Contrast Adventure inviterer til en 40 års markering av Mardøla-aksjonen, som
var en viktig symbolhendelse innenfor natur- og miljøvernssaken. Temaet er
aktuelt også nå, og vi inviterer til et tilbakeblikk på det som skjedde i 1970.
Datoen er 20. juni, samme dag som den regulerte fossen slippes. Benytt denne
muligheten til å få høre historien om det som skjedde for 40 år siden, av de som var
sentrale i aksjonen, med blant annet den kjente filosofen Sigmund Kvaløy Sætreng.
Mardalsfossen er verdens fjerde høyeste foss, med et fritt fall på 655 meter. Den er også
rangert som verdens tredje mest naturskjønne foss. Synet kan nytes fra idylliske
Eikesdalen, og vi anbefaler en tur inn til selve fossen for å høre og kjenne på bruset. På
turen vil vi også gå til kai i Eikesdalen, og ta turen innom galleriet som stiller ut bilder fra
blant annet aksjonen, tegnet av Sigmund Kvaløy Sætreng.
I 1970 ble det vedtatt at fossen skulle utnyttes til vannkraftproduksjon. Flere kalte dette
for Norges største naturkatastrofe gjennom tidene. Som gjenytelse, får fossen vannføring
fra 20. juni til 20. august hvert år. Sigmund Kvaløy Sætreng vil ta oss tilbake til aksjonen i
1970, sammen med Eivind Lervold og Magne Reitan som også var engasjerte
sambygdinger under denne aksjonen. I galleriet ved kaia i Eikesdalen, vil det stå fremme
en utstilling basert på bilder og tegninger fra aksjonen. Arrangementet passer for store og
små, og er en fin og lærerik måte å tilbringe søndagen på.

11.00 Avreise fra Eresfjord, kaia på Øverås. Vi tar båten
”Mardøla” over Eikesdalsvatnet. Det serveres enkel
lunsj og kaffe, mens Sigmund Kvaløy Sætreng med flere
tar oss tilbake til Mardøla aksjonen i 1970.
13.00 Vi tar turen inn til kaia i Eikesdalen, for å se på
utstillingen av bilder og tegninger fra aksjonen.
13.30 Vandring langs stien til foten av Mardalsfossen,
for de som ønsker en tur. Vi følger guiden opp
gjennom elva, helt inn til Mardalsfossen, ca. 45 min.
hver vei. Her kan vi kjenne og høre bruset fra fossen!
15.30 Retur med ”Mardøla” tilbake til Øverås. Middag
serveres om bord i båten.
17.00 Ankomst Øverås. Vi takker for turen, og ønsker
dere vel hjem!

Voksen kr. 595,- pr. pers.
Honnør kr. 495,- pr. pers.
Familie, 2 voksne + 2 barn kr. 1495,Barn under 15 år kr. 295,- pr. pers.
Gratis for barn under 3 år

COOP Eresfjord
Sunndal Turistkontor (Næringshagen)
Nesset Turistkontor (Næringshagen)
Kristiansund Turistkontor
Molde Turistkontor
Oppdal Turistkontor
Eller ta kontakt med Contrast Adventure (siri@contrastadventure.no)

Mardøla, en nydelig båttur over Eikesdalsvatnet!
Contrast Adventure er et tur – og aktivitets firma med base på Sunndalsøra.

