Per Straumfors og
Odd A. Gulseth

FUGL
OG
FISK
.
I

STORMVRBASSENGET

KRAFT OG MILJØ NR. 11

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

Til leseren
KRAFT OG MILJØ er en publikasjonsserie som først
og fremst tar sikte på å belyse virkninger kraftutbygging kan ha på natur og landskap .
I dette nummeret har vi valgt å presentere forholdene i et inntaksmagasin hvor driftsavdelingen ved
Rana-avdelingen til Statkraft legger vekt på å holde
vannstanden så stabil som mulig , bl.a. med tanke
på fuglelivet.
Publikasjonene i serien «Kraft og Miljø» kommer ut
i regi av Vassdragsdirektoratets Natur- og landskaps-avdeling med ujevne mellomrom.
Desember 1985
Pål Me//quist

Omslag - Cover
Stormyrbassenget er et attraktivt område for fuglestudier og fotografering.

The Stormyr Basin is an attractive area for studying and photographing birds.

KRAFT OG MILJØ NR. 11

PER STRAUMFORS OG ODD A. GULSETH

FUGL OG FISK I STORMVRBASSENGET

NVE - Natur- og landskapsavdelingen - Oslo 1986

ISSN 0333-4 732

INNHOLD

Side

Driftsbestyrer Arnulf Ervik,
Røssåga-verkene. ......... ...... ... . .. . .. .. .. . . . . ... .. .. .. .. .... .. .. .. ..
Konservator Per Straumfors,
Stormyrbassenget som fuglelokalitet. . ... .. .. . . .. .... .. .. .. ..
Midt i Norge. . . . .. . . . . . ...... .. . .. . .. .. .. . . . . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stormyra. .. . .... ... ... . . . . . . .. . . ... . .. .. .. .. . . . ... ... .. .. .. . ... .. .. ....
Litt geologi. ..... ... ... . . . . . . ... . ... . .. .. .. .. . ..... ... .. .. ... . .. .. ......
Stormyra før Stormyrbassenget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Karakteristiske navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuglelivet i Stormyrbassenget. . .. .. .... ... ...... .. .. . ..... .. .. .
Hvorfor trives fuglene i Stormyrbassenget? ..... "........
Hvor verdifullt er Stormyrbassenget? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betraktninger om bestandsutviklingen for noen
fuglearter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betydningen som trekklokalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvordan kan denne våtmarkslokaliteten bevares for
ettertiden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvendt litteratur. . ........... "....................................

6

9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
16
17
18

Fiskerikonsulent Odd A. Gulseth,
Fiskebestandene og fiske i Stormyrbassenget. .. .. .. ....
Innledning. . ........................................ "" .. ".... .. .. .. ..
Produksjonsgrunnlaget. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . ... ... ... .. .... .. .. .. ..
Fiskebestandene. . ...................... " .... "."." ...............
Fisket. . ..................................................................
Sluttbemerkninger. . .................................................

23
23
25
25
27
28

Sammendrag ............................................. """ .. """ .. "
Summary ....................................................................
Illustrasjoner ...................................................... " ... "".
Fotografer ... " ....................................................... ""...

29
31
33
34

4

FORORD
Med utbyggingen til Statkraft i Røssåga i Nordland
ble det skapt en kunstig innsjø på ca. 10 km2 ved
at myr (Stormyra) og skogsarealer ble neddemt.
Denne nye innsjøen har etter hvert fått navnet
Stormyrbassenget.
Våtmarksområder er sårbare naturtyper som det i
dag er et stort press på og som i mange tilfeller lett
ødelegges av ulike tekniske tiltak. Det kan være
neddemming ved kraftutbygging, nedbygging, utfylling, grøfting etc. Våtmarksområder representerer en spesiell naturtype som særlig er attraktive
oppholdssteder for mange fuglearter. Ender, lommer, dykkere, gjess, svaner, vadefugl og mange
spurvefugler er tilpasset og derved helt avhengig av
våtmarksområder som levested. Våtmarksområdene er ofte produktive områder og foruten å være
hekkeområder for fugl tjener de også som rasteplasser for trekkende arter vår og høst.
Fra Miljøverndepartementet har det i mange år vært
arbeidet med fylkesvise verneplaner for bl.a. våtmark. Stormyrbassenget har også vært vurdert i
denne sammenheng og i det nylig ( 1985) fremlagte
utkast til verneplan for våtmarksområder i Nordland
er området gitt prioritet 2. Med dette menes at
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området er meget verneverdig og har nasjonal
verdi. Siden Stormyrbassenget er en kunstig laget
innsjø og hovedfunksjonen er å tjene som inntaksmagasin for Nedre Røssåga kraftverk er det ikke
aktuelt å frede området etter naturvernloven, men
en prøver å tilpasse de forskjellige bruksinteresser
best mulig.
Gjennom denne publikasjonen ønsker vi å fortelle
hvordan forholdene har blitt etter oppdemningen og
hvorfor Stormyrbassenget i dag er et viktig våtmarksområde av stor betydning for mange fuglearter.
Materialet bygger på den store frivillige innsats
medlemme.ne av Rana zoologiske forening har lagt
ned i fugleregistreringer i området gjennom en
rekke år. På vegne av foreningen har konservator
Per Straumfors, ved Rana Museum trukket ut hovedinnholdet i dette materialet og presentert det
her.
Vi har også villet fortelle litt om hvorledes fiske har
utviklet seg da Stormyrbassenget også er et mye
benyttet rekreasjonsområde.
Vi vil få takke de to forfatterne, konservator Per
Straumfors og fiskerikonsulent Odd A. Gulseth hjer-

telig for manuskriptene. I tillegg vil vi takke driftsbestyrer A. Ervik ved Rana-verkene som foruten å
presentere hovedtrekkene i den tekniske plan har
vært behjelpelig med grunnlagsstoff og annen hjelp.
Han har også bidratt til at vannstandsvariasjonene
i Stormyrbassenget er så små at inntaksmagasinet
i dag fremstår som en god fuglelokalitet.
Linda Sivesind har oversatt sammendrag og figurtekster til engelsk og Herman Svarva er ansvarlig
for layout. Disse takkes også for hjelpen.

Knut Ove Hillestad
Jon Arne Eie

Driftsbestyrer A. ERVIK

RØSSÅGA-VERKENE

Fig. 1.
Kartet viser beliggenheten av Stormyrbassenget som er inntaksmagasin for Nedre Røssåga kraftstasjon i Korgen i Nordland.
The map shows the location of the Stormyr Basin, which is the
intake reservoir for the Nedre Røssåga (Lower Røssåga) power
station in Korgen i Nordland County.

Røssåga-verkene utnytter fallet mellom Røsvatnet
og havet i to trinn. Mellom de to kraftverkene Øvre
og Nedre Røssåga er det laget et kunstig basseng,
Stormyrbassenget, som fungerer som inntaksmagasin for Nedre Røssåga kraftverk. Bassenget er lite
i forhold til den store vannmengden som strømmer
igjennom når kraftverkene er i full drift. Det vil
derfor lett oppstå vannstandsvariasjoner dersom
vannforbruket i de to kraftverkene ikke er nøyaktig
tilpasset til hverandre. En komplikasjon i dette
forholdet er at Stormyrbassenget i tillegg til den
regulerte vannføringen gjennom Øvre Røssåga
kraftverk, også har et uregulert tilløp som til sine
tider kan være betydelig. Den tillatte reguleringshøyden i Stormyrbassenget er 6 m, men i praksis
utnyttes bare en liten del av denne. Normalt tilstrebes å holde vannstanden ca. 0,5 m under HRV og
20-30 cm lavere i perioder hvor det er fare for
flom.
På grunn av den store verdi Stormyrbassenget har
som fuglebiotop legges det spesielt vekt på å holde
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vannstandsvariasjonene så små som mulig, særlig
i hekketiden.
Vannstanden overvåkes kontinuerlig gjennom fjernoverføring til Rana-verkenes driftssentral. Herfra
fjernstyres også de berørte kraftverkene, og eventuelle ubalanser i vannføringen kan raskt etterreguleres. Med den erfaring driftspersonalet har, viser
det seg mulig å holde vannstandsvariasjonene i
bassenget innenfor meget snevre grenser.
Som navnet tilsier, besto det neddemte terrenget i
alt vesentlig av myrområder. På grunn av gassdannelse i torvlaget, flyter det fra tid til annen opp til
overflaten store torvflak som holder seg flytende.
Selv etter 30 års neddemming fortsetter denne
prosessen. Torvflakene representerer en stor
ulempe for kraftverksdriften, da de lett vil kunne
føres med strømmen til inntaket for Nedre Røssåga
kraftverk og tette igjen dette. Noen av flakene har
en betydelig størrelse og vil kunne medføre skader
på selve inntaksarrangmentet. De må derfor stadig
holdes under oppsikt. Mindre flak samles opp av et
lensesystem bestående av nylonnett med flytearrangement. De store flakene blir buksert inn i
bukter og viker med stille vann og forankret. Disse
kan holde seg flytende i mange år, noe som synes
å være av stor betydning for fuglelivet i området.

Det har altså vist seg at det i Stormyrbassenget har
vært mulig å skape og opprettholde et område som
er attraktivt både til rekreasjonsformål og som
oppvekstområde for fugl. Når forholdene ligger til
rette for det, er det bare litt ekstra omtanke i
disponeringen av magasinet som skal til for at
resultatet kan bli bra.
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Fig. 2.
Kartet viser elva og de store myrområdene fra Fallfossen til Forsmoen før
utbygging. (Omtegnet etter kart fra 1948).

The map shows the river and the vast marshlands from Fal/fossen to
Forsmoen befare construction. (Re-drawn on the basis of a map from
1948).
Fig. 3.
Kartet viser størrelsen på Stormyrbassenget i dag.

The map shows the size of the Stormyr Basin today.

STORMVRBASSENGET
SOM FUGLELOKALITET
I forbindelse med Røssåga-utbyggingen ble det
skapt en kunstig innsjø på den 5-6 km lange
strekningen fra Fallfarsen til Forsmoen i Korgen.
I nærheten av Forsmoen kom utløpstunnelen fra
Øvre Røssåga, og ved Fallfarsen ble det bygget
inntaksdam til Nedre Røssåga. Bortsett fra dette og
fra oppdemningen, ble det ikke gjort inngrep i
terrenget som kan sees i dag. Noe tunnelmasse ble
lagt i tipp ved Forsmoen, og en del veibygging var
nødvendig. Bl.a. måtte veien til Bleikvassli omlegges forbi Fjellaven.
Etter en anleggstid på 4-5 år, begynte oppdemningen høsten 1954.
Ifølge reglementet har Fallfarsdammen en reguleringshøyde på 6 meter. I praksis har ikke vannstandsvariasjonene vært på mer enn ca. 1/2 m.
Oppdemningen ga altså en kunstig innsjø på ca.
7 km 2 med meget gunstig vannstand gjennom hele
året.
Denne innsjøen med omland ble litt etter litt døpt
STORM YR BASSENGET.
Det var egentlig slik det begynte - i alle fall i nyere
tid ...
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Midt i Norge ....
Stormyrbassenget finner vi omtrent midt mellom
Mosjøen og Mo, bare 15 km fra E6 ved Korgen
sentrum og vel 20 km fra Røsvatnet, Norges nest
største innsjø (fig. 1 og 2).
Fra Røsvatnet går Røssåga gjennom Tustervatnet
og ned gjennom en del av de såkalte Sørfjellbygdene og renner til slutt gjennom Korgen og ut i
Sørfjorden ved Bjerka.
På sin veg til sjøen passerer Røssåga rike jord- og
skogbruksbygder.
Dagens «Sørfjellbygder» preges ellers av kraftutbygging (Røssåga-anleggene) og bergverk (Bleikvassli gruber).
Ved det nåværende Stormyrbassenget ligger det
flere gamle gårder: Fjellavlien, Storskogen, Flatmoen, Aven, Fagermoen, Krokselmoen, Forsmoen.
Bilum var et forholdsvis nyopptatt småbruk da det
ble neddemmet i midten av 50-årene.

Stormyra
«Rysaae Elven vedbliver sit krumme Løb, snart
nord, snart atter tilbage til sin Retning fra Syd mod
Nord og omslynger Forsmoens Sletter paa Vestre

og Krogselmoen paa Østre Side, hvor en behagelig
Situation af denne sistnævnte lord under Simafjeldets Skogklædte Sider møder Øiet; paa Vestre
derimod vedbliver store heslige ufremkommelige
Myrer. Elven er roende fra dens Forening med
Blekvassaae og Strandbredden er beplantet med en
stor Mængde Oldertrær.
Man kommer med iilende Fart til Langmoen, hvor
den danner en stor dybt indgaaende Bugt eller Ave,
der ser ud som et lidet Vand og korner af Simafjeldet, der tvinger Elvens Løb og standser dets vandmasse, der her samles for at opnaae Højde nok til
at falde ned over den Bjergpynt af samme Fjeld, der
danner den største Fos i disse Egne, Stabfarsen
kaldet ... »
Denne blomstrende beskrivelse er hentet fra sogneprest Iver Anker Heltzens bok «Ranens Beskrivelse»
fra 1834, og er så vidt jeg vet den eldste skriftlige
beskrivelse av det området som i dag blir kalt
«Stormyrbassenget».
Beskrivelsen er vel ikke korrekt i alle detaljer, men
en del iakttagelser inneholder viktige kjensgjerninger: Elvens buktninger, de mange avene og
selene (elvens stilleflytende partier), og selvsagt
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selve Stormyra, de «store heslige ufremkommelige
Myren>.
Iakttagelsen av en terskel ovenfor Stabbfarsen er i
prinsippet korrekt, men det dreier seg i virkeligheten om to terskler: en ovenfor Fallfarsen og en
ovenfor Selfarsen.
Det er disse som har «Tvunget elvens Løb» og gjort
at Røssåga i 5-6 km lengde har lagt opp grus og
slam og blitt det snirklete elveløp vi ennå i dag kan
ane konturene av.

Litt geologi
Berggrunnen i området består stort sett av granatglimmerskifer av vekslende utforming, fra en hard
gneisaktig til en nærmest fyllittaktig type som
smuldrer l~tt og danner fruktbart jordsmonn. Langs
hele Røssåga-dalføret går det mektige kalkdrag
delvis på begge sider. Kalkforekomstene påvirker
såvel jordsmonn som vannkvalitet i området.
Det nåværende Stormyrbassenget har en pH på
omkring 7 og det er overraskende ettersom bassenget for en stor del ligger på gammel myr.
Rent historisk sett var dette bassenget en bunnmorene bak fjellterskelen i Fallfarsen. Elva spredte

seg fra først av ut over i delta-form. Etter hvert
dannet det seg gjengroingsmyrer i de avskårne
meanderne og vi fikk et sumplandskap med en
rekke mindre åpne vannspeil, men med store fastmarkspartier som utgjorde fine beiter og slåttemarker.

Stormyra før Stormyrbassenget
Den stilleflytende elva og de «heslige myrene»
har sikkert til alle tider utgjort en rik fuglebiotop. Vi
har sett at Heltzen beretter om rik oreskog langs
elvebreddene.
Fjellaven og de andre avene var antagelig noen av
de fineste beverlokalitetene i distriktet. Axel Hagamann skriver i sin bok «Under Polarkredsen»
( 1886) at beveren nettopp her «byggede saa talrig
langs elve og bække -». Han forteller også at det
var tallrike beverhytter i «Storaven» (han mener
sikkert her Storskagaven). men at disse hyttene ble
sterkt hjemsøkt av beverjegere. Særlig nevnes at en
mann ved navn Nils Larsen fra Kroksel moen skulle
ha fanget mange bevere.
Ifølge Hagemann ble den siste bever fanget i saks
ved Bjurselmoen i 1865.

12
Allerede Heltzen ( 1834) kan fortelle at beveren
«finnes nu meget sjeldnere end i ældre Tider. Vare
lapper kalde den «Biurn skyde den undertiden og
have Bævergel at sælge ... Bævergel er et almindeligt Lægemiddel blant Bønderne».
Hvordan fuglelivet var her oppe i eldre tider, er det
vanskelig å skaffe et eksakt bilde av.
Hvis vi ser litt på kartet over Stormyra før oppdemningen, fig. 2, er det helt klart at vi har foran oss
kartet over et meget verdifullt våtmarksområde.
Mine lokalkjente informanter mener at det særlig
var mange andefugler i elva og særlig på avene.
Måker og terner var det trolig lite eller ingenting av.
Noen mener også at brushanene dukket opp først
etter oppdemningen. Også svømmesnipa skal være
kommet til i senere tid.
Det er svært sannsynlig at traner har hekket på
Stormyra en gang i tiden. Om dette har vært en fast
foreteelse over lengre tid har jeg ikke belegg for.
Tranene har også i senere år vært å se i Stormyrtraktene på trekk.
En av informantene kan berette at svanene så lenge
han kan huske har hatt rasteplass på Fjellaven både
vår og høst. Det kunne være ganske store flokker
som landet og tilbrakte en dag eller så på stedet.

Karakteristiske navn
Det forekommer en del karakteristiske navn i dette
området: Krokselmoen, Fjellaven, Storskagaven
osv.
Krokselmoen blir på mange kart skrevet Krokse/vmoen. Dette er en forvanskning som er kommet inn
på grunn av dårlig kjennskap til dialekten. «Sel» er
et_ navn som går igjen over hele landet. Det kommer
av et gammelnorsk ord «sil» som betyr noe sånt
som «stiltrennende vatn i elv eller bekk». Nettopp
her ved Krokselmoen gjorde elva en stille bue, et
«kroksel». Navnet var utvilsomt opprinnelig Krokselmoen, slik også, Heltzen skriver det i «Ranens
Beskrivelse». Hvis navnet skulle knyttes til begrepet
«elv», ville det blitt «Krokelvmoen» i ranværingsdialekten. «Selfarsen» er et navn med samme rot.
Betegnelsen «ave» finner vi mange eksempler på i
Rana-distriktet. Det betyr ei bukt i elva - enten en
avsnørt meander eller et nesten gjenmudret gammelt elveløp - som fremdeles har forbindelse til
hovedløpet.
Fuglelivet i Stormyrbassenget
Området har til alle tider hatt preg av våtmark, og
fuglelivet har vært tilsvarende med vadere, brokkfugler og andefugler som dominerende grupper.
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De regelmessige undersøkelsene i regi av Norsk
Zoologisk Forening, Rana-avdelingen, begynte først
i 197 4. Foreningen har siden dette år gjennomført
årlige takseringer. På grunnlag av dette materialet
er det satt opp en fugleliste (tab. I - side 19) som
teller 115 arter. Av disse er omtrent halvparten
funnet hekkende.
I hele Rana-distriktet er det påvist ca. 200 fuglearter. Dette vil med andre ord si at en ekskursjon til
Stormyrbassenget vil gi et meget representativt
tverrsnitt av fuglelivet i innlandet på Helgeland.

Hvorfor tdves fuglene i Stormyrbassenget?
Det skal ikke mye vitenskap til for å fastslå at fugler
som liker vann, må kunne trives ganske fortreffelig
i Stormyrbassenget. Tabell I viser imidlertid at vi
har å gjøre med en ganske allsidig fuglefauna.
Vi har innledningsvis nevnt en del geografiske og
fysiske forhold i miljøet, berggrunn, vannkvalitet,
vegetasjon og vannstand, som fører til rikelig produksjon av insekter, snegler og andre småkryp.
Disse utgjør fuglenes kafeteria. Et rikelig tilbud av
variert føde er et hovedvilkår for at fuglene skal
trives og hekke i et område.

Det er dessuten slik at dess større variasjon det er
i landskapet dess større artsrikdom vil det også
være. De ulike fugleartene har sitt favorittmiljø, og
hvis et område består av en mosaikk av mange
forskjellige miljøtyper, vil området som helhet bli
rikere. Særlig viktig er den såkalte kanteffekten,
dvs. dette at flora og fauna er særlig rik i «skjøten»
mellom to eller flere miljøtyper. Ikke minst viktig er
sonene mellom vann og land, mellom dyrket mark
og villmark.
Ender og gjess beiter særlig på utkantene av den
dyrkete marka. De sivbevokste grunnene og strandkantene er ypperlige beiteplasser og gir også le og
skjul.
De store partiene med grunne sumpområder er
meget viktige for fuglelivet. Her blir det forholdsvis
varmt, bølgene kan stadig rote opp næringssalter
fra mudderbunnen. Dette gjør at den primære
produksjonen av alger og andre planter blir stor.
Plantelivet gir på sin side grunnlag for en rik fauna
av vanninsekter, snegler og mark som i sin tur blir
føde for fugl. Maten blir også lett tilgjengelig for
fuglene i disse grunne partiene.
De mange flytende torvøyene er viktige miljøfaktorer. Her finner brushanene spillplasser, måkefuglene
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finner gunstige reirplasser og ender og vadere har
fredelige raste- og hekkeplasser.
Oppdemningen førte til at haugene ble stående opp
som små skogkledte øyer. Her finner både ender,
lommer og spurvefugler trygge hekkeplasser hvor
de kan være i fred for mange av landjordens røvere
som rev og røyskatt.
I reguleringsbassenger vil som regel vannstanden
variere sterkt. Dette fører til utvasking og utarming
av en av de viktigste kantsonene: stranden. I
Stormyrbassenget er vannstanden meget stabil,
variasjonen tilsvarer knapt det som vil være en
naturlig årstidsvariasjon. Dette er et meget viktig
poeng, særlig i forbindelse med vurdering av eventuelle vernetiltak.

Hvor verdifullt er så Stormyrbassenget?
Stormyrbassenget er i sin nåværende form et toppinteressant våtmarksområde rent topografisk.
Da kan det jo også være på sin plass å undersøke
nærmere om det er grunnlag for å si at de såkalte
«vannfuglene» er enig i dette. Allerede et blikk på
fuglelista viser vel at det er en klar dominans av
vannfugl.

En sammenligning med et par andre anerkjente
gode våtmarksbiotoper. Langvassdeltaet i Rana og
Simskarmyrene i Grane, viser at Stormyrbassenget
hevder seg blant de beste, i alle fall på Helgeland.
{Tabell Ill - side 21).

Betraktninger om bestandsutviklingen for
noen fuglearter
I tabell li finner vi et forsøk på en kvantitativ
beskrivelse av vannfuglfaunaen i Stormyrbassenget
i løpet av en 5-årsperiode. Vi har ingen mulighet til
å sammenligne med tiden før 1974 og slett ikke
med tiden før 1954.
Men Krogh (1966) besøkte Stormyra 10.-11.
juni 1959 og bassenget var den gang ikke helt fylt.
Krogh karakteriserte fuglelivet som ganske rikt og
observerte store flokker av fiskemåke, en del gråmåke og svartbak foruten 4-5 hettemåker, men
hekking ble ikke konstatert. Ellers fant han på og
mellom øyene; rødstilk, gluttsnipe, brunnakke og
stokkand {med unger). Omkring sjøen observerte
han småspove, enkeltbekkasin, grønnstilk, strandsnipe, krikkand, kvinand, svartand, bergand og
storlom. Krogh besøkte også området 26. juni
1963 og fant i alt 5 reir av hettemåke og mente det

15
sikkert var flere reir der. I tillegg til de fugleartene
han så i 1959 så han flere individer av brushane,
svømmesnipe, toppand, sandlo og vipe. Svartand,
bergand, gråmåke, svartbak og lirype la han derimot ikke merke til dette året.
Vi kan derfor ikke si noe bestemt om hvorvidt det
har skjedd bestandsendringer på grunn av oppdemningen. Området må som tidligere nevnt ha vært en
utmerket vannfuglbiotop også før oppdemningen.
Tabellen forteller oss at hvis det har skjedd en
betydelig bestandsøkning etter oppdemningen, så
må den i alt vesentlig ha skjedd i perioden
1954-1973. Det er når alt kommer til alt ikke
umulig at nettopp dette er tilfelle.
Området skulle da i 1974 ha kommet opp i en
tilnærmet «klimaksstabilitet» og vi skulle derfor
kunne vente bare små endringer i bestandene.
Endringen for de fleste artene er også relativt små
fra år til år.
Nå skal man kanskje ikke uten videre vente at en
åtteårsperiode skal gi et fullstendig bilde av bestandsutviklingen. Forhold som f.eks. tellemetodens pålitelighet, naturlige bestandssvingninger o.l.
kan naturligvis forstyrre bildet.
Med alle disse forbehold i minnet, må vi tross alt
kunne peke på noen ganske klare trekk:

Andefuglene viser jevnt over økning, bergand og
toppand sågar en ganske markert økning. Berganda
regnes på landsbasis for å innta en usikker status.
Det er derfor hyggelig å merke seg at den her i
Stormyrbassenget åpenbart finner seg vel til rette
og til og med øker i antall.
En helt spesiell interessant fugl er dverggåsa. Den
er meget sjelden og må regnes som direkte truet.
Den kan nå nytte Stormyrbassenget som rasteplass
under trekket.
Det kan være en mulighet for at den (og andre gjess
og ender) benytter Stormyrbassenget som en erstatning for lokaliteter som ble ødelagt da Røsvatnet ble regulert. Dverggåsas forekomst her er i seg
selv en god grunn til å forsøke å bevare Stormyrbassenget.
Canadagjessene ble første gang utsatt i 1975.
Hekking ble registrert første gang i 19 7 7. Bestanden har ikke økt, på tross av enkelte vellykkede
hekkinger. Muligens er beitene ikke store nok til å
bære en bestandsøkning. Menneskelig aktivitet kan
også ha spilt en rolle, selv om canadagjessene ikke
skulle være de mest sårbare arten i så måte.
Vaderne synes å ha en temmelig stabil bestand.
Det er muligens en svak stigning i antallet brushøns, noe som kan ha sammenheng med utviklin-
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det bør kanskje drives noe mer opplysningsarbeid,
særlig etter hvert som området blir kjent og tettere
besøkt.
Jakt er ikke tilrådelig i et så lite område som dette,
og det har også eksistert et jaktforbud siden 1973
(unntatt elgjakt).
Verdisaker behandles vanligvis med forsiktighet og
stelles med omhu. Man tar ingen sjanser med et
verdifullt smykke. Stormyrbassenget er et slikt
smykke. Enten det er blitt slik på grunn av, eller på
tross av oppdemningen, er det ingen grunn til å ikke
behandle det med utsøkt omhu og varsomhet. Det
er en rikdom for distriktet.
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Tab. I.
FUGLELISTE FRA STORMYRBASSENGET
(NZF, Rana-avdelingens faunakartotek)

Dagrovfugler
25. Hønsehauk, Accipiter gentilis.
26. Spurvehauk, Accipiter nisus.
27. Fjellvåk, Buteo lagopus.
28. Kongeørn, Aquila crysaetos.
29. Dvergfalk, Falco columbarius.
Hønsefugler

Lommer og lappedykkere
1. Smålom, Gavia ste/lata.
2. Storlom, Gavia arctica.
3. Horndykker, Podiceps auritus.

30.
31.
32.
33.

Lirype, Lagopus lagopus.
Jerpe, Tetrastes bonasia.
Orrfugl, Lyrurus tetrix.
Storfugl, Tetrao urogal/us.

Riksefugler
Storkefugler
4. Gråhegre, Ardea cinerea.

34. Trane, Grus grus.
35. Sivhøne, Gallinula chloropus.
36. Sothøne, Fu/ica atra.

Andefugler
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Canadagås, Branta canadensis.
Grågås, Anser anser.
Dverggås, Anser erythropus.
Knoppsvane, Cygnus olor.
Sangsvane, Cygnus cygnus.
Stokkand, Anas platyrhynchos.
Krikkand, Anas crecca.
Brunnakke, Anas penelope.
Stjertand, Anas acuta.
Skjeand, Anas clypeata.
Taffeland, Aythya ferina.
Toppand, Aythya fuligula.
Bergand, Aythya marila.
Sjøorre, Melanitta fusca.
Svartand, Melanitta nigra.
Havelle, Clangula hyemalis.
Kvinand, Bucephala clangula.
Siland, Mergus serrator.
Laksand, Mergus merganser.
Lappfiskand, Mergus albellus.

Vade-, måke- og alkefugler
37.
38.
39.
50.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Tjeld, Haematopus ostralegus.
Sandlo, Charadrius hiaticula.
Heilo, Pluvialis apricaria.
Vipe, Vane/lus vane/lus.
Dvergsnipe, Calidris minuta.
Temmincksnipe, Calidris temminckii.
Fjæreplytt, Calidris maritima.
Myrsnipe, Calidris alpina.
Brushane, Philomachus pugnax.
Rødstilk, Tringa totanus.
Gluttsnipe, Tringa nebularia.
Skogsnipe, Tringa ochropus.
Grønnstilk, Tringa glareola.
Strandsnipe, Tringa hypoleucos.
Storspove, Numenius arcuata.
Småspove, Numenius phaeopus.
Rugde, Scolopax rusticola.
Enkeltbekkasin, Gallinago gallinago.
Dobbeltbekkasin, Gallinago media.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Svømmesnipe, Phalaropus lobatus.
Fjelljo, Stercorarius longicaudus.
Hettemåke, Larus ridibundus.
Sildemåke, Larus fuscus.
Gråmåke, Larus argentatus.
Fiskemåke, Larus canus.
Makrellterne, Sterna hirundo.
Rødnebbterne, Sterna paradisaea.

Duefugler
64. Ringdue, Columba palumbus.
Gjøkefugler
65. Gjøk, Cuculus canorus.
Ugler
66.
67.
68.
69.

Hornugle. Asio otus.
Jordugle. Asio flammea.
Perleugle, Aegolius funereus.
Haukugle, Surnia ulula.

Seilere
70. Tårnseiler, Apus apus.
Spetter
71. Tretåspett, Picoides tridactylus.

Spurvefugler
72. Sandsvale, Riparia riparia.
73. Låvesvale, Hirundo rustica.
74. Taksvale, Delichon urbica.
75. Sanglerke, Alauda arvensis.
76. Trepiplerke, Anthus trivialis.
77. Heipiplerke, Anthus pratensis.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
8 7.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Gulerle, Motacilla flava.
Linerle, Motacilla alba.
Stær, Stumus vulgaris.
Lavskrike, Perisoreus infaustus.
Nøtteskrike, Garrulus glandarius.
Skjære, Pica pica.
Kråke, Corvus corone cornix.
Ravn, Corvus corax.
Fossekall, Cinc/us eine/us.
Jernspurv, Prunella modularis.
Sivsanger, Acrocephalus schoenobaenus.
Gulsanger, Hippolais icterina.
Hagesanger, Sylvia barin.
Munk, Sylvia atricapil/a.
Løvsanger, Phylloscopus trochilus.
Gransanger. Phylloscopus collybita.
Fuglekonge, Regulus regulus.
Svarthvit fluesnapper, Ficedula hypoleuca.
Grå fluesnapper, Muscicapa striata.
Buskskvett, Saxico/a oenanthe.
Steinskvett, Oenanthe oenanthe.
Rødstjert, Phoenicurus phoenicurus.
Rødstrupe, Erithacus rubecula.
Blåstrupe, Luscinia suecica.
Gråtrost, Turdus pilaris.
Svarttrost, Turdus merula.
Rødvingetrost, Turdus iliacus.
Måltrost, Turdus philomelos.

106.
107.
108.
109.
110.

Granmeis, Parus montanus.
Kjøttmeis, Parus major.
Bokfink, Fringilla coelebs.
Bjørkefink, Fringilla montifringil/a.
Grønnsisik, Carduelis spinus.

111.
112.
113.
114.
115.

Gråsisik, Acanthis flammea.
Grankorsnebb, Loxia curvirostra.
Dompap, Pyrrhula pyrrhula.
Vierspurv, Emberiza rustica.
Sivspurv, Emberiza schoeniclus.
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Tabell li.

TABELL Ill

BEST ANDS VARIASJONER FOR EN DEL FUGLEARTER I
STORMYRBASSENGET 1974-1981.

SAMMENLIGNING MELLOM TRE VÅTMARKSOMRÅDER
PÅ HELGELAND.

(Supplert etter Meyer 1980)

(Revidert etter Straumfors 1979)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Stokkand
Krikkand
Brunnakke
Toppand
Bergand
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Laksand
Siland
Canadagås
Storlom
Smålom
Brushane
Rødstilk
Grønnstilk
Sandlo
Heilo
Strandsnipe
Gluttsnipe
Svømmesnipe
Myrsnipe
Vipe
Småspove
Storspove
Hettemåke
Fiskemåke
Makrellterne
Rødnebbterne

13
9
5
4
4
2
0
12
3
B
0
3
2
55
34
3
6
25
3
11
6
20
4
2
21
16

31
13
14
17
1B

1B
15
15
40
14

B
29
5
33
0
2
2
41
27
4
12
21
3B
6
42
7
13
1
1
29
32

6
52
4
16
5
4
2
51
23
0
10
17
27
7
16
4
9
5
0
52
33

30
B
6
36
2B
7
13
62
1B
30
12
4
4
50
41
2
B
1B
35
12
17
6
20
7
4
BB
35
32
14

2B
16
15
64
30
4
B
52
5
44
B
5
2
90
39
1
0
24
29
7
12
4
23

7
2
145
53
50
26

44

8
19
B7
2B
9
5
30
9
49
5
4
2
7B
40
2
4
11
30
B
17
2
11
B
2
17B
41
60
20

21
22
13
BB
22
4
B
43
10
47
6
10
2
6B
30
4
1
6
29
5
12
2
15
4
2
171
30

B
6
0
140
55

45

BO

30
20
14
100
30
9
4
60
7
5
10
4
50

2
6
5
7

Antall arter:

Andefugler
Vadere
Måker/terner
Svaner
Gjess

Langvassdeltaet.

Stormyrbassenget.

Simskarmyrene.

11
19
3
ja*
ja**

20
20
7
ja
3

13
24

*Observasjoner fra 1930-årene.
**Nyere observasjoner synes å mangle.

ja
4
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Fiskerikonsulent ODD A. GULSETH

FISKEBESTANDENE OG FISKET
ISTORMYRBASSENGET
Innledning
Reguleringsbestemmelsene for statsreguleringen av
Røssåga ble fastsatt ved Kgl. resolusjon av 8. juli
1954, samme år ble neddemmingen av Stormyra
(ca. 3000 da) og omkringliggende skogområder
(ca. 2000 da) satt i verk.
I forbindelse med reguleringen av Røssåga ble det
ikke foretatt noen omfattende fiskeribiologisk forundersøkelse. Det foreligger derfor ikke noen skriftlig dokumentasjon angående fiskebestandenes tilstand før reguleringen. I Stortingsproposisjon nr.
47 (1954), side 4, pkt. 4 - Fiske, står det bl.a.:
«Fisket i elva ovenfor Sjøfossen bortfaller praktisk
talt etter reguleringen, unntatt i den kunstige innsjø
ved Stormyra hvor man må vente å få bedre
fiskeforhold.» Hva en her mener med fiskeforhold er
vanskelig å vite.
Inspektøren for ferskvannsfisket sluttet seg til uttalelsen fra daværende fiskerikonsulent i Nord-Norge
Magnus Berg. I denne uttalelsen nevnes Stormyrbassenget i beskjeden grad. Jeg siterer fra Stortingsproposis jan 4 7, side 13: «Reguleringen vil
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videre skape et nytt vatn på Stormyra, dette vil få
en nokså varierende vannstand p.g.a. døgnregulering og utjevning. Vannstanden kan variere mellom
kote 24 7, 9 og 241, 9, altså en reguleringshøyde på
6 m. Når denne dammen er helt nedtappet, vil
omlag hele området være tørrlagt. Ved full oppdemning vil arealet være kring 7 km 2 .»
Lenger ned (side 14) står det: «I hvilken grad røya
vil lide under reguleringen er det vanskelig å uttale
seg nærmere om nå. Dette vil en først få kjennskap
til når reguleringen har virket en tid, og i tilfelle det
blir nødvendig, bør yngel eller settefisk bli satt ut. I
den nye innsjøen ved Stormyra bør det settes ut
yngel.»
I reguleringsbestemmelsen av 8. juli 1954 er det
tatt inn to punkter som omhandler tiltak i forbindelse med fisk og fiske. Jeg siterer punktene 9 og
10.
Pkt. 9: «Til opprettholdelse av fiskebestanden i
vassdraget plikter Røssåga kraftverk årlig å sette ut
yngel og/eller settefisk av laks, aure, røye eller
andre fiskesorter i et antall og på steder som
Landbruksdepartementet måtte bestemme. De biologiske undersøkelser som Landbruksdepartementet finner nødvendige for å fastslå behovet av

settefisk m.v. samt for å kontrollere resultatene
bekostes av Røssåga kraftverk.
Hvis Landbruksdepartementet finner det nødvendig
plikter Røssåga kraftverk å bygge gitter foran tappeluker o.l. for å hindre at fisk følger med vannet ut
av vatna. Omkostningene med eventuelle undersøkelser i den anledning bæres av Røssåga kraftverk.»
Pkt. 10: «Røssåga kraftverk plikter etter skjønnets
nærmere bestemmelse å ryddiggjøre neddemte
arealer nedenfor de enkelte bruk, ved atkomstveger
og eventuelt for fiskeplasser.»
Verdien av fisket i Røssåga mellom Tustervatn og
Sjøfossen er ikke omtalt. En rekke uttalelser går på
verdien av røyefisket i Røsvatn og laksefisket i
Røssåga nedenfor Sjøfossen. Vi har imidlertid en
del muntlige overleveringer når det gjelder fisket
etter innlandsfisk på den nevnte elvestrekning.
Etter mye om og men ble det bestemt at det skulle
avholdes skjønn i forbindelse med reguleringen.
Dette var i de dager da Fiskeriinspektøren måtte be
om at det også ble tatt med en fiskerisakkyndig.
Dette ønsket gikk i oppfyllelse og fiskerikonsulent
Magnus Berg trådte inn i skjønnet.
For å kunne belyse de fleste sider vedrørende
utviklingen av fiskebestandene og fisket i Stormyrbassenget, har jeg måttet søke hjelp hos utmarks-
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fullmektig Per J. Hansgård og jakt- og fisketekniker
Åge Mastervik , begge Nord-Helgeland Skogforvaltning . De har gitt meg svært nyttige opplysninger.
Stormyrbassenget og de tilgrensende landområder
er med få unntak statsgrunn . Fiskerettighetene
tilhører Staten .
Produksjonsgrunnlaget
Ved dannelsen av sjøen ble det demt ned 3000 da
myrområder og 2000 da med skog og noe dyrket
mark . Totalt har sjøen et areal på 7 km 2 ved full
oppdemming.
Vannet ligger på et større morenelag. Bunnen er
dekket med tjukk lag myrjord og organiske sedimenter . Det er sannsynlig at store deler av de
neddemte myrområdene var starrmyr (mattemyr)
som er ansett for å være et godt biologisk produksjonsgrunnlag. De vestre delene av sjøen er påvirket av kalkfjell.
Produksjonsmessig er det meget gunstige dyp i
sjøen . Det meste av arealet har dyp på 5 - 6 m .
Enkelte områder i det tldligere elveløpet har dyp på
10 til 14 m . Som fig . 2 viser hadde elva tidligere
flere store loner .
Siktdybden var i 1970 7 m , i 1975 9,5 m og i
1984 12 m . Dette gir oss en pekepinn på utvaskin-

gen av humusstoffer . Samtidig forteller det oss at
produksjonsmulighetene i dette tidsrommet har
vært maksimale .
Stormyrbassenget har ikke det typiske dystrofe
preg som dominerer i såkalte myrsjøer. Fargen har
stort sett vært gullig/ grønn, noe som betegner en
svakt humuspåvirket sjø.
Kalsiuminnholdet i sjøen var tidligere høyt . Dette
har avtatt, og var i juli 1984 på et nivå med det vi
betrakter som normalt i en oligotrof (næringsfattig)
innsjø.
Surhetsgraden (pH-verdien) i vatnet har gjennom
årene variert mellom 6 , 8 og 7 , 2. Noe av varias janen kan skyldes forskjellig målemetodikk.

Fiskebestandene
Det foreligger praktisk talt ikke skriftlige dokumentert informasjon om fiskebestanden og hvorledes
fisket ble drevet før reguleringen . Etter reguleringen
er det gjennomført tre større fiskeundersøkelser i
Stormyrbassenget . Disse ble pålagt NVE og gjennomført i 1970, 1975 og 1984. Materialet frå
1984 er ikke ferdigbehandlet. Ut over dette er det
år om annet foretatt kontrollfiske .
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Røye
Hemnes og Hattfjelldal kommuner er et av de
karakteristiske «røyeområdene» i Nordland. Det er
mange vatn med gode bestander av røye, og røya
blir høyt verdsatt blant sportsfiskerne.
På den strekningen Stormyrbassenget dekker i dag,
gikk Røssåga i store slynger og dannet større loner.
Det var imidlertid også noe striere partier opp mot
Forsmoen. Dette var viktige gyteplasser for røya,
som kunne oppnå en størrelse på 2-3 kg. Det
foregikk også gyting i de større lonene.
Resultatene fra fiskeundersøkelsene viser at det er
to røyebestander i Stormyrbassenget. Dette vises
spesielt tydelig i 1984-materialet. Dette er i samsvar med det som ble påvist i vår etterundersøkelse
i Røsvatn i 1981 . De to bestandene ble der kalt
«normalrøye» og «dvergrøye». I Stormyrbassenget
er forskjellen mellom de to bestandene langt klarere
enn i Røsvatn. I Røsvatn blir «dvergrøya» (hunnfisken) gytemoden ved 13- 14 cm lengde, mens
«normalrøye» (hunnfisken) blir gytemoden fra ca.
20 cm. I Stormyrbassenget er forholdet at hunnfiske i den ene bestanden blir gytemoden fra
15-20 cm lengde, mens hunnfisken i «storrøyebestandern> blir gytemoden fra 35-40 cm lengde.

Etter reguleringen fikk en den vanlige demningseffekten på fisken. Det ser ut til at denne har holdt
seg helt ut til begynnelsen av 70-årene, noe som er
høyst unormalt. Dette kan bl.a. skyldes det gode
produksjonsgrunnlaget. Kvaliteten på fisken holdt
seg godt til 1975. I 1970 og spesielt i 1974 ble
det påvist røye av god til meget god kvalitet. I
1975 ble resultatet at mye av fisken hadde en
kvalitet som må betegnes som mager. Dette kan
selvfølgelig skyldes spesielle forhold som f.eks.
gjennomspyling av bassenget, nedtapping o.l., noe
som kan ha ført til dårligere næringsforhold.
Fangst pr. innsats var stort sett den samme i
1970, 1974 og 1975. Gjennomsnittsstørrelsen
gikk noe ned fra 1970 til 1975.
I slutten av 70-årene ble det gjennomført kontroller
på bestandene. Disse viste at røyas kvalitet ble
dårligere, bortsett fra noen få større individer, og at
fangst pr. innsats gikk opp. Dette førte til at det ble
tatt initiativ til å gjennomføre en etterundersøkelse
i 1984. Materialet er som nevnt ikke ferdigbearbeidet, men viser klart at smårøyebestanden har en
størrelse og kvalitet som i 1975. Storrøyebestanden har en meget god kvalitet, men det er svært få
individer. Totalt sett er fangst pr. innsats gått
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katastrofalt ned. Dette bekreftes også av sportsfiskere i sjøen.
Det kan være mange årsaker til denne utviklingen.
Næringsdyrproduksjonen i sjøen kan generelt sett
være redusert, det kan ha vært for hard beskatning
på gytefisken, «spylingen» fra Tustervatnet kan ha
redusert næringsdyrmengden. Den økte vanngjennomstrømmingen kan også ha ført til utspylinger av
rogn i de viktige gyteområdene nedenfor utløpet av
tunnelen (Forsmoen). Det kan også ha vært en for
hard beskatning generelt. Som tidligere omtalt har
det i løpet av årene bygd seg opp bestander av bl.a.
fisk een der, fiskemåker, hettemåker, terner og hegrer. Disse artene vet vi kan ta store mengder fisk.
Vi har imidlertid ingen sikre data som kan peke på
en eller flere årsaker.

Ørret
Ørretbestanden i Stormyrbassenget har hele tiden
vært liten og har ikke hatt noen verdi for sportsfiskerne før de 2-3 siste årene.
Regulanten har aldri fått pålegg om å sette ut fisk
i Stormyrbassenget. Det ble imidlertid satt ut noe
ensomrig settefisk av ørret i 1978 eller 1979
(overskuddsfisk fra NVEs anlegg på Bjerka).

Som nybakt fiskerikonsulent fikk jeg våren 1980
praktisk talt servert 20 000 settefisk av Tunhovdørret i fanget. Årsaken var at NVEs settefiskanlegg
i Mofjellet skulle stanse turbinene og dermed tørrlegge anlegget. I samarbeid med Nord-Helgeland
Skogforvaltning ble det «over natten» bestemt at
halvparten av denne fisken skulle settes ut i Stormyrbassenget. Begrunnelsen for dette var at dette
var en av de få sjøene som var isfrie (rundt 20.
mai). det var under kontrollfiske påvist økt bestand
av småfisk med dårlig kvalitet, den lå langs veg, og
vi skulle prøve å redde fisk til en verdi av
150 000-200 000 kroner. Det ble satt ut
10 061 stk. Tunhovdørret i størrelsesgruppen
10-16 cm. 5013 stk. ble fettfinneklippet og 636
stk. ble lengdemålt.
I 1983 ble det satt ut 9000 ensomrig ørret av
Bjornesstammen, mens det i 1984 ble satt ut
1450 ensomrig ørret. Det kan se ut som at økningen i ørretbestanden de to siste år er et resultat av
bl.a. utsettingen i 1983.

Fisket
Før reguleringen blir fisket etter innlandsfisk (røye,
ørret) i Røssåga betegnet som et eldorado for
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stangfiskere. Dette gjaldt også neddemmingsområdene og da spesielt de øvre områdene mot Forsmoen. Det var vanlig å få røye på 3-4 hekto, men
det var heller ikke sjelden å få røye på 1-2 kg. Det
var røye som dominerte. Ørretbestanden var liten.
På grunn av bl.a. demningseffekten fikk sjøen etter
reguleringen en unormalt høg produksjon. En produksjon som sannsynligvis holdt seg til begynnelsen av 70-årene. Fisketrykket ble også deretter.
Det ble tatt opp svært mye og fin røye. De
dominerende redskapstyper var og er oter, dorg og
garn. Utøvelsen av garnfisket byr imidlertid på en
del problemer på grunn av kvist og uren bunn. Det
er først og fremst røye som tas på garn. Fiskerne
sier at ørreten· sjelden går i garna. Dette gjelder
også etter utsettingen i 1980.
Fiskernes inntrykk gjenspeiler stort sett de resultatene undersøkelsene har vist. De siste 2 år er det
tatt flere storørreter, enkelte på over 3 kg. Vårt
forsøk på å få inn prøver fra finneklippet ørret har
foreløpig slått feil. Det er imidlertid grunn til å tro at
utsettingene har gitt resultater. Det har vært påtagende mindre fangst av «storrøye». En fredning av
gyteområdene er nylig satt i verk. Tiden vil vise om
dette kan medvirke til å øke bestandene igjen.
Generelt sett er røyefisket gått sterkt tilbake. Inn-

trykket er ellers at det er en økende fangst av ørret
på oter og dorg.

Sluttbemerkninger
Det er svært vanskelig å sette opp en fast driftsplan
for en kunstig innsjø som Stormyrbassenget. Etter
at vårt materiale fra 1984 er ferdigbehandlet vil det
lages en rapport. Ut i fra denne vil det settes opp
et program for den framtidige oppfølgingen på
fiskesiden. Det er mange parametre som påvirker
fiskebestandene, og flere av disse er sterkt varierende. Dette betinger et fast kontrollprogram, slik
at en kan følge med i svingningene og sette inn
tiltak i de rette tidsperioder.
Nedenfor har jeg listet opp de viktigste parametrene:
-Stor gjennomstrømming (spyling) i år med mye
nedbør.
Utspyling av rogn og næringsdyr.
- Tilførsel av fisk fra Tustervatn.
- Nedtapping av bassenget med flere års mellomrom. Reduksjon i næringsdyrsmengder og fiskemengde.
- Begrensete gyteområder. Hard beskatning på
gytefisk.
-Produksjon av fisk/generelt beskatningstrykk.
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Mellom Røsvatn og havet er vannfallet utnyttet i to
kraftverk, Øvre og Nedre Røssåga. Mellom disse to
kraftverkene ble det laget et kunstig basseng (Stormyrbassenget) ved at ca. 5000 da myr og skogsmark ble satt under vann. Stormyrbassenget fungerer som inntaksmagasin for Nedre Røssåga kraftverk. Den tillatte reguleringshøyden er 6 m, men
ved å tilpasse vannforbruket i de to kraftverkene
best mulig prøver ledelsen for kraftverket å holde
vannstanden ca. 0,5 m under høyeste tillatte vannstand (HRV) og så stabil som mulig særlig i fuglenes hekketid, for å ta vare på det rike fuglelivet.
I alt er det registrert 11 5 fuglearter knyttet til
Stormyrbassenget hvorav ca. halvparten er hekkende. Flere sjeldne arter finnes her bl.a. dverggås.
Av stor betydning for fuglene er de mange flytetorvene som selv i dag 30 år etter oppdemningen
flyter rundt i bassenget. Disse representerer en
ulempe for kraftverket, men tjener som spillplasser,
reirplasser og uforstyrrede raste- og hekkeplasser
for fuglene. De gode næringsforholdene sammen
med den stabile vannstanden er også med på å
gjøre Stormyrbassenget til en av de fineste våtmarkslokaliteter i Nordland.
Publikasjonen forteller også om fiskebestandene i
bassenget. Fra 1970 er det utført tre fiskeundersø-

keiser og disse har vist at det forekommer to
røyebestander, en «normalrøye» og en «dvergrøye».
Selv om det foreligger lite informasjon om fiskebestandene før reguleringen, er det kjent at området
var et eldorado for stangfiskere hvor en kunne få
røye på 1 - 2 kg. Etter reguleringen fikk en den
vanlige demningseffekten med gode forhold for
fiske. Fisken vokste godt og røya var av god
kvalitet. Dette holdt seg helt til begynnelsen av
70-årene. «Dvergrøyebestanden» har fortsatt en
størrelse og kvalitet som i 70-årene. Normalrøyebestanden har god kvalitet, men bestanden er
svært liten.
Ved siden av røyebestanden er det drevet fram en
bestand av tildels stor ørret. I 1984 og 1985 er det
tatt ørret på over 3 kg.
Det er kjent at flere av andeartene kan ta store
mengder fisk, men hvilken innvirkning de har på
fiskebestanden er ikke kjent.
Området er i dag et attraktivt område for ulike
friluftsaktiviteter.
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Between Lake Røsvatn and the ocean, the natural
topographical fall of the water is used for two
power stations, Øvre and Nedre Røssåga (Upper
and Lower Røssåga). Between these two power
stations an artificial basin (the Stormyr Basin) was
made by submerging approximately 5000 dekares
of wetlands and forests. The Stormyr Basin serves
as the intake reservoir for the Nedre Røssåga
power station. The tap water level is 6 metres, but
by optimal adjustment of the water consumption of
the two power stations, the management of the
stations tries to keep the water leve I about 0, 5 m
under the tap water level. They also strive to keep
the water level as stable as possible, particularly
during the birds' nesting season, in order to protect
the rich birdlife found in the area.
Altogheter 11 5 species of birds have been recorded around the Stormyr Basin, and approximately
ane-half of these species have nested there. Several rather uncommon species, such as the lesser
white-fronted goose, are found here. The mat of
floating bog still floating around here, 30 years
after submersion of the area, is very important for
the birds. The floating bog is rather inconvenient for
the power stations, but the chunks serve as mating
areas, nesting and brooding places and undisturbed

resting places for the birds. A good food supply as
well as the stable water level also help to make the
Stormyr Basin ane of the finest wetland locations in
Nordland County.
This publication also reports on the fish stocks in
the basin.
Since 1970 there have been three investigations
made on the fish here. They have shown that there
are two char stocks, ane «normal char» and ane
«dwarf char». Although there is not much information available about the char populations prior to
regulation, it is well-known that the area was an
eldorado for angling, and that it was quite possible
to catch char weighing between ane and two kg.
After regulation the usual damming effect occurred,
resulting in very good conditions for fish. The fish
stocks grew and the char was of high quality. This
remained the case until the beginning of the
1970's. The «dwarf char» stock continues to have
the size and quality of the 1970's. The normal char
stock is of good quality, but the population is very
small.
It is a known fact that several species of ducks
catch large amounts of fish, but it is not known
what effect they have on the fish populations.
Today the area is very attractive for a variety of
outdoor recreational activities.
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ILLUSTRASJONER

Rødstilken har funnet seg en passende flytetorv til hvilested .
The redshank has found a nice chunk of bog to rest on.
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Fuglelivet i Stormyrbassenget er vel verdt et studium . Krokselmoen i bakgrunnen.
The birdlife at the Stormyr Basin is well worrh studying. Krakse/moen in the background.
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Fra anleggsvirksomheten ved Forsmoen mai 1959.

The construction site at Forsmoen, May 1959.

Fra samme sted sommeren 1985.
The same place, summer 1985.
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Utsikt over Stormyrbassenget . Flatmoen t.v., Fjellaventil høyre .
View over Stormyr Basin. Flatmoen to the lefl, Fjel/aven to the right.

Krokselmoen , dyrket mark går helt ned til vannkanten flere steder.
Krakse/moen, cultivated fie/ds stretch clear to the edge of the water in several places.
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Nord for Flatmoen er Storskogaven utvidet og danner en lagune innenfor sumpene .
Storskagaven broadens out north of Flatmoen and forms a /agoon surrounded by bogs.

Smalaven er blitt bred . og byr på rik sumpvegetasjon. Faktisk fyller den hele Nordtjønndalen .
Smalaven is now wide and rich in marshland vegetation. In faer it fills the entire Nordtjønndalen Valley.
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Fine starrpartier med både mat og ly for fugl .

Flytemyr er ideelle hvile- og hekkeplasser for fugl.
Floating bog provides an ideal resting and nesting place for birds.

--

43

44

Om våren gir småtjernene og flytemyrene fuglene mulighet for mat og hvile før de trekker videre.

In the spring the small ponds and floating bog give birds a good opportunity to feed and res t befare continuing their migratory journeys.

Lensa ovenfor Fallforsdammen hindrer flytemyr i å tette igjen avløpet. Herfra blir torvene buksert ut i bassenget igjen .
The filter device above the Fafffors Dam prevents the floating bog from cfogging the out/et. From here the chunks of bog are towed back out into the basin.
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Bukkeblad liker å stå med bena i vann .
Marsh trefoil likes to keep its feet in the w ater.

Her og der i sumpene lyser det av soleihov .

Myrklegg med sin røde farge markerer seg
på myrene .

Red rattle stands out above the marshes.
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Grunne små tjern i myrene omkring, øker områdets verdi for fuglelivet . Her Lomtjønna.
Small shallow ponds in the wetland areas increase the importance of the area for birdlife. Lomtjønna Pond.

Toppand- hunnen svømmer til og fra redet i ly av flytemyrene .
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Fra hettemåkekolonien .

Hettemåkene tar gjerne i mot et lite tilskudd i kosten .
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De sjeldne dverggjessene beiter sammen med sauene på jordene nær vannkanten .
Two uncommon lesser white-fronted geese graze together with sheep on the fields near the water.

Ternene øker i antall , og nytter flytetorvene som hvileplasser.
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Flytemyrene er åsted for brushaneleik .
Her en enslig hann med hvit krage .
Floating bog provides the setting for the
mating dance of the ruff. Here, a single
male with a white co/lar.

Når brushanene riktig kommer i harnisk,
kan selv kamera- øyet få problemer med
å oppfatte hva som skjer!
When the ruff male really gets his blood
up, even the camera has trouble follo wing along!
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Canadagjess er utsatt , men har funnet
seg tilrette . Her i flukt over bassenget .
Canada geese have been introduced into
the area and have adjusted well to their
new home. Her in flight over the basin.

Ideell hekkeplass for canadagåsa .
An ideal nesting p/ace for the Canada
goose.

Perlemorsommerfuglen holder til på vegetasjonen i strandkanten .
Butterflies (fritillaries) thrive in the vegetation along the shore.

Vann- nymfene er vanlige insekter , som
sammen med øyenstikkere og døgnfluer
tjener som m at for både fugl og fisk.
Damsel flies are common insects, and
along with dragonflies and m ayf/ies, thev
provide food for birds and fish .

Blant fjorårsgammel starrvegetasjon i
vannkanten legger frosken sine egg i
slutten av mai.
At the end of May frogs lay their eggs
along the shore in the sedge from the
previous year.

Den vakre lille svømmesnipa pusler stillfaren! omkring på grunnene.
The beautiful little red-necked phalarope
plays quietly in the shallows.

Hvilende ender nyter de siste solstråler
en vårk veid.
Oucks at rest enjoy the last rays of
sunshine on a spring evening.

Bergand-par .
A pair of scaups.

målommen holder seg på litt dypere
ann. men starrskogen bør ikke være
ngt unna.
he red-throated diver keeps to deeper
ater, but likes to have a stand of sedge
lose.

Også brunnakken er vanlig i Stormyrbassenget.
Wigeons are also common in the Stormyr Basin.
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Stokkand- hunn med unger .

«De tre små gratier» -

fiskemåkeunger .
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Kvin anda er en morsom liten andefugl
som gjerne tar i bruk holker .

The goldeneye is a funny little duck that
is fond of using nesting boxes.

Sangsvanene har «i manns minne» rastet
i Fjellaven både vår og høst .
For as lang as anyone can remember
whooper cranes have stopped to rest in
Fjel/aven both spring and autumn.
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Vipa er blitt svært vanlig også i Stormyrbassenget .

Storspoven hører til på de åpne stedene , særlig dyrkede jorder .
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Det kan være trangt om plassen på en attraktiv hvileplass.

I blandingsskogen rundt bassenget hekker den morsomme perleugla - en musejeger av rang.
The Tengma/m "s owl. a first-c/ass
mouse-hunter, nests in the mixed forest
around the Basin.

Hornugleungen ser noe søvnig ut der den
lar blikket gløde mot fotografen .
The young long-eared owl looks a bit
tired as he fixes his gaze on the
photographer.

I den gl isne fjellskogen er haukugla
meget vanlig i gode smågnagerår .

The hawk owl is a common sighr over
the sparse mountain forest in good
rodent years .

Amatørornitologer fra Rana ornitologiske
forening har vært sterkt engasjert med
fugleregistreringer i Stormyrbassenget.

Amateur omithologists from the Rana
Omitho/ogica/ Society have been very
active in keeping records of the birdlife in
rhe Stormyr Basin.

olmer . starrbelter og lune viker skaper
ariasjon og skjønnhet i landskapet.
o/ms, beits of sedge and she/tered
·nlets create variation and beauty in the
andscape.

På slike småøyer kan det være tett med
reir, så her må man trå varlig, om man i
det hele tatt skal gå på land.
These little is/ands can be full of nests,
sa it pays to tread carefully, if you go
ashore at all.
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Kanopadling er fin avkobling.

Solbad ved Stormyrbassenget.

Sunbathing by the Stormyr Basin.
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Røye av god kvalitet , Stormyrbassenget 1975 .

Røye og ørret , Stormyrbassenget 1975. De store er best , men du verden så godt de små smakte.

Char and traut, Stormyr Basin 19 75. The big anes are best, but the little anes rasred delicious!
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I det produktive vannet blir det mye fisk .
men langtfra alle når denne størrelsen.

There are many fish in this productive
lake, but not many of them reach this
size.

Et herlig måltid venter.

A grand meal awaits.
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Neddemmingen av store myrarealer har ført til at bassenget har en
mengde små øyer av flytetorv.

The submersion of vast marshlands has led to a number of small is/ands
of f/oating bog in the basin.

88
TIDLIGERE UTGITT I SAMME SERIEN
Earlier publications in the same series:

Nr.

1.

Liv i regulerte vassdrag
Lite in Regulated Watercourses
Kåre Elgmork

Nr.

2.

Sprengstein, tipp og landskap
Excavated Rock Tips and the Landscape
Knut Ove Hillestad

Nr.

3.

Sysendammen og landskapet
Sysen Dam and the Landscape
Knut Ove Hillestad

Nr.

4.

Terskler, vassdrag og landskap
Weirs, Watercourses and the Landscape
Knut Ove Hillestad

Nr.

5.

Morenetaket i Umskar
The Morain Ouarry at Umskar
Knut Ove Hillestad

Nr.

6.

Vilt og kraftutbygging
Wildlife and Power Development
Odd Kjos-Hanssen

Nr.

7.

Fisk og vassdragsreguleringer
Fish and Watercourse Regulation
Tor B. Gunnerød

Nr.

8.

Kraft, ledning og landskap
Power. Lines and the Landscape
Knut Ove Hillestad

Nr.

9.

Åna-Sira gjennom 100 år
Åna-Sira During a Houndred Years
Knut Ove Hillestad

Nr. 10. Liv i regulerte elver, Terskelprosjektet
Lite in regulated streams, The weir project
Pål Mellquist.

