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Klimael ble gradvis bedre og isbreen smeltet for
holdsvis raskt ned og trakk seg tilbake. For ea
10000 ar siden var den kommet til Oslo og der
fra gikk del fort unna vidre innover landcl. Den
store innlandsisen delle seg i dalbreer med fris
meltede h>!ydedrag mellom. I den siste fasen av
avsmeltningen vaT dalbrecnc d0de ismasser utcn
bevegelse. Vi regner med at de sisle restene av
innlandsisen var forsvul1nct for ea 8500 ar sidell.
Da innlandsisen smcltet ble del frigjordt enormc
mengder vann. Van net, som 10k seg fram delvis
oppa, delvis under isen, fulgte i hovedsak tre ho
veddrcncringsveier: De st0rste vannmassene era
0sterdalen og Rendalen fulgte Glommadalf>!ret
over til Sverige ved Kongsvinger. Lengere mot
¢SI fulgte vanncl retningen Osensj¢en - Kynna-

Kvartrergeoiogi er
lreren om den yng
ste geologiske peri
oden - kvartrerti
den - som strekker
seg ca 3 mill. Ar
bakovel·. Denne pe
rioden er karakte
risert ved store kli
mavariasjoner og
Norge har vrert
dekket av is flere
ganger. Den siste
store istiden startet
for ca 100000 ar si
den og hadde sin
st~rste utbredelse
for ca 18-20000 ar
siden. Pa den tiden
val' isen over
Hedmark 2 . 3 km
tykk og strakte seg
sammenhengende
ned til Danmark,
Tyskland og Polen.
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Rotna til Sverige og lengst nords;st fulgte smelte
vannet fra TrysillEngerdal Trysilelvas dalfs;re
inn i Sverige.
Innlandsisen hadde i mange 'lisen ar gnaget og
gravd i gamle avsetninger og i selve fjellgrunnen
og produsert store mengder h;jsmasser, morene,
som hovedsakelig la under men ogsa oppa og
inni isen. Gjennom disse l~smassene var det
smeltevannet rant pa sin vei mot havet.
Vannmassene f~rte med seg alt materiale de klm
te a brere. De Iineste partiklene, leire og silt, ble
med helt ut i havet, dengang fjorder som slrakte
seg opp Sol>!r til Elverum og i Sverige opp
Fryksdalen Iii 0stmark bare 10 - 15 km inn i
Sverige >!st for Grue Finnskog. Oer breelvene
mS;lte havet ble del byggel opp store deltaer, ho-



vedsakelig av sand men ogs~ sill og grus. De
grovere bestanddelene, grlls og stein ble ofte av
satllJnderveis langs elvelfjpene p~ strekninger
hvor vannhastigheten ble for lav til at vannet
klarte ~ f~ med seg de groveste partiklene.
Langs ROlna p~ Gme Finnskog er det mange
spor eUer denne store materialtransporten fra av
smeltningsperioden. Fra ROlnesjfjen i nord Iii
ROlncmo ved svenskegrensen i Sfjr er nesten heIe
dalbunnen dekket av sand-, grus- og sleinmasser.
Lfjsmassene finnes vanligst SOI11 flate terrasserte
furllllloer, men nesten like vanlig, og mye mer
synlig i terrenget, er kilomelervis med 5 - 15 me
ter h¢ye uregelmessige grusrygger som snor seg
nedover langs elva. Slike grusrygger kaHes p~

fagspr~ket eskere eHer eskerrygger. Her har
smeltevannel gatl i tunneler under isen eller i
sprekker oppa isen. Avhengig av vannhastighe
ten p~ det enkelte sted har elva lagt igjen materi
ale av varierende st¢rrelse. Derfor kan man i es
kere finne all fra partier med meget godt sorlert
finsand. noe som lyder p~ liten vannf¢ring og
lave vannhastigheter, Iii nesten rene steinavset
ninger. I Sverige kaHes da ogs~ enkelte typer es
kere for "Rullstensasar". Eskerene kan vrere
smale med skarp rygg som i omdidel nord for
SvuHrya og langs Helgen syd for SVllHrya. eHer
de kan vrere mange lilalls meIer brede med helt
nat topp sam ved idreltsplassen pa Svullrya.
Et annel fenolllen sam opptrer vanligst sammen

med eskere er de s~kalte "D¢disgroper" eHer
"grytehuH". I disse tilfeHene er det st¢ITe eHer
mindre deler av isen som er blilt begravet under
sand- og grusmassene. Senere har isen smeltet
og grytene har Oppst~ll. Ofte Jigger de i eskere
og er hell l¢rre i bunnell. Hvis isen har ligget hell
ned mol morena eller fjellet, hender del ofte at
hlillene danner tjern eller myrer. Olllrader med
eskere og grytehllll finnes bare i omrader hvor
isen pa avsetningstidspunktet ikke lenger var ak
tiv Illen la stille, var d0d. Omdidene kalles cia
ogsa for d0disomrader. Pa kartlltsnittet er de
Illest lItpregede d0disformene langs Rotna tegnet
inn.
Omr~det rundt SVllHrya er kanskje det finest d¢
disolllradet i s¢rfylkel. Desverre rna man nesten
si at det sam var sentrale deler av omradet i og
vest for SvuHrya. i dag er ¢delagt av ullak av
grlls. Undertegnede rellet tidlig p~ ~llitaHet en
henstilling til sentrale myndigheter i Hamar om a
legge Vegvesenets nyc grustak et annet sted men
uten a fa respons. Store deler av d¢disomradet er
dereller brllkt opp som grustak. I stedet er et 001

rade, nord for Svullrya vernet. Det ogsa et fint
omrade men pa langt mer sa rikt pa detaljer og sa
Jell lilgjengeJig som del som er ¢delagt. Vi f~r

hape at Vegvesenet i framtida tar mer hensyn til
sreregne naturfenomener enn tilfellet mange ste
del' har vrert hittil.

~,'~ ............ .§./J!u.WflJmat
r.,f\t:o'\ r
,,)Ii JAN FEI'IIOEN

•
2200 KON~!!t!fltjTORKJeKKEN
Telefax: 62 81 9880 - Mobil 94239267

PUKK - SINGEL - SAND - BA:RELAG - SUBUS

Distriktets storste leverandor av masser til aile formal.
Ta kontakt med oss for en uforbintlig prato

Tlf. 62 81 4333, (kontor).

Gunnar Holth Grusforretning A/S
Marveien 14, 2200 Kongsvinger
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