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FORORD
I forbindelse med planer om å overføre avløpet fra Finnkoisjøen til Essandsjøen ble det i år
2000 foretatt undersøkelser av vannkvalitet, invertebrater og fisk i ulike deler av Finnkoisjøen
og i øvre deler av Lødølja med sidebekker som kunne bli berørt. Biologiske tilstandsdata og
vurdering av ulike utbyggingsalternativer er presentert i egen rapport (Koksvik 2000). Senere
har et nytt alternativ, som går ut på å overføre Lødølja fra et punkt lenger nede i vassdraget,
vært under utredning. NTNU, Vitenskapsmuseet fikk våren 2003 i oppdrag fra Trondheim
energiverk å vurdere effekter av det nye alternativet på ferskvannsfauna og vannkvalitet.
Dette notatet presenterer data fra undersøkelser sommeren 2003 og gir en vurdering av det
nye alternativet, som er kalt alternativ F.

BESKRIVELSE AV ALTERNATIV F
Alternativ F går ut på å overføre Lødølja til Sankåvika i Essand fra et inntaksmagasin ved
samløpet med Nørdre Sanka. Tidligere utredete alternativer har inntak i en kulp i Lødølja rett
nedenfor Finnkoisjøen (alt. A og D) eller i bunntappeløpet i Finnkoidammen (alt. B).
Damstedet i alternativ F vil være der nåværende gangbru for TTs turistløype til Ramsjøen
krysser elva ovenfor Kranklia. Det planlagte inntaksmagasinet vil demme opp elva over en
strekning på ca. 600 m til ca. 150 m ovenfor samløpet med Nørdre Sanka. Høyeste vannstand
vil ligge på kote 689, og det vil være aktuelt å gi magasinet 2 m reguleringshøyde, mellom
kote 687 og 689. Elvebunnen ved damstedet ligger mellom kotene 685 og 686.
Nedbørfeltet ovenfor inntaksstedet i Lødølja er 70,7 km2. Dette er en økning på 16,4 km2
sammenlignet med alternativ A og D. Årlig middelavløp ved inntakstedet er 94,6 mill. m3 .
Dett gir en middelvannføring på 3,0 m3/s.
Fra inntaksmagasinet i Lødølja må vannet pumpes ca. 40 m opp til nivået for Essand/Nesjøen.
Vannet vil bli ført i en ca. 7,5 km lang tunnel til innerst i Sankåvika.
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BUNNDYR
Prøvene indikerer at bunndyrtettheten var middels til stor i Lødølja. I juni dominerte døgnfluenymfer (Ephemeroptera) og fjærmygglarver (Chironomidae), mens døgnfluenymfer og
vårfluelarver (Trichoptera) hadde størst tetthet i september (figur 1). Alle nevnte bunndyrgrupper regnes som meget viktige næringsdyr for ørret. Stasjon 3 skilte seg ut med store
mengder knottlarver i juni. Knottlarvene, som også kan være viktige næringsobjekt, er kjent
for å ha svært flekkvis forekomst. Materialet gir ikke grunnlag for å si noe om eventuelle tetthetsforskjeller i ulike deler av elva.
Materialet av døgnfluenymfer, vårfluelarver og steinfluenymfer (Plecoptera) er artsbestemt.
Innenfor alle gruppene dominerte vanlige arter med stor utbredelse i Midt-Norge (tabell 1).
Ingen spesielt sjeldne arter ble påvist. Blant døgnfluenymfene dominerte Baetis rhodani på
alle stasjoner både i juni og september, etterfulgt av Heptagenia dalecarlica, Ameletus inopinatus og Ephemerella aurivillii. Sistnevnte var spesielt tallrik i september. Totalt ble det registrert 9 døgnfluearter i prøvene.
Blant steinfluenymfene dominerte arter av slekten Amphinemura, spesielt A. borealis, i juni,
mens Diura nanseni hadde størst tetthet i september, sammen med Taeniopteryx nebulosa.
Til sammen ble det registrert 9 arter av steinfluer.
Blant vårfluelarvene hadde Polycentropus flavomaculatus gjennomgående størst tetthet på
alle stasjoner både i juni og september. I september var også Oxyethira sp., Rhyacophila nubila og Hydroptila sp. relativt tallrik på enkelte stasjoner. Ecclisopteryx dalecarlica, som ble
påvist fåtallig i september, er en relativt sjelden art. Det ble totalt registrert 8 vårfluearter.
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Figur 1. Bunndyrmengder og -sammensetning basert på R5-prøver i Lødølja i juni og september 2003.
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Tabell 1. Artsforekomst av døgnfluer, steinfluer og vårfluer i ulike avsnitt av Lødølja basert på bunnprøver (R5) i juni og september 2003. Stasjon 2 ligger ovenfor planlagt inntaksbasseng etter alternativ
F, stasjon 3 og 4 i området for inntaksbasseng, stasjon 5 og 6 nedenfor. Gjennomsnittlige individantall
i R5-prøvene er angitt slik: x: 1-10 ind., xx: 10-100 ind., xxx: 100-1000 ind.

St. 2
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Siphlonurus sp.
Ameletus inopinatus
Centroptilum luteolum
Baetis sp.
Baetis muticus
Baetis niger
Baetis rhodani
Heptagenia dalecarlica
Ephemerella aurivillii
Leptophlebidae indet.
Steinfluer (Plecoptera)
Diura nanseni
Isoperla sp.
Siphonoperla burmeisteri
Taeniopteryx nebulosa
Brachyptera risi
Amphinemura sp.
Amphinemura borealis
Amphinemura sulcicollis
Nemoura sp.
Capnia sp.
Capnopsis schilleri
Leuctra sp.
Vårfluer (Trichoptera)
Rhyacophila nubila
Hydroptila sp.
Oxyethira sp.
Plectrocnemia conspersa
Polycentropus flavomaculatus
Limnephilidae indet.
Apatania stigmatella
Ecclisopteryx dalecarlica
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FISK
Rekruttering
Innsamling av yngel og ungfisk med elektrisk fiskeapparat på 6 stasjoner viste at tettheten av
rekrutter til ørretbestanden var relativt lav i hovedelva (tabell 2). (Data for stasjon 1 er hentet
fra undersøkelsene i år 2000). I et område nedenfor den planlagte inntaksdammen (stasjon 4
og 5) var tettheten meget lav. Elva har her stort fall og kulper med mye grovt substrat som
egner seg dårlig for gyting. Ovenfor samløpet med nørdre Sanka har Lødølja partier som er
for dype til å utføre elektrisk fiske. Disse kan være gode oppvekstområder for ungfisk. Resultater fra elektrisk fiske i en del sidebekker er tidligere rapportert (Koksvik 2000).
Tabell 2. Beregnet tetthet av ungfisk av ørret (<16 cm) i Lødølja, basert på elektrisk fiske. For
stasjoner som ble avfisket 3 omganger, er Zippin-estimat (Zippin 1958) benyttet for tetthetsberegning
Fangst
Lokalitet
Lødølja
Lødølja
Lødølja
Lødølja
Lødølja
Lødølja

St.

Dato

1. omg.

1
2
3
4
5
6

11.07.00
02.09.03
02.09.03
02.09.03
03.09.03
03.09.03

18
20
7
1
7
15

2. omg.

3. omg.

Areal

Tetthet (N)

fisket

ant./100 m2

p

SE(N)

280
100
100
150
190
100

12,55
26,35
13,07
<1
4
15

0,47
0,76
0,57

3,05
0,71
1,81

6
6
5
1
4
1
(Fisket kun 1 omgang)
(Fisket kun 1 omgang)
(Fisket kun 1 omgang)

Vekst hos ungfisk
Veksten de første årene er noe under middels til middels god i Lødølja. Individuelle lengder
ved fangst hos 55 ørret med alder 0+ (årsyngel) til 3+ ( treåringer) viste at tilveksten er best
første leveår med gjennomsnitt 4,7 cm i overgangen august-september, som er før avsluttet
vekstsesong (figur 2). For aldersgruppe 1+ var gjennomsnittslengden 8,7 cm. Verdiene for de
to første leveår er overensstemmende med tilbakeberegninger av vekst som er utført tidligere
på eldre fisk, mens den er noe lavere for aldersgruppene 2+ og 3+ (Koksvik 2000).
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Figur 2. Individuelle lengder hos ungfisk av ulik alder i Lødølja 3.
september 2003.

8

Ernæring
Analyser av mageinnholdet av 34 ørret tilhørende aldersgruppene 0+ - 3+ viste at døgnfluenymfer og luftinsekter (insekter tatt fra overflata) hadde de største gjennomsnittlige volumandeler av mageinnholdet med henholdsvis 28,5 og 28,1 %. Dernest kom vårfluelarver med
18,5 % og fåbørstemark med 10,4 % (tabell 3). Døgnfluenymfer og vårfluelarver var de tallrikeste gruppene i bunnfaunaen på tidspunktet da fisken ble fanget først på september (se
foran). Fjærmygglarver, som ofte er viktigste byttedyrgruppe for de yngste årsklassene, hadde
svært lav volumandel (0,9 %). Dette stemmer godt med gruppens beskjedne andel i bunnfaunaen på innsamlingstidspunktet. Hele 50,0 % av fisken hadde spist døgnfluenymfer og
32,4 % vårfluelarver. I over halvparten (52,9 %) av mageprøvene ble det funnet luftinsekter.
Tabell 3. Gjennomsnittlig volumprosent og frekvensprosent for ulike
byttedyrkategorier i 34 ørretmager fra Lødølja 03.09.03
Byttedyr kategori
Døgnfluenymfer (Ephemeroptera)
Steinfluenymfer (Plecoptera)
Vårfluelarver (Trichoptera)
Fjærmygglarver (Chironomidae)
Knottlarver (Simuliidae)
Vannbiller (Coleoptera)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Andre bunnyr
Luftinsekt

Volumprosent
28,5
5,0
18,5
0,9
0,3
6,5
10,4
1,8
28,1

Frekvensprosent
50,0
17,6
32,4
14,7
2,9
11,8
11,8
5,9
52,9

Fangstdata fra prøvefiske med garn
Den 02. – 03.09.03 ble det satt en serie på 6 garn i det flate partiet av Lødølja et stykke ovenfor øvre avgrensning av planlagt inntaksmagasin i alternativ F. I området for selve inntaksmagasinet var elva uegnet for garnfiske på grunn av for mye strøm. Dette gjelder også hele
elvestrekningen nedenfor planlagt dam.
Total fangst ble 26 ørret med samlet vekt 4705 g. Gjennomsnittsfangst pr. garn var 4,3 fisk og
784 g, noe som kan betegnes som et relativt høyt utbytte. Gjennomsnittlig individvekt var 181
g, og største fisk veide 572 g.
Størst utbytte ble registrert på maskevidde 24 omf. (26 mm) med nesten 1,7 kg pr. garnnatt
(tabell 4). Gjennomsnittlig individvekt på denne maskestørrelsen var 212 g. Den største maskevidden (18 omf., 35 mm) fanget kun 1 fisk. Denne maskevidden fanger best på fisk mellom
400 og 450 g. Det er forventet at tettheten av så stor fisk er lav i småelver som Lødølja.
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Tabell 4. Fangstdata for prøvefiske med garn i Lødølja 02. – 03.09.03
Lokalitet

Lødølja

Maskestørrelse
mm
omfar
21
26
29
35

30
24
22
18

Antall
Total fangst
garnnetter
Antall
2
1
2
1

10
8
7
1

Vekt (g)
1221
1698
1478
308

Fangst pr. garnnatt
Antall
Vekt (g)
5
8
3,5
1

611
1698
739
308

20 av 26 fisk (77 %) hadde lengde mellom 20 og 30 cm. Halvparten av fangsten hadde gonadeutvikling som viste at de skulle gyte i 2003. Minste gytemodne hunn var 26,2 cm, hvilket
indikerer bra balanse mellom bestandsstørrelse og næringstilgang. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor på 0,98 viser det samme.
Det er vanlig at ørret i elv har hvit kjøttfarge. Dette skyldes mangel på næringsdyr med innhold av karotenoider. I garnfangsten fra Lødølja hadde 42 % av fisken lyserødt kjøtt. Dette
tyder på at det finnes ulike arter av krepsdyr som inngår i dietten, selv om det ikke ble påvist i
materialet.

VURDERING AV ALTERNATIV F
Vannkvalitet
Som beskrevet i tidligere rapport (Koksvik 2000), har Finnkoisjøen ofte sterk oksygenreduksjon på vårvinteren, og mye tyder på at utvikling av hydrogensulfid (H2S) forekommer i
vannlagene nær bunnen (Jensen 1991). Dette kan bare skje ved total oksygensvinn. H2S er
giftig for alle organismer med unntak av enkelte bakterieformer. Det har vært knyttet usikkerhet til alternativene A, B og D med hensyn til mulig overføring av vann av dårlig kvalitet til
Essand.
Ved det nye alternativ F skulle denne usikkerheten bli eliminert. Vannet fra Finnkoisjøen vil
som i dag renne fritt i det øverste partiet av Lødølja over en strekning på 5 km med god mulighet for utlufting/oksygeninnblanding. Forekomsten av ørret og utvalg av bunndyr på denne
strekningen viser at vannkvaliteten er god, og giftig hydrogensulfid kan umulig være et problem.
Bunnfauna og fisk
Forsøksfiske med garn i Lødølja like ovenfor det planlagte inntaksmagasinet viste at det her
finnes en fin ørretbestand. Tidligere forsøksfiske noe lengre opp (Koksvik 2000) ga samme
inntrykk. Lødølja har relativt stor bunndyrtetthet og -diversitet både i og ovenfor magasinområdet, med innslag av meget verdifulle næringsdyr for ørret.
Det planlagte inntaksmagasinet innebærer noe neddemming av land, vesentlig bestående av
myr med lyngrabber innimellom. Dette må forventes å gi en demningseffekt med økt fiskeproduksjon de første årene etter regulering. Fisket i inntaksmagasinet på sikt vil være avhengig av manøvreringen. Dersom magasinet for det meste holdes fullt, kan et bra fiske holde
seg lenge. Alternativ F vil gi vannføringsforhold som i dag ned til planlagt inntaksmagasin og
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er klart bedre for fisket i de øvre delene av Lødølja enn de andre utbyggingsalternativene.
Sidebekkene vil forbli urørt og gi gyte- og oppvekstmuligheter som i dag.
Nedenfor det planlagte inntaksmagasinet har Lødølja stort fall med vel 80 m til samløpet med
Ramsjøelva. En utbygging etter alternativ F vil føre til at elva blir så godt som tørrlagt på
denne 2 km lange strekningen, med unntak av perioder i mai-august med overløp over dammen (Killingtveit, notat 2003) og på den helt nederste strekningen hvor restfeltet vil gi et visst
tilsig. Området har i dag middels til stor bunndyrtetthet, mens elektrisk fiske indikerte at rekrutteringen av ungfisk er lav. Det finnes en god del fine fiskehøler i dette elveavsnittet og det
brukes en del til rekreasjonsfiske. En eventuell utbygging vil gjøre denne strekningen helt
uinteressant som fiskeelv.
Strekningen mellom samløp med Ramsjøelva og inntak av Lødølja mot Gammelvollsjøen vil
få relativt sett størst vannføringsreduksjon i perioden november-april. Mens median vannføring nedstrøms Ramsjøelva i dag er 2,6 – 2,9 m3/s, vil den etter regulering bli 0,2 - 0,4 m3/s
i vintermånedene. Ved inntak av Lødølja vil median restvannføring bli 0,4 – 0,8 m3/s i vintermånedene. I mai - oktober er vannføringene mer variable, med medianvannføringer 2,4 –
9,2 m3/s. Median restvannføring vil nedstrøms Ramsjøelva bli 23 – 50 % og ved inntak Lødølja 37 – 66 %. Dette vil gi reduserte arealer for bunndyr- og fiskeproduksjon, og de negative virkningene for ferskvannsfaunaen vil bli større ved alternativ F enn de andre alternativene. Strekningen synes å være lite benyttet for sportsfiske i dag.
Det er ikke påvist arter i Lødølja som oppfattes som skadelige ved eventuell overføring til
Essand- og Nesjøen.
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