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Tf.i e;runnrw kliirJ.3.tislrn og topografiske forhole:. er 2vrenninrs-

eienom o byniner hr derfor vrt

problem mane steder i ' orge.

00'> er forts f:.,t t et

Imidlertid er tet i en rekke elver foretatt knliserinrs-

rbeider o byd flomvern for bøte; disse rableene.

is se P.rbeic.ene er p l::;n 1:sf.;tor, utført r'1ec 6en m'. ls ettinr

f t vr·nnetrr.1.ske f. t r,mlip sk 1 renne unn1. de ut s r:,_t te 01:c1r:c ene,

slik at bvgrin ev et roderat

liPpende arecler mot flom.

floverk sikrer fe 1  •
OT''L{I'lDf;-

,-BneliserinPs-og forbypnine8rbeidenes biol07iske virkniner

er et f::::oY-rtr·}"e hvor·c3et foreliF2.er sv,.:rt f{: undersølrnlser.

· t1et for v,3rt rbeicii eie øvre celer· 8V Jern.::_vr ·", foretf1

en inventerinv rrnd hovedvekt n·;;; fisk av o".11rtd et,samt ut-

;1røveort vurdere ulike irmsG:11linp:sr1etodi1:::zer for fisk. , vis

prosjetet viereføres, tns fet sitten rjennomføre et i

to faser. I farste fsse vil Cet boli lgt veirt nf repistrering

PV eksisterende forhol0, og vurcerinp av hvilke faktorer som

er de begrensende for fisk i kanalen. Konklusjonene fra første

fase vil s danne utgangspunkt for enkle biotopforbedrende

tiltak. Disse vil så følges av en ny registrering ( fase? )

for å se hvilke endringer som har funnet sted.

?vre Rena ble valgt fordi det.der har foregått kanaliserings-

2.rbeider fra 1959 og frem til i dag. Lokaliteter.. byr derfor

p kanalavsnitt av ulik alder og utførelse, noe som d&nner et

velenet utgenrsunkt for en undersokelse av cenne typen. .·et

nelisercingen, let fines he?er ingen urrte nartier av en
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2. BESKRIVELSE AV UNDERS@KELSESOMRADET OG STASJONENE

2.1. Naturgitte forhold

Rena ligger i Rendal og Arnot kommuner i Hedemarkfylke.

Elva starter der Unsetåa og Tysla loper sammen ca.5 km

nord for vre Hendal, og bærer navnet Rena ned til

samløpet med Glåma ved Rena tettsted. Nord for Stor-
sjøen kalles elva øvre Rena, mens de sørlige deler kalles

hedre Rena. Vårt undersøkelsesområde strakk seg fra
Renas begynnelse og ned til Lomnessjøen (FIG.1)

Totalt er dette en strekning på ca.17 km. Området dekkes

av kartblad 1918 I (Rendalen} og 1918 IV (Hanestad) i

e 741-serien.

Storparten av berggrunnen i omkringliggende områder er
av sedimenter opprinnelse og tilhorer det sorastnorske

sparagmittområdet. Fra Storsjøen og nordover er
sparagmitten tynnbenket, finkornig og sterkt forskjøvet

(Kvitvolasparagmitt). Ved Sandbekken i Øvre Rendal går

denne over i en mørk kvartsittisk sparagmitt, som
innimellom er svært massiv (Brottumsparagmitt). Ved

Kaukkampen avgrenses denne av en diffus· og opplnust

grense mot et parti med kalkkonglomerat og skifer,

s&kalt Bjor&nesskifer. Denne går etter hvert over i en
lys grå kvartsittisk sandstein (Vemdalssandstein), som

fra-Elvål og nordover blir noe mørkere. Etterhvert går
fjellet over til en mer rødlig Og grovkornig

sparagmitt (HLTEDAL 1960). Sparagmitten inneholder
mest kvarts og feltspat. Den avgir derfor relativt

lite plantenæringsstoffer.

Under siste istid avsatte en bredemt sjo tykke løsmasse-

lag i Rendalen. Siltig sand er derfor den dominerende
massetype under matjordlaget i dalbunnen. I dalsidene
ligger vesentlig kvabb (finkornet jordert) med_et lag
ablasjonsmorene (avsmeltingsmorene) på toppen. Også

denne inneholder silt. stamyra best&r av et 5-8 m tylct,
lite formoldet mosetorvlag, en del oppblandet med

sand og silt.
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Rendalen har et typisk innlandsklima med gjennomsnittlig

årlig nedbørsmengde på vel 400 mm, og en årsmiddel-

temperatur på 2,4•c(perioden 1901-30).Januar har en
middeltemperatur på - 8,90, mens august har 13,4•c.

De kjemiske forholdene i nedre deler av øvre Rena er blitt

betydelig endret etter at Rendalen kraftstasjon kom i

drift i 1971,med overføring av næringsrikt vann fra
Glåma. Forurensningstilførsler fra øvre Rendal påvirker
også vannkvaliteten i vassdraget. Konduktiviteten ble av

HIVA målt til 30 µS/cm (20°C) ovenfor utløpet fra

kraftstasjonen, mot ca 50 S/cm nedenfor utløpet. Surheten

ble oppstrøms utløpet fra kraftverket i 1980m4lt til
pH 6,9. (LINGSTE &: HOLTAN 1981).

Av alger har gulalgen lydrurus vanligvis en masseforekomst

i elva om våren. Senere på året dominerer grønnalger og

blågrønnalger. Langs deler av elva ovenfor Storsjøen,

er den høyere vegetasjonen nesten fullstendig fjernet

på grunn av kanaliseringsarbeider. Nyetablering ser ut til

å skje i sakte tempo. Rester av det gamle elveløpet

(loner) gjennomgår en hurtig tilgroing. Dominerende arter
er elvesnelle (E uisetum fluviatile, flaskestarr (Carex

rostrate_) og nordlands starr (C. a uatilis). Av undervanns-

vegetas jon er tusenblad (M rio h llwn alt rn ,
kransalger (Uitella spp.), tjønnaksarter (Potamo enton spp.)
og enkelte indikatorarter for eutrofe forhold de viktigste
(LINGSTN % HOLTAN op.cit.).

Følgende fiskearter ble registrert i vassdraget:

irret Salmo trutta). ort (Ruti u t )

Harr (Th allus th allus) rekyt (Phoxinus hoxinus)

Sik (Coregonus spp.) Steinulke (Cottus oecilo us)

Gjedde (Esox lucius) Lake (Lota lota)

Abbor (erca fluviat l's)
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Rendalen har et typisk innlandsklima med gjennomsnittlig

årlig nedbørsmengde på vel 400 mm, og en årsmiddel-

temperatur p4 2,40 (perioden 1901-50). Januar her en

middeltemperatur på - 8,90, mens august har 13,4•c.

De kjemiske forholdene i nedre deler av øvre Rena er blitt

betydelig endret etter at Rendalen kraftstasjon kom i

drift i 1971, med overføring av næringsrikt vann fra

Glåma. Forurensningstilførsler fra øvre Rendal påvirker

også vannkvaliteten i vassdraget. Konduktiviteten ble av

NIVA målt til 30 µS/cm (20°C) ovenfor utløpet fra

kraftstasjonen, mot ca 50 1S/cm nedenfor utløpet. Surheten

ble oppstrøms utløpet fra kraftverket i 1980 m4lt til

pH 6,9- (LINGSTN &: HOLTAN 1981).

: ... v alger har gulalgen Hydrurus vanligvis en masseforekomst

i elva om våren. Senere på året dominerer grønnalger og

blågrønnalger. Langs deler av elva ovenfor Storsjøen,

er den høyere vegetasjonen nesten fullstendig fjernet

på grunn av kanaliseringsarbeider. Nyetabl.ering ser ut til

å skje i sakte tempo. Rester av det gamle elveløpet

(loner) gjennomgår en hurtig tilgroing. Dominerende arter

er elvesnelle (E uisetum fluviatile , fleskestarr (Carex

rostrat2_) og nordlands starr (C. a uatilis). Av undervanns-

vegetasjon er tusenblad (M rio h llum alt rn s

kransalger (Uitella spp.), tjønnaksarter (Potamo enton spp.)

og enkelte indikatorarter for eutrofe forhold de viktigste
(LINGSTEN & HOLTAN op.cit.).

Følgende fiskearter ble registrert i vassdraget:

rret Salmo trutt e). ort (Ruti u t )

Harr (Th allus th

Sik (Coregonus spp.)

Gjedde (Esox lucius)

allus) rekyt (Phoxinus

Steinulke (Cottus

Lake (Lota lota)

hoxinus)

oecilo us)

Abbor (Ferca fluviat l's)
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2. 2.  : unliserings-og forbygningsarbeider

De viktigste inngrepene som er utført i nedre deler av
Unsetåa og øvre deler av Eena er vist i TABELL 1 og FIG. 2.

BELL 1.

Oversikt over utførte kanaliserings-og forbygningsarbeider

i nedre deler av Unsetåa og øvre deler av Rena.

'r Arbeide Utført av

Unsetåa

1955-57 0pprensking av den nederste kilo-
meteren ned til Rena elv

1957-59 Opprensking og forbygning av de
nederste 2,2 kilometer

ilena

1950-40

1948-55

1959-60

1967-69

1969-72

Gjennorstikk ved Ivarsevja
Yanalisering av Hornsetstrømrnen

l'.analiseringog forbygning i 300 m

lengde nedover fra Unsetåa
Kanalisering fra kraftstusjonsutløp

til Iorress joen

ianuliseringo forbygning i Rena ned-
over fra Unset1u til 800 m nedenfor

iiaugsetbru. Dette er en fortsettelse

av arbeidene fr 1959-60. Til

sammen 2, 5 km

1978-79 Jordbrukskanalen som drenerer sta-

Glomma felles-

fløtningsfor.

NVE

NVE
NVE

NVE

/L Opp-

landskraft

NVE

myra rneu bersettjørna, Eilskifttjørna

og Signetjørna

1977-82 .i:analisering og forbygnin.g fra500 m

oppstroms stagrenda bru og ned til

utløpsk1:.nalen fra Rendalen kraftstasjonNVE

NVE

(R! HEIM 1973, A. Svensberget NVE-

Forbygningsavdelingen, pers. medd.)
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2.3. Stasjonsbeskrivelse

stasjon 1 - 4n1eggs#r 1962-7?

Flomverket består av stein og blokker fra 10 - 7 cm. Vegeta-

sjonen på flomverket er dominert av selje ( Salix spp.), vier

( Salix spp. ), vanlig bjørk ( Betula ube ) og gråor

( /1.lnus incana) med en høyde på? til3,5 m. Denne busk- og

trevegetasjonen står langs toppen av flomverket og litt ned-

over kanten og betyr lite for elva. Vegetasjonen er høyre pg

tettere på vestbredden enn på østbredden. På begge sider av

kanalen er det jorabruksarealer med eng. Ca. 150 m nord for

stasjonen har Uordre Haukåa sitt utløp i Rena ( ostbredd ).

hedenfor stasjonen ( 30 m ) er det på vestbredden utløp fra

lone som står i forbindelse med Kvernbekken.

Vannspeilet hr jevnt f11.ll hele veien med rislepartier over

store deler av stRsjonen. Langs vestbredden går det en 2-5 m

bred djupål med dybde på ca. 1 m, mens vannstanden ellers ligger

pA 50 - 7 cm. bunnen best#r av rund elvestein p& opptil 55 cm

( enkelte storre ), men det er få skjulesteder for fisken i

selve strømmen. i_;et virker som om elva. er 1 ferd med å legge

opp en grusbanke langs ostbredden.

/annhastigheten ble mQlt ved & la en isoporkloss med en p8-

festet stein drive langs hele stas joen, g ta tida som gikk

med til A tilbakelegge denne strekningen.

Vannhastir_:het1r, m fra østbreoden o.,9 m/s.

annhastigiet 5 fr vestbreduen : 1,2 m/s.

tasjonslengde:100 m.

Stoss jonsbred@e: 7 m.

/yllingsmassen i flomverket bestri.rav stein og blokker opptil

60 cm med sand o, silt imellom. Den gAr helt ned t±l bunnen i

kanalen. Vegetasjonen er 10 - 60 cm høy og vokser spredt over

hele verket. G·ei.terwns ( Cruunaenerion an ustifolium ), love-

tann ( Taraxacum spp. ) , engsoleie ( Ranunculus acris ) , stor-

syre ( Rurex thrsiflorus ) og sølvbunke ( Descham sia cae-

snitosa ) er dominerende arter.
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Det finnes også enkelte oppslag av gråor og bjørk på inntil
60 cm høyde. På begge sider av elva er det jordbruksareal med
engvekster. Ca. 40 m nedenfor stasjonen på vestsida er det

utløp fra lone gjennom to ventiler, FIG. 8.

Vannspeilet har jevt fall hele veien bortsett fra et 10 m

lant  stroparti i øvre ende  av  stasjonen. Ikke noen risle-

partier finnes på den. Vanndybden er 1 - 2 m, med de nedre
deler av stasjonen som de dypeste. Bunnen veksler mellom slam,

sand og grus med enkelte steiner og blokker.

Vannhastighet 10 m fra vestbredden ,5 m/s.

Stasjonslengde

Stasjonsbredde

100 m.

28 m.

stasion 5  - nleggsAr  1981

lomverket, som her er bygd med " dobbeltprofil ", best&r  (  som
pg stasjon 2 ) av stein og blokker opptil 60 cm med sand og

silt imellom. Verket går helt til bunnen i kanalen. Det er

ingen kantvegetasjon i selve fyllinga, men_ noe starr, kveke
( Elytrigia re ens ) og engsoleie på toppen av flomverket der

anleggsveien går. I-å begge sider av elva er det myrpreget skog

med furu ( inus s lvestris ), gran ( icea abies ) og vanlig

bjørk. Ce. 60 m nedenfor stasjonen er det utløp fra jord-

brukskanal og lone gjennom to ventiler.

Vannspeilet har jevnt fall langs hele stasjonen. Ingen risle-

partier finnes. Dybda ligger på 1,5 -  2,5 m, og bunnen består

av sand og slam.

Vannhastighet 8 m fra ostbredden : ,5 m/s.

Stasjonslengde

Stasjonsbredde

100 m.

52 m.

Siden en stor del av innsamlet fiskemateriale kommer fra nedre

lone i Søndre.Haukåa og fra utløpet av Kvarsevja, taes en kort

presentasjon av disse lokalitetene med i stasjonsbeskrivelsen.
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Nedre lone i Sondre Hauk&g

Lona strekker seg 200 m fra samløpet med Rena og opp til Søndre

Haukåa. Denne lona er nærmest delt i to ved et 50 m langt
grunnområde ( 10-20 cm ). Dybden på begge sider av dette grunne

partiet er på 1,5 - 2,5 m. Bu.nnsubstratet består av runde elve-

stein, grus, sand og slam. På østbredden er det stedvis over-

hengende vegetasjon, hovedsaklig bestående av gråor. Bekke-
vann fra Søndre Haukåa strømmer gjennom denne lona og ut i Rena.

Ved utlo Kvarsev'a

Flomverket, her som" dobbeltprofil", består av stein, blokker
sand og silt. Det er spredt kantvegetasjon langs sidene av

verket. Vannspeilet har jevnt fall, og det er ingen rislepar-

tier. Dybda ligger på 1,5 - 2 m, og bunnen består av sand og
slam med en del stein og blokker, særlig i den nederste delen.

Bredden pg kanalen er her ca. 50 m.

Generelle retnin slin'er la t til runn for lasserin en av

stasjonene.

1  : Stasjonen skal være typisk for det kanalavsnittet den
representerer.

2 Stasjonene legges slik at punktpåvirkninger som feks. utløp
av loner og bekker ikke finnes på eller umiddelbart
oppstrøms stasjonen.

Foruten stasjon 1,2 og 3 ble det vurdert å legge en stasjon
i den eldste delen av Rena-anlegget  (1959-60)  og en i øvre
deler av Hornsetstrommen. Forstnevte ble forkastet hovedsaklig

grunnet at vi fant stasjon 1 , som ligger like nedenfor, mer
interessant. Dessuten var elva her svært stri med de tekniske
problemer dette ville medføre. Stasjonen i øvre deler av
Hornsetstrømmen ble forkastet p.g.a. store vannutslipp fra

Rendalen kraftstasjon. Denne tilforselen av ca. 55ma1me-
vann pr. sekund kombinert med de gjeldende bunn- og kantfor-

hold umuliggjorde innsamling av materiale her. Dessuten kan

det stilles spørsmål om en stasjon i et så påvirket og ustabilt
system har noen verdi som sammenligningsgrunnlag for de øvrige
stasjonene i Rena-Kanal.

I FIG. 3 - 14 er oversikt over undersokelsesomrAdet gitt.
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FIG.3. Oversiktsbilder som viser øvre (øverst) og nedre (nederst) deler av undersøkelsesområdet.
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FIG .4.

Rena 200 m etter samløp Tysla/Unsetåa. Elva mean-

drerer i sand/gr us/stein innen de begrensninger

flomverket setter. Anleggsar 1959-60.

Tendensen til å meandrere sees ved lav vannføring

i hele kanalens lengde. Bildet er tatt oppstrøms,

i bakgrunnen sees Øvre Rendal. Anleggsår 1978.
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FIG.7.

St as jo n 2 , fotografert oppstrøms • An l eggs-

år 1978.

FIG. B.

Enveisventiler på vestre bredd like nedstrøms

stasjon 2.
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FIG. 9.

Utløp av Kverninga

i Rena-kanal

,ate
z
I

FIG.to.

Stasjon 3 fotografert oppstrøms. Anleggsår 1981.
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- )

FIG.I.

Jordbrukskanalen like

før utløp i det gamle

elveleiet. Fotografert

mot Signetjørna.

Anleggsår: 1978-79.

FIG.12.

Hornsetstrømmen fotografert mot Lomnessjøen fra

Hornset bru. Anleggsår: 1967-69.
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5. METODER OG MATERIALE

5.1. Innsamlingsmetodikk for fisk

For å kunne utføre undersøkelser på fisk er en avhengig av
å finne innsamlingsmetodikker for de data en er interessert

i. For fisk vil dette som oftest bety" metoder å få samlet

inn fisken levende p& ".
I det følgende drøftes en del ulike redskaper og fangstmetoder
som ble prøvd i løpet av feltarbeidet.

5.1.1. Elektrisk fiskeapparat (el-apparat)

El-apparatet som ble brukt er konstruert av ing. S. Paulsen,
Trondheim. Det ble benyttet med en utgangsspenning på 1600 V

og frekvens 80 Hz.Vanntemperaturen varierte mellom 9-10 °c.
Ledningsevnen ble ikke målt,men målinger NIVA foretok i Rena

oppstrøms kraftverkskanalen,viste i 1980 en medianverdi på

30,45 S/cm ( LINGSTEN & H0LT.'\N1981) ( medianverdi : det
mitterste tallet i en stigende tallrekke).

Selv ved den relativt lave vannføringen feltarbeidet foregikk
ved,var det stort sett umulig å bevege seg til fots i selve

kanalen. Vannstanden var bare unntaksvis under7 cm,og bunnen

var stedvis svært bløt. De øverste delene ( 1969-1972 ) av
anlegget er her et unntak.Fallet er større og vannhastigheten

hoyere.P& stasjon 1 var det derfor mulig å bevege seg over
store deler av stasjonen.Den hoye vannhastigheten kombinert
med runde,sleipe,algebegrodde steiner på bunnen medførte

imidlertid problemer for el-fisket allerede ved 40-50 cm

vannhøyde.

El-apparatet ble derfor kun brukt langs kantene av kanalen.
Til fangst av ørret- og lakeunger,steinulke og ørekyt fungerte

det upåklagelig.
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Fisk som skulle veies,måles og settes ut igjen,ble oppbevart

i perforerte plastbøtter som stod nedsenket i elva.Fisken ble

satt ut på samme side av kanalen som den ble fanget og  forsøkt

spredd jevnt langs kanalkanten. Under el-fisket ( og ellers

under feltarbeidet) ble det benyttet polarisasjonsbriller.

Beregning av bestandsstørrelsen av ørret på stasjon 1 ble

gjort ved multippel fangst/merking. Schnabelsmodifiserte

formel ble brukt (HICESH  1975).

Det viste seg dessuten at el-apparatets fangstrekkevidde i

kanalen var for kort.Ved flere anledninger ble harr og sik

lokket inn p4 1,5 - 2,0 m avstand fra anoden. Strømmen ble

satt på,men hvis fisken reagerte i det hele tatt,var det kun

med å svømme rolig sin vei.

Bruk av el-apparat fra båt ble ikke prøvd. ·.Dette hovedsaklig

fordi vi visste hvor kort fangstrekkevidde apparatet hadde,

men· også fordi en slik bruk av el-apparatet er forbundet med

relativt store telniske ( og sikkerhetsmessige) problemer •.

I tilløpsbekkene fungerte el-apparatet svært bra. For  sikre

at en fikk tak i den større fisken,ble el.apparatet her sup-

plert med et 22 m og et 26 m urn som vekselvis ble flyttet

oppover slik at el-fisket hele tida foregikk mellom garn-

sperringer.

ai mulig aktuell fangstmetode er nattel-fiske med kunstig lys

seinere på høsten ( august g september).Vannforingen vil da

muligens vere lavere,og dessuten vil en del fisk lettere  trekke

inn til kantsonene nAr nettene blir morke.

5.1.2. Garn

Til garnfisket ble det benyttet bunngarn med monofilament

tråd eller tråd av spunnet nylon. Følgende maskevidder ble

brukt :  52  (12),  45 (14), 39  (16),  35  (18), 29 (22), 26  (24),

22 (28) og 19,5 (32) mm (omfar). Denne serien er i hovedsak

identisk med Jensenserien ( J\SM 1972 ). 24  mm  (26  omfer)

bunngarn ble dessuten benyttet ved jagegarnfisket.
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Bruken av garn kan deles inn i to hovedgrupper:

1: i stillestående vann
2: i rennende vann

I stillestående va.r:m {tjern og avsnørte loner) blehele garn-
serien benyttet. Garna ble satt om kvelden og tatt opp neste

morgen (stågarn). Det hele fungerte tilfredsstillende.

I rennende vann ble garna benyttet som:

- st&garn
- drivgarn
- jagegarn
- sperregarn

st&garn

I kanalen ble garn som var satt på skrå ut fra land,førtinn
til strandsona av strømmen. Dessuten ble garna fulle av sly
(mest trådforma grønnalger ),noe som nedsatte fangsteffektiv-

iteten sterkt, FIG. •

I utløpet av bekker og loner til kanalen ble forskjellige

garnkombinasjoner brukt for A underske om det fant sted døgn-

vandringer mellom bekkene/lonene og selve kanalen. 52 mm ble

satt ytterst mot Rena,deretter 29  mm,19,5  mm og  59  mm  innerst.

En del driv (mestoverflatedriv) festet seg på garna,men

bl.a. grunnet stor garnflate i forhold til vannføringen var
dette problemet av langt mindre omfang enn i selve kanalen.

Disse garnutsettingene sperret effektivt for fisk fra og til
Rena.

Drivgarn

Som drivgarn bl et 26 mm bunngarn benyttet slik FIG.M viser.
Ved bruk av drivgarn er en avhengig av gode bunnforhold. De
fleste steder i kanalen lå det synktømmer og sprengstein

spredt på bunnen. Dette medførte stadige avbrudd i"  drivet"

når garna måtte løftes over hindringene eller rives løs. Til

sammen tre ganger ble det observerert fisk i drivgarnet,men

samtlige ganger kom denne seg unna innen vi fikk garnet til

land. De lyse nettene var dessuten et problem : Fisken sA

drivgarnet og kunne unngå det. Fisk som gikk helt til bunnen
og lot garnet passere over seg eller svømte rundt det,ble
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FIG.13.

26 mm garn etter en natt i Rena-kanal (samløp kraft-

verkskanal/Rena). "Slyet" består hovedsaklig av tråd-

formede grønnalger.

FIG.I.

Bruk av drivgarn i kanalen: Drivgarnet følger strømmen

e:iadd-fo.,..d-o.....,
c:."'-,rteJ..,°'

og fiskerene på hver side av kanalen hjelper det nedover
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observert flere ganger ( sik og harr ). Selv på lokaliteter

med mye fisk og fine bunnforhold lot ikke fisken seg fange

med drivgarn. Imidlertid vil drivgarnfiske om natta seinere
pg 8ret vere svert vanskelig p& grunn av bunnforholdene.

En opprenskning av disse for & kunne bruke drivgarn vil imidler-

tid ha som sekundærvirkning at fiskens le- og skjuleplasser

fjernes. En slik opprensket kanalstrekning vil neppe være

representativ ved eventuelle undersøkelser.

Jagegarn

Som jagegarn ble det benyttet 6 bunngarn montert i to garn-
rekker med tre garn i hver ( 55,26 og 22 mm i den ene og

29,24 og 19,5 mm i den andre ).For A f8 garn til A std i
strømmen ble de forsterket med lodd og isopor slik FIG.  IS

viser. Garna ble forsiktig satt ut, så ble fisken forsøkt
skremt ved at en rodde opp og ned mellom garna mens en

plasket med årene og slo i båtbunnen med en plankebit.

Etter en eller to "skremmerunder" ble garna tatt opp og
fisken tatt ut. Det viste seg å være lite tjent ved å
la garna stå ute lenger (fisken var skremt vekk).

Med den korte tiden garna s&ledes ble st&ende (50-40 min.)

var ikke "sly" noe problem. Denne metoden viste seg
brukbar ved stromhastigheter opp til 50 cm/s. PA stasjon 1
var den derfor ikke brukbar. Fisken ble tatt ut av garna
så raskt og skånsomt som mulig. Fanget fisk som skulle

settes ut igjen ble oppbevart i perforerte plastbøtter
(med lokk) som sto nedsenket i vannet til garna var tatt
opp og fisket på stasjonen avsluttet.

Sperregarn

I kanalen ble det på stasjon 2 brukt et 22 mm mono-

filarnentgarn med 15-20 kg kjetting sydd fast til under-

telna og 10 isoporlosser festet til overtelna. Sperringen

ble gjort i forbindelse med drivgarnfiske på stasjonen,

og var plassert i nedkant av stasjonen. Sperregarnet
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Skisse av tekniske løsninger brukt under jagegarn-

fisket i Rena-kanal



-  ?2  -

ble raskt dekket av "sly", lov osv. Det ble derfor lett
synlig, og fisken unngikk det sannsynligvis lett.

Tettingen av garnet medførte dessuten at presset på garn

og fortoyninger ble faretruende høyt.

I tilløpsbekkene ble 22 og 26 mm garn brukt som sperringer
i kombinasjon med el-fiske. Garns fanget effektivt den
større fisken som stakk av fra el-apparatet.

5.1.3. Lot

In 35 m lang o 5 m høy bunnot med maskevidde 8 mm (84

omfar) ble dradd fra vest-til østbredden av kanalen

ca, 50 m nedstroms utløp Sandbekken. Lokaliteten ble
valgt utfra gode strøm-og bunnforhold.

Nots viste seg imidlertid ubrukbar (sterk sidedrift og
"sammenklapping" av notåpningen) og videre notfiske i
kanalen ble oppgitt.

5.1.4. Sportsfiskeredskap

il innsamling av harr og ørret fra kanalen kan sports-

fiskeredskap med flue og mark være aktuelt. Spesielt  gjelder

dette for partier hvor strømmen er for stri ti1,,at jagegarn

kan benyttes. ateriale som er innsamlet ved fluefiske, kan
vanligvis ikke benyttes til næringsanalyser.

3.1.5. Konklusjon på innsamlingsmetodikk

Til innfangning av mindre fisk, feks. ørret- og lakeunger
steinulke og ørekyte som oppholder seg i kanalens kantsone,
er el-apparatet velexnet. Diet er dessuten velegnet i til-
lopsbekkene. For fangst av stor fisk i tillopsbekkene er det

en fordel å kombinere el-apparatet med finmaskede garnsper-

ringer.
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Til innsamling av den større fisken i selve kanalen er jage-

garn og sportsfiskeredskap mest aktuelle. Jagegarnviste seg
vanskelig i bruk n&r stromhastigheten oversteg ca. 0,5 m/s.

I loner og tjern fungerte bunngarn tilfredsstillende.

5.2. rovetakings- og bearbeidingsmetodikk for fisk.

All orret,harr og sik fanget pA stasjon 1,2,5 og i Kvarsevja

ble bedøvd med Sandoz MS 222 og merket ved finneklipping

( kombinasjoner av klipping av fettfinne, halefinne og buk-
finner. ) •

Fiskens lengde ble målt fra snutespiss til utkant av den

sammenfoldete halefinnen - ekstrem total lengde ( LAGLER 1978).

Fiskens vekt ble målt med en Soehnle elektronisk feltvekt
med to grams nøyaktighet.

Med grunnlag i lengde- og vektregistreringerer kondisjons-
faktoren for ørret, harr og sik utregnet. Det ble gjort bruk
av Fultons formel som uttrykker forholdet·mellom lengdel

i cm og vekt vi gram

v 100•Dette forutsetter isometrisk vekst ( RICKER 1975 ) slik som

k ( JENSEN 1977 )

en vil finne det hos fisk med uforandret kroppsform.

Fra garnfisket i lonene og fra siste fiskeperiodepA hver

stasjon og i Kvarsevja ble det til sammen tatt ut 28 ørret,

15 harr, 12 sik og 5 gjedder til alders-, vekst-, kjønnsmod-

nings- og mageinnholdanalyser.

For bestemmelse av alder og vekst hos ørret, harr og sik ble

skjell og otolitter benyttet. Skjell ble tatt mellom rygg-

finnen og fettfinnen p4 fisken ( JENSEN 1977 ), og otolitte
ble tatt ut ved hjelp av et snitt gjennom skalletaket pd den.
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Til aldersbestemmelse av gjedde ble gjellelokket brukt.

Spiserør og magesekk ble åpnet v.h.a. saks,mageinnholdet tatt

ut og fiksert pA 70 % alkohol.

Fiskens kjønn ble bestemt og kjannsstadium vurdert etter DAHL

(1917). Fisk som var i kjonnsstadium5,4 eller 5 da under-

sokelsen ble foretatt, ble klassifisert som kjønnsmodaa.

Fjonnsmodning ble ikke undersøkt hos harr da denne er en
vårgyter, og det er vanskelig ut fra gonadenes utvikling
i slutten av juni A si om den skal gyte førstkommendevår.

Hos ørret ble kjøttfargen bestemt til rød, lyserød eller hvit.

Både skjell og otolitter ble benyttet til alders- og vekst-

analyser. Otolittene ble først avlest direkte etter A ha

ligget til oppklaring i 70 alkohol ett døgn ( AASS 1972 ).
De ble sd brent, kekket og Arssonene funnet p8 bruddflatone
( CHRISTENSEN 1964 ). Lengdene etter hvert Ars avslutta vekst

ble tilbakeberegnet ved hjelp av skjell etter Lea-Dahls metode
( DAHL 1910 ). Dette forutsetter proporsjonalitet mellom

skjellets og fiskens lengdevekst. Både hos ørret, harr og sik

er otolittavlesningene brukt til A fastsettealderen.

Fiskens mageinnhold ble bestemt til slekt- eller ordensnivå

alt etter hvor tidskrevende identifiseringavar.Resultatene

fra erneringsanalysene presenteres numerisk ( antallsmessig

prosentdel de ulike neringsdyrgruppene utgjar av totalt ident-
ifiserbart mageinnhold ) og som frekvensprosent ( prosentdel
av magene som inneholder en viss naaringsgruppe, tomme mager

holdes utenfor). En nærmere presentasjon og diskusjon av

disse og andre metoder forernæringsanalyser er gitt av

HYSL  ( 1980 )

Til alle analysene ble det brukt et WILD M3 stereomikroøkop

med 6,4X, 16X, og 40X forstørrelse.
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3.5. Bunndyr

Bunndyr ble innsamlet ved sparkemetoden. Denne metoden er
omtalt av HY!'; ES ( 1961. ) og siden grundig beskrevet og vurdert
av FR03T, HUNI KERSH? ( 1971 ). Det ble sparket ett minutt
for hver prøve og benyttet en håv med kvadratisk Apning ( 25

cm sider) og maskevidde på 500 m. Bunndyrprøvene var i
denne omgang kun av orienterende art. Det ble derfo bare

tatt en prøve fra hver lokalitet. Frovene ble fiksert på
7o alkohol og bestemt til ordensnivå v.h.a. stereomikroskop.

5.4. ateriale fisk

HA oversikt over fangst med de ulike redskapstypene er satt
opp i TABELL 2  • Dette utgjorde vårt grunnlagsmateriale for
videre bearbeiding.
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TABELL 2.
Oversikt over innsamlet materiale (antall fisk fanget i
Rena, bekker, loner og tjern.

Dato Redskap
Harr Gjedd Mort s.ulk

rret Sik Abbor Crekj Lake

Stasjon 1

20-6 :n-aprrnrat

23-6 El-apparat

26-6 El-apparat

27-6 El-apparat

'27-6 Drivgarn

30-6 7luefieke

30

27

27

13 (kun fisket etter rret)

. ingen .fangst

20 opnstroms .0£ 2 neastrons stasjon

27-6 ]-annarat 33 (kun fisket etter ørret)

21-6 Drivgarn

1-6 ']-npnart

?24-6 "1-apparat

25-6 Jazegrn

22 -6 Jagegarn

1-7 Jagep,e:rn

inr:en fs.ngst

3

2

& av ostre nslbre:g orpstras utlop Kverninga

? 5 m av østre_kfillalbreu,.J oopstrøms ut løp iverninga

7

2

3

48

89

77

32 62

'8
'

50 62

9

24-6 l-apparet 10

2 m av ostre ka1r.lbreri.d op£!_trøms utlø•; :)nndbekl{en

? 4-6 El-apparat 19

5 m av ostre kanalbrecG _neastrams utlp_Sandbekken

24-6 5]-apnar9t

?2-6

24-6

2-7

Drivgarn

Jagegarn

Jagegarn

Stasjon 3

22-6 El-apparat

22-6 Drivgarn

25-6 El-apparat

26-6 Jagegarn

29-6 Jagegarn

1-7 Jagegarn

2-7 Jagegarn

Samlii Rena - kraftverkskanal

0-6 Pull garnserie

14

ingen fangst

5

2

22 6

ingen fangst

fisket avbrutt pga svikt i el-apparatet

ingen fangst

ingen fangst

7 29
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TABELL l.. . (forts. )

Dato Redskao
Harr Gjedd rort s.ulk

,:rret Sik bbor r'rekj Lake

!·'.ordre :'auk!\!:l. - fro ut lør, 2g 400 rn innover

26-6 El-apparat 37 5

27/28-6 27-26-59 mr garn i ut løpet

Ytre lone i sonre_ '+««
19r'C:-6 ·'ull ,-·firnserj E:

?7 /28-6 2 -j5-5? !fl.'TI ;<'.nm i ut løpet

1/2-7 29-19,5-26-5? nun zrn i utlapet

23-6 ·-n-apparo.t

23-6 El-apparat

1_one vest for luuw len vec '.:aUQ_et bru

?7/28-6 29-19,5-45 mm garn i utløpet

ingen fane.st

19 7 ?4 6

2

2

3 9

1

ingen fangst

lys inga ( 150_..!!!l

14-6 rl-apparat ingen fangst

24-6 El-apr,arat 4

f_andbekken (250 rn)

24-6 Sl-apparat

Avstengt  lone vis a viø utløp t.verningH

25/26-6 full garnserie ingen fangst

vstengt lone vis a vis utlon_ Sandbelien

15/14-6 Full garnserie ingen fangst

inetjorn:

1C/11-6 3Cr-45-?9-19, 5 ITlrl ;n-i.rn 13 78

ilskirttjrn

1C/11-6 2?-?6-35-5? mm r·»rn 2 2

vste lone som_ drer.rer l..s?£dbruksk·-,.r,·:len

28/2¢-6 ull grnserie 235 34

Forkortelser: Gjedd

Ørek y

S.ulk

Gjedde

Ørekyte

Steinulke
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Få stasjon 1 er ørret antallsmessig nummer to, mens denne

plassen på stasjon 2 er overtatt av ørekyte og på stasjon 3
av lake. rekyten var i lengdeintervallet 3,5 - 9,5 cm med en

topp på lengdefordelingen i 6-cm lengdegruppen. Lengdeintervallet

for lake var fra 8,5 - 35,9 cm.

/.rsaken til det ujevne antall fiskeomganger pr. stasjon var

telmiske problemer og tidsmessige begrensninger. Det ble derfor

valgt satse på stasjon 1, den eneste stasjonen som var inter-

essat m.h.p. bestandsestimering av orret.

I FIG. 17 er lengdefordelingen av all umerka ørret som ble tatt

på st8.sjon 1, vist. Pi\ samme figur er aldersbestemte individer

plassert i sine respektive lengdegrupper.

10

5 JO I5 30 l6""O'V1

I d up&.

St 0

4+ 0

3+
+ 0 0 o O

l t 0
Ot

)= ett alderbestent?divil

FIG. 11-. Lengdefordeling hos ørret fanget på stasjon 1 20., 23.,

26. og 27.juni 1982. ederst er aldersbestemte individer plas-

sert i sine respektive lengdegrupper.
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FIG. 1i viser lengdefordelingen av ørret langs henholdsvis

østre og vestre bredd på stasjon 1. 1-fisket på stasjonen 20.

juni er ikke tatt med da det denne dato ikke ble skilt mellom

østre og vestre bredd. Bde antall ørret ( uten gjenfangster)

og ørretens gjennomsnittsstørrelse var høyest langs vestre bredd.

2

5 Io 15

FIG.18. Lengdefordeling av ørret fra øst- og vestbredd på sta-

sjon  1.  Fanget med el-apparat 23., 26. og 27 juni  1982.

Beregning av bestandsstørrelsen av ørret p stasjon  1  ga  150

stk. ved siste fiskeomgang, T:illELL3 .Dette er antallet som

er langs kantene av kanalen idet el-apparatet kun ble brukt

der og ikke midt ute i kanalen.

Ut fra antall ørret og fordeling på de ulike lengdegruppene,

ble biomassen på stasjon 1 utregnet m.h.a. gjennomsnittsvekten

i de respektive lengdeintervallene. Dette ga en biomasse på 3,8 kg.
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4.1.5. Garnserie

Sn oversikt over lengde- og vektintervall for  fisk fanget pA

garnserien ( 19,5 - 2?  - 26 - 29 - 35 - 39 - 45 og 52 mm) er

Ritt i TBELL 5  .

Lengde- og vektintervall for fisk  fanget på garn-

serie på ulike lokaliteter i  Renavassdraget.

Lengdeintervall Gj.sn.lengde Vektintervall Gj.en.vekt
Lokalitet Antal1 fisk (cm) {cm} (g) (g)

Signet jorna 1 gjedde 74,0 74,0 2300 2300

13 ubbor 2u,o - 28,6 22.1 94 - 316 137

72 mort 15,3 - 27,0 17,5 22 - 244 50

!-'ilskifttj. , gjedde 38,0 38,0 336 336

") at.Joor 18,:; :'O,? 19,4 68 - 94 81

? mort 18,7 - 1(l r, 19,0 74 - 80 ·77
., '  I.

Lone ved utlop 75 ··tb·or 16,? - 26, ,. 19,;; 48 - 286 99

jordbruskanul 34 rr,,1 rt 1:,7 - 2, • 16,4 ?6 - 108 46

''ed re lone i 1, orret 3,5 - AG' 40,2 288 - 1150 693''·
."iøndre : auk-';::, 7 Irr 39,> - 4  '/,: 43,0 549 - 84? 64 6

24 si '3(),  ') - 4,1 35,5 ??5 - 592 431

6 jeice z« , - ', 47,0 40? 1060 729

Emlo ten» og 1 !e rr 33,5 33,3 31? 312

Hr.ftver¥skanel 1 six 9 , 29,? 210 210

7 abtoor 1t;, >: - ,• (  • 7 18, 6 40 - 110 64

?9 murt 1:,;, 3 - ·,9 18, 6 ?6 112 65

: or,e V/' an<ibek. l

' one v  /:·verninga u

?angsten av abbor og mor•t var klart større i Signetjørna enn

i rilskifttjørn!-3.. ::..bboren ble fangetpå 29 mm og _mortenpå

19,5 mm garn i Signetjørna. hesten all mort lå mellom 14 og

18 cm, mens bare to abborer var lengre enn 23 cm.

J det gamle elveleiet ved utløp av jordbrukskanalen ble abbor

hovedsaklig fanget på 26 mm og mort på 19,5 mm bunngarn. I

denne lona vr det ingen fangst på garna nærmest utløpet
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fra jordbrukskanalen ( 22 og 45 mm ).

ever halvparten av fisken som ble fanget i lona ved utløpet av

Søndre Haukåa, satte seg i garna umiddelbart etter garnut-

setting. Flest sik ble fanget p 29 mm og flest harr pA 45 mm

bunngarn. Hos ørret fordelte fangsten seg mer jevnt pA de

ulike maskeviddene.

ntallsmessig aominerte mort i fangsten fra utløpet av kraft-
verkskanalen i Kena. Her inngikk dessuten abbor, harr og sik

i fangsten.

, . e
Hverken i lona vis a vis utløp Sandbekken eller i lone vis a

vis verninga ble det gjort noen fangst.

4 .1.4. arnsperriner i utlop av loner/bekker til Bena

·iarnsperringer ved utløp av Nordre Ha.ukåa og utløp fra Kvern-

bekken ga ingen fangst. Garnsperring av nedre lone i Søndre

rlaukåai to netter ga tre ørret, en harr og to  sik.  To ørret

oz den ene harren hadde gått i garna fra Renasiden, mens to

sik og en ørret hadde kommet fra selve lona.

4  .?. flder og vekst

ldersfordelingen av orret, harr, sik og gjedde fanget under

prøvefisket gr fram av T!bSLl, over empirisk vekst. Hos

ørret var alle f:tldersgruppene fra 1+ til 1?+ ( untatt5+ )

representert, mens bare harr eldre enn fire år og sik eldre enn

6 t r inngikk i f'ang st en · ,en yngste ørret en b1e tatt  i  el va,

mens aen eldre ble fanget i nedre lone i Søndre Haukåa.

: rret og harr fanget i lone hadde større vekst enn ørret og

hurr fanget i elva, FIG.30.or sik ser veksten i·lone og  i  elv

ut til d vere noenlunde lik frem til 6 Ars alder,FIG.20 .Det

noe "uryddige bildet" fra 6 til 10 Ar kommenteres  senere,

Vekststagnasjon begynner hos ørret å gjøre seg gjeldende ved

6 $rs alder, T ..4! og FIG, 30 • Harren viser jevt avtagende
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Tilbakeberegnet lengdevekst for ørret, harr og sik fra Rena-kanal og fra nedre lone

i søndre Haukåa.



- 56 -

TABELL b. Elnpirisk vekst for ørret,harr,sik og gjedde.Mater-
ialet fra hele undersøkelsesområdet i Øvre Rena er

tatt med. Tallene i parentes angir antall individer

p4 de ulike alderstrinn.

LSNGDE cm )

l 1er r \ :rret

1 .. a,-; (1)

12,9 (5)

t ( C,)

4 + ,7 (7

,% 9,9 ( 6)

G+ ..,,, ') (?)

7+ 4(,C ( 1 )

6« 4,4 (, )

ei .. 4"3,7 (4

1.% 44,7 ( 3)

11+ 4':i, q ( 1 )

1 ',' + 49 , ( 1 )

la»yd.
Ul'\...

darr Sik G edde

41,5 ( 1 )

?8,5 (3) 48,0 ( 1 )

( 0) 50,9 (?)

7, 7 ( 3) 31, 4 ( 5) (0)

4 1,? ( 5) 36,5 ( 1 ) 74, 0 ( 1 )

43,3 (?) 33,1 ( 4)

45,5 (?) 38,7 (1)

"36,0 ( 1 )

,,.,
6 ..
I

66  /

,  6,
I

I
I

I I
I  I

I I
I I

I I
I I

I
I I

I I
I

I
I

I
;'

,,
I

---  fa -kt

-f ... lo,c,,

s. Hukla

' '
"o Qr

?IG.I . Tilbakeberegnet individuell vekst hos sik tatt i

iiena og i nedre lone i Sndre Haukåa ( tilfeldig

utplukkede individer). Tallene er individnummer

se VEDLGG •
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veksthastighet fra to års alder, men med en påfallende stabil
vekst fra 6 til 8 år, FIG.0. For sik fra nedre lone i Søndre

Haukåa er mønsteret noe mer komplisert idet en del individer

her først stagnerer i veksten, for så å få en vekstølming de

siste åra fram til fangståret, FIG.i\ • Gjedde fra lona nAdde

en lengde på ca.  50  cm ved fire til fem års alder.

4 .3.Y.ondisjonsfaktor og kjøttfarge

Yondis 'onsfaktor

En sammenligning av kondisjonsfaktoren hos harr og sik ( lengde-

gruppa  50-40  cm ) i henholdsvis lone og elv viser at k-faktoren

er litt høyere hos fisken som er fanget i lone, TABELL.

T' ELI. 4 . 1--faktor for ulike lengdegrupper av ørret,harr og

sik fen+et i lone og i elv. ntall fisk i parentes.

I!GDEGRU PER ( cm )

(; - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50

0rret lone 1,03 (9) 1,  02 ( 12)

i elv ,90 ( 2 ) 0, 96 ( 3 ) 0,96 (4)

Harr i lone 0,88 ( 1 ) 0,80 (6)
i elv 0, 70 ( 1 ) 0,84 ( 5) ,85 (9)

Sik i lone 0,94 (25) ,835 ( 1 )

i elv ,84 ( 1 ) ,86 (4)

• jettrarze

vit kjattf·urge dominerte hos den minste orreten, mens den

større stort  sett  hadde lyserod kjottfarge (se TABELL 8  ).
::&4 jottfarge ble ikke registrert. For orret mindre enn 50 cm

hacde 90 .. hvit 'jottfarre, mens 85 % hedde lyserad kjottfarge

i lengdeintervllet over 30 cm.
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TABELL I .Kjøttfarge hos ulike lengdegrupper av ørret fanget

i evre Rena.

ntall hvit
ntll lyserod

hvit
lyserød

.:r GRUPPER cm

0 - 10 10 - 20 20 - 0 0 - 40 40 - 0

2 4 3 2 1

0 0 1 4 11

-------------------------------------------
100 100 75 33 9

0 .0 25 67 91

4 .4. ljonnsforceinw o kjonnsmodning

1jønnsfordelinp.:en hos ørret var relativ jevn, mens det hosbA.de

sik og harr var flest hunnfisk ( TABELL1  ). For harr var

fordelingen 5 hannfisk ( 53% ) og 10 hwmfisk (67% ). Det var
ingen forskjell i kjønnsfordelingen hos ørret og harr som ble

tatt i lone eller i selve kanalen.

1ri-.BLL Cf  • Kjønnsfordeling og kjønnsmodning hos ørret og sik

fra (vre Hena.

ØRRET SIK

d'

A'!'id 1 jønns- Ikie kj  on- I' jør,ns- I ke Kjøn- k jonnsm. jonns- Ikke kjøn- Yjønns- Ikke Yjøn- {  kj eon-

_mocen nismod er, l"'lOLI::[, nsmoJen mod en nsmoden mod en nsmoden nsmodne

? 2 2 0

3

4 0

5 2 ? 50

6 10G ? 2 40

7 100 100

8 50 3 75

9 3 75 1 100-
,0 ? 100 1 100

1 1 1 1QC,

1? 1oc
UM 6 6 9 5 2 2 6 2

C.;'. 50 50 64 36 50 50 75 25
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Alle rgistrerte hunnørret over 6 år var kjønnsmodne. Hos han-

norreten ble det imidlertid funnet gjeldfisk også i de eldste

årsklassene. Ved fem Ars alder var halvpanten av ørreten kjøn-

nsmodne, mens ingen ver jonnsmodne ved fire år. Ørretens

kjønnsmodning inntreffer ut fra dette materialet ved fem til

seks hrs alder. Sik ser ut til å bli kjønnsmoden ved 6 års
alder· ( 40 ) . iier mangler imidlertid materiale fra sik

yngre enn 6 år.

4.5. Ernering

''rret

Laterialet fra nedre lone i Søndre Haukåa besto utelukkende

av stor ørret ( 31,5 - 49,0 am). l-u1alysene avslørte ingen

klare forskjeller i næringsvalg innen dette lengdeintervallet.

Gerimot virket det som de enkelte individene hadde valgt seg ut

sine favorittdyr.  Av  de  14  orretene hadde :

4 spesialisert seg på døgnfluenymfer (31 - 74 -  43  -  41 %)

dognfluenymfer/f jarmygglarver (20/23 %)

aøgnfluenymfer/vårfluelarver (37/57 4)

døgn fluenynfer/vannbi 11 er (4 3 / 51 %)

f jermy&glarver (71 )

damsnegl ( 54

tovinger  (53 - 58 - 57 )

1 spesialisert seg pfi

1 suesi&lisert seg på

1 s;cs1al1sert sep- pA

1 spesiglisert seg p4
r spesialisert seg p.:

z spesialisert seg på-
1 mage var tom.

Tallene i parentes er næringsdyrgruppens prosentdel av totalt

identifisert mazeinnhold.

Vurdert ut fra frekvensprosent blir de viktigste næringsdyr-

gruppene følgenc.e : døgnfluenymfer (100 ,l  ) , vårfluelarver

(  93 '  ),  fjrmyaglarver 71 ' ) og damsnegl (  71 % ).

-i'o ørret ( ?O,? ov  39,? cm ) ble tatt p vei inn i Søndre

aulona fr eiv ( like neastroms stasjon 1 ). {ageinnholdet

Los den minste fis;,en VtH' dominert av døgnfluenymfer  (51% ),

,,ens fjermygglarver 90 ) dominerte hos den største. I

c:.eriri.errrnven ble ,Jet dessuten funnet rester av et damsneglhus.



- 40 -

Fra stasjon  1  kommer materialet fra småørret (  5,2 - 21,2  cm).

De minste orretene hadde svert f& neringsemner i magen. Hele

gruppen sett under ett dominerte imidlertid stein-, dognflue-

nymfer og vrfluelarver. Hos en 20,4 cm lang ørret ble det

p9vist to damsnegl ( diameter ca. 4 mm ) i mageinnholdet.

Hos orretene som ble tatt i Nordre Hauk&a, dominerte vArflue-

larver hos den største ( 45,9 cm - 95 % ), mens den mindre

( 32,9 cm ) hac _'. e spist 40 vArfluelarver og 40 voksne to-

vinger ( landinsekter ).

hesten alle vårfluelarvene som ble funnet i mageprøvene fra

ørret hadde II steinhus ". Det ble ikke funnet noe som tydet

pA at ørreten· fikk over på fiskediett nlir den ble større.

: arr

.os  all narr ( 59, - 47,5 cm ) som ble tett i nedre lone i

Søndre Haukåa, dominerte fjærmygglarver antallsmessig 1  mage-

innholdet. Hos en hearr ( 26,6 cm ) som ble tatt på vei inn i
denne lona, dominerte derimot mottlarver. ( 45 %  ).

}å stasjon 2 dominerte fjermygglarver i harrens mageinnhold

( 52,9 cm - 57 .;, 30,4 cm - 76 % ). I Kvarsevja ble det tatt

tre harr ( 36,1 - ?8,4 - og 32,0 cm). Hos alle dominerte

døgnfluenymfer i mageinnholdet ( 85 - 80 - 64 %  ). Fra samløpet

Rena og kraftverkskanal foreligger det kun en analyse. Denne

harren var 3,3 cm, og mageinnholdet var dominert av vårflue-

larver med n" steinhus 11 ( 80 % ).

Sik

ios nesten samtlige sik dominerte fjærmygglarver mageinnholdet.

eneste unntak er en 38,7 cm sik fra nedre lone i Søndre Haukåa

hvor mageinnholdet var dominert av linsekreps ( 58 % ). I lona

besto dietten ogs% av reprsentanter fra en rekke andre nærings-

ayrgrupper. Dette var imidlertid ikke tilfelle hos sik f-ra

stasjon 2 og fr samlopet 1tena/kraftverkskanalen. Mageinnholdet

hos førstnevnte besto foruten fjærmygglarver nesten kun av

døgnfluenymfer, mens det hos sistnevnte kun ble funnet noen

f ertemuslinger i tillegg til fjermygglarvene.
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In fullstendig oversikt over ernæringsundersøkelsen hos orret,

harr og sik er gitt i VEDLEGG 'f  .

4.6. Bunndyr

Stasjon 1

Bunndyrfaunaen var dominert av dognfluenymfer, Steinfluenymfer

og damsnegl ble funnet representert, men kun i svært sml antall.
Denne stasjonen var dessuten eneste lokalitet hvor knottlarver

ble pAvist, FIG. 22.

Stasjon 2

Stein- og døgnfluenymfer dominerte bunndyrfaunaen her,

Ved utlø Kvarsev·a

Flest ulike bunndyrgrupper ble funnet på denne lokaliteten.

Døgnfluenymfer, fjærmygglarver og vannteger var de dominerende

gruppene. En del damsnegl ble gs@ p&vist, FIG. 32.

stasjon_2g ved Hornset bru

Fra begge disse stasjonene er prøvene svært fåtallige. Begge

steder var døgnfluenymfer dominerende bunndyrgruppe med fjær-

mygglarver og steinfluenymfer som subdominant gruppe.
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Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen på stasjon 1, 2,

3, ved utløp Kvarsevja og ved Hornset bru. Innsamlet med

sparkemetoden, l minutt.
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5. DISKUS JON

Merking og gjenfangst av stor fisk i kanalen ga resultatet
11 ingen gjenfanrst ". Dette materialet er imidlertid for tynt

til kunne trekke noen konklusjoner av. Imidlertid ble det ved

flere anledninger observert ørret og harr på vei oppover i
kanalen. Lokalbefolkningen hevdet at fisken trakk vekk når

vannstanden sank i kanalen. både Lomnessjøen og en del dype

kulper i nedre deler av Unsetåa ble nevnt som steder hvor fisken

samlet seg om sommeren. Utfre kanalens  (1977-81)  utforming og

bunnsubstrat synes en slik reaksjon naturlig ( Apen uten vege-

tas jon langs kantene, lys sand som dominerende bunnsubstrat ).

Tidligere merkef,)rsøk i vassdraget viste at fisken ( spesielt

herr ) kunne vandre lange distanser ( L0KE:NSGARD1973 }.  I
1rrysilvassdraget er herrens vandringer undersokt av ANDERSEN

(1968 ).  an fant b.t ulike harrpopulasjoner hadde ulik vand-

ringslenge, men at hovedmønsteret med gytevandring - na=rings-

vandring - overvintringsvandring sA ut til A være felles for

ce fleste popul,-sjonene. ::)et er således indikasjon på at en

del av den storre fisken som ble tatt i kanalen, var individer

pA vandring.

- r det f?jelder artssammensetningen av fisken som oppholdt seg

i kanalens kantsone, kom det frem klare forskjeller mellom

stbsjonene. lå st&sjon 1 dominerte ørretunger og steinulke,

mens det p9 stasjon ?  op 3 kun ble pvist ørretunger i et svært

lite antall. 1ecne forskjellen kan skyldes manglende gytemulig-

heter f'or orret i narheten av stasjon  2  og 5. en like viktig

er nok manelen 1% emnede skjulesteaer for smAorret p& disse

stas jonene,hvor sand og slam tettet alle hulrom mellom stein

ow bloker i kantsonen som folge av lav vannhastighet. Hvor

.nyeeet skjul betyr for tettheten av småørret viste forskjel-

len mellom ost- vestbnedd ·:a stasjon 1.

tservusjoner  rv V9-Y O/ bV fisk sorn sto i kanalen, ga inntrykk

v  at f'isken  s.let  see n visse steder som feks. :
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- i enden av rislepartier (mestørret og harr)

- ved utløp av. loner så lenge det rant fra disse (mestharr og sik)

- i bakevjer ( mest sik )

Som eksempel kan nevnes ved utløp av Kvarsevja ( kombinasjon

av utløp lone og oakevje ) hvor det ofte kunne observeres  20 -

25 sik og harr ( ca. 10 - 30 cm) på en gang.

@iskesamfunnet som ble registrert ved samlop kraftverkskanal/

RenE. (  dominert  ev ebbor og mort) skilte seg klart fra det som

ble funnet lengre oppe i kanalen. Trolig har abboren og morten

gAtt opp fre Lomress joen hvor det finnes mye av disse to art-

ene ( L? SG «d 1973 ).

Den tilbakeberegrih veksten for elveorreten ligger en del over det

i.i snsSG i ( op. cit. ) fant:

·ti·s jon  s+verret i Rena 1966 - lengde ved vinter

kr 1 2 4 5 6 __

Iengde ( cm ) 4 ,5 8 , 6 12 ,5 17,4 20,0 2 2,0

3åde for ørret o harr ble det funnet tendens til høyere vekst

hos fisken som ble fanget i lona i forhold iil fisk fanget i
elva. Dette kan både skyldes mindre energiforbruk og bedre

rn&ttilgang i lon!1. Det er imidlertid en forutsetning at fisken

er noenlunde stasjonær p det stedet den fanges hvis den til-

bgkeberegnede veksten skal si noe om vekstforholdene for arten

der. Denne forutsetningen er sannsynligvis oppfylt for ørret

og harr som ble fanget i nedre lone i Søndre Haukåa. Siken som

ble tatt i denne lona hadde imidlertid en tydelig vekstokning

de siste ra. Dette vekstomslaget markerer muligens tidspunktet

du siken kom til lona.

L'f.Sl-,SC.-.hG ( op. cit. ) fant 9t elveorreten i Rena ble  kjøn-

nsmoden ved 5 - G :'irs &lder, noe som stemmer overens medvåre

resultater. Forskjellen i kjøttfarge mellom liten ( hvit  ) og

stor { lyserød ) ørret skyldes forekjellig diett,· noe so igjen

for9rsakes av ulile oppholdssteder.
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For orret viste ernæringsanalysene et forventet mønster idet

enkeltindividene hadde spesialisert seg på ett eller to byttedyr.

som dominerte i mageinnholdet. Hos harr var ikke dette så ut-

preget da harr fra en lokalitet stort sett hadde spist det samme.

Det kunne imidlertid være store forskjeller mellom harr fra ulike

lokaliteter. Ios siken var det kun små forskjeller i ernæringen

til ulike individer og p forskjellige lokaliteter. Årsaken til

dette mønsteret er for ørretens del en tilpasning til effektivt

å fange relativt store byttedyr hvor de ulike typene kun opptrer

en kort periode hver. Siken ernærer seg på mindre byttedyr enn

bde orret og harr. 1 kampen om de større byttedyra blir den

utkonlurert av ørret og harr, men de små næringsemnene får den

hu i fred. Forekomsten av disse er sannsynligvis relativt jevn,

og siken har derfor en sikker matkilde den kan utnytte, uten

stadig å mtte skifte byttedyr. Resultatene fra garnsperring av

nedre lona i Sønare Haukåa tyder på at ørret og harr fra elva

gr inn i lone for 4 beite om natten.

zruav elva til sportsfiske

Ii vfir og forsommeren var det hovedsaklig lokalfolk som fisket

i elva, mens tilreisende og forbipasserende turister gjorde seg

mer gjeldende seinere på sommeren. I helgene ( juni) ble det om

ettermiddagen/kvelden jevt over observert 6 - 8 sportsfiskere

fra tnsetiia/tysla til l{varsevja bru. Om hverdagene lå tallet på

2 - 3. =t vanlig resultat etter en slik kveldstur til elva lå

Jrsaen ti 1 8 t m ·, n.0 e f i s k et i kna 1 en var sann syn 1 i gv is at den  i

nele sin lengde Vc:r lett tilr:jengelig med bil. For å finne fisk

trente en bare ti kjøre lanvsmed flomverket og se gjennom polar-

isus jonsbri ller. ;.1ettep:jorde det svert lettvint å dra til kanalen

vis man sulle hu se en liten fisketur en ettermiddag·

Vrderi n av omriet for videre undersokelser- ---- - ---·· - - --------------
:ent teknisk viste undersokelsene i vre iRena at det er mulig å

sa:le inn materisle ( fisk ) i tilnermelsesvis hele systemet.

.·er, storre fiskei i selve nlen kan om sommeren tas med jagegarn
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og sportsfiskeredskap, om høsten kan den fanges med el- apparat

og kunstig lys. ',!indre fisk som oppholder  seg i kanalens kant-

sone samles inn v.h.a. el-apparat. Ved bruk av jagegarn og

sportsfiskereos;,<.·_1.[; trengsdet imidlertid en del rutine for A

f det hele tilt; fungere raskt og effektivt.

Let vil vere vansielig 2 komme frem til resultater av typen :

" .ntall fisk av ulike arter på stasjon X før og etter inngrep

Y ". et største problemet i .denne sammenheng vil være fiskens

vanaringer i systemet. 1 en situasjon hvor en stor del av fiske-

bestanden er p vndring, vil begreper som " populasjonstetthet"

or " biomasse pr. flateenhet " miste mye av sin verdi. En be-

skrivelse av en slik situasjon må i stor grad baseres på bruk

av stromningsveri«ble, noe som i de fleste tilfeller krever

storre og vslittivt bedre datagrunnlag enn bruk av til-

nc«variable. .set forste skritt i en eventuell videre under-

sokelse bor derfor ta sikte på klarlegge hvor stort omfang

de ulike vandringene har hos de tre viktigste artene - ørret.

harr og sik.

t biotopforbedrende tiltak som er aktuelt å prøve i de øvre
delene av kanalen, er å lage" strømlommer II hvor større fisk

kan stA. Lette kan gjøres ved å plassere en del stor stein

spredt utover kanalbunnen, gjerne i klynger på 3 - 5 stein.

r stasjon 1 ble hovedmengden av ørretyngelen tatt på vest-
bredden hvor knnalens kantsone består av store blokker med

hulrom mellom ( mange le- og skjuleplasser). For A holde

dette intakt og hindre tilslamming trengs imidlertid høy

vannhastighet i selve kanalen. Dette rekrutteringsaspektet

kan vere aktuelt 9 g& videre med. Hvordan er konkurranse-

forholdene mellon orekyt/steinulke og ørretunger? Hvilke

biotopforbedrende tiltak kan settes inn for å favorisere
ørretungene·? l denne forbindelse hører også en vIrdering av

rytemulighetene njemme.



- 47 -

Et eventuelt forsøk med utplassering av stein må legges

til de deler av kanalen hvor lefor strømmen er blant de
aktivt bestandsregulerende faktorer. Grovt sett er dette

kanalstrekningen fra samløpet Tysla/Unsetåa og ned til

800 m nedstroms Faugset bru. Videre nedover i kanalen

er fallet lite og vannhastigheten lav. Det finnes dessuten

tallrike bakevjer dannet av elvas meandrering. I kanal-

anlegget fra 1977-81, er le for strømmen sannsynligvis

ikke en begrensende faktor.

Ellers er hele "systemet" som kanaliseringen har skapt,

interessant. Dette gjelder spesielt den øvre delen av

anlegget (1969-72). Der har lonene stort sett åpent

utløp til kanalen og fiskens vandring innen dette systemet

er relativt fri. Hesultat ene fra lona i søndre Haukåa

tyder pA at til dels mye og stor fisk gjør seg nytte av

et slikt system.

I det nye  anlegget (1977-81) var lonene som ble undersokt

fisketomme. IiovedåPsakene er sannsynligvi-a mangel på

g jennoms trømminr' ( forr tne ls es-og gjengroingsprosesser

dominerer) og enveisventiler som sperrer for eventuell

innvandring av fisk. Som biotopforbedrende tiltak hadde

et forsøk p§. å "gjenopplive" disse "døde" lonene, betydd

mye for de nedre deler av kanalanlegget.

uliheter for ornitologisie observas oner i Rena-kanal

A lenge flomverket er relativt fritt for vegetasjon, kan

en der det er vei,fra bil observere alt fugleliv i til-

knytning til kanalen. Denne situasjonen har en i dag fra

stagrendbrua oz ned til utløpet fra Rendalen kraftstasjon.

tAr vegetas jonen begynner 9 dekke til, er bAt i kanalen

mange steder eneste mulighet. Tett busk-og trevegetas jon

kombinert med bratte,steinete skr@ninger gjor det umulig

9 bevege seg langs kanalkanten. Denne situasjonen finnes i

qaa i deler av overste anlegget (1969-7?2) og i Hornset-

strommen  (1967-69).



- 48 -
6. SAMMENDRAG

Formålet med dette arbeidet var å foreta en inventering

med hovedvekt p fisk i vre Rena, samt 8 utprove og

vurdere ulike innsamlingsmetodikker for fisk.

vre Rena ligger i Rendal kommune  i  Hedemark fylke.  VAt

undersøkelsesområde strakk seg fra Renas begynnelse ved

samløpet Tysla/Unsetåa og ned til Lomnessjøen, totalt ca

17 m. I dette omrAdet her det foreg&tt kanaliserings-og

forbygningsarbeider fra 1959 og frem til i dag. Lokaliteten

byr derfor på kanalavsnitt av ulik alder og utførelse.

Til innsamling av fisk ble elektrisk fiskeapparat, garn,

not og sportsfiskeredskap forsøkt. Garna var bunngarn som

ble benyttet· som stågarn, drivgarn, jagegarn og sperregarn.

Til innfangins av mindre fisk som oppholdt seg i kanalens

kantsone viste el-apparatet seg velegnet. Til innsamling av

den større fisken i selve kanalen var jagegarn og sports-

fiskeredskap mest aktuelle. Følgende fiskearter ble regi-

strert: orret, harr, sik, gjedde, abbor, mort, ørekyt,.
steinulke og lake.

5lant den mindre fisken som oppholdt seg i kanalens

kantsone, ble det p&vist forskjeller i artssammensetning

mellom stasjon 1, ? og 3. Viktigste forskjell var at det

på stasjon? og 3 ble påvist svært lite småørret, mens

disse utgjorde en viktig gruppe på stasjon 1. Storre fisk
(over ?0 cm) som ble merket på stasjon 2, 5 og ved utløp

Kvarsevja ble ikke gjenfanget. Dette kan tyde på en

utstrakt vandring av ørret, harr og sik i kanalen.

Sperring av utløp fra bekk/lone til kanalen viste at

ørret og harr gikk inn på aisse fra kanalen om natten/

morgenen sannsynligvis for å beite.

rrret og harr fanget i lone, hadde en større vekst enn

de som var fanget i kanalen. rreten viste vekststagnas jon

ved 6 års alder (samtidig med kjonnsmodning), mens siken
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stagnerte i veksten allerede etter 4 Ar. Sik fanget i
lone hadde en økt veksthastighet etter at den var kommet

dit.

Viktige næringadyrgrupper for ørret var døgnfluenym£er,

vårfluelarver, fjærmygglarver og damsnegl. Både hos

harr og sik dominerer fjermygglarver i mageinnholdet.

I aet yngste rnalavsnittet (stasjon 5) og i Hornset-

strommen vur det en fåtallig bunnfauna sammenlignet

med de andre bunndyrstasjonene lenger oppe i kanalen.

ogn-og steinfluenymfer dominerte generelt.

F'isken syntes f1 samle seg på visse steder i kanalen.

Sorn eksempler kan nevnes enden av rislepartier og ved

utløp fra loner så lenge det rant vann fra disse.

or oke fisketettheten kan det være aktuelt å legge

ut stor stein p kanalbunnen (skape lplasser). Dette

er hovedsklig aktuelt i de øvre delene av anlegget

hvor strømh8stieheten er relativt høy.
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VEDLEGG

Lengde, vekt og K-faktor for fisk s:om kun ·b-le merket,

målt og veid før den ble satt ut igjen. Tatt med

jagegarn i Rena-kanal.

rt I.okalitet ato Ienrde Vekt

et Stasjon ? 28--6 39,2 6 1, C'S

?7,5 194 0,93

35,4 390 0,88
Harr 'ledutløp varsevja 2 4 -6 27,7 158 ,7e

19,3 50 C,70

33,8 358 0,93

Earr Stasjon 2 25-6 36,7 346 0,73

23,6 104. 0,79

Sik Ved utløp Yvarsevj 24-6 31,3 25> 0,8?

Sik Stasjon 3 ?6-6 35,7 40? C,88

Sik Stasjon -:i: 29-6 30,6 ?14 0,75,/

VEDLEGG

Gjennomsnittsvekt for de ulike lengdegruppene av ørret

fanget med el-apparat på stasjon 1.

Lengde- Gj.sn. Lengde- Gj.sn. Lengde- Gj.sn. Leng@e- Gj.sn.
gruppe vekt sruppe vekt ruope vekt gruppe vekt

cm g cm g cm g c:-n f!,

5 2,0 10 10,8 15 41,C ?O 10G,O

6 2,3 11 15,3 16 21 11?,0

7 .  3, 5 12 12,6 17 53,3 ?? 116,0

8 5, 1 13 73,0 1? 72, 23

9 1A 31,5 19 ar 7 4 153,C- ta9  /

?5 156,C
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VEDLEGG
Prosentvis sammensetning av mageinnholdet hos ørret, harr

og sik

ØRRET

Individ- døgnf fjærm ertem linse v.teg $revi tovin div.
nummer stein vrfl damsn knott v.bil ille tege

7 15 31 8 1-5 8 8 15

8 6 23 ? 13 3 55

9 8 8 74 4 B

33 20 6 23 7 9 2 17 12

6 6 8 19 16 3 3 38

2 74 2 7 4 4 6

3 4 4 11 25 54 .1.

4 2 11 3 11 14 57

5 2 2 7 7 61 z 17

6 2 37 37 9 5 7 2

19 TOY

20 43 12 ,1 17 17 4

28 3 41 27 24 3

32 2 43 2 51 2

47 18 51 2 27 2

57 2 4 4 90 + + + +

37 93 2 2 2 2

58 4 3 40 7 5 40

39 TOM

35 3 358 18 34 6

40 TOM

41 TOM

42 65 18 6 6

43 TOM

44 14 10 34 5 29 5 5

45 TOM

46 10 10 50 : 5 10 5 5 5

34 60 17 4 6 13
Yngel fra
stesj.1,

5,2 cm 25 25 38 15

6,5 cm 40 60
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VEDLEGG (forts.)

HARR

Individ- døgnf fjærm ertem linse v.teg årevi tovin div.

nummer stein vårfl damsn knott v.bil bille ·tege

13 12 4 76 7

21 3 2 73 4 5 7 4 2

22 9 5 7 78 4 2

235 75 17 2 +

24 13 13 63 8 4

25 3 3 78 7 5

26 9 15 2 358 19 16

48 2 15 7 45 2 2 22 4

53 62 12 2 6 10 10

54 8 17 57 14 2

55 2 76 6 5 7 4

36 7 83 4 4 4 4

58 BC 1C 10

59 64 10 5 14 9

52 10 80 10

SIK
Individ- døgnf fjærm ertem linse v.teg 9revi tovin div.

nummer stein vArfl damsn knott v.bil bille tege

14 8 43 13 -6 A

1 J 3 e

16 ; 73 10 58

17 70 + + 5c

18 -7 +

o 0 2
r--, ,, ..;,. O

350 + + 91 7

31 + 93 +

49 + 3 2 17

56 + 13 86 + +

51 99

Forkortelser:

stein: steinfluenymfer
døgnf: døgnfluenymfer
vårfl: vårfluelarver
fj ær m : f j ær m y g g 1 a rv er
damsn: damsnegl
ertem: ertemusling
knott: knottlarver

linse: linsekreps
v.bil: vannbille imago
v.teg: vanntege
årevi: årevinge imago
bille: landbille imago
tovin: tovinge imago
tege: landtege
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VEDLEGG
Antalls-og prose ntmessig sammensetning av bunnfaunaen

på en del lokaliteter i øvre Rena. Innsamlet ved

sparkemetoden - 1 minutt.

Ved utløp Ved
Stasjon 1 Stasjon? Kvareevja ts jon ·z ornset bru?

n e' n % n c' 4.·e /0 n n

Steinfluenymfer + 90 50 11 4 17 11

Domnfluenymfer 191 67 67 37 71 ?7 4 67 5 56

V:"trfluelarver 25 9 10 6 5 2

jermygglarver 17 6 5 3 71 27 17 Do ')')

Aborstemark 39 14 9 3

Damsnegl + ?? 8

Ynottlarver 10 4

Vannbil ler 3 2 12 5 11

ind re tovinge larver 4 2 2

Vann teger 49 18

Igler 13 5

TOTAIT 285 179 265 6 9


