
Den nye innvandringshistoria er truleg
eit resultat av sterkt aukande bestand
i Hallingdalen og andre dalføre på det

indre Austlandet.Etter at det på 1940–50-talet
vart rapportert om streifdyr vest på Hardanger-
vidda, har elgen spreidd seg over stadig
større område i Hordaland (T173).Innvand-
rarane følgjer særleg tre ruter: over Haukeli
mot Odda og Åkrafjorden, over sentralvidda
til Ullensvang og Eidfjord,og den mest nytta
vandreruta:over nordvidda og ned Raundalen
via Finse og Gravahalsen.Voss har derfor den
største elgbestanden i Hordaland.Vossastamma

er no sjølvformeirande, og ikkje lenger av-
hengig av innvandring.Kor stor ho er,er det
vanskeleg å seia, men grupper på opptil sju
dyr er observerte. Helst held elgen seg til
Raundalen og dei sentrale barskogområda.

Tidleg på 1970-talet var det så mykje elg i
kommunen at det vart opna for jakt, men
først ni år seinare kom meldinga om det
første felte dyret. I dag er det elgjakt i sju
kommunar i fylket.Tala for år 2003 viser at
det vart felt 42 dyr av kvoten på 88 i Horda-
land. Somme år har Voss kommune åleine
stått for over halvparten av uttaket i fylket.
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DEN ALLER STØRSTE VOSSINGEN

For nokre tusen år sidan – då klimaet var varmare enn i dag – var det truleg mykje elg i Hordaland. Det fortel beinfunn
frå steinalderbuplassar. I nyare tid har elgen vore mest heilt fråverande frå Vestlandet, inntil skogens konge byrja 
å venda attende for om lag femti år sidan.

Ingvar Grastveit

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Den lange vegen 

til Hordaland T170

I den flate dalbotnen kring Kårdal pensjonat
smelta siste resten av isbreen for mellom
10 500 og 11 000 år sidan. Medan breen
enno dekte dalen, rann smeltevatnet i
tunnel under isen.Sand og grus vart avsett
i tunnelen. Då isen forsvann, vart tunnel-
avsetjingane ståande att som grusrygger
(teikning R523). Ryggene er framleis godt
synlege i terrenget, mange tusenår etter at
dei vart danna.

Det låg òg att store nedgravne isblokker
under morenemassane då isen smelta
vekk frå overflata. Etter ei tid smelta desse
isblokkene, massane over sokk saman, og

der isblokkene hadde vore, danna det seg
groper i terrenget. Medan tida gjekk og
gropene vart fylte opp av nedbør og tilsig,
vart dei til store dammar og små tjørner.
Daudisgroper kallar geologane slike søkk.
Somme av gropene er tjørner også i våre
dagar, medan andre er attgrodde.

Anortositt
Mjølfjell heiter staden og fjellet – det er berg-
grunnen, den kvite anortositten, som har
gitt namn. Han inneheld mest berre eitt
mineral – feltspat. Store mengder (30%) av
aluminiumdioksid (Al2O3) inngår i felt-
spaten, eit stoff som er giftig – for planter.
Ikkje berre er grunnen giftig, jorda manglar
òg viktige sporstoff, som fosfor og kalium.
Vegetasjonen er derfor sparsam – rett aust
for TV-masta på Høgehaug er det særskilt
skrint.Med lite vegetasjon til å binda jorda
får frostprosessar fritt spelerom.Gjentatt frost
og tining gjer at jord og steinar på flate parti

blir snudde og sorterte.I skråningar med laus-
massar av anortositt sig jorda – det glisne
plantedekket greier ikkje å halda henne fast.

Det nye hytteområdet på Mjølfjell ligg
mellom 650 og 700 moh. Dei spesielle for-
holda i jordsmonnet gjer naturen meir ut-
sett og sårbar i dette området enn mange
stader høgare til fjells.

DAUDISLANDSKAP OG GIFTIG JORD VED MJØLFJELL

Lia ovanfor Kårdal pensjonat – eit område med
uvanleg fattig jordsmonn.

Daudisgrop – grop som vart til då 
isblokker frå breen smelta under stein og grus,
og som vart til ei tjørn då vatn fylte gropa.
Prinsipp for danninga av gropene 
i teikninga over.

Kart over isdanna landskapsformer og
område med giftig jord på Mjølfjell.
(Ottar Hunnes/Inge Aarseth/Eva Bjørseth)
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