
Turforslag for Kvlteseidornradet

Kviteseid, Brunkeberg og
Morgedal idrettslag har gitt ut
ei lita bok med forslag til 30
fotturer i Kviteseidomradet.
Boka inneholder kart og be
skrivelser av hva man finner
og ser langs leypa . Historikk,
geologi og botanikk finnes det
informasjon om.

Det som gjer boka spesielt --- - - - - - -
morsom for geologi-interes-
serte er kapittelet om berggrunnen i omradet, skre
vet av Johannes A. Dons . Han beskriver de forskjel
lige bergartene i omradet, samt en del geologiske
kuriositeter man kan finne, sa som belgeslagsmer
ker, seylelava og Telemarkites enigmatieus, kanskje
Norges eldste fossil, eller noe helt annet. Noen av
omradets gruver og skjerp er beskrevet. Og oppda
terte geologiske kart er inkludert i boka .

Botanikk-kapittelet er ogsa interessant fordi der
knyttes geologi og botanikken tett sammen. Forfat
teren Inger Nordal betegner floratypene i omradet

Storvaldres!
Det er selvsagt hyggelig a se en viddastuffpa for

sida av "Reeorden", - som her. Men dette er en ty

pisk Dyrfonni, Eidsfjord,
Hordaland, Norge stuff. Der
er det tatt ut uhofselege
mengder med materialet, og
det er pent og vakkert , - tro
lig den beste anatasforekom
sten i verden . Men altsa Val-
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ad ularia, 4.2 em, from the· ikk
Valdres region . Norway . grIper I e at
~~~'t:,~:e};f~~l~~~ ~~m : de som flyr

40

ut i fra fargen pa bergarten i
det geologiske kartet. Det er
ennyvn.

Sa har man tenkt seg a ta
en fottur i Kviteseidornradet,
er boka absolutt a anbefale .
Med denne boka i handa er
muligheten for a se ting man
ikke har lagt merke til far ab
solutt tilstede.
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Hans-Jorgen Berg

verden rundt og seiger dette sier at det er fra Valdres
eller "Valdres region" . Na er det faktisk slik at mel
10mValdres og forekomsten ligger bade Hallingdal
og Nordostre del av Hardangervidda. Det gjer vel
ikke saken hverken bedre eller verre om man ille
galt har plyndret en forekomst et annet sted enn der
det faktisk er i fra? Forovrig er det na fastslatt at
denne forekomsten ligger rett utenfor grensa til
nasjonalparken. Uten at det dermed far noen prak
tiske konsekvenser for lovligheten av a ta seg til ret
te der. Eller hvordan er egentlig dette? Det er plass
ledig pa debattsida. - FuckinValdres! ghw




