landsplan for kvartærgeolo-

giske forekomster.

1.1 Metode

Gjennom arbeidet med prosjektet er det lagt størst vekt på kvar-

tærgeologiske forekomster ut fra en geomorfologisk vurdering.

Grunnlaget for regIstreringene har i første rekke vært publiserte

kvartærgeologiske arbeider, inklusive kart. NGU har publisert tre

kvartærgeologiske kart i målestokk 1: 50 000 i fylket (Kjærnes

1984, 1986, Nordahl-Olsen 1987). Innenfor disse kartbladene er

det også publisert en rekke detaljkart i målestokk 1: 20 000

(Kjærnes 1988abc, 1989). I tillegg er eksisterende upubliserte

manuskart i NGU-serien studert. Kartdekningen har vært god,

bortsett fra i de østligste delene av fylket.

Etter studier av litteratur og kart er hele fylket gjennomgått på

flybilder. Infrarøde flybilder fra billedserie 9380 fra 1987 i måle-

stokk 1: 50 000 er systematisk studert stereoskopisk. Informa-

sjon fra litteratur og kart er bearbeidet og supplert gjennom

denne flyfotostudien. Flyfotoene har også dannet grunnlag for

en regional oversikt over morenetrinnenes forløp, de marine lei-

rene i Østfold og gjenværende ravineformer.

Registreringene er videre befart og vurdert i felt med vekt på for-

hold som direkte berører vernevurderingen. Denne arbeidsfor-

men sammen med prosjektets relativt beskjedne størrelse, har

ført til at spesielle detaljformer i det kvartære landskapet kan

være ujevnt representert i forslagene. Spesielt kan nevnes at et

typeområde for glasiale erosjonsformer i fast fjell ikke er

kommet med. Det kan forventes at det finne's områder av denne

karakter i Hvalerskjærgården.

1.2 Rapportens oppbygning

Rapporten er i grove trekk todelt. Den første delen inneholder

en generell geologisk oversiktsbeskrivelse som grunnlag for en

forståelse av resten av rapporten. Beskrivelsen bygger på ulik

faglitteratur ogler skrevet i en populær form uten for mye littera-

turreferanser. De viktigste faglige referansene er: Liestøl (1989),

Sigmond et al. (1984), Skjeseth (1978), Sugden & John (1976).

For videre populær lesning anbefales: Gjessing (1978), Holmsen

(1979), Kristiansen & Sollid (1989), Sigmond (1985), Skjeseth et

al. (1974). Når det gjelder faguttrykk, er disse brukt så lite som

mulig og er søkt forklart i teksten. I tillegg inneholder vedlegget

en liste over de viktigste ord og uttrykk som er brukt.

Dernest er det tatt med et kapittel om de viktigste kvartærgeolo-

giske elementene i Østfoldnaturen. Dette kapittelet er også i en

populær form. Hovedreferansene er: Holtedahl (1953, 1974),

Lundqvist (1988) og Sørensen (1979, 1983). Den første delen av

rapporten avsluttes med en gjennomgang av de faglige kriterie-

ne som er brukt ved vurderingen av hvert enkelt område. Denne

delen er utstyrt med løpende referanser knyttet til diskusjonen.

Siste del av rapporten er en gjennomgang av hvert enkelt

område som er vurdert. Jeg har valgt å gruppere områdene etter

den prioritering de har fått. Rimeligvis er de \iiktigste områdene

som har fått høyest prioritering, beskrevet mer utførlig enn om-

råder med lavere prioritet. For hvert område er berørte kommu-

ner ført opp sammen med hvilket N50 kartblad som dekker om-

rådet. Det er også gitt en UTM referanse for et punkt sentralt i

området.

Når det gjelder selve beskrivelsen av områdene, vil den kunne

virke noe omstendelig med endel gjentagelser. Grunnen til dette

er at første del av teksten inneholder en geologisk beskrivelse,

mens i den siste delen er det geologiske innholdet gjennomgått i

forhold til kriteriesettene som er beskrevet i kapittel 4. Denne

gjennomgåelsen har bestemt i hvilken prioriteringsgruppe områ-

det er plassert. For at denne vurderingen lett skal kunne identifi-

seres, er den skrevet i uthevet tekst.
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Figur 1
Berggrunnsgeologieni Østfold. 1)Gneisserog andre omdannedebergarter.2)Amfibolitter, metagabbro,gabbro. 3) Foliertesuredypberg-
arter.4) Granitt. Gruppe 1,2, 3 og 4 eralle avprekambriskalder (grunnfjell).5)Permiskebergarter. (Forenkletetter Sigmondet al. 1984).
Geologicalmap of østfold. 1)Gneissesand other metamorphosedrocks.2) Amphibolite, rnetagabbro,gabbro. 3) Foliatedacidicpluton-
ic rocks.4) Granite.5) Mainly Permianrocks. (Simplifiedafter Sigmondet aL 1984).
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2 Geologisk oversikts-
beskrivelse

2.1 Berggrunnsgeologi

De eldste bergartene i Østfold er opprinnelig gamle sedimentære
bergarter som ble avsatt for mer enn 1.5 milliarder år siden. For

mer enn en milliard år siden ble disse bergartene utsatt for en

stor fjellkjedefdding. Bergartene ble sterkt omvandlet. Den store

fjellkjeden som ble dannet, bie senere utsatt for nedbrytende

krefter og ble etterhvert helt slitt bort slik at området sto frem

som et småkupert lavland.

Den gamle lagdelingen i bergartene kan fremdeles gjenfinnes i

gneissen som den omvandlede bergarten heter, sammen med -

foldestrukturen fra fjellkjeden. Landskapsformene i fast fjell er

. preget av denne foldestrukturen sammen med et tett mønster av

forkastninger og sprekker.

På slutten av fjellkjedefoldingen trengte det opp store mengder

smeltet stein i bergartene. Dette størknet til bergarten granittsom
idag dominerer de sørvestlige delene av fylket. Bergarten er kjent

under navnet Iddefjordgranitt. Fordelingen av de ulike bergartene

er vist i f igur 1.

For ca 500 - 320 millioner år siden var hele området dekket av

hav, og -det ble avsatt tykke lag med sedimentære bergarter.

Disse er senere blitt tæret vekk øst for Oslofjorden.

Grunnlaget for Oslofjorden ble dannet omlag 100 millioner år

senere i permtiden: Dette var en svært urolig periode i disse trak-

tene. Hele Oslofjordområdet sank ned langs en forkastningslinje
som idag utgjør den østlige kystlinjen av fjorden (figur 2). Samti-

dig var det stor vulkansk aktivitet. Flere store vulkaner sendte ut

store lavastrømmer som størknet og ble til bergarter som rombe-
porfyr og basalt.

Jeløya og de ytterste øyene sør for Jeløya (Eldøya, Sletterøyene og

Rauer) ligger vest for forkastningslinjen, og der er bergarter fra denne

tiden bevart. Jeløya domineres av lavabergarter og sandsteiner.

Øyene sør for Jeløya er bygget opp av en grov sedimentær bergart

(konglomerat)som består av s.tore og små stein av lavabergarten

rombeporfyr. Farvener rødlig og har gitt navnet til øya Rauer.

2.2 Istid og breer

For mellom 2 og 3 millioner år siden endret klimaet seg. Et varmt


og tørt klima ble avløst av et kaldere og fuktigere. Tiden som


fulgte, kalles kvartærtiden og er karakterisert av stadige istider

...4,44 • '

• \

Moss, :•

Jeloya
-.•:.

•
- s,- ;,-. • • -

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

Berganer fra iordens Bergarer fra jordens urtid
:,.(pateozoikurn't 	

, c) ,"‘: • • •‘,•

Figur2
Forkastningen langs Oslofjordens øst-
grense.Merk forskjelleni alderpå berg-
artene på fastlandet (prekambriske)og
de yngre bergartene på Jeløya (Sig-
mond 1985).
The fault line along the east coast of
the Oslofjord. Old Precambrian rocks
in the Eastand younger rocks on the
islands(Sigmond 1985).
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med mildereperiodermellom.Forå forstå istidenesbetydning
for dagenslandskaper detviktigå forstådet viktigsteelementet
somskilleristidenefraandreperioder- breen.

Istidensbreervarstoreinnlandsbreersomdekketenormelandom-
rådersliksomvi idagfinnerpåGrønlandog i Antarktis.Kunnska-
penom dagensbreerer avgjørendefor å forståbådeutviklingen
avdissebreeneogdebreprosessenesomformetlandskapet.

Enbredannesnårdet i et områdekommermersnøom vinteren
enn det somsmelterom sommeren.Snøensomsamlersegom-
dannesetterhverttil is.Når isen.blir tykk, gjør trykketisennær-
mestplastisk. Nær overflatener isenstivog sprøog sprekker
oppnårbreengåroverujevnheteri fjellgrunnen.

•Brebevegelsengårheletidennedoverbreen.Dettegjørat ismas-
senførestil lavereliggendeterrengmed høyeretemperatur.Her
er issmeltingenstørre,og overskuddetav snøsomer samleti de
øvredeleneav breen,kan smelte(figur 3). Når det smelterlike
myesomdet kommeri tilskuddav snøhvertår, er breeni balan-
se.Brefrontener stabilbortsettfra mindrebevegelsergjennom
året.Om det smeltermersnøog isenn det tilføressnøom vinte-
ren, har breen et underskudd.Fortsetterdette, vil brefronten
trekkeseg tilbake. Kommerdet mer snø om vinterenenn det
smeltersnøog isom sommeren,harbreenet overskudd,og bre-
frontenviletterhvertrykkefrem.

Sisteistid går under navnet Weichsel-istiden.Den er oppkalt
etteren elv i Polensommarkererstørsteutbredelseav innlands-
isenfra nord. Weichsel-istidener delt i to med en ganskelang
isfriperiodemidt i. SistedelavWeichsel-istidenstartetfor rundt
30 000 år siden.Innlandsisenhadde sin størsteutbredelsefor
rundt 18. 000 år siden, og en gradvistilbaketrekkingstartet
ganskesnartetter dette.

Østfoldvarbredekkettil for omlag12 000 år siden.Da stobreen
med isfrontenover Hvaler-øyene.Tilbaketrekkingenav brefron-
ten ble avbruttav flere periodermed stillstandog en vissfram-
gangsomførte til dannelsenav morener(figur 4). Den største
ble dannet rundt 11 000 år sidenog kallesRaet. Brefronten
forlotØstfoldfor omtrent10 000 år siden.Isavsmeltingshistorien
i Østfoldvar med andre ord drøye2 000 år lang, en periode
medavgjørendebetydningfor naturforholdenei Østfoldidag.

2.3 inniandsisens
landskapsutforming

Breenhar stor kraft til å slite- ned fjellgrunnen. Erosjonenskjer

bådeved at breensliperfjellet og ved fryse - tineprosesser som

sprengerut størresteiner.I stor skalakjennervi breerosjonen
igjen ved dominerendelandformersom overfordypedefjorder
og fjordsjøer,u-daler,botnerog tindersompregerstoredelerav
landet.I et lavlandsfylkesomØstfoldkjennervi igjendet glasiale
pregetved en stormengdeinnsjøer,vannog tjern somliggeri
forsenkningeri'berggrunnen.

Servi på detaljenei landskapet,visesden glasialepåvirkningen
ved en rekke småformeri fjelloverflaten.Breensslipesporstår
igjeni fjelletsomskuringsstnpermer enn 10 000 år etter de ble
dannet. Sporeneses best på fuktige fjelloverflatersom tette
rekkerav smaleparallellefurer i fjellet. Fjelleter på slikesteder
gjerneglattog utjevnet.Slikeisskurteoverflaterer et viktigglasi-
alt landskapselement.De jevne isskurteoverflatenestigerofte
svaktfor plutseligå bli brutt av et bratt fall. Slikeformerkalles
rundsva (figur 5). De er avlangefra en meter til et par titalls
meter.Skuringsstripeneer orientertparalleltmedbrebevegelsen.
Rundsvaeneer ogsåorientertlangsbrebevegelsenmeddenslake
isskurteflatenpåstøtsidenogdenbratteujevneflatenpålesiden.

Slikeformerer typiskefor storedelerav Østfold,men sesbest
ved kysten,særligi Hvalerområdet.Her er det store områder
uten løsmassedekkeog vegetasjonslikat disseformenestedvis
får dominere detaljene i landskapet.På fjelloverflatenfinnes
også en rekke andre enda mindreformer som kan knyttestil
breenog brebevegelsen.Eksemplerpå detteer en rekkehalvmå-
neformedebruddkanterpåtversav isskuringen,sigdbrudd. Disse
er dannetvedat steineri bresålener pressetsåhardtmot fjellet
at det harført til brudd.

Det finnesogsåen rekkelitt størrefurer somsvingerseglangs
fjelloverflaten.De har en jevn form og er ofte fra 10 cm til en
meterbredeog 5-20 cmdype.lengdenvarierersvært.Dannelsen
harværtsværtomdiskutert,men er nok en kombinasjonavero-
sjonav sedimentholdigsmeltevannundertrykkog isskuring.En
kjentformtypesomjettegryte hørertil sammefamilieavformer.

Løsmaterialetransporteresmot brefronten på to måter. Noe
følger brebevegelsenfremoverenten innefrosseti breiseneller
somen delav bresålenunderbreen.Detteavsettessommorene.
Morenematerialeter ikke sortert. Finpartiklerligger sammen
med sand, stein og steinblokker.Liggerbrefrontenstilleover
langtid, hopermorenematrialetsegopp i en morenerygg langs
brefronten.En slik moreneryggkan også dannesved fremryk-
kingav brefronten,hvorbrefrontensbevegelsefremoveri tillegg
tU breenstransportav materialeførertil dannelsen.

Noe materialefølger smeltevannetfremover mot brefronten.

Breelvenfører materialepå sammemåte somandreelver.Stein

og grustransporteresav strømmenlangsbunnenav elven.Stør-
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Figur 3

Prinsippskisse som viser materialtilførsel og smelting på en botn-

bre. Prinsippet er det samme for en stor innlandsis, selv om en

viktig del av ablasjonen (tæringen) rundt Oslofjorden var i form

av kalving, det viI si at isblokker brekker av brefronten ut i sjøen

som isfjell (figur 12). (Liestøl 1989).

Sketch showing the massbalance of a cirque glacier. Thesame princi-




ple applies to the continental ice sheet although calving was an im-




portant additional ablation factor in the Oslofjord area. (Liestøl 1989).

relsen på steinene elven kan transportere, er avhengig av hvor

sterk strømmen er. Finpartikler svever fritt i vannet og transpor-

teres også med vannmassene. Jo sterkere strømmen er, desto

større partikler kan elven transportere også på denne måten.

Under transporten blir partiklene og steinene utsatt for slitasje,

og etterhvert får de et avslepet og rundet preg. Siden strømhas-

Figur 4

Israndtrinnene på Østlandet. 1) Hvaler - Tjøme trinnet (ca 12000

år), 2) Onsøy Slagen trinnet (ca 11300 år), 3) Ra trinnet, (ca

10700/11000 år), 4) Skitrinnet (ca 10000 år), 5) Akertrinnet (ca

9800 år), 6) Hauerseter (ca 9500 år), 7) Minnesund (ca 9400 år), 8)

Moelv (ca 9000 år) (Sørensen 1983).

The main deglaciation stages in south-eastern Norway. 1)Hvaler -

Tjøme moraines (app. 12000 yrs. BP), 2) Onsøy - Slagen moraines

(app. 11300 yrs. BP),3) Ra moraine (app. 10700/11000 yrs. BP),4)

Ski moraine (app. 10000 yrs. BP), 5) Aker moraine (app_9800 yrs.

BP), 6) Hauerseter (app. 9500 yrs. BP), 7) Minnesund (app. 9400

yrs. BP),8) Moelv (app. 9000 yrs. BP) (Sørensen 1983).

tigheten bestemmer hvor store partikler som kan transporteres,

fører denne transporten til at materialet blir sortert når det blir

avsatt. Er strømmen sterk, vil bare grove partikler avsettes; er

strømmen svak, vil finere partikler avsettes. De grovere partikle-

ne vil da avsettes lenger opp i elven der strømmen er sterkere.

Ettersom strøMmen varierer i elven på samme sted, fra flom til

10
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Rundsvaved ørekroken (område7.9). isbevegelsenhar gått fra venstremot høyre.
Rochemoutonnk, in area 7.9, ice movement from left to right.
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stille og tilbake igjen, vil partiklene som avsettes på samme sted

variere i størrelse. Avsetningen blir lagdelt.

Renner breelven ut på land, vil materiale avsettes i slakere 1:)rtier

som elvesletter og fylle igjen innsjøer foran breen. Om brefronten
ligger i vann, vil breelven miste farten svært brått og store deler av

materialet vil avsettes umiddelbart nær brefronten som et brerand-
delta eller en randås. Der kan det inngå i en brerandavsetning
sammen med morenerygger (figur 6). Bare de fineste partiklene blir

da ført ut i øen foran breen og avsettes som leire i rolige sjøpartier.

Alt materiale under breen behøver ikke å bli ført ut til brefronten før


det avsettes. Det er vanlig at både morene og breelvmateriale blir


avsattunder breen. Når breelvmaterialeblir avsatt under breen, vil elve-

leiet etterhvert fylles opp av lagdelt grus og sand. Når breen er borte,

fremstår dette elveleietsom en langstrakt grusrygg som kallesesker.

2.4 Havnivå og
landskapsutforming

Enorme vannmengder er bundet i de store innlandsbreene. Selv

idag regner en med at det er bundet så mye vann i breene

særlig i Antarktis og på Grønand, at det representerer et øket

havnivå på ca 80 m. Under siste istid var mengden vann bundet

i breer svært mye større. Det betyr at det globale havnivået var

betydelig lavere enn i dag (ca 100 m). Ettersom breene smeltet,

økte det globale havnivået opp til dagens havnivå.

11
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Figur 6
Sandstangenved Øyeren.Brerandavsetningsom er en de/av Ski-trinnet (område7.3).Avsetningenbestårav breelvmateriale.
Sandstangen(area7.3)at the lake Øyerenisa marginal glacifluvial deposit and a part of the Ski-stage.

12

En stor innlandsbre har selvfølgeligen enorm vekt. Tyngden av
ismassenefår jordskorpen til å synke under breen, mest der
breen er tykkest i de sentraleområdene, minst der breen er tyn-
nest nær kantene.Ved avsmeltingenblir trykket mot jordskorpen
mindre, og landmassenbegynnerå heveseg igjen.

Under isavsmeltingen i Østfold var altså det globale havnivået
lavereenn i. dag (ca 40-50 rn), men det steg etter som breene
smeltet. Samtidig var landmassensterkt nedpresset,men også
stigende. Landmassenvar presset ned mer enn senkningen av
havnivået,slik at havet totalt sett stod høyere i forhold til land-
massenenn idag.

Da brefronten lå over,Hvaler,var ikke noe land synlig. Breengikk
ut i havetog ved dannelsenav Hvaler-morenenvar havdypetved
brefronten trolig mellom 150 - 170 m. Førstca 1000år senere
da Raetble dannet, dukket skjær og øyer opp i de østligeområ-
dene nær Raet,nord og øst for Halden.Seneredukket en rekke
øyer og skjær opp, særlig øst i fylket. Gjennom store deler av
isavsmeltingsperiodenhadde Østfold preg av et skjærgårdsland-
skap. Haldenvassdragetvar en langstrakt fjordarm. Forsenknin-
gen langsGlomma utgjorde en vid havbukt delvisskjermetav en
øyrekkei de ytre strøkene.

Studierav havnivåerog merker etter gamle havnivåerhar vært et

viktig felt innen kvartærgeologien i mer enn 100 år. I den første
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Figur7
SkjellsandbankevedKolbjørnviken(område5.3), 116m.o.h. Skråningener bakkant i gammelt massetak.Skjellsandenble brukt til jordfor-
bedring.
Ashelldeposit in area5.3 at an altitude of 116m. Thephoto showsthe backwall of an old extractionpit. Theshellswere usedas fertilizer.
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fasenav dette arbeidet haddeavsetningermed marineskjell,som
bl.a. finnes i de tykke leiravsetningene,samt skjellsandbanker
(figur 7) på Østlandet stor betydning. Flereklassiske lokaliteter
finnes i Østfold. Senereer også systematiskeregistreringer av
strandmerker som strandvoller, bekkedeltaer o.l. benyttet for å
samleet systematiskbilde av landhevningen.Videre kan detaljer-
te studierav algefloraen i småtjern og myrer fortelle når disseble
isolert fra havet, det vil si idet vannet i tjernene gikk over fra å
væresalt til å bli ferskt. Særlighar lokaliteter somviserdenmarine
grensevært av betydning. Den marine grenseer det høyestenivå
havethar stått pået sted i forbindelsemed isavsmeltingen..

Landhevningenhar vært størst i de indre delene av fylket der is-

tykkelsen var størst, og den avtar gradvis utover mot den ytre
avgrensingenav breen. Dette fører til at den marine grensen
stiger ettersom man kommer lenger inn i landet. I de tilfeller der
brefronten ble liggende stille, eller rykket litt frem, førte imidler-
tid den stadig pågående landhevningen til en utflatning eller et
fall i marin grense.Studierav de marine grensergir derfor viktig
informasjon bådeom landhevningenog isavsmeltningen.

Østfold bærer preg av atstore delerav fylket var dekket av havet
under isavsmeltingen.GjennomØyeren- Glomma-forsenkningen
blesmeltevannfra heledet østligeØstlandetnord til Rondaneført
ut i havet. Havbuktenvar ganskegodt skjermet av en skjærgård.
De enorme mengdene av finmateriale fra breelveneble avsatt i

13
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Figur 8
RavinelandskapvedSandstangen(område 7.3) vest for Øyeren.
Gulliesat Sandstangen(area7.3) west of lake Øyeren.

disserOligehavområdene (havavsetnin4er),og utgjør de viktige
og store sentrale leirområdene i Østfold. Leireer betegnelsenpå
løsavsetningermed kornstørrelse mindre enn 0,002 mm. Store
deler av finsedimentene i det som vanligvis kalles leire i Østfold,
er imidlertid litt grovere enn dette, og kallesslit. Kornstørrelseni
silt ligger mellom leire og 0,06 mm. Leirtykkelsener størst langs
Glomma. Det er tydelig at materialtilførselen i fjordarmen som
idag utgjør Haldensvassdraget,harvært betydelig mindre.

2.5 Landskapsutforming etter
istiden

Degeologiskeprosessenesomharformet landskapet,er fremdeles

aktive. De fleste av disse går imidlertid svært sakte. De 10 000

årenesom har, gått etter istiden, er for ingenting å regne i denne
sammenhengen.Vi kan få et inntrykk av hastighetenpå dengene-
relle nedbrytningenav fjellet ved å sepå småformer i fjelloverfla-

-ten somskuringsstriperog de litt dyperemerkenesom ble beskre-
vet i kapittel 2.3. Skuringsstriperkanværevanskeligeå sepå fjell-
overflatersom har ligget åpent for vær og vind i sværtlang tid. De
bestestedeneå seskuringsstriperer på stederhvor fjellet harvært
dekket av et beskyttendejordlag, og langs kysten der fjellet har
dukketopp avhavetrelativt nylig.Sigdbruddog lignendeformer er
imidlertid mervanligpådeflestefjelloverflater.Detteviserat forvit-
ringenharvært i størrelsesordennoenganskefå mm på 10000år.

Den kraftigste låndskapsutformingenetter istiden har elveneog

bekkenesørget for. I løsmassenehar de formet landskapetpå en

effektiv måte. De store leirområdenei Østfold ble dannet i havet.

14
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Figur 9
Bakkeplanering ravineved Lund (område 7.2). Til venstredet naturlige ravinemiljøetmed vegetasjonpreget av gammel beiting.
Agricultural landscapemodification in a gully in area 7.2. Thenatural gully environment isshown to the left.
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Med en gang leiren ble hevet opp over havflaten startet erosjo-

nen. Vannets erosjon i leirområdene har fortsatt helt frem til

idag og gitt som resultat et oppskåret landskap av skarpe bekke-

daler, raviner. Ravinelandskapet er et av Østfolds karakterland-
skap (figur 8). I de bratte bekkedalene er også utrasninger og
jordsig viktige i ravinedalenes utvikling. Disse prosessene er med

på å føre masse fra ravinekantene og sidene ned til bekken i

bunnen av ravinen, slik at materialet kan transpbrteres vekk.

Marin leire inneholder mye salt fra hawannet. Leirpartiklene er
flate plater som bindes sammen av saltet i leiren. Ettersom tiden

går, vaskes deler av saltet ut av leirmassen. Fordi saltet holder
leirpartiklene sammen, fører utvaskningen til at leiren mister sta-

bilitet. leiren blir "kvikk", og det skal lite til av påvirkning før

den tilsynelatende stabile leiren blir helt flytende. Dette fører til

kvikkleireskred.Slike skred er et kjent fenämen i alle norske leir-

områder rundt kysten og har hatt en stor betydning i omformin-

gen av leirlandskapet.

Det er ikke bare vannet som har formet landskapet etter istiden.

Lokalt ser vi også at vinden har blåst opp fine løsmasser til flyve-
sanddyner. Dette er ikke en vanlig naturtype i Østfold, men

finnes lokalt noen få steder, særlig nær sandstrender ved kysten

og ved gamle hevede sandstrender f.eks ved Raet.

2.6 Menneskelig påvirkning av
landskapet

Landskapet har også blitt påvirket av menneskelig aktivitet gjen-

15
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nom tidene. Jordbrukslandskapeti Østfold viser en intens bruk
av arealene. Den markerte topografien i ravineområdene har i
stor grad styrt arealutnyttelsen.Jordenehar ligget på flatere par-
tier, mensbekkedaleneble utnyttet til

I løpet av de senestetiårene har dette landskapet skiftet karak-
ter. Behovet i landbruket .for effektive maskinelle metoder
sammen med store tekniske fremskritt, har ført til et mer uni-
formt jordbrukslandskapbase.rtpå omfattende tekniske inngrep.
Bekkerer lagt i rør og bekkedalenefylt igjen (figur 9). Det nye
landskapet fremstår som et jevnt bølget jordbrukslandskap med
store jorder, uten bekker og med enkelte avkuttede skråninger
og ravinerester innimellom. Bare der ravinene har vært spesielt
store, finnes ravinelandskapetrelativt intakt. I områder med tyn-
nere leirdekkeog uten klare raviner,er ofte bekkene lagt i rør og
bekkekanteneutplanert. Det landskapetsom ble dannet etter is-
tiden, er endret, og prosessenesom hele tiden har ført land-
skapsutviklingenvidere, er sterkt påvirket. Totalt sett er dette en

av de mest markante menneskeligelandskapsendringenei Øst-
fold.

Også de andre løsmasseavsetningeneer følsomme for tekniske
inngrep. Spesieltgjelder dette breelvavsetningenesom bestårav
lagdelt grusog sand.Detteer en viktig ressurs,ikke minst i forbin-
delsemedbygg og anlegg. Storegrustaker i første rekkekjent fra
den storebreelvavsetningenMona og i tilknytning til Raet.Veden
systematiskgjennomgang av breelvavsetningeri fylket er det van-
skeligå finne avsetningersom ikkeer sterkt berørtavgrustak.

I tillegg til disseto viktige landskapsendringenekommer direkte
bygg og anleggsvirksomhet.Flereavsetningerer dekket med bo-
lighus, fabrikker, veier og andre anlegg. I de tilfeller der dissean-
leggene ikke har medført dyp graving i avsetningene, finnes
hovedformen og hovedavsetningenigjen. Dette er for eksempel
tilfelle med store partier av Raet. Overflaten av avsetningener
imidlertid berørt, slikat småoverflateformer kan væreødelagt.

16



nina utredning026

)26

st-

ke
av
in-
fra
en
in-

cte


3n-

pel
er

3 Hovedelementene i det
kvartære landskapet i
Ostfold

3.1 Raet
Raeter en av de to mest markerte kvartærgeologiskeavsetnin-

gene i Østfold. Dette kommer klart frem ved et bilde tatt fra sa-

telitt (figur 10). FraJeløyatil nord for Halden går det en skarp

grense.Rett nord for grensenligger det en rekke innsjøer.

Grensener det store Østfoldraet. I landskapetfremtrer Raetsom

en langstrakt rygg 0,5-1 km bred og opp til 30-40 m høy. Flere

steder stikker fast fjell opp i dagen som knauser. Et par steder
hvor store smeltevannselverhar gravd i ryggen, mangler Ra-
ryggenhelt (figur 11).

Raeter en moreneavsetningmed en relativt komplisert oppbyg-

ging. Delviser ryggen dobbel, og den indre strukturen bestårav
flere påleiringerav ulike typer morenemateriale.Breelverhar flere
steder bygget opp breelvavsetningersom en del av brerand-

avsetningen.Under dannelsenav Raet har ikke brefronten stått

helt stille,småbevegelserfrem og tilbake har ført til at materialet

er pressetsammenog rotet tii av brebevegelsen.Formener imid-

lertid sværtklar og Markert Raethar vært kjent og studert i svært

langtid, og sammenmedVestfoldraetutgjør den en av devirkelig

klassiskekvartærgeologiskeformasjonenei landet.

Raet er del av et større endemorenesystemsom strekker seg
rundt hele Skandinavia. Denne brefrontposisjonen ble dannet
mellom 10 000 og 11 000 år siden. Langshele norskekystener

brefrontlinjen markert med morenerygger og store breelvavset-

ninger. I Norden er særligde mektige brerandavsetningenei Fin-

land kjent Enstor innlandsbrehar ikke nødvendigvisreagert likt

på klimaendringerlangshele brefronten. Det kan derfor være al-

dersforskjellermellom ulike avsetningersom tilhører bretrinnet. I

Østfold har nyeredateringervist at Raeter dannet for svært nær

11000 år siden.

Storedeler av Raetligger under marin grenseslik at moreneryg-

gen ble dekket av marin leire. Idet Raet steg opp av havet, ble
store områder vasket rene for finmateriale (figur 12). Andre

steder ble det utvaskede materialet samlet i sandstrender og

strandvoller.Omvaskingenhar ført til at Ra-overflatenhele tiden

skifter karakter. Storeområder er fin dyrkingsjordog består idag

avstore åkre. Andre områder har en sværtblokkrik overflate.

Satelittbildet (figur 10) viser at det rett syd for Raet er mye


større arealer med løsmasserenn på nordsiden. Faktisk vises

denne forskjellen bedre på satelittfotoet enn selve Ra-formen.
Årsakener at breen sto lenge stille i Ra-posisjonen,mens breel-

vene hele tiden førte ut store mengder slamholdig smeltevann.
Slammet la seg på havbunnen i nærheten av brekanten. Da
breen trakk segtilbake fra Raetbegynte en periode med rasktil-
baketrekning. Dette er årsakentil at leirdekket rett innenfor Raet

er såsparsomt.

Raethar gjennom lang tid vært viktig -for folk i Østfold. Morene-

ryggen er,en jevn åsrygg med gode grunnforhold som går tvers

gjennom fylket. Både gamle og nye veier følger Raet. Raet har

en stor konsentrasjonav fornminner, og det finnes områdermed

store verneinteresserknyttet til botanikk, zoologi og til kultur-

landskapet.

Nettopp på grunn av Raetsviktige og sentrale plasseringi fylket,
har det vært utsatt for store inngrep. Nye veier av stadig bedre

standarder bygget. Tettbebyggelseog bybebyggelseharøkt. Det
sammehar industribyggog andre anlegg. Figur 13 viseren kart-

skisseover Raetfra Jeløyatil Ørsjøen.Arealbrukener delt i tre ho-

vedkategorier. Nedbygd, jordbruk og spredt bebyggelse,samt
områder relativt lite berørt av tekniske inngrep. Densistekatego-

riener i hovedsakde deleneavRaetsomer dekket avskog.

Kartet viserat store deler av Raeter preget av menneskeligakti-
vitet som fulldyrking, rydning og bebyggelse.Det må imidlertid

understrekesat selvom Ra-overflateni disseområdene er svært

påvirket,er selveRa-ryggeni hovedsakintakt. Det er i dissestrø-

kene ikke vanskeligå følge Raeti hele dets lengde. Enkeltedeler
av Raet er imidlertid så berørt av tekniske anlegg at Ra-preget
stedviser forsvunnet. Dette gjelder enkelte industriområder, by-

bebygdeområder og Ryggeflyplass.

Det er relativt få områder der Ra-naturen er relativt uberørt.

Særliggjelder det for de deleneav Raetsom har en klar og enty-

dig moreneform. Alle uberørte deler av Raet, sammen med de

deleneav Raetsom er dyrket og har spredt boligbebyggelse,har

en høy generell verneverdi.Det bør tas spesielthensyntil dette i

arealplanleggingen.

3.2 Øvrige israndtrinn

Raeter viktig i Østfoldnaturen både på grunn av sin størrelseog

utstrekning, og fordi det markerer en viktig -fasei isavsmelting-

en. Både.utenfor og innenfor Raet finnes det imidlertid andre

brerandtrinn som sammenmed Raetgir helheten i isavsmeltings-

historien i fylket (figur 4 og 11).

Utenfor Raet ligger ytterst Hvaler-trinnet som kan sessom mar-
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Figur 10
SattelittbildeoverØstfold (Landsat10.10 1979).Lyseområderviserløsmasser,hovedsakeligmarin leireog siit. Leggmerketil destoreleirom-
rådenelangsGlommasør for Øyeren,samtmarkeringenavRa-linjenmedde oppdemtesjøenepå nordsiden.Foto:FjellangerWiderøeA/S.
Satellitepicture of Østfold (Landsat10.10 1979).Lightareasmarksurficialdeposits,mainlymarineclayand silt: Note the largeareawith ma-
rineclayandsilt along the riverGlommawatercourseand outside the Ramorainecrossingthe county,and the dammedlakesnorth of the Ra
moraine.Photo:FjellangerWiderøeA/S.
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Y 2
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Figur 11
Østfoldskvartærgeologi. 1)Brerandavsetningersamt større isolerte breelvavsetninger.2) Morenebelte med diffuse former. 3) Løsmasser,
hovedsakeligmarin leire og silt. 4) Bart fjell eller tynt materialdekke(basertpå egen tolkning samt sammenstiltedata fra NGUskartverk).
Thequarternarygeology of Østfold. 1) Icemarginal depositsand large isolatedglacifluvial deposits.2) Till accumulations,but no distinct
moraine ridge. 3) Surficialdeposits,mainly madne clay and silt. 4) Bedrockor bedrock with a thin or discontinuouscover of surficial de-
posits (basedon own registration together with NGUmaps).
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Figur 12
Dannelsesmiljøet for store deler av
Raetrundt Oslofjorden.Raetbestårfor
store deler av morenemateriale iblan-
det breelvmaterialeog leire. Ved land-
hevningen er avsetningen utsatt for
strandprosesser,og store områder er
dekket av finsand og lokalt grovere
strandmateriale.(Skjeseth1978).
Sketchof the formation of the Ramo-
raine. The moraine consistsmainly of
till, in places mixed with glacifluvium
and clay. Large areas on the moraine
and especiallyoutside are covered by
sand,in someplacescoarserbeachde-
posits.(Skjeseth1978) , 


Figur 13A
RaetfraJeløyatil Sarpsborgmed inndelingavarealtyper.Figurforklaring:sefigur 13B.
Thenorthern part of the Ramorainein Østfold.Legend:seeFigure 13B.
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Figur 13 B
Raetfra Sarpsborgtil Ørsjøenmed inndeling av arealtyper.

Thesouthern part of the Ramoraine in Østfold. 1) TheRamoraine. 2) TheRazone. Till accurnulations,but no distinct moraine ridge. 3)

Relativelyintact moraine surface, forest. 4) Themoraine surfacedominated by buildings. 5) Gravelpits.6) Roads.7) Lakes.8) Gulliesnear

the Ramoraine. 9) UTMcoordinates.
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Figur 14
BreelvavsetningenMona (område 5.1). Omfanget av grustak i .1964
og 1987 er avmerket sammen med et profil over avsetningensom
fremdelesviserde viktigste kvartærgeologiskelandformene.
Theglacifiuvial marginal delta Mona (area5.1). Legend: 1)Theextent
of gravel pits in 1964. 2) Gravelpits 1987. 3) An unspoiled geo-
morphological profile showing the major features of the deposit.

kerte moreneryggerved Brattestøpå Asmaløyog østover. Innen-
for Hvalertrinnet finnes Onsøytrinnet som særlig i østre deler er
et markert israndtrinn. Innenfor Raeter det et område hvor isen
har trukket seg raskt tilbake, og hvor det ikke finnes vesentlige
spor etter isfronten. Nord i fylket ligger det en sone med isrand-
avsetningersom kallesÅs-trinnet og Ski-trinnet. I Østfold er disse
trinnene først og fremst markert ved en sammenhengendemo-
reneryggvest for Øyeren,Sandstangeni selveØyeren,samt den
mektige israndavsetningenMona ved Mysen.

Bortsett fra Mona er disseavsetningenesmå i forhold til Raet.De
er allikevelviktige deler av den kvartære historie i fylket. Avset-
ningene er dels av klar morenekarakter, men det finnes også
breelvavsetninger.Breelvavsetningeneer utsatt for uttak av sand
og grus. Mona-avsetningener fylkets største grusressursog har
fylkets størstegrusuttak (Neeb& Robertsen1988).

Det har tidligere vært strid om mulighetene til å styregrusuttake-
ne, slik at grusutnyttelsen kunne skje mer balansert i forhold til
andre arealbruksinteresser.Striden hadde bakgrunn i at det bl.a.
ble foreslått mulighet for krav om sarriordning av grusuttak i
samme forekomst. Mange grunneiere så seg ikke tjent med et
slikt krav.Arbeidet med en reguleringav sandog grustak har fort-
satt heletiden etter dette, men ennå er det ikke kommet spesial-
regler på feltet. Grustak har imidlertid kommet inn under byg-
ningsrådeneskontroll i henhold til Plan og bygningsloven. Om
grusuttakeneved Mona fortsetter etter sammemønstersom idag
og med sammetakt, vil hele Mona-avsetningenbli ødelagt i løpet
av få titalls år. Fremdeleser det imidlertid mulig å redde et profil
overavsetningensomviserdeviktigste formtypene (figur 14).

Grusdrift berører også andre breelvavsetninger i fylket, men

ingen steder er problemet så markert i forhold til de geologiske
og landskapsmessigeverdienesom på Mona.

Moreneryggene er relativt små og sårbare. Flere steder har
spredt bebyggelse,idrettsanlegg som skytebaner,golfbaner m.v.
ført til betydelige inngrep i dem. På den annen side ligger de
fleste av disse morenene ikke så sentralt, og de representerer
heller ikke vesentlige økonomiske ressurser:slik at størstedelen
fremdeleser i behold.

Ved all planlegging er det en fordel om man er klar over slike
former i landskapet når tekniske inngrep er aktuelle. Det er lite
som.skal til for å unngå skjemmende inngrep. Ofte er det også
en berikelse for ny bebyggelseog andre anlegg at det er tatt
hensyntil eksisterendenaturverdier. _

3.3 Marine leirer og
ravinelandskapet

Bådesatelittbildet i figur 10 og kartet i figur 11 viserat Østfold
naturmessiger delt i to omlag like store deler. Påden ene sideer
storearealerdekket av skog og myr på et til delssparsomtmore-
nedekke. Dette utgjør ås- og skoglandskapeti Østfold. Dernest
finnes vide arealer med dyrket mark som nesten utelukkende
ligger på havavsetningerfra isavsmeltingen.

Havavsetningenefinnes konsentrert i tre hovedområder.For det
første de ytre områdene utenfor Raetsom på grunn av brefron-
tens stillstand i Ra-posisjonover lang tid har fått tilført mye leire.
Leirener her ofte dekket av lag med fin sand som er vasket ut
fra Raet i forbindelse med landhevningen. Dernest er det de
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Figur 16
Oversikt over gjenværende ravineformer i fylket etter den- intense bakkeplaneringsperioden i 1970- og 80-årene. 1) Raviner. 2) Brerandav-

setninger samt større isolerte breelvavsetninger. 3) Morenebelte med diffuse former. •

Gullies left after the period of intense agricultural modification of the landscape in the 1970s and 80's. 1) GuIly. 2) Ice marginal deposits

and large isolated glacifluvial deposits. 3) Till accumulations, but no distinct moraine ridge.
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store leiravsetningene langs Glomma-forsenkningen. Her har
den største mengden smeltevann blitt ført ut i relativt rolige hav-

bukter og avsatt tildels mektige leirlag. Til sist er det forsenknin-
ger og dalganger utenfor disse områdene, som har hatt en mar-

kert avsetning av leire, men ikke på langt nær så mye som de to -

først nevnte. Det viktigste enkeltorrfrådet i denne gruppen er

Haldensvassdraget.

Særlig i områder med tykke leirlag har bekkene gravd ut impo-

nerende systemer av raviner. Ravinelandskapet er ikke noe stabilt

landskap. Bekkene fører hele tiden med seg betydelige mengder

materiale ut fra områdene. Jordsig og utrasninger sammen med

små og store kvikkleireskred har bidratt til stadig å forme land-

skapet. På den annen side er leirjorden fruktbar, og områdene

har derfor i lang tid vært intenst utnyttet. Dette har resultert i et

natur- og kulturlandskap som er et karaktertrekk for store deler

av Østfold.

I tillegg til de rent landskapsmessige verdiene knyttet til disse

områdene, har også det rike jordsmonnet og stor tilgang på fuk-

tighet ført til rike vegetasjonstyper og et rikt dyreliv.

Ettersom behovet og muligheten for å komme til på jordene

med store maskiner har økt, har dette landskapet vært under

rask omforming. Skråninger er jevnet ut, bekkene lagt i rør og

bekkedalene fylt igjen. Slik bakkeplanering har frem til for få år

siden vært oppfattet som viktige og nødvendige tiltak i jordbru-

ket i disse strøkene. Bakkeplaneringer er gitt tildels store statstil-

skudd. I perioden 1971 og frem til idag er det i følge Landbruks-

departementet gitt statstilskudd til planering av vel 60 000 daa i

hele fylket. Dette omfatter nær 10% av dyrket areal i Østfold.

Bakkeplaneringene er i realiteten mer omfattende enn dette.

Dels er det foretatt bakkeplaneringer utenom støtteordningene

både før og etter 1971. Særlig gjelder dette mindre raviner. Videre

er arealtallet begrenset til det direkte berørte arealet for flytning

av masse, mens det berørte areal både landskapsmessig og når

det gjelder de fluviale prosessene kan være betydelig større. Flyfo-

tostudier av infrarøde foto fra 1987 er sammen med bilder fra

1965 brukt til å kartlegge raviner sør og øst for Øyeren (figur 15):
Figuren viser at bakkeplaneringene har vært meget omfattende.

Nesten samtlige større ravinesystemer er sterkt berørt. Landskaps-

endringen er meget stor. Allikevel er dette et av de områdene

fylket med flest gjenværende raviner (figur 16). Det må her un-

derstrekesat selv der raviner er avmerket kan inngrepene være be-

tydelige. En rekke mindre bakkeplaneringer finnes også i relativt

urørte områder. Det er faktisk vanskelig å finne helt urørte ravine-

systemer av noen størrelse. De områdene som er registrert av ri-

melig urørt karakter, er alle oppført i kapittel 5.

Dette tilsier at landskapstypen ravinelandskap, som er et av de ty-

piske landskap i lavlandet på Østlandet, nå må betraktes som

truet. Intakte ravinelandskap og enkeltraviner bør generelt betrak-

tes som verneverdige, og en bør være forsiktig med ytterligere

inngrep i denne naturtypen.

Disseområdene er også viktige for å studere de naturlige jordero-

sjonsprosessene i leirlandskapet. Den kraftige bakkeplaneringen i

Østfold har ført til økt jorderosjon og økt næringsavrenning fr-a

jordbruksarealene i Østfold. Særlig har erosjonen vært stor de

siste milde vintrene på bakkeplanerte og høstpløyde åkre.

lav-
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4 Vurderingskriterier
Vedvurderingav naturer det gjennomtidenesattopp en rekke
kriterier.I det tidligerenaturvernarbeidetbledet lagtvektpå det
spesielleog vakre. Etterhverter forståelsenfor betydningenav
dettypiskeog områdenesfunksjoni naturenøket.

Et eksempelpå gjennomførtnaturvurderingsarbeidi Norgeer i
forbindelsemedvassdragsvern.I NOU 1983:42 om Naturfaglige
verdier og vassdragsverner det listet opp en rekke kriterier
(tabell 1) sornvisermangfoldeti de vurderingenesom ligger
baken slikverdivurdering.Et hovedproblemmeddennelistener
at kriterieneer av megetuliktype,og at de for en stordelover-
lapperhverandre.Dette påpekesav bl.a. Bjørklund(1987) som
hargjennomgåttvernekriterierfra en rekkelandog settpå i hvil-
kengraddisselarseginnpassei en geofagliganalyse.

Enkeltevurderinger(Ulfstedt& Melander1974) har gått til den

motsatteytterlighetog brutt ned kriteriesettettil 3 hovedkrite-




rier, sjeldenhet,utforming og forskningsinteresse.I tillegg er

dissevurdertslikat sjeldenhetvektleggesmye sterkereenn de
øvrigeto kriteriene.Ut fra en norskpraktiseringavvernekriterier
betyr dette en betydeligstørrevektleggingav det spesielleog
minnerderforom gamlenorskefredninger.

I tabell 1 er detsamletkriterierforvernbrukti ulikesammenhen-
gerog land.Detteinternasjonalematerialetviserdetsammestore
mangfoldetsomgjenspeilesi NOU 1983:42.Pådenannensideer
antageligvurderingenemer samletenn de gir inntrykkav. Dette
har sinbakgrunni at kriterienedelviser overlappendeog delvis
høystavhengigeav hverandre.Bjørklund(1987) pekerbl.a.påat
det i det norskematerialetfinneskriteriersomer sågodtsomsy-
nonymer.Eteksempelpåavhengighetmellomkriterieneerat om-
rådersomvurderessomsjeldne,eventueltrepresentative,nettopp
pågrunnavdettekanhastorvitenskapeligogpedagogiskverdi.

Det haddederfor vært en fordel å skillekriteriesettenei ulike
nivåer,slikat det innenhvertnivåikkevar avhengighet.Et pri-
mærnivåmedkriterierer enkleegenskaperutenveiingav bruks-
verdier knyttet til vitenskapog undervisning.Av kriterienei

Tabell
Ulikevurderingskriterierer brukti geologisksammenheng.Førstede/av tabellener konstruertmedgrunnlagi Bjørklund(1987).
De enkeltearbeidersomdannerutgangspunktfor tabellener 1)Ratcliff(1977),2) Gonggrijp& Boekschoten1981),3) NOU 1983:42,
4) Ulfstedt& Melander(1974), 5) Rudberg& Sundborg(1975), 6) Bjørklund(1977), 7) Sollid& Sørbel(1981),8) Fylkesmannen
Hedmark(1986), 9) Jøsang(1980). Variouscriteriausedin earthscienceconservation.Firstpart of the listfromBjørklund(1987),
Additionalreferencesabove.

Størrelse
Mangfold/variasjon
Uberørthet
Sjeldenhet )
Sårbarhet
Representativitet
Historiskdokumentasjon
Del av størreenhet
Potensiellverdi
Egenverdi
Utforming
Vitenskapeligbetydning
Pedagogiskbetydning
Prosessernå
Referense
Klassisklokalitet
Nøkkelområde
Mangesidighet
Betydningfortolkning
Sammenhengendesystem
Kronologi
Truethet
Kvalitet/sk'ønnhet

26



nina utredning 026

tabell 1 av denne karakter kan nevnes: størrelse, mangfold,

uberørthet, sjeldenhet, sårbarhet, representativitet, del av større

enhet, utforming, nåværende prosesser, mangesidighet, truet-

het, del av kronologi og del av sammenhengende system.

I geologisk sammenheng er det behov for å skille ut størrelse,

sårbarhet og truethet. Størrelse vil ikke uten videre være et geo-

logisk verdimål og bør vurderes sammen med den generelle ut-

forming. Videre kan det argumenteres for at kriteriene sårbarhet
og truethet heller ikke er mål på områdenes verdi. Vurdering av

disse egenskapene er interessante når vernetiltak skal vurderes,

ikke ved selve verdivurderingen. Med andre ord er disse kriterie-
ne mål på vernebehov snarere enn på verdi. Truethet og sårbar-

het har imidlertid ført til at en rekke områder er ødelagt. En kon-

sekvens av dette er at hele formtyper og landskapstyper er i ferd

med å bli sjeldne. Det vil si at sårbarhet og truethet indirekte vil

føre til at bestemte områder vurderes høyere i primærkriteriene

enn de ellers ville blitt gjort.

Kriteriet uberørthet er vanskelig. Utallige viktige veiskjæringer og

grustak viser at manglende uberørthet ikke i seg selv utelukker

høy verneverdi. På den annen side er det ikke tvil om at uberørt-

het er et viktig kriterium, særlig når det gjelder pågående proses-

ser. Det samme kan med visse forbehold sies om uberørthet i

forhold til formbildet. Uberørthet refererer seg her bare direkte

til det geologiske objektet eller prosessen. -

Til sist bør kriteriet utforming vurderes mot de andre kriteriene.

Om et område vurderes som sjeldent eller representativt er utfor-

mingen en del av denne vurderingen. Det er derfor uheldig å ha

utforming som eget kriterium i tillegg til de andre. Snarere kan

det utvikles en vurderingsmatrise som spesifiserer kriterier mot

utforming og f.eks. geologisk innhold og prosess (tabell 2).

En tilsvarende matrise kan settes opp for de kriteriene som er

knyttet til menneskelig bruksvurdering. Disse kan sammenfattes i

begrepene vitenskapelig, pedagogisk og allmenn verdi. I tabell

2 er disse tre hovedkriteriene utvidet til mer målbare kriterier
hvor betydningen i vitenskapelig sammenheng dominerer øverst

i tabelleh, pedagogisk betydning midt i tabellen og allmenn be-

Tabell2
Vurderingskriterierslik de er brukt i denne rapporten, delt i tre uavhengigekriteriesett.
Threeindependent setsof criteria usedin this report.

Utforming

Primærkriterier
Sjeldenhet

Representativitet

Mangfold/mangesidighet

Del av system -fysisk

- kronologisk

Uberørthet

Sekundærkriterier
Forskningspotensiale

Klassisk lokalitet

Nøkkelområde for vit. forståelse

Naturhist. dokumentasjon

instruktiv lokalitet

Tilgjengelighet

Urørt natur

Viktig landskapselement

Del i flerfaglig sammenheng

Egenverdi

Indre struktur Prosess
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Areaswith conservationvalue. 1)Category 2) Category11.3) Category111.4) Areaswith local value.5) /cemarginaldepositsand large isolat-
ed deposits.6) Til1accumulations,but no distinct moraine ridge.
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tydning nederst i tabellen. Overgangene mellom disse gruppene

er i høyeste grad flytende, og det er derfor ikke skilt skarpt

mellom dem. Vurderingen på dette grunnlaget kan gjøres uav-
hengig av den første vurderingen. Elementene i den første vur-

deringen er imidlertid de samme. Dette illustrerer behovet for å
skille de to settene av kriterier.

I vernevurderinger kan en komme i 'en situasjon der et enkelt

verdikriterium synes viktig nok i seg selv til å vurdere området i

vernesammenheng med høy prioritet uavhengig av de øvrige kri-
teriene. Et eksempel er en liten klassisk lokalitet med stor betyd-

ning for forståelsen i utviklingen av geofagene og vår forståelse

av naturen, men som ellers ikke når opp ved bruk av de øvrige

kriteriene.

Ratcliffe (1977) har vært inne på dette ved å bruke kriteriet
egenverdi. Det har av denne grunn også vært vanlig å markere
hvert enkelt kriterium som minimumskrav til verneverdi isolert

sett (Erikstad 1988, NOU 1983:42). Dette problemet kan løses

ved at egenverdien spesifiseres og settes opp som et tredje uav-

hengig vurderingselement. Slik kan det hindres at viktige verdier

blir undervurdert i analysen. Som hjelp for brukerne av verdivur-

deringen kan dessuten både sårbarhet og truethet oppgis for

hvert enkelt område eller generelt. Dette bør imidlertid ikke

inngå i verdivurderingen.

Slik dette kriteriesettet er satt opp, er det tilstrekkelig at et

område vurderes som verneverdig i en av de tre uavhengige

delene. Ved en streng prioritering mellom områder, kan det

være aktuelt å sammenligne helheten i kriteriesettet. Ved en en-

delig evaluering av områder er det spørsmål om hvor langt det

er hensiktsmessig å objektivisere vurderingen. Det er klart at vur-

deringen på den ene siden bør være så objektiv som mulig. På

den annen side vil en verdivurdering av denne karakter alltid ha

et markert subjektivt element (Bjørklund 1987). Bjørklund påpe-

ker at manglende kvantifisering av verdikriteriene gjør sammen-

ligning vanskelig. På den annen side kan det hevdes at poeng-

setting skjuler tilstedeværende subjektivitet mer enn det klargjør,

sammenligningen mellom områdene.

Kriteriene som er presentert her, er vel egnet for å utvikle et

kvantitativt vurderingsgrunnlag. Dette har ikke vært vanlig i det

øvrige registreringsmaterialet for kvartærgeologiske verneverdi-

ge områder i Norge (Møller et al. 1986, Sollid & Sørbel 1981).

Det er mange grunner til å regne materiale fra ett fylke isolert i

minste laget for å utvikle en slik poengberegning. Jeg har derfor

i denne fasen valgt å holde meg til et ikke kvantifisert system

hvor kriteriesettet som er presentert, fungerer som en hjelpende

kryssliste spesifisert i teksten ved beskrivelsen av hvert enkelt

område. Det totale registreringsmateriale innsamlet over hele

landet vil være bedre egnet for eventuelt å utvikle et brukbart

kvantitativt vurderingsgrunnlag på dette feltet.

I norsk sammenheng ved registrering av verneverdige kvartær-
geologiske områder har det vært vanlig å dele områdene i tre

hovedgrupper (Sollid & Sørbel 1981):

Restriktivt utvalg av meget interessante områder eller svært

velutviklede enkeltformer. De fleste lokalitetene har stor regional

betydning, og de kan vanskelig erstattes av andre alternativer.

De fleste ligger relativt lett tilgjengelig.

Formtyper og områder av høy faglig verdi, men ikke nødven-

digvis i regional sammenheng. I noen tilfelle finnes alternative

områder nærheten, men sjelden ,av helt samme verdi som de
foreslåtte.

Faglig interessante lokaliteter, men ofte av mer lokal betyd-

ning enn i de to første gruppene. Lokalitetene er normalt valgt

ut blant flere med sammenlignbar faglig interesse. Tilgjengelig-
het, utforming, opprinnelighet og truethet er faktorer som er

vurdert ved utvelgelsen. Alternative verneobjekter kan vurderes

innenfor denne gruppen i høyere grad enn for gruppene I og

Med visse mindre variasjoner (Møller et al. 1986) er denne inn-
delingen brukt i samtlige fylker og anvendes også her. Grunnla-

get for plasseringen av et område i en av gruppene er en vurde-

ring av kriteriene som er beskrevet tidligere. Resultatene av

denne vurderingen er vist i figur 17. Hvert av områdene er be-

skrevet i kapitlene 5, 6 og 7 sammen med en kartskisse som

viser geografisk lokalisering og geologisk hovedinnhold. Tegn-
forklaringen til kartfigurene er vist i figur 18. Kartskissene er i

målestokk 1:50 000 og er utstyrt med kilometerruter (UTM-

koordinater) som standard kartverk (N 50).

I arbeidet med registrering av verneverdig natur i Norge utenom

geofagene (edelløvskog, myr o.s.v.) er inndelingen av verneverdi

noe forskjellig. Det skilles mellom områder av nasjonal, regional

og lokal verneverdi (Moen 1973). For en sammenligning mellom

gruppene vil i de fieste tilfeller gruppe I og Il falle i gruppen na-

sjonal verneverdi, gruppe III i regional verneverdi. Områder som

har lokal verdi, spesifiseres for seg. Det kan også her være noe

forskjell forfatterne imellom.
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Figur.18'
Tegnforklaring til kartskissene for de

enkelte verneforslagene (figur 19-39),

Verneinteresseneer markert med sirkel

1 Vann/ sjø

2 Moreneellerbreelvavsetning

3 Diffusmorenesone/ Avsetningbegravetav leire.

4 Løsmasser,hovedsakeligleireogsilt

eller ellipse. L
lhntellellertjy, usammenengende øsmassedekkeLegend for the maps showing the pro- 5 Bartf

t
posed areas (figures 19-39). 1) Lake/ c
sea. 2) Ice marginal deposits and large ooccoo 6 Ryggi løsmasse 10 Flyvesand fl


isolatedglacifluvial deposits.3) Till accu-
mulations, but no distinct moraine ridge. N
4) Surficial deposits, mainly madne clay 11 Grustak C
and silt. 5) Bedrock or bedrock with a 7 Raviner

C(.thin or discontinuous cover of surfidal 12 Rasgrop ('
deposits (basedon own registration to- s
gether with NGU maps). 6) Ridge. 7) 8 Bekk 13 Vei o
GuIlies.8) River.9) Terraceedge. 10)Eo- si
lian deposits. 11)Gravelpit. 12)Slidede- n

9 Terrassekant ......---. 14 Fylkes- landegrensepression. 13) Road. 14) County/contry t

border. The location of interest is
marked by a circleor ellipse. N
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5 Områder priorftert i gruppe

5.1 Monaryggen med

ravinelandskap

Kommune: Eidsberg, Trøgstad

Kart: 1914 ll Askim

UTM-koordinater: PM 300060

Omådet ligger på begge sider av E18 og jernbanen mellom

Mysen og Slitu. I nord avgrenses området av jordene ved Hen-

ningsmoen, og i sør strekker området seg ned til Haga jord-

bruksskole.

Landskapet er naturlig delt i to (figur 19). Den nordlige delen

består av Monaryggens mektige sand og grusrygg som hever seg

over landskapet både i nord og sør. Den sørlige delen består av et

mektig ravinelandskap knyttet til Lekumelvas dreneringsfelt.

Monaryggen er en av de mest kjente brerandavsetningene på

Østlandet. Tidlige beskrivelser finnes helt tilbake til Keilhau

(1838). Området er videre undersøkt og beskrevet av Holtedahl-

(1974) og kvartærgeologisk kartlagt (Kjærnes 1989). Av under-

søkelser som går på blant annet bruken og ressursutnyttelsen i

området, kan nevnes Grusregisteret for Østfold (Neeb & Robert-

sen 1988), samt en sammenIgnende undersøkelse mellom ravi-

neområdet ved Mona og ravineområdet sør for Øyeren, med

tanke på vern etter naturvernioven (Gram Andersen 1985).

Monaryggen er en mektig brerandavsetning som tilhører Ås-

trinnets morenesystem. Ryggen som hever seg opp til ca 208 m

o.h., ligger- over- en senkning i berggrunnen (Holtedahl 1974).

Avsetningen er meget klart utformet. Nordsiden av avsetningen

har en klar og bratt skråning som viser at grusmassene ble lagt

opp i direkte kontakt med brefronten. Da breen trakk seg tilbake

fra området, ble denne iskontaktskråningen i store trekk ståen-

de. Avsetningen er dannet i marint miljø. Flaten på toppen viser

at avsetningen ble bygget opp til og såvidt over havnivået. Grus-

massene på toppen av avsetningen ble avsatt som et delta i

,strandkanten. Flaten på toppen av Monaryggen viser med andre

ord marin grense for området. Sørsiden av avsetningen har en

slakere skråning. Denne representerer deltaskråningen utover i

havbukten utenfor brefronten. Oppe på deltaflaten ligger det en

mindre morenerygg (Kjærnes 1989) som viser at breen har

rykket frem oppe på deltaflaten.

StrandprOsesser har senere påvirket detaljutformingen av avset-




ningen. På begge sidene finnes klare strandlinjer i ulike nivåer


_ som forteller om denne prosessen. Ettersom brefronten trakk

seg tilbake fra Mona endret avsetningsmønsteret i hawannet

seg. Fra grus og sand som ble avsatt nær brefronten og som

bygger opp selve Monaryggen, ble forholdene roligere med av-

setning av marin silt og leire over grusmassene. Særlig vises

dette på den slakere sørsiden av avsetningen.

Også leiravsetningene ble hevet opp over havoverflaten. Rennen-

de vann angrep og gravde ut et tett mønster av raviner. Ravine-

erosjonen går så dypt at den har gått gjennom de marine avset-

ningene og ned i selve breelvavsetningen (Kjærnes 1989). Ravine-

systemet er en del av erosjonssystemet til Lekumselva. lekumselva

har bygget ut en flat elveslette syd for Monaryggen som bestem-

mer dybden på ravinene mellom elva og Monaavsetningen. Leir-

sletta sør for Lekumselva er også erodert og viser klare, men kor-

tere ravinesystemer som går nordover mot elvesletta.

Bortsett fra Monaavsetningen består Ås- og Ski-trinnet øst for

Oslofjorden av en rekke små morener innenfor hverandre og

enkelte,breelvavsetninger som f. eks. Sandstangen. Både når det

gjelder åvsetningstype og dimensjon skiller derfor Monaryggen

seg ut i forhold til disse. Årsaken til dette finnes først og fremst i

at Monaryggen er hovedavsetningen fra denne tiden i Glommas

dreneringsløp. Breelvene ut Øyeren-bekkenet har ført enorme

,smeltevannsmengder med store mengder breelvmateriale. Det er

dette dreneringsmønsteret som også har ført til avsetning av de

mektige leirslettene både nord og sør for Mona.

Området gjennomskjæres av flere veler, først og fremst E18 og

en mindre vei fra Folkenborg til Brennemoen, samt jernbanen.

De største inngrepene i området er imidlertid gjort i selve breelv-

avsetningen der det er tatt ut store mengder grus. Monaryggen

er en av de største grusressursene i fylket (Neeb & Robertsen

1988). Grusuttaket er intenst og foregår på en rekke ulike steder

i et slikt omfang at Monaryggen nå er i ferd med å bli totalt

gravd ut. Fremdeles er det imidlertid igjen såpass mye av ryggen

at de viktigste kvartærgeologiske trekkene er demonstrerbare i

et profil over avsetningen (figur 14). Det er fremdeles en rest til-

bake av flaten på toppen med dreneringsspor og en morene-

rygg. Det samme gjelder den bratte iskontaktskråningen på

nordsiden og den slakere sørskråningen. Begge disse skråninge-

ne har klare strandlinjer som demonstrerer ulike havnivå. E18

skjærer parallelt med strandlinjene omtrent i overgangen mellom

breelvmateriale og strandmateriale. De delene av området soM

er intakt mellom E18 og jernbanen består hovedsakelig av dyrket•

stråndmateriale. Jernbanen er lagt omtrent på kanten av ravine-

området ned mot lekumselva. Enkelte raviner er kuttet av jern-

banen og prosessen med tilbakeskridende erosjon i avsetningen

er stoppet. Ravineområdet er i hovedtrekkene relativt lite berørt

av inngrep. Det er imidlertid foretatt en rekke mindre inngrep

knyttet til landbruk, bebyggelse og veier.
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•

Figur 19
Skisseover Monaryggen med ravine-
område (område5.1) (B)og ravineom-
rådet vedHjelmark (område7.5) (A).
Sketchshowing areas5.1 (B)and 7.5
(A).

Mona er en av de størsteog mestmarkerte randavsetningene
på Østlandetog har et sjeldentmangfold avformer knyttet til
isavsmeltingen,landhevningenog dagensprosesser.Området
er viktig som type- og referanseområdebåde for de enkelte
formene ogfor helhetenav avsetningstyperog dagensproses-
ser.Avsetningener en viktig del av systemetav randavsetnin-
gersomtilhører Ås-trinnet,og utgjøren viktig lokalitetfor for-
ståelsen av havnivåendringene mot slutten av istiden. De
delene av avsetningensom ikke er gravd ut gjennom omfat-
tende grustekt,er fremdelessåvidturørt at både mangfoldog
helheter bevart.

Området har storvitenskapelig,pedagogiskog allmennverdi.
Lokalitetener en klassisknøkkellokaliteti forholdtil isavsmelt-
ingenpåØstlandet.Dennaturhistoriskeutviklingener godtdo-
kumentert,og områdetharfremdeleset klart forskningspoten-
sialeikkeminstgjennomdet mangfoldavformer,avsetningsty-
per og prosessersomfinnesher. Området er meget instruktivt
og utgjør et dominerendeog viktig landskapselement,men er
tildelssterkt berørt av tekniske inngrep.Tilgjengelighetener
god.Det finnesflere kulturminnerpådeltaflaten.

Området er sterkt truet av fortsatt grusdrift, bebyggelseog
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( Z)m Sletter

Figur 20
Skisseover Eldøya(område5.2) og Danmark (område7.7).
Sketchshowing areas5.2 and 7.7.

veibygging.Bortsettfra slikestoretekniskeinngreper imidler-
tid sårbarhetenmoderat. Områdetsverneverdier understre-
ket i grusregisteret(Neeb & Robertsen1988). Her pekesdet
ogsåpå behovetfor bedreplanleggingavgrusuttakene.Dette
vilkunneåpnefor en bedresamordningav grusinteresseneog
ulikemotstridendearealinteresseri området. Denstoreverne-
verdienplassererområdet i kategoriI.

5.2 Eldøya •

Kommune: Rygge

Kart: 1813 I Horten

UTM-koordinater: NL 940773

Eldøya ligger rett utenfor Larkollen. Hele øya er med i området

som foreslåes vernet (figur 20). De kvartærgeologiske vernever-

diene omfatter til en viss grad også de wrige øyene i området.

Området er tidligere beskrevet av Størmer (1935). I forbindelse

med konkrete verne- og skjøtselsforslag (Strandli 1990), er det

avgitt uttalelser om områdets geologiske verneverdi av Sørensen

(1989).

Eldøyas berggrunn består av permisk rombeporfyrkonglornerat,

en rødlig bergart som lett brekker opp i kantete småstein. Øya er

ganske lav. De høyeste delene med berg i dagen ligger i syden-

den. Den nordlige delen av øya består stort sett av sand som er

trukket ut i en tange mot naboøya Kollen. Tvers over øya går det

et morenedrag. Morenedr4et er ikke særlig tydelig utformet,

men ses som en svak forhøyning av morenemateriale og finnes

som vasket stein og blokkstrand på begge sider av øya. More-

nen tilhører Qnsøytrinnet som mer eller mindre sammenhengen-

de kan følges fra svenskegrensen ved Kornsjø til det går ut i Os-

lofjorden ved Eldøya.

Sydenden av Eldøya har vært sterkt utsatt for bølgeerosjon. Stei-

ner brukket løs av det lokale rombeporfyrkonglomeratet, er lagt

opp i en serie strandvoller fra toppen av øya ned til dagens hav-

nivå. Strandvollene reflekterer siste delen av landhevningen.

Toppen av Eldøya dukket opp av havet for nær 5000 år siden

(Sørensen 1989), nederste strandvoll er under dannelse i dag.

Strandvollene består nesten utelukkende av lokalt rombeporfyr-

konglomerat, der steinene er nokså grove og kantete. Dette ma-

terialet dekker fast fjell og morenemateriale som tilhører Onsøy-

trinnets morene. Morenematerialet skiller seg klart fra strandvoll-

materialet, først og fremst ved sitt store innslag av grunnfjells-

bergarter, og viser at brebevegelsen var fra nordøst. På grunn av

sin jevne og grove karakter har ikke vegetasjonen fått fotfeste

over store deler av strandvollområdene.

Erosjonen i berggrunnen vises i første rekke ved bergterrasser og

klipper i ulik høyde over havet. Det finnes ikke klare erosjonsres-

ter (rauker). Dette finnes imidlertid på den sørligste tangen av

Store Sletter og på Rauøy. Disse øyene er derfor viktige supple-

ringsområder til Eldøya når det gjelder denne erosjonsformen,

såvel som når det gjelder strandvoller og berggrunnsgeologien,

men er ikke behandlet som egne lokaliteter i denne rapporten.

Nordsiden av Eldøya ligger bedre beskyttet mot havet, og her

har marint materiale i form av sand blitt avsatt i en større tange

som strekker, seg nordover. Deler av overflaten på denne avset-

ningen er omformet av vinden, og det øverste materialet er fin-

kornete vindavsetninger. I finsandområdene er det tidligere tatt

ut endel sand. Dette ses idag som et ujevnt landskap med

ujevne fuktighets- og vegetasjonsforhold. I tillegg er det en gran-

• • ••• •-• •
...... . .
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frøplantasjepå sandavsetningen.Denneutgjør et markant lands-
kapstrekk,men berører ikke de geologiskeforholdene i vesentlig
grad. Det er også gjort enkelte mindre inngrep i strandvollene.
Stort sett er imidlertid øya lite berørt av tekniske inngrep.

Strandvollområdetmed lokalt steinmaterialeover morene og
tilhørende erosjonsformerer sjeldne.Formeneog prosessenei
området er representative,og området har storverdi somty-
peområde.Mangfoldet avformer somresultatav ulikeglasiale
og marine prosesserer stort.Samtidigutgjør moreneavsetnin-
gen på Eldøyaet viktig ledd av Onsøytrinnetsmorene.Områ-
det er viktig både i forhold til Onsøytrinnetsfysiskeforløp og
for dokumentasjonav isavsmeltingeni Østfold.I hovedtrekker
bådeavsetningeneog de aktiveprosesseneuberørt.

Eldøyahar stor vitenskapelig,pedagogiskog allmenn verdi.
Den naturhistoriskedokumentasjonener klar. Området er et
nøkkelområde for vitenskapelig forståelse og har et stort
forskningspotensiale,men kan knapt kallesen klassisklokali-
tet. Bådeformer og prosesser,særligknyttet til strandvollene
er meget instruktive.I storetrekk har området preg av urørt-
het. Særligstrandvollandskapet,erosjonsformeneog sandav-
setningeneutgjør viktige landskapselementerpå øya. Helhe-
ten ide kvartærgeologiskeavsetningenedannersammenmed
andre naturverdier et unikt landskapselement i Østfold-
naturen.Området er lett tilgjengeligmed båt.

Områdetplasseresi kategori I. Selvom verneforslagetherbare
omfatter Eldøya,understrekessupplerendegeofagligeverne-
verdier (berggrunnsgeologi,strandvollerog erosjonsformeri
rombeporfyrkonglomeratet)på naboøyene Kollen, Store og
LilleSletter,samtRauøy.

5.3 Skjellsandbanker rundt
Kolbjørnviksjøen

Kommune:Aremark, Marker, Rakkestad
Kart: 2013 IV Øymark
UTM-koordinater:PL470790

Området ligger rundt Kolbjørnviksjøenrett vest for sørlige deler
av Øymarksjøen,umiddelbart sørfor riksvei105. De kvartærgeo-
logiskeverneinteresseneer vanskeligpavgrense,men ligger som
flere mindre områder rundt hele Kolbjørnviksjøen(figur 21).

I dette området er det flere skjellsandbanker.Skjellsandbankene
er tydelige tegn på at havet har stått høyere rett etter istiden
enn nå. Skjellsandbankenerundt Kolbjørnviksjøenligger i høyde
fra 113 m til 167,m o.h. Den marine grense i området er om-
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Figur 21
Kart som viser lokalLseringen av de ulike skjellsandbankene i
område 5.3 Etter Holtedahl (1953). Bankene som er omtalt i tek-

, sten er merket med svart prikk.

Sketch showing the shell deposits within area 5.3 (Holtedahl

1953). Those mentioned in the text are shown by a black dot.

trentlig fastsatt til 190 m o.h. (Holmsen 1951). Skjellsandbanke-
ne gir mulighet for detaljstudier av den marine faunaen ved av-
setningen av bankene. Skjellene inneholder organisk materiale,
og de representererderfor ogsåen mulighet for datering av hav-
nivåetved bl.a. radiologiskemetoder.

Skjellsandbankenerundt Kolbjørnviksjøenhar spilt en stor rolle i
de tidlige faser av norsk kvartærgeologisk forskning. Øyen
(1908) viser til at allerede Wilse i 1779 beskriver " i Jord-Bakker
fundne Skiæl, som mindesmærkeraf voldsommeOversvømmel-
ser" i Rakkestadnær Linnekleppen. Det finnes en rekke andre
omtaler av skjellsandbankenefra denne tiden (Øyen1908).Vikti-
ge og tidlige arbeider er levert av Keilhau (1838) og Sars& Kje-
rulf (1860). Senere finnes omfattende beskrivelserav Brøgger
(1901), Øyen (1908) og Bjørlykke (1933). I botanisk sammen-
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heng er bankene beskrevet i detalj av Breien (1932). I vernevur-

deringssammenheng er det utarbeidet en rapport (Sørensen

1974b) til landsoversikten over verneverdige naturtyper og fore-

kornster innen geologi og geomorfologi (Jøsang 1980).

Skjellsandbankene rundt Kolbjørnviksjøen er uvanlig rike på skjell
(Øyen 1908). De ligger i et konsentrert område og i flere høydeni-

våer. De største er eller har vært av betydelig størrelse. De fleste av

dem har vært utsatt for tildels betydelige uttak til skjellsand, først

og fremst til gjødsling i jordbruket. Flere av de mindre bankene er

vanskelig eller umulig å finne igjen. I de største har uttaket nær-

mest vært industrielt. Av de mest markerte bankene, kan nevnes:

Kolbjørnviken. Banken ligger rett innenfor en liten odde i Kol-

bjørnviksjøen. Det har vært omfattende uttak av skjellsand, men

fremdeles er den nordligste delen intakt. Denne delen er fulldyr-
ket mark. Skjellmateriale kommer opp til overflaten ved pløying.

'Sørenden av jordet grenser til det gamle uttaksområdet for

skjellsand. Fremdeles står det igjen en ca 1,5 m høy brattkant i

skjellmateriale som er et av de beste stedene å demonstrere

denne typen skjellsandbanker (figur 7). Skjellmaterialet er svært

rent uten særlige mengder sand. Det er en stor del uskadete

skjell mellom skjelfrestene. I uttaksområdet sør for jordet er

skjellsanden tømt. Overflaten er idag preget av fast fjell og tett

vegetasjon på rester av skjellsanden. Omfanget av skjellsandban-

ken kan fremdeles spores som en kant rundt uttaket.

Kilebutangen. Denne banken ligger rett på andre siden av Kol-

bjørnviksjøen 50-100 m fra Kolbjørnvikbanken. Antagelig er

disse to bankene hver sin del av samme banke som strekker seg

over sjøen (Sørensen 1974b). Banken har vært utnyttet til uttak

av skjellsand, og fremdeles ligger det igjen rester etter produk-

sjonsutstyret. De delene av banken som har ligget over vannet,

er fjernet helt; bare enkelte hauger med skjellsand >og flekkvis

skjellinnhold i jordsmonnet viser at det har ligget en banke her.

Mesteparten av uttaket har foregått under vann og under myr.

Uttaket vises ved et vannfylt krater. Det er mulig at deler av

banken fremdeles er intakt under myr og vann.

Helliåsen. Denne banken ligger umiddelbart sørøst for Kolbjørn-

viksjøen og er den av bankene som er minst berørt av skjellsand-

uttak. Skjellsanden er konsentrert i to nivåer. Den nederste av-

setningen har nærrnest form av en liten terrasse. Det er bare

utført litt graving i terrassen. Skjellsanden i det øvre nivået er

noe mer diffus i avgrensingen. Hele området er ikke større enn

ca. 100 m2. Skjellinnholdet er meget høyt.

Bråtenbankene. Disse bankene ligger i et lite dalsøkk som dre-




nerer ned til Kolbjørnviksjøen, rett øst for Helliåsen. I dette dal-




søkket har det ligget en rekke skjellsandbanker i ulike nivåer.

Noen av bankene har vært relativt store, men det har vært

intens drift på skjellsand her, og det meste av skjellsanden er

nok tatt ut. Særlig i uttakskantene er det imidlertid såvidt mye

skjellsand igjen at bankene fremdeles er dokurnenterbare. Skjell-

sanden er skjellrik, men med noe mer sand iblandet enn de

øvrige bankene som er omtalt.

Skjellsandbankene ved Kolbjørnviken har et sjeldent høyt inn-
hold av skjell (Øyen 1908). Skjellsandbanker kan ellers ikke sies

å være sjeldne, men gjennom uttak av skjellsand til jordbru-
ket, er det idag uvanlig å finne så markerte og fine skjellsand-
banker på Østlandet. Området har videre klar verdi som refe-
ranseområde for typiske skjellsandbanker på Østlandet. Det
har ikke et mangfold avformer eller prosesser,men man kan si

at det faunistiske mangfoldet i bankene, og dermed det strati-
grafiske mangfold, er til stede. På grunn av sin sammenheng
med de gamle havnivåene er området en viktig del av et hel-

hetlig kronologisk system. Det er fremdeles igjen deler av
skjellsandbankene som er rimelig uberørt.

Området har stor pedagogisk og allmenn verdi, samtidig som

den vitenskapelige verdien er markant. Den naturhistoriske

dokumentasjonen er meget sterk. Området er i høyeste grad
en klassisklokalitet og var et nøkkelområde for vitenskapelig
forståelse i en tidlig fase av kvartærgeologisk forskning i
Norge. Som nåværende nøkkelområde og med hensyn til
forskningspotensiale har området trolig mer begrenset verdi.
Skjellsandbankene er gjennom sitt høye skjellinnhold meget

instruktive. De utgjør ikke noe viktig landskapselement. Til-
gjengeligheten er varierende, men ikke vanskelig. Selve ban-
kene er i hovedsak preget av tidligere inngrep og kan knapt

kalles urørt. Inngrepene er imidlertid relativt beskjedne i land-
skapet, og området som sådan har i stor grad preg av urørt
natur. Området har også andre verneverdier som følges opp i

vernesammenheng av Fylkesmannen i Østfold.

Delvis ut fra helheten i denne vurderingen, og styrket med en
vurdering av at området har en meget høy egenverdi som klas-

sisk lokalitet, plasseresområdet i kategori I. Vurderingen om-

fatter i prinsippet alle skjellsandbankene i området, også de

som ikke er beskrevet her.

5.4 Rokkeraet

Kommune: Halden

Kart: 1913 II Halden

UTM-koordinater: PL340640

Området omfatter en bit av Raet rett nordvest for Halden rundt
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Figur22
Skisseover Rokkeraet(område5.4).
Sketchshowing area 5.4.

Rokke kirke. I sørøst avgrenses området av åsene øst for riksvei

22 og i nordvest av veikrysset rett sørvest for Rokkevann. Områ-

det omfatter hele Ra-ryggen fra de oppdemte vannene Rokke-

vann og Korsetvann og over i de marine leirene på sørsiden av

Raet (figur 22).

Denne delen av Raet er klart utformet som en skarp morenerygg.

Raet demmer opp vann på nordsiden av morenen. Morenen

ligger i kontakt med strand- og havavsetninger på sørsiden av

Raet. Det er utviklet markante raviner i disse havaysetningene. I

de østlige delene av området stenger et åsparti for det rolige Ra-

forløpet. Åspartiet går opp over marin grense. Ra-ryggen blir her

mer diffus, men det finnes mindre moreneavsetninger, samt ut-

vaskningssoner nær marin grense. Dette er første stedet øst for

Larvik at Raet går opp over marin grense.

Raet i Østfold er beskrevet i flere sammenhenger helt fra tidlige ar-




beider på 1800-tallet. Blant annet omtaler Keilhau (1838)


" ra'erne, de store sand og grusbanker under navn av Mossera,

Tunera, Rokkera, Hveenra og bankene ved Ørsjøen". Dette var rik-

tignok før istidsteoriene hadde slått riktig igjennom, og Keilhau

forklarte raene som "dannede under bedækning av havet ved en

strømning langs kysten". I sammenheng med vurderinger av na-

turverdi skrev Sørensen (1974a) et forslag til vern av Rokkeraet

som ble innlemmet i landsoversikten over verneverdige naturtyper

og forekomster innen geologi og geomorfologi (Jøsang 1980).

Rokkeraet er også beskrevet i naturvernsammenheng av Sævre

(1984).

Rokkeraets klare og tydelige utforming markeres i terrenget yt-

terligere ved at morenen demmer store vann på nordsiden av

Raet. Sørsiden domineres av hav- og strandavsetninger med ravi-

ner. Overgangen mellom moreneryggen og havavsetningene

utenfor er i de østligste delene ay Rokkeaet skarpere enn det

som er vanlig langs Raet. Både moreneryggen, såvel som avset-

ningene og formbildet på begge sider av morenen, er lite øde-,

lagt av tekniske inngrep. Endel bebyggelse finnes langs Ra-

ryggen, og veier er bygd langs ryggen og på tvers av den. Dess-
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uten er ganske store arealer dyrket. Det er gjort endel inngrep i

forbindelse med grusuttak i strandmateriale på selve Ra-ryggen.

De fleste inngrepene er foretatt for relaiivt lang tid siden, og

landskapet er i større grad enn lenger vest på Raet preget av et

tradisjonelt kulturiandskap. Det betyr at de kvartærgeologiske

formene kommer godt frem, og at de ulike avsetningene klart

kan skilles fra hverandre.

Rokkeraeter spesieltsomen sværtklar og skarpdel av Raet.
Helheten mellom demte vann og myrområder nord for
ryggen,over morenenog ned i havavsetningermed aktivera-
vineområderfinnes knapt andre steder langs Raet så intakt
somher. Samtidigkan Rokkeraetståsomen typiskdd av Raet
på Østlandet, både i forhold til geologisk oppbygging og
form, og i forholdtil utnyttelsenav et sliktnaturlandskapi det
østnorskekulturlandskapet.Området omfatter en vissmang-
foldighet i former og prosesser,særligi forholdet mellommo-
renen og strandprosesseneidet morenen ble hevet opp av
havet, samt i erosjonsprosessenei havavsetningeneutenfor
(ravinedannelsen).Rokkeraeter videre en viktig del av helhe-
ten i Raforløpetover Østlandetog har derfor stor betydning
både somdel av en størrefysiskenhet og i en størrekronolo-
gisksammenheng.Moreneformener istoretrekk uberørt.

Rokkeraet har stor vitenskapelig, pedagogisk og allmenn
verdi. Den naturhistoriskedokumentasjonen i området er
solid.Området er en klassisklokalitet og kan til en vissgrad
oppfattessom et nøkkelområde,i alle fall et typeområdefor
vitenskapelig forståelse. Fremtidig forskningspotensialeer
muligensmer begrenset.Formeneog prosessenei området er
klare og instruktive.Rokkeraeter antagelig den størstegjen-
værendedelen av Raet på Østlandetsomer rimelig urørt og
den utgjør et viktig landskapselement.Området er lett tilgjen-
gelig og har i tillegg til geologisk verdi markerte verdier,
særligsomkulturlandskap.

Rokkeraeter ut fra dette lagt i kategori I. Fylkesmannen Øst-
fold har alleredefremmet verneforslagfor området.

5.5 Brattestø på Asmaløy

Kommune: Hvaler

Kart: 1913 III Fredrikstad

UTM-koordinater: PL 103478

Området utgjør den sørvestlige delen av Asmaløy fra Brattestø

sørøstover til og med Vikerkilen (figur 23).

Ved Brattestø ligger, det et par tydelige morenerygger. Disse mo-

renryggene tilhører Hvalertrinnet som går ut i havet her. De er tid-

ligere beskrevet av Undås (1951). Moreneryggene ligger på et

område med barskurt fjell og utgjør en markant kontrast til områ-

dene ornkring. Sørøst for moreneryggene ligger løsmateriale av

morenekarakter og delvis marin karakter i forsenkningene. Fine

sandmasser dominerer på innsiden av Skipstadkilen, mens more-

nemateriale dominerer innenfor Vikerkilen. Alle løsmassene stam-

mer fra morene og breelvavsetninger som tilhører Hvalertrinnet,

men de er tildels sterkt bølgepåvirket. Ved Brattestø ses bølgepå-

virkningen ved en serie med strandvoller av ulik størrelse i tilknyt-

ning til moreneryggene. Ved Skipstadkilen er det avsatt finsand i

flater som tilhører havnivå i en tidligere utviklingsfase av kilen.

Skipstadkilen og Vikerkilen er havbukter som idag er iferd med å
bli avsnørt fra havet. Landhevningen etter istiden er ikke stanset

helt opp endå. I området må det regnes med en hevning på 3

mm i året (Sørensen et al. 1987). Det vil si at teoretisk vil Skip-

stadkilen bli avsnørt som et ferskvann i løpet av ca. 100 år. Vi-

kerkilen er kommet kortere i denne utviklingen. Denne isole-

ringsprosessen har alle vann under marin grense gjennomgått,

og den er viktig i studiet av landhevningen. De ulike vannkvalite-

tene (salt, brakt og ferskt) fører til ulik algeflora i vannene. Endet

av disse algene har harde skall som ikke blir ødelagt når algene

dør. Ved analyse av bunnslammet kan derfor algefloraen i ulike

nivåer analyseres, og en kan finne ut når vannet ble isolert fra

havet Systematiske studier av flere vann i et område kan gi mu-

lighet for å konstruere detaljerte landhevningskurver. I denne

sammenheng er det interessant med eksempler på vann som

nettopp er isolert og vann som er under isolering. I nærheten av

dette området på Kjerkøy ligger Arekilen som nylig er isolert.
Arekilen er fredet som naturreservat. Helheten i isoleringsproses-

sen er derfor tilstede på Hvaler.

Området er lite berørt av tekniske inngrep. Deler av innsiden av

de to største moreneryggene er påvirket av mindre massetak,

noen hus og en vei med snuplass. Det er også foretatt endel

sanduttak i sandsletta ved Skipstadkilen. Området er beskrevet

som verneverdig av Neeb & Robertsen (1988).

Moreneryggene med strandvollerer i seg selv ikke sjeldne,
men dette er de mestmarkerte moreneryggenesomtilhører
Hvalertrinnet i Østfold. Morenene er typiskei.sin utforming,
men relativt korte. Morenene virker mer markerte enn de
egentliger på grunn av at områdeneomkringer sværtfattige
på løsmasser.Glasialeerosjonsformeri fastfjell rundt morene-
ne er typisk,men ikkespesielttydelig utformet. Avsetningsty-
pene sørøstoveri området innenfor Skipstadkilenog Vikerki-
len er ogsåtypiske.De to kilenespesieltvurdert sammenmed
Arekilen,er representativefor isoleringsprosessenavsmåvann
under landhevningen.Området representereret visstmang-
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Is

Hogget

Figur23
Skisseover Brattestø (område 5.5)
og Hogget (område 7.9).
Sketchshowing areas5.5 and 7.9.

fold i former og prosesser. Og både som del av Hvalertrinnet

og i forbindelse med landhevningen står området som en
viktig del av en helhetlig fysisk og kronologisk sammenheng.
Formbildet og de aktive prosessene er i storetrekk uberørt.

Området har store vitenskapelige, pedagogiske og allmenne
verdier. Den naturhistoriske dokumentasjonen er god. Områ-
det kan neppe kalles en klassisk lokalitet, men er på mange

måter et nøkkelområde for vitenskapelig forståelse av Hvaler-
trinnets morener. Det har et relativt stort forskingspotensiale.

Former og prosesserer klare og instruktive. Området er relativt
urørt, og de viktigste kvartærgeologiske elementene utgjør
viktige landskapselementer. Tilgjengeligheten er god. Det er
dokumentert flere verneverdier i området som følges opp av
Fylkesmannen i Østfold.

Området plasseres I kategori I. Områdets verdi som del i en
større helhet, både som del av Hvalertrinnet og i forbindelse

med landhevningen, gir området en egenverdi som bygger
opp under dette.
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6 Områder prioritert i
gruppeIl

6.1 Skitrinnet vest for øyeren

Kommune: Spydeberg

Kart: 1914 Il Askim, 1914 III Ski

UTM-koordinater: PM 127183, PM 169213

Helt i de nordvestre delene av fylket kan Skitrinnet følges som et

sammenhengende system av israndavsetninger, hovedsakelig

morenerygger. Området strekker seg fra fylkesgrensen ved

Vangsåsen nordvest for Tomter til gården Mørk ved Øyeren

(figur 24).

Israndtrinnet har stort sett form av en markert morenerygg dels


over dels rett under marin grense. Morenen demmer eller har

demt innsjøene Mjær og Lysern. Morenesystemet er tidligere be-

skrevet av Undås (1950). Morenetrinnet er kartlagt av NGU (Kjær-

nes 1986, Nordahl-Olsen 1987). Undås (Udatert) har tidligere fo-

reslått vern av de vestlige delene av området knyttet til marine

grenselokaliteter ved gården Unaas og plassen Tyrihjellen. Forsla-

get er ikke behandlet i landsoversikten (Jøsang 1980).

I de vestligste områdene finnes morenen som en klar morene-

rygg som ligger i direkte kontakt med marin grense ved plassen

Tyrihjellen nordvest for Unaas. Lokaliteten er brukt som marin

grenselokalitet både av Undås (1950) og Kjenstad (1984). More-

nen må ha blitt avsatt direkte i strandkanten mens smeltevann

har bygget opp en mindre terrasseflate rett utenfor. Øst for Tyri-

hjellen blir morenen diffus idet den passerer et par åser over

marin grense. Den finnes igjen som en klar dobbelt moreneav-

setning foran innsjøen Mjær. Her er overflaten fulldyrket, og mo-

renen er delvis dekket av strand- og havavsetninger. Raviner sør

for ryggen er planert sammen med rasgroper registrert på NGUs

kart.

er

se


er

Figur24
Skisseover delerav Skitrinnet vest for øyern (område6.1).
Sketchshowing parts of area 6.1.
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Østover fra Mjær frnnes morenen sammenhengende. Den er
ganskemektig rett sør for Lysern.Rett øst for Lysernhever ter-
renget segopp nær marin grense igjen, og rnorenen finnes som
en klar rygg på begge sider av plassenHestehagensør for Lan-
getjern. Her ligger morenen mot dyrkedestrandavsetninger.Den
fortsetter østover, men forsvinner ved Fjellsmyra.Øst for myra
kommer morenen igjen og kan følges sammenhengende til
Mørk. Morenen ‘er her delvis dekket av strandmatriale som er
dyrket, delvisfinnes den som moreneøyeri dyrket strandmateria-
le helt i kanten av jordene mot åsene i nord. De sentraledelene
av morenesystemetfra Mjær til sør for Lyserner berørt av veier
og lettere bebyggelse.Morenen rundt Tyrihjellen er,påvirket av
en skogsbilveisom skjærer morenen. Ved Hestehagener også
morenen påvirketav en vei som skjærerden, samtidig som endel

-hus er bygget på morenen. Øst for Fjellmyraer morenen sterkt
berørt av et skytebaneanleggved Mørk.

Morenesonen har først og fremst verdi som typeområde for et
sammenhengende mindre morenesystem. Kombinasjonen
med marin grense ved Tyrihjellen er mer uvanlig. Marin grense
er her meget godt utformet og fungerer godt som typelokali-
tet. I dette området er det dermed et visstmangfold av former
og avsetninger. Morenen utgjør et helhetlig fysisksystem som
hører sammen med Skimorenene. Både morenen og marin
grense er del av et helhetlig kronologisk system. Partier av mo-
renen er uberørt av tekniske inngrep.

Området har markert interesse i vitenskapelig, pedagogisk og
allmenn sammenheng. Den naturhistoriske dokurnentasjonen
er god, men området kan neppe kalles en klassisk lokalitet.
Området har visseverdier som nøkkelområde for vitenskape-
lig forståelse, men begrenset forskningspotensiale. Formene
er klare og instruktive og ligger i hovedtrekk i urørt natur eller
lite berørt jordbrukslandskap. Lokalt er morenen et markert
landskapselement. Området er lett tilgjengelig. Andre verne-
verdier er ikke kjent.

Området plasseres i kategori il med følgende spesifiserte ut-
snitt av morenen i prioritert rekkefølge:

Morenen rett nordvest for plassenTyrihjellen, med strand-

sonen foran morenen og den svake terrasseformen som ut-
gjøres av innmarka på Tyrihjel len.

Morenen fra rett vest for plassen Hestehagen til Fjellmyra.

De øvrige delene har høy generell verneverdi, men plukkes
ikke ut med spesielle verneforslag her. Det bør imidlertid vises
hensyn til morenen ved planlegging av alle fysiske inngrep
området.

6.2 Raviner sør for øyeren
Kommune:Trøgstad
Kart: 1914 Il Askim
UTM-koordinater: PM 130255

Området ligger umiddelbart sør for Øyerenog omfatter meste-
parten avVestelvasog delvisØstelvasnedbørfelt (figur 25). Om-
rådet er kvartærgeologisk kartlagt av NGU (Kjærnes 1988c,
1989). Havavsetningeneligger inn til en åsav fast fjell, Eikebergs-
åsen.Nordøstfor dette fjelldraget har bekkengravd ut et tett og
dypt nett av raviner som i store trekk har unngått omfattende
bakkeplanering, men er omgitt av bakkeplanerteleirområderpå
alle kanter..Området utgjør allikevel ikke et helt urørt nedbørfelt,
men enkeltravinenesom kommer ned fra sidenerepresentererin-
takte erosjonssystemer.Defleste inngrepenesomer gjort, finnes
påøstsidenav bekken. Områdeter beskreveti vernesammenheng
av GramAndersen(1985).

Området utgjør et større ravinelandskapselvom hele nedbørfel-
tet ikke er intakt Ravinesystemettilknyttet Vestelva domineres
av en hovedbekk, med et tett nett av nesten parallelleravineda-
ler på vestsiden. Ravinenepå andre siden av bekken ligger ikke
så tett. Ravinemønstereti Østelvahar korte raviner på vestsiden
og lange mer komplekse systemerøstover.Ravineneer dype og
skarpe.Ravinemønsteretsmaler inn mot nordendenav området,
der det ligger en breelvavsetningdelvisskjult i leirmassene(Kjær-
nes 1988c).

Området er et godt utviklet og typisk ravinelandskap. Større

partier med raviner uten bakkeplanering er etterhvert blitt
vanskelig å finne på Østlandet. Formene og prosessenel områ-
det utviser et mangfold innenfor rammen av bekkeerosjon i
havavsetninger, men ikke i generell kvartærgeologisk sam-
menheng. I nordlige deler påvirkes systemet av en breelvavset-
ning. Området utgjør ,et større landskap, men det har begren-

set verdi som del i et helhetlig nedbørfelt på grunn av intens
bakkeplanering i resten av systemet.

Orni.ådet har vitenskapelig verdi og tildels stor pedagogisk og

allmenn verdi. Den naturhistoriske dokurnentasjonen er tilste-
de, men området kan ikke sieså være en klassisklokalitet eller et
nøkkelområde for vitenskapelig forskning. Området represen-
terer imidlertid et klart forskningspotensiale i forhold til jord-
erosjon og landskapsutvikling på havavsetninger. Formene og
prosesseneer instruktive, området er rimelig urørt og er et viktig
landskapselement Tilgjengeligheten er god. Verdier knyttet til
kulturlandskapet er dokumentert av Gram Andersen (1985).

Området settes i kategori II
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Figur25
Skisseover raviner sør for Øyeren (om-
råde 6.2) (A), Sandstangen (område
7.3) (B) og ravineområdet ved Aslerud
(område7.4)(C).
Sketch showing areas 6.2 (A), 7.3 (B)
and 7.4 (C).
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Figur26
Skisse over rasgrop ved Eik (område 6.3).

Sketch showing area 6.3.

6.3 Rasgrop ved Eik

Kommune:Askim
Kart: 1914 II Askim
UTM-koordinater: PM 226120

Området ligger innerst i Lierelvarett sørøstfor Solbergfosskraft-
verk.

Det domineresav en stor rasgrop(figur 26) etter et størrekvikk-
leireskredomkring 1813. Skredeter beskrevetav M. Solbergi en
størreartikkel i lokalavisenØvreSmaalenenemandag 31. desem-
ber 1934 (Solberg 1934). Solbergforteller at ca..250 mål rasteut
og etterlot segen 40 m dyp rasgrop. I årtier etterpå var Lierelven
full av trær på kryssog tvers i jordmassene.Leirensom ble blott-
lagt av rasetvar rik på skjell, og ble brukt til gjødsel. 11870 raste
det ut flere mål i tilknytning til den gamle rasgropen.Området er
ellerskvartærgeologiskkartlagt av NGU(Kjærnes1986).

Figur27
Skisse over moreneavsetningen ved Jåvall (område 6.4). Avset-

ningen ved Folkenborg er omtalt i tabell
Sketch showing area 6.4. The deposit at Folkenborg is listed as

an area of local value.

Skredgropener ganskestor. Fremdelesstår den bratte skredkan-
ten igjen. Skredethar gått ned til fast fjell langsflere av kantene.
Bekkeerosjoni rasmaterialeti bunnen av rasgropenhar startet ny
ravinering. Prosessenei området er påvirket av reguleringen av
Glåmaved Solbergsfoss.

Rasgroperervanligi marinleirei Østfold,menplaneresvanligvisigjen
megetraskt.Deter derfor sjeldenå serasgropersomikkeer planert.
Rasgropensform er representativ,men endel påvirketav underlig-
gende fjellrygger.Området fremviserikke noe spesieltmangfoldi
formerog prosesserog er ikkeen delav noehelhetligfysiskellerkro-
nologisksystem.

Området har en vissvitenskapeligog allmennverdiog storpe-
dagogiskverdi. Den naturhistoriskedokumentasjonener god.
Området er ikke en klassisklokalitet. Det er knapt et nøkke-
lområde for vitenskapelig forståelseeller særlig stort fors-
kningspotensiale.Formeneog prosessenei områdeter imidler-
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tid meget instruktive,og området er relativt urørt. Lokalt
utgjør rasgropenet viktig landskapselement.Området er lett
tilgjengelig.Andreverneverdierer ikke kjent.

Områdethar storegenverdii undervisningssammenhengog plasse-
resi kategori

6.4 Moreneavsetning ved Jåvall

Kommune:Marker
Kart: 2014 IIIRødenes
UTM-koordinater:PM 480107

Området ligger ved plassen Haugerud rett vest for Jåvall på
nordvestsidenav Rødenesjøen.Enstørre moreneavsetningligger
her med dyrket strandmateriale og havmateriale foran (figur
27). Morenen demmer opp et myrområde i bakkant.

Avsetningener markert utformet. Den visesgodt i terrenget og
understrekes som landskapselement av den dyrkete marken
foran og myra bak. Øst for morenener havavsetningeneerodert
i en ravinesom går öpp på sidenav morenen.

Avsetningener vist på NGUsforeløpige kart over området og er
tidligere beskrevetav Rekstad(1921). Morenen må være en del
av Skitrinnet som i disseøstlige,delene er vanskeligereå følge
enn i vest. Sammenhengenmed svenskelokaliteter er nylig be-
skrevetav Lundqvist(1988).

Området kan ikke kallessjeldent,men utgjør et typiskmore-
nelandskapmed relativtkorte, men mektige moreneavsetnin-
ger. Hav og strandavsetningeneforan med ravinen og myra
bakgir et visstmangfoldi avsetnings-og formbildet. Området
eren del avSkimorenenog stårderfor i en viktighelhetligkro-
nologisksammenheng.Avsetningener relativtuberørt.

- Området har først og fremstvitenskapeligverdi,men ogsåtil
en vissgrad pedagogiskog allmenn verdi. Naturhistorisker
den godt dokumentert, men er ikke en klassisklokalitet. Som
en del av Skitrinnetder dette ellerser dårlig representert,har
områdeten vissverdisomnøkkelområdefor vitenskapeligfor-
ståelse.Forskningspotensialeter sannsynligvisbegrenset.For-
mene er instruktive,og området er rela:tivturørt. Moreneryg-
gen med strand- og havavsetningeneforan og myra bak
utgjør et viktig landskapselement.Området er lett tilgjenge-
lig.Andreverneverdierer ikkekjent.

Området plasseresi kategori Il / III. Egenverdisom del av Ski-
trinnetsøstligedelergjørat områdetplasseresi kategori

Figur28
SkisseoversøndreJeløy(område6.5).
Sketchshowing area 6.5.

6 5 Søndre Jeløy

Kommune: Moss
Kart: 1813 I Horten
UTM-koordinater:NL910885

Området utgjør den sørvestligedelen av Jeløya,fra Reieråsenog
sør for Tronvika. Kvartærgeologiskdomineres området av Raet
som går ut i Oslofjorden her (figur 28), samt strandavsetninger
med strandvollersom dels er dyrket og dels finnes i urørt skog.
Det finnes også strandvollersom er under dannelse.I naturvern-
sammenheng er området beskrevet av Kilander & Loftesnes
(1973)og Langdalen& Stav(1974).

Gjennom Mosser Raetfullstendig bygget ned av tung bybebyg-
gelse. Morenen forsvinner på toppen av åskammen øst for
Reier,men kommer igjen sør for Tronvika. Ra-utformingener re-
lativt vid, men klar. Nordsidenav Raeter påvirket av bebyggelse
og veier ned mot Tronvika. Sørsidenav Raeter preget av dyrket
mark i et av de vakreste kulturlandskap i Østfold. Kvartærgeo-
logisk sett er særlig skogområdene med urørte strandvollerog
strandkantenmed dagensstrandvolldannelseinteressant.

Området viserikke sjeldneformer eller avsetninger,men en

typiskutviklingav Raetidet dette går ut i Oslofjorden,sammen

medtypiskestrandvolleri skogsmark.Det finnesknaptet stort
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kvartærgeologiskmangfold i området,men områdeter en-del
avenviktigkvartærgeologiskhelhetbådekronologiskogfysisk.
De kvartærgeologiskeavsetningenei området er i storetrekk
relativturørt,men påvirketavjordbruksdriftog bebyggelsei de
nordligedelene.

Den naturhistoriskedokumentasjonensom en del av Raet er
god. Området kan neppe kallesen klassisklokalitet,mentil en
vissgrad en nøkkellokalitetfor vitenskapeligforståelse.Forsk-
ningspotensialetersannsynligvisbegrenset.Formeneer instruk-
tive,menikkesærligklartutformet.Områdeter relativturørtav
nyetekniskeinngrep,men noksåsterktoppdyrket.Raetutgjør
et viktig landskapselementi området som er lett tilgjengelig.
Kulturlandskapsverdieneer megetstore.

Området plasseresi kategori Il. Det har storegenverdisomdet
områdetderRaetgårut i Oslofjorden.Storekulturlandskapsver-
dier og andre naturverdierøker verneverdieni områdetsterkt.
Storedeleravområdetervernetsomlandskapsvernområde.

6 6 Raet øst for Eid

Kommune: Tune ,

Kart: 19131V Vannsjø

UTM-koordinater: PL 155755

Området ligger mellom Vestvatnet og Visterflo umiddelbart øst

for Eid, og avgrenses i nordøst mot E6, i sørøst mot industriom-

rådene vest for Grålum og mot sørvest ved gårdene Lundestad

og Vister (figur 29).

Fra Missingmyr i vest til Grålum i øst har Raetet ujevnt forløp. Krafti-

ge bergknauser har styrt brefronten og stikker fremdeles opp og do-

minerer stedvis landskapet. Store mengder smeltevann har blitt ledet

ut her og har ført til at Ra-avsetninger har blitt erodert bort langs

Ågårdselva og gitt grunnlag for flere større breelvavsetninger ved

Øst for Eid domineres landskapet av en markert bergknaus i nord ut

mot E6. Sør for denne knausen ligger Ra-avsetningene deMs utviklet

som en flate inntil fjellet i nord. Ytterst på flaten ligger det en markert

morenerygg. Skråningen utenfor moreneryggen ned mot Visterflo er

jevn og fin med en rekke strandlinjer. Lenger øst ligger det et felt med

flyvesand som er utviklet i Ra-avsetningen. Området er urørt i store

trekk. Tvers igjennom området går den gamle hovedveien. Påsletta

er det enkelte skogsveier i tilknytning til noen store lagerbygninger. I
øst ligger det store grunne grustak sør for den gamle hovedveien.

Området er til en vissgradspesieltutformet i forhold til resten

av Raet.Isolertsett er den ytterste moreneryggenog skrånin-

Figur 29
Skisse over Ret øst for Eid (område 6.6).

Sketch showing area 6.6.

gen med strandlinjerned mot Visterflo,samtflyvesandfelteti
østtypiskeformer i et sliktmiljø. Dette er imidlertidsjeldentå
finne urørt igjen i Ra-miljøetidag. Området har et mangfold
avformer somviseravsetningsforholdenei Ratid,samtde pro-
sessenesomhar virket på området etter avsetningenav Raet.
Området tilhører Raet og er,derfor del av et viktig fysiskog
kronologisksystem.Avsetningener i storetrekk uberørt.

Området har klarverdi i vitenskapelig,pedagogiskog allmenn
sammenheng.Den naturhistoriskedokumentasjonensom en
del av Raeter rimelig god. Området kan neppe kallesen klas-
sisklokalitet,mentil en vissgrad kandisselitt spesieltutforme-
de deleneav Raetoppfattessomnøkkellokaliteterfor forståel-
seav helhetenved utformingen av Raet.Området har et visst
forskningspotensialesærlig sammenholdt med stratigrafiske
og sedimentologiskestudier knyttet til grustakenepå begge
sider.Området inneholderinstruktiveformer, er rimelig urørt
og formene utgjør viktige landskapselementer.Området er
lett tilgjengelig.Andreverneverdierer ikkekjent.

Områdeter plasserti kategori



nina utredning026

Figur 30
Skisseover delta-avsetningenved LincNernåsen(område6.7).
Sketchshowing area 6.7.

6 7 Deltaavsetning ved
Lindtjernåsen

Kommune: Aremark

Kart: 2013 III Aspern

UTM-koordinater: PL 512641

- 0mrådet ligger rundt lindtjernet rett syd for Lindtjernåsen langs

fylkesveien fra k rby til Femsjøen og Halden. Området avgrenses i

nord av Lindtjernåsen og i sør av store grustak i kanten av avset-

ningen. I vest avsluttes områdetved et mindre boligfelt.

Området er en markert og større deltaavsetning (figur 30) som

viser marin grense, beskrevet av Undås (1950), og brukt i studier

av regional landhevning av Kjenstad (1984). En detaljert geolo-

gisk beskrivelse er imidlertid ikke kjent.

Deltaflaten ligger som en brem på sørsiden av Lindtjernåsen.

Vannet må ha kommet inn fra nordøst, og deltaet bygget ut

skrått inntil fjellet. Midt på deltaflaten ligger et tjern. Tjernet fyller

antagelig en stor, men relativt grunn dødisgrop. Tiernet har ikke

åpent avløp, bunnen er tettet av organisk materiale eller utformet

i fast fjell eller morene. I så fall er avsetningen her ganske grunn.

På sørsiden av avsetningen er det tatt ut store mengder grus i

flere store grustak. Ingen av disse ser ut til å være i drift. Ved felt-

arbeid høsten 1989 var det satt igang arbeider nordøst i avsetnin-
gen som tyder på at nytt grustak er i ferd med å startes her.

De fleste marine grenselokaliteter i området er små bekke-
avsetninger med tildels diffuse former eller sterkt påvirket av
grustak. Det er ikke vanlig med såvidt store avsetninger der så
mye av deltaflaten er intakt. Området er en typisk marin gren-
selokalitet, selv om plaseringen inntil en ås med vanntilførsel
fra siden er heller uvanlig. Området har ikke et mangfold av
former, men som marin grenselokalitet er området del av en
helhetlig kronologisk sammenheng. Selv om det finnes store
grustak i området, er fremdeles størstedelen av deltaflaten
uberørt.

Området har markerte vitenskapelige og pedagogiske ver-
dier, men beskjeden allmenn verdi. Den naturhistoriske doku-
mentasjonen er god når det gjelder områdets funksjon som
marin grenselokalitet, men sparsom når det gjelder geologisk
innhold og dannelse. Området kan knapt regnes som en klas-
sisk lokalitet, men til en vissgrad som en nøkkellokalitet for
vitenskapelig forståelse, både som marin grenselokalitet og
antagelig også for forståelsen av, isavsmeltingen i Haldenvass-
draget. Avsetningen har dermed et visst forskningspotensia-
le. Hovedformen er instruktiv, og selv om deltaflaten i store
trekk er uberørt, er området som helhet preget av grusdrift.
Området utgjør et markert, men ikke dominerende land-
skapselement. Området er lett tilgjengelig. Andre vernever-
dier er ikke kjent.

Avsetningen plasseresI kategori

6.8 Raet ved Tistedal og Erternarka

Kommune: Halden

Kart: 1913 Il Halden, 2013 III Aspern

UTM-koordinater: PL400578, PL425562

I området der Raet krysser dalgangen ved Tistedal vest for elva,

er ryggen svært markert. Den ligger rett på kanten av nedskjæ-

ringen ned mot Tistedalen (figur 31). Rasmateriale fra Raet
dekker trolig fast fjell i nederste deler av sørskråningen. Største-'

delen av området er bebygget. En sone over mesteparten av Ra-

ryggen er imidlertid relativt fri for bebyggelse. På toppen av

ryggen er denne sonen bare ca 20 m bred. Nordskråningen har

ikke så stor høydeforskjell som sørskråningen. De lavereliggende

delene av nordskråningen er bebygd og dyrket.

Øst for Tistedal er det store massetak i Ra-avsetningene. Raet


går her opp til Ertemarka, der det når opp til marin grense. Ved
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Figur 31
Skisseover Raet ved Tistedalog Er-
temarka (område6.8).
Sketchshowing area

Lille Erte ligger det en markert stormstrandvoll. Dette området

og massetakene er beskrevet av Karlsen (1986).

Raet fortsetter et lite stykke østover, men den klare ryggformen

forsvinner fort. I områdene øst for Lille Erte finnes Raet som en

sone med tykkere morenemektighet enn på sidene. Delvis finnes

enkelte morenehauger og rygger. Overflatemateriale består av

grovblokket morene.

Ra-ryggener spesieltutformet i terrenget der den ligger på
kanten av en markert nedskjæringi berggrunnen.Ryggener i
segselvrepresentativ.Den representererikke et mangfold av
former, men er som del av Raet del av et helhetlig fysiskog
kronologisksystem.Bebyggelseog grustaker fremtredende,
mendeleravRaeter fremdelesrimeliguberørt.

Øst for Tistedal forsvinnerRaet som sammenhengenderygg

ogfortsettersomensoneavmorenedekke.Dette er enspesiell
utformingavØstfoldraetsomikke er representativ.Strandvol-
len i marin grenserepresentererom ikke et mangfold så en
flersidigheti formbildet.

Forskningspotensialetsærligøstfor Tistedaler stort.Dette un-
derstrekesved muligheten av kombinasjonav geomorfologis-
ke og sedimentologiskestudier.Området kan neppe kallesen
klassisklokalitet,men kanvære et nøkkelområdefor vitenska-
peligforståelsesidenRaetskifterkarakterher.Den naturhisto-
riskedokumentasjonener god. Området er instruktivtog lett
tilgjengelig.Det er tildelssterktberørtavtekniskeinngrepi de
vestligedelene. Ertemarkaer lite berørt. Særligi den vestlige
delen utgjør Raetet viktig landskapselement.Andrevernever-
dierer ikkekjent, men Ertemarkaer et viktigfriluftsområde.

Området plasseresi gruppe II / III, med prioritettil de østligste
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Figur 32
Skisseover Onsøytrinnet ved Prestebakke og Bønsmosen (område 6.9).

Sketch showing area 6.9.

områdene. Disseområdene har såvidt markant egenverdi som

sentralt område der Raet skifter karakter og med stort forsk-

ningspotensiale at hele området settes opp i gruppe

6 9 Onsøytrinnet ved Prestebakke
og Bønsmosen

Kommune: Halden

Kart: 2012 IV Kornsjø

UTM-koordinater: PL463414, PL384484

Området er delt i to. Det ene området ligger rett syd og vest for jern-

banen sørfor Prestebakke, mens det andre området ligger rett sør for

jernbanen ved Bønnsmosen sørøstfor det første området (figur 32).

Begge områdene tilhører Onsøytrinnet som kan følges sammen-




hengende fra Iddsletta til svenskegrensen. Selv om Onsøytrinnet

kan følges sammenhengende her, er det over store strekninger

relativt diffust utformet som en delvis terrasselignende material-

ansamling i svakt hellende terreng. Breen har kommet fra nord

og ligget i hellende terreng antagelig over relativt kort tid, slik at

morenen ikke har blitt særlig markert. De to områdene viser to

helt ulike utforminger av brerandtrinnet. Ved Prestebakke vises

avsetningen som en større flate i marin grense, mens den ved

Bønnsmosen er en markert og klar morenerygg. Områdene er

tidligere beskrevet av Undås (1950). Prestebakke er senere brukt

i regional havnivåsammenheng av Kjenstad (1984).

Flaten ved Prestebakke faller ytterst i en klar deltaskråning. Overfla-

ten på avsetningen er ujevn og har stedvis karakter av utvasket

morene. Formbildet tyder på en relativt tynn deltavsetning i direkte

kontakt med en moreneflate innenfor og en relativt sterk strøm i

smeltevannet. Alternativt kan breen her ha gått over en tynn del-

taavsetning og dermed preget overflatetopografien. Området er

relativt urørt. Den gamie hovedveien går gjennom området, og det

ligger en liten plass i skråningen i sørvestkanten av avsetningen.

Jernbanen bg hovedveien ligger på de innerste delene av området.

Ved Mosekasa finnes det også en brem av materiale i hellende

terreng, men ikke så bred som ved Prestebakke. Ytterst er det i

tillegg dannet en markert morenerygg. Ved høyspentlinjen som

krysser området, finnes et mindre massetak i morenen som

består av tildels grov blokk, stein, sand og grus. Det er lite fin-

stoff i morenen. Vest for massetaket er morenen særlig tydelig

utformet og strekker seg urørt frem til plassen Mosekasa.

Terrasseformen ved Prestebakke har en heller uvanlig utfor--

•ming. Endemorenen ved Bønsmosen er typisk. Sammen

danner de to områdene om ikke et mangfold så ihvertfall en

flersidighet i utformingen av Onsøytrinnet. Områdene utgjør

viktige deler av Onsøytrinnet, samtidig som i alle fall det ene

området viser,marin grense. De utgjør begge viktige deler av

et helhetlig fysisk og kronologisk system. Avsetningene er

ganske uberørt avtekniske inngrep.

Områdene har klare vitenskapelige og pedagogiske verdier,

noe mindre allmenn verdi. Den naturhistoriske dokumenta-

sjonen som del av Onsøytrinnet og i forhold til marin grense

er god. Områdene er representative for Onsøytrinnet som er

et viktig morenetrinn i det sydøstligste Norge. Områdene kan

neppe kalles klassiske,men kan til en vissgrad oppfattes som

nøkkellokaliteter for vitenskapelig forståelse. Formene er in-

struktive, og områdene utgjør markante om ikke domineren-

de landskapstrekk i området. Området er lett tilgjengelig og

relativt urørt. Andre verneverdier er ikke kjent.

Områdene supplerer hverandre og plasseresi kategori
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Områder prioritert i
gruppe III

7.1 Breelvavsetninger ved
Trandumsetra

Kommune:Rømskog
Kart: 2014 IV Bjørkelangen
UTM-koordinater:PM 577308

Området ligger på fylkesgrensenrett nord for riksvei21 nord for
Rømsjøen.Det strekker seg fra ca 300 rn inn i Akershus fylke,
sørovertil gården Trandumsetra:

Området domineres av breelvavsetninger(figur 33) som er en
del av et større systemav avsetningersom finnes igjen på begge
siderav Rømsjøen.Dette draget gjenspeileren viktig drenerings-
vei ved slutten av istiden. Avsetningeneer bygget opp til marin
grenseidet brefronten trakk seg tilbake. Ellerser avsetningenei
systemet relativt diffuse, muligens avsatt under breen som
eskere, men beskrevet som brerandavsetningeri grusregisteret
(Neeb& Robertsen1988).

Den marine grensen er best utformet i de nordligste delene
(Akershus).Ensmal terrasseumiddelbart lavereenn høyestenivå
strekker seg inn i Østfold på østsidenav en liten dal. Restenav
området pregesaven større haug med breelvmateriale.Avsetnin-
gene som markerer marin grenseer tildels sterkt berørt av ulike
grustak, men avsetningeneog nivåeneer fremdelesdemonstrer-
bare.Desydligedeleneavavsetningener relativt uberørt.

Områdetkan ikkekallessjeldent.Det er representativtfor mer
eller mindre diffuse breelvavsetningeri smådalganger uten-
for leirområdene på østlandet. Avsetningensom markerer
marin grenseer ogsårepresentativ,kanskjemed en noe mer
komplisertdannelseenn vanlig. Området fremviserikke noe
spesieltstort mangfold. Det er del av et sammenhengende
fysiskdreneringssystemfra isavsmeltingenog gjennommarke-
ringen av marin grenseogså del i en kronologiskhelhet. De
viktigstedeleneavavsetningenersterktberørt avgrustak.

Området har vitenskapeligbetydningsommaringrenselokali-
tet. Helheten har ogsåen visspedagogiskog allmenn verdi.
Den naturhistoriskedokumentasjonener begrenset.Området
kan ikke kallesfor en klassisklokalitet eller nøkkellokalitetfor
vitenskapeligforståelse.Forskningspotensialeter moderat og
vanskeligå dokumentere. Den marine grensener instruktiv,
mens formene ellers ikke er særlig instruktive.Bortsett fra

Figur 33
Skisseover breelvavsetningeneved Trandumsetra(område7.1).
Sketchshowing area 7.1.

flere grustak i nordre del er området relativt urørt. Lokalt
utgjør avsetningenet viktig landskapselement.Andre verne-
verdierer ikkekjent.Området er lett tilgjengelig.

Områdetplasseresi kategoriIII.

7.2 Ravineområde ved Lund

Kommune:Trøgstad
Kart: 1914 I Fet, 1914 Il Askim

UTM-koordinater:PM 280260

Området ligger ved gården Lund og nord til fylkesgrensen,
mellom Øyerenog riksvei21.

Området bestårav flere mindre ravinesystemmed godt utviklede
raviner(figur 34). Ved gården Sæterer det en gammel havbunn-
flate med raviner ut mot alle kanter. Det foreligger ikke kjente
geologiskedetaljstudier fra området. Ravinesystemeter lite, men
med markerte raviner. Såog si hele.systemeter fritt for bakke-
planeringerog andre tekniske inngrep,.
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Heihetlige ravinesystemersomikke 1vesentliggrad er berørt
av bakkeplanering,er iferd med å blisjeldne.Utformingenav
ravineneog erosjonsprosessenei områdetertypiske.Området
representererikkeet stortformmessigmangfoldog stårheller
ikkesomenviktigdel avet helhetligsystem,annet ennsomen
del av leirområdenerundt Øyeren.Området utgjør imidiertid
et helhetligsammenhengendeerosjonssystemder prosessene,
såvelsomlandformeneer intakt, bortsettfra et par bakkepla-
neringer(figur 9).

Området harvitenskapelig,pedagogiskog allmennverdi.Den
naturhistoriskedokumentasjoner ikke spesieltgod. Området
er ikkeen klassisklokalitet.Somen av etterhvert et fåtall rela-
tivt urørte ravineområder,kan man oppfatte ravinesystemet
somet nøkkelområdefor vitenskapeligforståelsemed et mar-
kert forskningspotensiale.Formeneog prosesseneer instrukti-
ve, og havbunnflaten sammen med ravinesystemeneutgjør
markerte landskapselementer:Området er lett tilgjengelig.
Andreverneverdierer ikkekjent.

Området harstoregenverdisomet avfå gjenværenderelativt
urørteravinesystemeri Østfold,og plasseresi kategori III.

Figur 34
SkisseoverravineområdetvedLund(område7.2).
Sketchshowingarea 7.2.

It

7.3 Sandstangen med

ravineområde

Kommune:Trøgstad
Kart:1914 IlAskim
UTM-koordinater:PM 270170

Områdetliggerpåøstsidenav Øyerenrett nordøstfor Mørkfoss.

Sandstangener en typisk randås (figur 6) sorn•tilhører Ski-
trinnet.Områdetmå sesi sammenhengmedområde6.2. Innen-
for avsetningener det et mindre relativt urørt ravineområde-
(figur 8). Området er tidligere beskrevetav bl.a. Holtedahl
(1974)og er kvartærgeologiskkartlagtav Kjærnes(19$8c).

Sandstangenliggersomen oddeut i Øyeren(figur 25). Nordfor
Monaer de flestebreelvavsetningenemerellermindredrukneti
leirmassene,slikat Sandstangener den mestmarkertebreelvav-
setningenmellomMona og de storeavsetningenenordi Akers-
hus.Vest for Øyeren•kan Skitrinnetsmorenerfølgestil gården
Mørk2,5 kmvestforSandstangen.Østfor Sandstangenblirforlø-
pet avSkitrinnetmerdiffust.De marineavsetningenerett østfor
Sandstangendekkersannsynligvisdeleravavsetningen.Ravinene
her har et rettlinjetforløpsomkanværestyrtav underliggende
sandmasser.Ravineneerstoreog i allefall i nedredelerliteberørt

av inngrep.Overflatenav Sandstangener sterktpregetav bølge-,
aktivitet. Kjøresporog endel tekniskeanlegg i tilknytningtil
grunnvannstesterpregerogsåoverflatentil en vissgrad.Hoved-
formenharimidlertidikkemistetsittsærpregpågrunnavdette.

Sandstangenskillersegut vedsinbeliggenhetsomen oddeut
Øyeren. Den er typiskfor en brerandavsetningbygget opp

somen randås,ogsupplererMona på dette punktet. Når ravi-
neområdet sesi sammenhengmed Sandstangen,kan man si
at området fremviserflersidighetav former og prosesser,om
ikke mangfold. Området er en viktig del av et helhetligfysisk
og kronologisksystemsom er rimelig uberørt, både med
tanke jpåform og prosess.

Området har vitenskapelig og pedagogisk verdi. Allmenn
verdi er stor. Den naturhistoriskedokumentasjonener god.
Området er til envissgrad en klassisklokalitet og er viktigfor
vitenskapeligforståelseav isavsmeltingen.Forskningspotensi-
alet er antagelig begrenset. Området er relativt urørt og
utgjør et viktig landskapselementi søndredel av Øyeren.Det
er lett tilgjengelig. Andre verneVerdierer ikke kjent, men
stedeter et viktigfriluftsområde.

Områdetplasseresi kategori111.
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7.4 Ravineområde ved Aslerud

Kommune: Askim, Trøgstad

Kart: 1914 IlAskim

UTM-koordinater: PM 250140

Området drenerer ut i Glåma rett vest for Mørkfoss ved Flateby-

vika. Ravinene strekker seg helt inn til riksvei 115.

Området omfatter et langstrakt, smalt ravinesystem som er rela-

tivt lite berørt av bakkeplanering (figur 25). Detaljerte beskrivel-

ser og arbeider fra området er ikke kjent. Området er kvartær-

geologisk kartlagt av Kjærnes (1988c). Ravinene er markerte og

dype og utgjør sammen et helhetlig erosjonssystem som er lite

berørt av tekniske inngrep.

Etterhvertsomde fleste leirområdermed ravinerer utsattfor
bakkeplanering,er uberørte ravinesystemerblitt ganskevan-
skeligå finne. Ravineneog prosessenei området er represen-
tative for bekkeerosjoni marine leirer.Områdetfremviserikke
noe spesielt mangfold av former og prosesserog tilhører
heller ikke noe spesielthelhetlig systemannet enn at det
inngåri leirområdenerundt Øyeren.

Den naturhistoriskedokumentasjoner ikke av annet enn ge-
nerellkarakter.Området er ikke en klassisklokalitet.Somet av
få gjenværendeintakte ravinesystemeri Østfoldkan området
siestil en vissgrad å være et nøkkelområdefor vitenskapelig
forståelseog å ha et markant forskningspotensiale.Formerog
prosesserer instruktiveog rimelig urørte, og ravinene utgjør
et viktig landskapselement.Området er lett tilgjengelig.
Andreverneverdierer ikkekjent.

Områdetplasseresi kategori III.

7.5 Raviner ved Hjelmark

Kommune: Askim

Kart: 1914 Il Askim

UTM-koordinater: PM 270 040

Området ligger på begge sider av riksvei 105, rett vest for ravine-

området ved Mona, og strekker seg fra plassen midtre Moen i

sør til jernbanen i nord.

Området omfatter to velutviklete ravinesystemer som er rimelig

urørt av bakkeplanering (figur 19). Det finnes ikke detaljerte ar-

beider og beskrivelser av området, men området er kvartærgeo-

logisk kartlagt av NGU (Kjærnes 1988a, Kjærnes 1989). Endel

mindre planeringer i utkanten og en kjerrevei til hogstområder

sentralt i området, representerer mindre inngrep. I nord krysser
en mindre vei det innerste av det vestre ravineornrådet. Ravinene

er lokalt erodert ned til fast fjell som utgjør en lokal erosjonsba-

sis. Oppstrøms bergterskelen er,clet utviklet en smal elveslette

som viser at bekken nå har startet å utvide den trange bekkeda-

len. Jernbanen kutter de nordligste delene av det østre ravine-

området som derfor ikke representerer et helhetlig system.

Urørte ravineområderer etterhvert blitt uvanlige.Ravineneer
representativei form og prosessog viseri tillegg til ren ravine-
dannelseforholdet mellom lokal erosjonsbasisog utviklingav
elveslettepå et meget tidlig stadium. Det er allikevel knapt
snakkom et mangfold i former og prosesser.Områdetbørsesi
sammenhengmed ravineområdetsørfor Mona,og kan i den
sammenhengsieså væreendel avet helhetligsystem.

Området har vitenskapelig,pedagogiskog allmennverdi.Det
er ikkeen klassisklokalitet.Til envissgradkanområdetfunge-
re somet viktig område for vitenskapeligforståelse.Området
har ogsået visstforskningspotensiale.Det inneholderinstruk-
tive former og prosesserog er rimelig urørt. Ravineneutgjør
viktige landskapselementer.Området er lett tilgjengelig.
Deleravområdetomfattesavforslagtil skogreservat.

Områdetplasseresi kategori III.

7.6 Breelvavsetning mellom Fløvik
og Skogheim

Kommune: Marker

Kart: 2013 IV Øymark

UTM-koordinater: PL513886

Området ligger ved Øymarksjøen et par km sør for Øymark

kirke, og avgrenses i øst av riksvei 21, i sør av jordene ved Fløvik,

i vest av Øymarksjøen og går i nord helt opp til Skogheim.

Avsetningen har form av en rygg som særlig i de sørligste delene

ligger inn til en kolle av fast fjell på vestsiden mot Øymarksjøen

(figur 35). Ryggen består av breelvmateriale som er utnyttet i

grustak både i nord- og sørenden av området. Avsetningen er

en av flere breelvavSetninger som kan følges langs Haldenvass-

draget, og dokumenterer smeltevannsdreneringen sørover langs

vassdraget under isavsmeltingen. Den kan være avsatt under

isen som et noe diffust eskersegment, men disse avsetningene

Haldenvassdraget er beskrevet som brerandavsetninger i grusre-

gisteret (Neeb & Robertsen 1988). Snitt i avsetningen både i

nord og syd viser breelvmateriale.
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Figur35
SkisseoveravsetningenemellomFløvikogSkogheim
(område7.6).
Sketchshowingarea 7.6.

Avsetningenerrelativttynni nord,menadskilligmektigereisyd.Gamle
grustakharfjernetalt løsmaterialei de nordligedeleneavområdet.I
syder detet størregrustaksomeradskillignyere.Rettnordfordette
finneset mindregrustaksomikkeer i driftmer.I desydligedeleneav
områdethengerryggensammenmedenannenløsmasseryggsomgår
påtversavbreelvavsetningen.Detteertroligenmindremorenerygg.

Dette er en av de minst berørte større breelvavsetningenei
Haldenvassdraget.Den er ikke sjelden,men representativfor
dissenoe diffuse,men relativt mektige avsetningene.En mo-
reneryggi tilknytningtil avsetningenviseren størrevariasjon
av former enn ved de andre avsetningeneav denne typen.
Somen v flere breelvavsetningeri Haldenvassdrageter områ-
det en del av et helhetligsystem.Området er pregetav masse-
tak bådei nordogsør,mener relativturørt i sentraledeler.

Området har vitenskapeligog til en vissgrad pedagogiskog
allmenn interesse.Den naturhistoriskedokumentasjonener
dårlig,og området er ikkeen klassisklokalitet.Til en vissgrad
kan man si at området er en nøkkeHokalitet for å forstå
breelvdreneringeni Haldenvassdraget,og det har trolig et
visstforskningspotensiale.Formeneer imidlertid ikke særlig

instruktive. Sentrale deler er relativt urørte. Avsetningen
utgjøret markert menneppedominerendelandskapselernent
oger lett tilgjengelig.Andrevemeverdierer ikkekjent.

Områdetklassifiseresi gruppeIII.

7 7 Danmark

Kommune:Rygge
Kart:1813 I Horten
UTM-koordinater:NL965750

Danmarker en litenøyved utløpetav Kurefjorden,ved lawann
forbundetmeden smallandtungetil Stretaneset(figur 20).

Øyaer bygdopp av en endemorenesomtilhørerOnsøytrinnet.
Sammenmed morenenpå Eldøyaviserden hvorOnsøytrinnet
gårut i Oslofjorden.Morenenharværtvasketavsjøenog haren
relativtgrovoverflate.Morenener tidligerebeskrevetavStørmer
(1935). Deter ikkeforetatttekniskeinngreppåøya.

Morenen er typiskutformet, men uvanligkraftig i forhold til
restenav de vestligedelene av Onsøytrinnet.Området inne-
holder ikke noe mangfold av former, men somdel av Onsøy-
trinnet er morenenen viktig del av et helhetlig fysiskog kro-
nologisksystem.Det er ikkeforetatt tekniskeinngreppåøya.

Området harvitenskapelig,pedagogiskog allmennverdi.Den
naturhistoriskedokumentasjonener god. Området kan knapt
sieså være en klassisklokalitet, men er et viktig ledd i Onsøy-
trinnetsmorenesystemogsomsådantil en vissgraden nøkket-
lokalitet for vitenskapeligforståelse.Området har begrenset
forskningspotensiale.Moreneformen er instruktiv, urørt og
utgjør et viktig landskapselementOmrådet er lett tilgjengelig
medbåt. Andreverneverdierer ikkekjent.

Området plasseresi kategoriIII.

7.8 Rakkestadeskeren

Kommune:Rakkestad
Kart:1913 I Sarpsborg
UTM-koordinater:PL350928

Områdetliggerrett nordøstfor Rakkestadlangsriksvei22 nord
til Gjulum. Det er kvartærgeologiskkartlagtav NGU (Kjærnes
1988b) og registrertméd verneverdii grusregisteretfor Østfold
(Neeb& Robertsen1988).

markkr
,

Breidmosen

kogheim

Øymark-
sjøen
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Området består av en større esker som viser breelvdreneringen
under breen mot slutten av istiden (figur 36). Etterat breentrakk
segtilbake fra området, ble størstedelenav eskerendekketav leire
før landetble hevetover havnivå.Eskerener baresynligpåenkelte
isolerte "øyer" som hever seg over leirlandskapet.De sørligsteav
disseøyeneer sterkt påvirket av massetak.Et av områdeneer så
grundig planert etter massetakat alle sporav eskerener visket ut.
Ved gården Gjulum ligger det store massetaksom visersnitt i es-
keren. Gården Gjulum ligger på en urørt del av denne eskerhau-
gen. Nord for Gjulum viseseskerenbare som en liten haug i en
privat have,samt i et massetakpåjordene nordøstfor Gjulum.

Synligeeskerformeri Østfolder ikke vanlige.Selveeskerener
typisk i dannelse,men vanskeligå se p.g.a. leiroverdekning.
Området inneholder ikke et mangfold av former. Somdel av
dreneringssystemetutgjør eskerenet viktig ledd i et helhetlig
dreneringssystem.Bare mindre deler av den synligeeskerfor-
meneruberørt

Områdethar vitenskapeligog pedagogiskverdi.Den naturhis-
toriske dokumentasjoner god. Området er knapt en klassisk
lokalitet,mentil en vissgraden nøkkellokalitetfor vitenskape-
lig forståelse.Området har et begrensetforskningspotensiale.
Formeneer ikkesærliginstruktive.Området har imidlertidmu-
lighet for instruktiveog muligensforskningsmessiginteressan-
te sedimentologiskesnitt, særligved Gjulum. Området er til-
delssterkt berørt av tekniskeinngrep og utgjør ikke et viktig
landskapselement.Det er lett tilgjengelig.Andre verneverdier
er ikkekjent.

Områdetplasseresi kategori
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Figur 36
Skisseover Rakkestadeskeren(område 7.8).
Sketchshowing area 7.8.

7 9 Hogget og Ørekroken sørvest
på Kjerkøy

Kommune: Hvaler
Kart: 1913 IIIFredrikstad
UTM-koordinater:PL150453

Området ligger på sydvestkystenav Kjerkøy, rett vest for Skjær-
,halden (figur 23).

Hvalertrinnets morene krysser området som er beskrevet av
Undås(1951) og er registrert i grusregisteretfor Østfold (Neeb&
Robertsen1988) som verneverdig. Morenen fremtrer i terrenget
først og fremst som en sone med tykt og grovt morenedekke,
bare lokalt ses den som en klar morenerygg. Ved Hogget har
havetarbeidet i morenematerialetog bygget opp en stor og grov

strandvoll som strekker seg i nord-sydretning.Strandvollener så
grov at vegetasjonen ikke har fått fotfeste på den. Øst for
strandvollenutgjør moreneryggenet par odder i bukten Ørekro-
ken. Den finnes også igjen på østsidenav bukten. Innenfor mo-
renen ved Ørekroken er det avsatt endel sand ut fra Arekilen.
Havet og vinden har arbeidet i sanden, og landskapet preges
idag av en stor sandstrandmed flyvesandavsetningerinnenfor.

Det finnes tallrike granittbrudd i området, men løsmasseneer re-
lativt lite berørt av tekniske inngrep. Enmindre vei skjærermore-
nen, og det er bygget endel hytter. Det finnes også et par
mindre sandtaknordøst for Ørekroken.

Det er ikke så vanlig å finne en så mektig og grov strandvoll
som ved Hogget. Flyvesandområderav denne størrelsener
heller ikke vanlig i Østfold. Morenen fremtrer typiski terren-
get som et morenetrinn I områder der moreneakkumulasjo-
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Figur37
Skisseover morenen ved Borgekirke (område 7.10). '
Sketchshowing area 7.10.

nen er sparsom. Området har et visstmangfold av former som -

resultat av bre, vind og kystprosesser. Morenen er som en del

av Hvalertrinnet en del av et helhetlig fysisk og kronologisk

system. Avsetningene er 1store trekk uberørte.

Området har en vissvitenskapelig og pedagogisk og en rela-

tivt høy allmenn verdi. Den naturhistoriske dokumentasjon

som en del av Hvalertrinnet er rimelig god. Området er ikke en

klassisklokalitet, men til en vissgrad kan den oppfattes som et

nøkkelområde for vitenskapelig forståelse. Bortsett fra strand-

vollen er ikke landformene særlig instruktive, men relativt

urørte, og de utgjør tilsammen et viktig landskapselement i

alle fall lokalt. Området er lett tilgjengelig. Det er registrert

botaniske verneverdier og store friluftsinteresser.

Området plasseresi kategorilli.

7.10 Borge kirke

Kommune: Borge
Kart: 19131I1Fredrikstad
UTM-koordinater:PL162668

Området bestårav en markert, men kort morenerygg som ligger
umiddelbart sørøstfor veien rett sør for Bo'rgekirke (figur 37).

Veien skjærer delvis gjennom de vestligste delene av morenen.
Moreneryggentilhører Onsøytrinnet.

Moreneryggen ligger 1et område der Onsøytrinnet ellers ikke

er særlig godt dokumentert. Moreneryggen er typisk utfor-

met. Området inneholder ingen andre kvartærgeologiske

former av interesse. Som del av Onsøytrinnet er morenen en

del av et helhetlig fysisk og kronologisk system. Det er ikke

gjort vesentlige fysiske inngrep i morenen.

Området har vitenskapelig, og til en vissgrad pedagogisk og
allmenn verdi. Den generelle naturhistoriske dokumentasjo-

nen er begrenset. Lokaliteten kan ikke kalles klassisk,men til

en vissgrad er området en nøkkellokalitet for forståelsen av

Onsøytrinnets forløp i disse sentrale deler. Formen er instruk-

tiv, rimelig urørt og utgjør lokalt et markert landskapstrekk.

Området er lett tilgjengelig. Andre verneverdier er ikke kjent.

Området har egenverdi som en markert morenerygg tilhøren-

de Onsøytrinnet i sentrale deler der Onsøytrinnet ellers er rela-

tivt dårlig dokumentert og plasseresi kategori 111.

7.11 Onsøytrinnet ved

Nygårdsmoen

Kommune: Halden
Kart: 1913 II Halden
UTM-koordinater:PL300600

Området består av en markert morenerygg som tilhører Onsøy-
trinnet (figur 38). Ryggformener relativt flat, mest markert i de
østligedelene. Den ligger inn mot fast fjell i nord og er mer mar-
kert på distalsidenenn proksimalsiden.Det er grovt morenema-
teriale i overflaten. Morenen er beskrevetav Undås(1950) i for-
bindelse med hans diskusjon av Onsøytrinnetsforløp i Halden-
traktene. Store deler av området er berørt av en ringvei-bane.
Øst for denne er området intakt. Ved den østlige enden av om-
rådet er det bygd et par hus nestenhelt på toppen av morenen.

Morenen ligger i et område hvor Onsøytrinnet ikke er så godt

representert. Morenen er representativ. Området inneholder

ikke noe mangfold av former, men er en viktig del av Onsøy-

trinnets morener og er derfor en viktig del av et helhetlig

fysisk og kronologisk system. De østlige delene er i store trekk

uberørt.

Området er ikke en klassisk lokalitet og har neppe noe stort

forskningspotensiale, men kan til en viss grad sies å være et

nøkkelområde for vitenskapelig forståelse. Lokaliteten er in-

struktiv og lett tilgjengelig. Den er særlig i vestlige deler tildels

sterkt berørt av tekniske inngrep. Lokalt utgjør den et vesent-

Hunne-
botn
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lig landskapselement. Området er lett tilgjengelig. Andre ver-

neverdier er ikke kjent.

Området har egenverdi som et viktig ledd i Onsøy-trinnet. Det
plasseresi prioritetsgruppe

7.12 Sanderødmoen

Kommune: Halden
Kart: 2012 IV Kornsjø
UTM-koordinater:PL525427

Sanderødmoener et velformet breelvdelta(figur 39) i tilknytning
til Raet.Det er dyrket mark på toppen av terrassen.Enbekk sen-
tralt i området har erodert gjennom avsetningen.Et grustak rett i
fronten av avsetningen viser klar skråskiktning i nesten uteluk-
kende fin sand. Distalsidenmot øst er intakt, vakkert utformet
og med kulturlandskapsverdier.Vest for bekken er terrassen
skogbevokst.

Det er ikke synlig sandurlag på toppen av avsetningen,men den
fine utformingen viser at deltaet er bygget opp til havnivå. Fin-
materialet kan tyde på at breenved dannelsenlå noe tilbaketruk-
ket, slik at dette nivået ligger litt under marin grense.

Figur 39
SkisseoverSanderødmoen(område7.12).
Sketchshowing area 7.12.

Området representerer en uvanlig utforming av Raet som an-
tagelig er mer representativ for moreneforløpet på svenskside

enn Norge. Som deltaavsetning er den typisk. Området inne-

holder ikke et mangfold av former, men er en viktig del av et
helhetlig fysisk og kronologisk system. Bortsett fra et sandtak
og andre mindre inngrep eravsetningen uberørt.

Området har et begrenset forskningspotensiale og er ikke en

klassisklokalitet. Det kan til en vissgrad kalles et nøkkelområ-
de for vitenskapelig forståelse siden avsetningen ligger i det
området der Ra-forløpet skifter karakter. Den naturhistoriske
dokumentasjonen er begrenset.

Området er meget instruktivt. Det er lett tilgjengelig og utgjør
et viktig landskapselement knyttet til kulturlandskap i tillegg
til det geologiske. Avsetningen er relativt urørt og plasseresi
gruppe

. .....

Figur 38
SkisseoverOnsøytrinnet vedNygårdsmoen(område 7.11).
SketchshOwingarea 7.11.

Hallerødåsen
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8 Andre områder
8.1 Svenskegrensen øst foi•

Aspern
Kommune:Aremark
Kart: 2013 IIIAspern
UTM-koordinater:PL590586

Området ligger på begge sider av riksgrensen.Det bestårav en
større breelvavsetning.Avsetningener dannet som en randavset-
ning med iskontaktskråningpå norsk side.Avsetningener bygget
opp til havnivå som vises som en godt utviklet sandurflate på
toppen avavsetningen.Flatener ikke merennca 100 m bred,mes-
tepartenliggerpåsvenskside.Heledistalsidenliggerpåsvenskside.

Det er flere grustak i området på begge sider av grensen. Det
størstegrustaket ligger på svensksideog er fremdeles i drift. Det
ligger store grustak på norsk side også. Disseer også delvis i
drift. Gamie grustak på toppen av avsetningen er ikke i drift

mer. Det er tatt ut grus i en tykkelseav knappe 10 m. Antagelig
er avsetningenrelativt grunn.

Avsetningen som sådan har klar verneverdi. De viktigste områ-
dene ligger imidlertid i Sverige,og avsetningensverneverdi må
som sådanogså sammenlignesmed oversikterover svenskkvar-
tærgeologi i grenseområdene. Området er allikevel beskrevet
her fordi proksimalsidenav avsetningensammenmed størstede-
len av iskontaktskråningen ligger på norsk side. Det er allikevel
ikke aktuelt å foreslå vern av disseområdene isolert fra tiltak på
svenskside.

8.2 Områder med lokal verneverdi

Flereav de undersøkteområdene har markerte verneverdierselv
om områdene ikke har nådd opp i prioriteringen i denne rappor-
ten. Disseområdene med lokal verneverdier listet i tabell 3. Det
bør så langt det er mulig tas hensyntil slike lokale verneverdieri
den lokalearealplanleggingen.

Tabell3
Områderregistrert med lokal verneverdi.
Areasof local importance.

yt
Sted Kommune Koordinat

ik Fjørbekk Rømskog PM 651 230




Karsby Rømskog PM 556 177
fl





Spydeberg kirke Spydeberg PM 169 083
?.t





:e Folkenborg Marker PM 452 088

)r• Østbydalen Eidsberg PM 399 028

i Kjære Onsøy P1020 717




Tvetervann Skjeberg PL280 682




Skotsberg Aremark PL540 671




Ørsjøen Halden PL484 492




Buer Halden PL444 433

Merknad

Sandavsetninger.Den øverstevisermarin grense,men er
nestenhelt ødelagt av grusdrift. Nedredel er relativt intakt.

Marin grenSelokalitet,tydelig utformet som et lite delta, men
ganskepåvirketav grustak.

Liten rasgropi leire fra 1988. Etvisst undervisningspotensiale
som ikke brukesfordi området ansessom farlig.

Kraftig avsetningmed sværtgrovt glasifluvialt materiale.Diffus
form. Visesbestgjennom et størregrustak sentralt i området
(figur 27).

Lite delta somtrolig visermarin grense.Stort grustak i front.

Morene som tilhører Onsøytrinnet.Slak,men klart utformet.
Sterkt påvirketav nybyggingav golfbang.

Del av Raet.Relativturørt. Kan sammenlignesmed Rokkeraet,
men med ikke såutpregete former.

Glasifluvialrygg,antagelig eskerpå fulldyrket mark. Nystartet
grustak midt i området.

Størreavsetningi Ra-området.Relativturørt, endel eldre grus-
tak. Trolig nær marin grense.

Avsetningsomtilhører Onsøytrinnet.Viser marin grense.Store
deler tatt ut gjennom grusdrift.
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9 Sammendrag
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over verneverdige kvar-

tærgeologiske områder i Østfold. Grunnlaget for arbeidet er publi-

serte arbeider inklusive kart, samt flyfotostudier og feltarbeid.

Østfold består av harde bergarter (gneiss og granitt), bortsett fra

øyene i Oslofjorckin som består av yngre sedimentære bergarter.

Kvartærtiden har satt sitt preg på fylket gjennom utforming av

fjellgrunnen med rundsva og lignende former, samt utforming av

bassenger som idag er fylt av vann og innsjøer. Videre er det

avsatt løsmateriale. De største områdene med løsmateriale består

av marin silt og leire. Disse områdene ligger under den marine

grensen og er konsentrert særlig rundt Glommavassdraget, uten-

for Raet og i litt mindre grad langs Haldenvassdraget. De marine

avsetningene er stedvis sterkt erodert til et omfattende system av

raviner.

Isavsmeltingstiden er markert i fylket ved en hel rekke morene-

trinn. Det største er Raet som ble dannet for ca 11000 år siden.

Utenfor Raet ligger Hvalertrinnet ( ca 12000 år gammelt) og Ons-

øytrinnet (ca 11300 år gammelt). Innenfor Raet ligger Åstrinnet

og Skitrinnet (ca 10000 år gamle). Omfattende avsetninger av

sand og grus (breelvavsetninger) finnes ikke minst i forbindelse

med morenetrinnene. Den største avsetningen av denne typen er

Mona-avsetningen på Mysen som tilhører Ås-trinnet.

Flere av de viktigste kvartærgeologiske formtypene er sterkt berørt

av tekniske inngrep. Dette gjelder såvel inngrep i morenetrinnene

knyttet til veier, bebyggelse, industri m.v., som inngrep i ravineom-

rådene knyttet til jordbrukets driftsformer (bakkeplanering).

Områder med nyttbar sand og grus er også sterkt berørt av mas-

setak. Det bør utvises økt aktsomhet i planleggingen når det gjel-

der slike avsetninger også for områder som ikke spesielt er nevnt

i rapporten. Behovet for bedre regler og kontroll av massetak er

også stort.

De kriteriene som er brukt for å vurdere verneverdi er delt i to

uavhengige sett. I utgangspunktet er egenskaper som sjelden-

het, mangfold, uberørthet og om området er en del av et viktig

system, vurdert. Det andre kriteriesettet vurd&er forskningspo-

tensialet, om lokaliteten er klassisk innen vitenskapelige undersø-

kelser, om det er et nøkkelområde for vitenskapelig forståelse, i

hvilken grad området er naturhistorisk dokumentert, om lokalite-

ten er instruktiv, tilgjengeligheten av lokaliteten, om området re-

presenterer urørt natur, utgjør viktige landskapselement og om

det er andre verneinteresser i området. I tillegg åpnes det for en

vurdering av om enkelte av disse kriteriene er av slik viktighet at

de alene betinger høy prioritet i vernesammenheng.

Områdene er gruppert i tre etter verneverdi. Områder i gruppe I

er høyest prioritert og har ubetinget nasjonal verneverdi. Gruppe

III er områder av regional betydning mens gruppe Il anses å være

viktige i landsdelssammenheng. Vern etter naturvernloven bør

vurderes nøye i alle fall for områdene i gruppe I og

Fem områder er satt i gruppe I. Disse er: 1) Brerandavsetningen

Monaryggen med ravinelandskap utenfor. 2) Eldøya med more-

nen fra Onsøytrinnet og strandvoller. 3) Skjellsandbankene ved

Kollbjørnviksjøen. 4) Rokkeraet med demte vann på innsiden og

ravinelandskap på utsiden. 5) Brattestø på Asmaløy med morene

som tilhører Hvalertrinnet og med sjøer under isolasjon.

Ni områder er satt i gruppe II. Disse er 1) Morenesystemet som

tilhører Ski-trinnet vest for Øyeren. 2) Ravinesystemet ved Vestel-

va og Østelva rett sør for Øyeren. 3) Rasgrop etter større kvikklei-

reskred ved Eik. 4) Morenerygg som tilhører Skitrinnet ved Jåvall.

5) Raet og strandavsetninger utenfor Raet på søndre Jeløy. 6)

Raet øst for Eid. 7)-Deltaavsetning som viser marin grense ved

Lindtjernåsen. 8) Raet fra Tistedal og opp over marin grense i Er-

temarka. 9) Onsøytrinnet vist som en ujevn breelvflate ved marin

grense og en tydelig morenerygg ved Prestebakke og Mosekasa.

I tillegg er det registrert 12 områder i gruppe III, et område uten-

for prioritering i grenseområdet til Sverige og 10 områder med

ren lokal verneverdi.
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10Summary
Theaim of this report is to establishan overview of conservation
valuesof quarternary landforrns in the county qf Østfold, south-
east Norway.The report is basedon published papersand maps
together with aerial photosand field work.

The bedrock of Østfold consists of hard Precambriangneisses
and granitesexcepton the islandsin the Osio fjord with younger
sedimentaryrocks.The quarternary importance in the landscape
is shown as glacial scoured rock surfaceswith roche mouton-
nes and in a larger scale,a relativelyhigh density of basinsoc-
cupied by lakes.Surficialmaterial isalso deposited.The most im-
portant areas with surficial deposits consist of marine clay and
silt. Theseareas are situated under the marine limit, especially
along the Glomma watercourse,outside the Ra-moraineand to
a somewhat lesserdegree along the Haldenvassdragetwater-
course. The marine deposits are in placeseroded to large sys-
temsof gullies.

The late glacial withdrawal of the ice sheet is marked by several
moraine systems.The largest is the Ra-moraineformed about
11000 yrs BP.Outside the Ra is the Hvalerstage (about 12000
yrs BP)and the Onsøystage (about 11300 yrs BP).Insidethe Ra
are the Ås stage and the Ski stage (about 10000 yrs BP).Large
depositsof sandand gravelare frequently associatedwith these
stages.The largest deposit is the Mona glacifluvial delta deposit
connectedto the Ås stage.

Severalof the important quarternary landforrhssuffer from tech-
nical development.The most important are roads, buildings, in-
dustry and filling and leveling of gullies by agriculture. Areas
with sand and gravel are also strongly affected by exploitation.
Increasedcare in planning such areasshould be taken, also for
areas not especially mentioned in this report. There is also a
needfor better control of extraction of sandand gravel.

The criteria used in the assessmentof conservation value are
basedon common internationally accepted criteria. They are di-
vided into two independent sets.The first set assessesthe area's
quality with respect to rarity, typicalness,diversity and to some
extent the naturalnessof the object or the geological process;
and if the area is a part of a larger system.The second set is
basedon qualities asTesearchpotential, if the area is a classic
scientific site, if it is a key researcharea, the extent of scientific
documentation, if it is an instructive site, its accessibility,the
overall naturalnessof the areaand if it isan important landscape
element and is part of a multidisciplinarysystem.In addition, as-
sessmentbasedon intrinsicvalue is possible,where one or more
of the abovecriteria are so strong that it overrulesthe others.

The areasare grouped in three categories.Category I represents
areaswith the highest conservationpriority on a national scale,
while areasin Category 111havea regional importance.Conserva-
tion by law should be seriouslyconsideredfor the areasin cate-
gory I and 11.

Fiveareasare placed in Category I. Theseare: 1)The Mona glaci-
fluvial deposit, with ravine systems distally. 2) The island of
Eldøya with the Onsøy moraine crossing and well developed
raisedand active beach ridges. 3) The raised marine shell banks
at the lake Kolbjørnviksjøen.4) The Ra moraine at Rokke,with
dammed lakesproximallyand ravinesdistally. 5) The Hvalermo-
raineat Brattestø,with lakesunder isolation.

Nine areas are listed in Category 11.These are: 1) The moraine
systemconnected to the Ski stage west of the lake Øyeren.2)
The systemof gulliesjust south of the lake Øyeren.3) The pit af-
ter a quick clay slide at Eik, by the river Glomma. 4) A moraine
ridge connected to the Ski stage at Jåvalll. 5) The Ra moraine
and the beech depositsat SøndreJeløy.6) The Ra moraine east
of Eid. 7) A raised delta deposit showing marine limit at Lind-
tjernåsen.8) The Ramoraine from Tistedalunder the marine lim-
it and up to Ertemarkaabove marine limit. 9) The Onsøy mo-
raine shown as an uneven glacifluvial delta surface at marine
limit, and a distinct moraine ridge nearby, Prestebakkeand Mos-
ekasa.

In addition twelve areasare listed in Category III, one areawith-
out stated priority on the border between Norway and Sweden,
and 10 areasof local interest.
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Vedlegg Ord og utbykk

BASALTBergart dannet av størknet lava. Ofte massivog tett
med mørk farge.

BLOKKKornfraksjonenstørreenn 256 mm.

BREIsmassesom under tyngdens påvirkning beveger seg sakte
nedover.

BREELVAVSETNINGERMaterialeavsatt i en breelv.SorWt og lag-
delt, vanlig kornfraksjoner sand,grus, steinog blokk.

BRERANDAVSETNINGAvsetninger som endemorene, brerand-
delta og randåssomviserbrefrontens posisjon.

BRERANDDELTADelta bygget opp av en breelv i direkte kontakt
med brefronten.

DELTAAvsetninger av løsmaterialei innsjø eller hav der en elv
munner ut. Toppflaten bygges opp til vannflatens nivå og blir
derfor nestenvannrett.

DØDISGROPGrop i løsmaterialesom er dannet ved at isrester
ble begravdog seineresmeltet. Kallesogsåfor grytehull.

ELVEAVSETNINGER(Bekkeavsetninger)Matriale avsatt i elv eller
bekk. Sortert og lagdelt, vanlig kornfraksjon er sand, grus og
stein.

ENDEMORENEMorenematerialeavsatt i ryggform langs brefron-
ten.

EROSJONNedtæringav landskapetav breer,vann og vind m.m.

EROSJONSBASISDet laveste nivå for elvers og bekkers nedtæ-
ring av landskapet.Haveter den endelige erosjonsbasis.Innsjøer
og fjelltersklerer lokaleerosjonsbasiser.

ESKERLangstrakt rygg av løsmaterialesom er avsatt av breelv i
en tunnel under eller inne i breen.

GEOMORFOLOGILæren om jordoverflatens terrengformer og
hvordande er dannet.

GLASIALOm former eller prosessersom har tilknytning til breer.

GNEISSVanlig bergartsgruppe dannet ved omvandling av andre
bergarter.

GRANITTBergartdannet ved størkning av flytende stein på store
dyp. Iddefjordsgranitten er lys grå og massiv.Den er kjent fra
bl.a.Vigelandsskulpturer.

GRUSKornfraksjonen2=64mm.

HAVAVSETNINGERMateriale avsatt 1 havet. Sortert og lagdelt,
vanlig kornfraksjoner leireog silt.

JETTEGRYTERunde nedskjæringer i fast fjell dannet av steiner
som er hvirvlet rundt med strømmende vann ofte knyttet til
breelverunder breen.

KONGLOMERATBergartsom bestårav sammenkittet sand, grus
og stein.

KVARTÆRGEOLOGIDen delen av geologien som omfatter den
geologiskeperioden Kvartær (de siste2 - 3 millioner år av jord-
historien).

KVIKKLEIRESKREDSalter en viktig del av strukturen i marin leire.
Når saltet vaskesut mister leiren stabilitet og kan ved påvirkning
bli ganskeflytende (kvikk). Skred som følge av dette kalleskvik-
kleireskred.

LANDHEVNINGHevning av jordskorpen etter at innlandsisen
smeltet bort og den veldige tyngden av isbreenble borte.

LE1REKornfraksjonenmindre enn 0,002 mm.

MARINGRENSEHøyestehavnivåetetter isavsmeltingen.

MARINLEIRELeireavsatt i havet.

MORENEMATERIALEMateriale som er transportert og avsatt di-
rekte av breer. Kan inneholde alle kornfraksjonerfra leir til stein
og blokker.

MORENERYGGRyggformetavsetningav morenemateriale.

NÆRING(Akkumulasjon)Tilførselav snøog rim på breen.

PALEOZOIKUMJordensoldtid (570-225 mill år siden). Bestårav
de geologiske periodene Kambriurn, Ordovicium, Silur, Devon,'
Karbonog Perm.

PERMGeologiskperiode (280-225 mill år siden).

PLASTISKISls under stort trykk deformeresog oppfører segsom
et seigtflytendemateriale.
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PREKAMBR1UM(jordensurtid) Geologiskperiode(4 700 - 570 TÆR1NG(Ablasjon)Smeltingav snøog ispå breen.
millionerår siden).Bergarterfra dennetidenkallesgrunnfjell.

RAETDet mestmarkerte.brerandtrinneti Østfold.Dannetfor ca.
10800 år siden.

RANDÅSAvsattpå sammemåtesombreranddelta,menutenat
avsetningener byggetopptil noe havnivå.

RAUKERErosjonsresti fastfjelletter havetserosjon.

RAV1NEV-formetnedskjæringi øsmasser.

ROMBEPORFYRBergartdannetav størknetlava.Lettgjenkjenne-
ligmedlyserombeformetefeltspatkrystalleri en mørkeregrunn-
masse.

RUNDSVAlsskurtforhøyningi berggrunnen,støtsidener slakog
glattsliptmenslesidener brattereog oppsprukket.

SANDKornfraksjonen2-0,063 mm.

SANDDYNEVindtransportertsandsomer lagtopp i haugereller
dyner.

SED1MENTAvsetningav løsmaterialei vann. Materialetsomblir
avsattkalleset sediment.En bergartmed denne opprinnelsen
kalles sedimentær.Læren om sedimenterog sedimentering
kallessedimentologi.

S1GDBRUDDBruddmerkei bergoverflatendannetav trykketfra
steineri bresålen.

SILTKornfraksjonen0,063-0,002 mm.

SKJELLSANDBANKEOpphopningav skjellog skjellrestermereller
mindreblandetmedsand.

SKURINGSSTR1PERParallellestriper i fjell dannet ved friksjon
mellomfjelloverflatenog steinog grusi bresålen.

STRANDAVSETNINGERMaterialesom er vasketog omleiretav
havbølgerog strøm i strandsonen.Sortert og lagdelt,vanlig
kornfraksjoner sandog grus,i strandvollergjernegrusog stein.

STRANDVOLLStrandavsetningskylletopp i en rygglangsstran-
den.

TERRASSETilnærmethorisontalflate dannetved at løsmasserer
byggetopptil et vann-nivå,f.eks.toppflateni et breelvdelta.

VINDAVSETNINGVindtranSportertfinmateriale.Sortertog lag-
delt vanligkornfraksjoner siltog finsand.

WE1CHSELNavnetpå sisteistidi Nord-Europa(120000-10000 år
siden)
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