
VOSSAVATN FRÅ GRUNNEN

Så godt som alle innbyggjarane på
Vossavangen får vatn i kranane frå dei
store sand- og grusavsetjingane på
PRESTEGARDSMOEN rett sør for Voss
sentrum. Grunnvassdekkinga i kom-
munen er på mest 90 %, meir enn
nokon annan stad i fylket.

Kjeldene til grunnvatnet er i hovud-
sak elvevatn frå Vosso, som blir
filtrert inn i lausmassane frå elva

langs austsida av den skogkledde Preste-
gardsmoen.Litt av grunnvatnet har dessutan
opphav i regn og snø som fell direkte på
moen. Etter at Vangsvatnet vart senka for
godt i 1991, blir det neppe infiltrert grunn-
vatn frå Vangsvatnet.Vasspartiklane brukar
om lag 60 døgn på ferda frå Vosso til pumpe-

brunnane, som på det næraste ligg 100
meter frå elvebreidda. Det er fire pumpe-
brunnar i drift. Dei første er frå 1972, men
vart erstatta med nye frå slutten av 80-talet.
Vatnet blir trekt inn i brunnrøyra 20–24 meter
under overflata.

Vasskvaliteten på grunnvatnet frå Preste-
gardsmoen er svært god. Vatnet er mest
utan bakteriar og har passande mineralinn-
hald og temperatur. Dei noko låge pH- og
oksygenverdiane blir justerte ved å filtrera
vatnet gjennom eit marmorfilter og ved å
lufta vatnet.Uttaket av vatn har gått ned dei
siste åra, i hovudsak fordi leidningsnettet er
modernisert og tetta. I 1997 var uttaket om
lag 90 liter kvart sekund i snitt for døgnet, i
1998 minka det til om lag 60 liter i sekundet,
litt varierande gjennom året.

For å verna Prestegardsmoen som ei sikker
vasskjelde også i framtida, har kommunen
delt området inn i sikringssoner med
strenge restriksjonar på alle aktivitetar som
kan føra til forureining av grunnvatnet.
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Vossavangen

Dei fleste flate sand- og grusslettene i
Hordaland er avsette som delta ut i fjorden
på slutten av istida. BØMOEN har ei anna
skapingssoge, ettersom fjorden ikkje nådde
ovanfor Palmafossen etter istida. Lenger
oppe enda breen på land, og då han smelta,
trekte fronten seg oppetter dalen. Bresmel-
tinga for 11 000 år sidan førte til enorme
smeltevasselvar, mykje større enn katastrofe-
flaumar i våre dagar. Smeltevatnet under
breen grov i morenemassane og transpor-
terte sand og grus fram til breporten, der
dei vart avsette utover ei stor slette, ein
sandur (frå islandsk) på fagspråket. Slik
vart Bømoen til.

Isolerte klumpar av isbreen, som låg att
då breen smelta tilbake, vart overgrytte av
sand og grus. Slike attergløymer vart
liggjande lenge før dei smelta. Den største
isklumpen låg mellom der minnestøtta og
flystripa no ligg. Då han smelta, vart det
danna ei grop (teikning R444).Gropa når
ned under grunnvasspegelen, og det ligg

no ei daudistjørn eller eit såkalla grytehol,
Ostjørni, i restane av gropa.

Brefronten vart ståande ei tid ved inn-
snevringa i dalen, nord for Bjørke, der det
òg vart grave ut nokre fine jettegryter. Dei
er å sjå i Raundalselvi, like ved skytebanen.
I skråninga opp mot jernbanen er det ein
lang sand- og grusrygg. Dette er ein esker-
rygg eller rullesteinsås. Ryggen vart avsett i
ein smeltevasstunnel under isen (teikning

R523). Grusryggene som dannar Leikes-
hovden og Tunshovden, er òg rullesteins-
åsar danna i tunnelar under breen før
han smelta attende.

I dei store grustaka på Bjørke kan dei
avsette massane studerast. Laga er noko-
lunde flate, men dei vekslar mykje i korn-
storleik, og dette fortel om varierande
vassføring.

Jettegryter i gjelet ned mot Bjørkemoen.
(Svein Nord)

Snitt som viser lausmassar og grunnvatn under
Prestegardsmoen. (Voss kommune/Eva Bjørseth)

Pumpehuset til Vossevangen vassverk.
(Svein Nord)

BØMOEN – STØRSTE SANDUREN I HORDALAND

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Vannfylket T105

Jord og stein T74

Kart over lausmassar og isdanna former 
på Bømoen. (Per Mæland/Inge Aarseth/Eva Bjørseth)

Bømoen mot nord. (Svein Nord)


