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REFERAT 

Arnekleiv. Jo Vegar o; Nest. Terje 1987. Fikeribiologiske undenekelser i Homla- 

vassdraget, Ssr-Trendelag, 1985 og 1986. Universitetet i Trondheim. Vitenskaps- 

museet, Rapport Zoologisk Serie 1987-3: 1-32. 

I forbindelse med planlagt vannkraftutbygging i Homla. Malvik kommune. 

Ssr-Trendelag er det foretatt plankton- og bunndynindermkelser i Foldsjeen og 

bunndyr- og fiiskeundersnrkelser i Homla. 

Resultatene viser at planktonsamfunnet i Foldsjeen hadde en vanlig sammen- 

setning med 5 @viste vannloppearter og 4 arter hoppekreps. Individtetthet og 

biomasse i august mhed var middels stor og indikerer et moderat predasjons- 

trykk Fra fisk. 

Bunnfaunaen i Foldsjesn var typisk for humusp8virkede vann med dominans 

av fiberstemark, degnfluer, vannbiiler og marflo. Bunndynnengdene under l m 

dyp karakteriseres som middels store. 

Homla hadde et rikt utvalg av ulike bunndyrgmpper og et variert necrings- 

tilbud for fisk med godt utvalg av arter fra sentrale bunndyrgmpper. l1 arter 

steinfluer og 11 arter degnfluer ble @vist. Alle artene er vanlige i landsdelen. 

I den 5 km lakseferende del av Homla ble det funnet middels store tettheter 

av U s  og erret.  begge^ arter hadde middels god vekst, og smoltalderen synes 

gjennomgiende i vecre 3 hr for laks og 2 t for erret. Offisiell fangststatistikk 

viser at Homla er ei smhkselv med gjennomsnittlig oppfiiket kvantum laka siste 

10 hr p l  615 kg pr. hr. Konsekvenser av planlagt utbygging pA bunndyr og fisk 

er vurdert i eget kapittel. 

Arnekleiv, Jo Vegar og Terje Nost, Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmweet, 

Zoologisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med A/S Meraker Brugs 

planer om vannkraftutbygging i Homla 

med Foldsjøen, Sør-Trøndelag, ble La- 

boratoriet for ferskvannsøkologi og 

innlandsfiske (LFI) engasjert til a 
foreta fiskeribiologiske undersøkelser. 

Undersøkelsene skal dokumentere 

vassdragets fiskeri- og ferskvannsbio- 

logiske status, samt gi en vurdering 

av inngrepenes virkninger p4 bunndyr 

og fisk. Prøvefiske i Foldsjøen inngikk 

ikke i undersøkelsen da et prøvefiske 

i 1980 ble ansett som tilstrekkelig for 

konsesjonssøknaden. 

Feltarbeidet er utført i periodene 

22-23. oktober 1985 (bunndyr og fisk), 

22-23. april 1986 (fisk), 5-9. juni 1986 

(bunndyr, zooplankton), 12. august 

1986 (zooplankton) og 21. og 28. ok- 

tober 1986 (fisk). 

Det rettes en takk til alle som 

har vært behjelpelige med opplysninger 

og som har deltatt i feltarbeidet og 

bearbeidelse av materialet. 

2. VASSDRAGSBESKRIVELSE OG UT- 

BYGGINGSPLANER 

Homlavassdraget (fig. 1) ligger hoved- 

sakelig i Malvik kommune, Sør-Trønde- 

lag, med deler av nedbørfeltet i Stjør- 

dal og Trondheim kommuner. Vassdrag- 

ets samlede nedbørfelt ved utløp i 

Trondheimsfjorden er 153,9 km2. Ned- 

børfeltet strekker seg fra omradet 

nord for Selbusjøen (opp til 6-700 m 

0.h.) og til fjorden. Vassdraget er et 

lavlandsvassdrag i barskogregionen 

med gran som dominerende treslag i 

nedbørfeltet. 

Homla har sitt utspring i Foldsjø- 

en (206 m 0.h.) med overflateareal 

2,O km2. Herfra renner elva noksa 

rolig før den kommer til de to fossene 

Storfossen og Dølanfossen. De største 

sideelvene pii denne strekningen er 

Nævra og Krokotbekken. Etter Dalan- 

fossen renner elva gjennom en trang 

dal før den munner ut i Trondheims- 

fjorden ved Hommelvik. Homla har en 

total lengde pa ca. 9 km og er lakse- 

farende i ca. 5 km opp til Dølanfossen. 

Midlere vannføring ved Hommelvik er 

ca. 4,2 m3/s. 

Foldsjøen har tidligere vært 

regulert 5,8 meter i forbindelse med 

tømmerfløting. Denne er n& opphørt, 

men pii grunn av den delvis ødelagte 

gamle tømmerkistedammen har det 

fortsatt vært noe vannstandsvariasjo- 

ner ogsii de seinere &r. I 1986 ble 

denne dammen revet, og Foldsjøen 

var da nedtappet til sitt opprinnelige 

nivii hele sesongen, mens ny betong- 

dam ble bygget. 

De nye utbyggingsplaner for 

kraftproduksjon tar sikte pa ii bruke 

Foldsjøen som reguleringsmagasin og 

bygge ut fossefallene like nedenfor 

Foldsjøen og Storfossen-Dølanfossen. 

Figur 1 gir oversikt over Homlavass- 





draget med angivelse av kraftverkene 

med overføringstunneller. 

Foldsjøen tenkes regulert mellom 

208,9 og 203 m o.h., dvs. 5,9 m regu- 

leringshøyde. Nedtappingen av sjøen 

vil starte fra midten av oktober og 

gil jevnt utover vinteren til midten 

av mars da magasinet normalt vil være 

tappet ned til LRV. Oppfyllingen vil 

foregil fra slutten av april til ut mai. 

Fra Foldsjøen tas vannet i tunnel 

til Foldsjøen kraftverk som utnytter 

de øverste 35 meter av fallet i Homla. 

Kraftverket fAr utløp i elva ca. 400 m 

nedenfor utløpet i Foldsjøen. Denne 

elvestrekningen i Homla vil dermed bli 

tørrlagt utenom perioder med flom- 

overløp. 

Fra utløpet av .Foldsjøen kraft- 

verk renner vannet videre i elveleiet 

ned til inntaket til Storfossen kraft- 

verk. Det etableres et ca. 300 m langt 

inntaksmagasin i Homla ovenfor Stor- 

fossen. Vannet tas herfra i tunnel til 

kraftstasjonen som filr utløp i Homla 

nedenfor Dølanfossen. Stasjonen fAr en 

slukeevne pil 7,O m3/s, men i vinter- 

perioden vil driftsvannføringen stort 

sett ligge rundt 2 m3/s. Det er ikke 

medtatt forslag til minstevannføring i 

Homla i planene. 

3. METODER 

Under feltarbeidet i oktober 1985 var 

Homla flomstor, noe som medførte 

vanskelige innsamlingsforhold. Fold- 

sjøen var middels fylt. I hele 1986 

var vannstanden i Foldsjøen svært lav 

pil grunn av bygningsarbeidene p& ny 

demning. I Homla var vannføringa 

middels til lav i innsamlingsperiodene. 

3.1. Stasjonsnett 

Prøvetakingslokaliteter er valgt slik 

at representative strekninger/omrilder 

bilde i Homla og Foldsjøen skulle bli 

dekket. Figur 1 gir en oversikt over 

stasjonsnettet. Totalt ble det tatt 

prøver av bunnfauna og fisk i Homla 

pil 7 lokaliteter, prøver av bunn- 

faunaen i Foldsjøen pil 6 stasjoner, 

samt to stasjoner pil dypere vatn 

(grabbprøver) og 3 stasjoner med plank- 

tonprøver. 

3.2. Bunndyrprsver og planktonprsver 

Prøver av bunnfaunaen i Homla og i 

gruntvannssonen i Foldsjøen ble tatt 

med sparkemetoden (Hynes 1961, 

Brittain 1978). Hilven som ble benyttet 

hadde kvadratisk ilpning med sider 

25 cm, og maskevidden i duken var 

500 p. Prøvene ble reinplukket i felt, 

mens sortering og artsbestemmelse er 

Foretatt under lupe/mikroskop pil labo- 



ratoriet. Materialet er fiksert pa eta- 

nol. 

Bunndyrprøver p& dypere vatn ble 

tatt med van Veen Grabb med 5 klipp 

(0,l m2) pa hvert prøvedyp. De opp- 

gitte vektene er vatvekter etter 1 min. 

tørking p& filtrerpapir. Prøvene er 

fiksert pa etanol. 

Bunndyrprøvene ble innsamlet i 

periodene 22-23. oktober 1985 og 5-9. 

juni 1986. 

Zooplanktonprøver ble innsamlet 

ved vertikale havtrekk fra bunn til 

overflate. Haven hadde diameter 27 cm 

og maskevidde i duken var 90 u. Prøv- 

ene ble innsamlet den 5. juni og 12. 

august 1986. 

3.3. Ungfiskundersskelser 

Innsamling av ungfisk av laks og ørret 

i Homla ble foretatt med et bærbart 

elektrisk fiskeapparat (type Paulsen). 

Innsamlingen foregikk i perioden 22- 

23. oktober 1985, 22-23. april 1986, 

21. og 28. oktober 1986. Hver stasjon 

ble i oktober 1986 avfisket 3 ganger 

med 15-20 min. opphold mellom hver 

omgang. I de andre periodene ble lo- 

kalitetene avfisket 1 gang. Beregning 

av fisketetthet ble utført som beskrev- 

et av Bohlin (1984). Alt innsamlet 

fiskemateriale ble bearbeidet med hen- 

syn til lengde og alder. 

4. ZOOPLANKTON 

Tabell 1 viser resultater fra plankton- 

prøver i Foldsjøen i juni og august 

1986. Samfunnet av planktoniske sma- 

kreps bestod av 5 arter vannlopper 

(cladocera) og 4 arter hoppekreps 

(copepoder). Alle er vanlige arter i 

oligotrofe vatn i Trøndelag. 

Av vannloppene dominerte Bos- 

mina longispina, men ogsa Holopedium 

gibberum og Daphnia galeata forekom 

i middels stort antall. Blant hoppe- 

kreps var det en klar dominans av 

Cyclops scutifer bade i juni og august. 

Generelt var bade antall og bio- 

masse av plankton lavt ved prøvetak- 

ing i begynnelsen av juni. Dette har 

sannsynligvis sammenheng med at tem- 

peraturen enda var forholdsvis lav og 

planktonproduksjonen derfor ikke 

hadde kommet skikkelig i gang. I 

august var den totale biomasse av zoo- 

plankton 388 mg pr. m2 overflate 

(tørrvekt), og b ilde individtettheten og 

biomassen kan betegnes som middels. 

Av hjuldyr (rotatoria) ble det 

funnet 8 .  arter/slekter. Alle artene er 

vanlig forekommende i Midt-Norge. 

Kellicottia longispina og Conochilus 

sp. utgjorde det største antallet. Bio- 

massen av hjuldyr vil som regel være 

lav selv om individtettheten er stor. 

I Foldsjøen utgjorde hjuldyr bare om- 

lag 1-2 % av planktonbiomassen i juni 

og august. 



Tabell 1. Planktonkreps i Foldsjøen i juni og august 1986. Tallene angir beregnet antall 
individer og biomasse pr. mZ overflate basert pa gjennomsnittstall av vertikale 
havtrekk fra bunn til overflate p& to stasjoner 

Dato 
Gjennomsn. trekklengde (m) 
Antall trekk 

Vannlopper ---------- 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Daphnia galeata 
Bosmina longispina 
Bythotrephes longimanus 

Hoppekreps 

Heterocope appendiculata 
ad. 

Diaptomus sp. 
nauplii 
cop. 
ad. 

Cyclops scutifer 
nauplii 
cop. 
ad. 

Cyclops gigas/viridis 
nauplier 

Hjuldyr ------- 
Brachionus calyciflorus 700 
Asplanchna priodonta 600 
Filinia longiseta 800 2210 
Keratella testudo 1900 27375 
Keratella cochlearis 3 50 340 
Kellicottia longispina 2450 34875 
Asplanchna sp. 500 
Polyartra sp. 1 O0 10460 
Conochilus sp. 6250 68625 
................................................................................ 
To tal 
Vannlopper antall m-2 5880 28750 
Hoppekreps antall m-2 40400 144490 
Vannlopper, mg.m-2 (tørrvekt) 3 1 297 
Hoppekreps, mg.m-2 (tørrvekt) 64 8 5 
Hjuldyr mg.m-z (tørrvekt) 1 6 
Total zooplankton biomasse mg.m-2 96 388 



5. BUNNDYR 

5.1 Homla 

Resultater av bunndyrundersøkelsene 

i Homla er vist i figur 2 og vedlegg 

1. Døgnfluer, steinfluer og snegl ble 

bestemt til art, og artslister er gitt i 

tabell 2 og 3. 

Bunnfaunaen var generelt allsidig 

sammensatt og gruppene fibørstemark, 

vannmidd, steinfluer, døgnfluer, var- 

fluer, fjærmygg og knott var vanligvis 

godt representert. Sammensetningen 

varierte mellom de ulike stasjoner. 

259 117 137 151 139 233 149 

1 2 3 4 5 6 7 

Stasjon 

Figur 2. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen p i  de forskjellige stasjon- 
ene i Homla. Sammensetningen er basert p i  prøver tatt i oktober 1985 
og juni 1986. Gjennomsnittlig antall bunndyr pr. 1 min. sparkeprøve er 
angitt p i  toppen av søylene. 



Tabell 2. Døgnfluearter registrert pil forskjellige stasjoner i Homla i 1985 og 1986. 

Gjennomsnittlig antall pr. minutt sparkeprøve er angitt slik: 

x = 0-10 ind., xx = 10-50 ind., xxx = >50 ind. 

Stasjon 

I11 IV v VI VI1 Art I I1 - 

Ameletus inopinatus X 

XXX XX 

XXX . XXX 

X 

XXX 

XX X 

XXX XX 

X 

X 

Baetis muticus 

Baetis rhodani 

Baetis niger 

Baetis fuscatus/scambus 

Heptagenia fuscogrisea 

Heptagenia sulphurea 

Heptagenia dalecarlica 

Leptophlebia marginata 

Ephemerella aurivillii 

Ephemerella mucronata X X X X X 

Antall arter 5 4 6 7 5 7 4 

Tabell 3. ' Steinfluearter registrert pil forskjellige stasjoner i Homla i 1985 og 1986. 

Gjennomsnittlig antall pr minutt sparkekeprøve er angitt slik: 

x = 0-5 ind., xx = 5-10 ind., xxx = >l0  ind. 

Stasjon 

I I1 I11 IV v VI VI1 Art 

Diura nanseni 

Isoperla grammatica 

Isoperla obscura 

Siphonoperla burmeisteri 

Taeniopteryx nebulosa 

Brachyptera risi 

Amphinemura borealis 

Amphinemura sulcicollis 

Nemoura cinerea 

Capnia sp. 

Leuctra digitata 

Leuctra sp. 
- - 

Antall arter 9 5 6 6 3 5 4 



alle stasjoner, og som regel i stort 

antall, med B. rhodani som den tall- 

rikeste. 5 arter forekom sparsomt og 

bare med f i  individer i de lokalitetene 

hvor de ble pivist. Disse artene var 

Baetis niger, Baetis f uscatus/scambus, 

Heptagenia fuscogrisea, Leptophlebia 

marginata og Ephemerella aurivillii. 

Av steinfluer ble det pavist 11 

arter (tabell 3). Steinfluene forekom 

generelt i lavt antall pfi de fleste sta- 

sjoner. Amphinemurn borealis var den 

mest tallrike og ble funnet p i  alle 

stasjoner. Og& Isoperla grammatica 

og A. sulcicollis var vanlig utbredt i 

Homla. Stasjon 1 hadde den rikeste 

steinfluefaunaen med 9 paviste arter. 

Ellers la artsantallet pa hver lokalitet 

mellom 3 og 6. Snegl ble bare pavist 

fatallig p i  stasjon 1 med arten Gy- 

raulus acronicus. Denne er vanlig ut- 

bredt i landsdelen. 

5.2. Foldsjeen 

I Foldsjøen ble det tatt prøver av fau- 

naen i gruntvannssonen p& 6 lokali- 

teter og fra djupere vatn (profundal- 

sonen) pa 2 stasjoner. Resultatene er 

vist i tabellene 4 og 5 og i figur 3. 

T W  4. Bunnf~unranr sammenietning I gruntvannuonen i Foldsjpen, b r t  p6 rparkep~ver i 6 minutkr 

(M). * = sparkeprnor i 3 minutter [M) 

Vu8nbill.r 

vknuw 

avlknott 

~"jarmvm 
Vannrnldd 

Skirunegi 
.............................................................................................................. 
Antall ind. 4 1s 37 12 24 7 39 86 37 127 SBB 

Antdl grupper 1 3 3 



Tabell 5. Steinfluearter, døgnfluearter og varfluearter registrert pa forskjellige stasjoner 

i Foldsjøen i 1985 og 1986. Gjennomsnittlig antall pr. 5 minutt sparkeprøve er 

angitt slik: x = 0-5 ind., xx = 5-10 ind., xxx = >l0 ind. 

Arter 

Stasjoner 

I I1 I11 

STEINFLUER 

Nemoura cinerea 
................................................................................ 
DØGNFLUER 

Siphlonurus alternatus 

Siphlonurus lacustris 

Heptagenia fuscogrisea 

Arthroplea congener 

Leptophlebia marginata 

Leptophlebia vespertina X xx 
?%;i f@i?*n-:qF - 

Ephemera vulgata , T -  A .. 

XXX 

Caenis horaria X 
................................................................................ 
VARFLUER 

Lepidostoma hirtum 

Oecetis sp. 

Limnephilidae sp. 

Apatania stigmatella 

Apatania sp. X 
................................................................................ 

SNEGLER 

Gyraulus acronicus 



L... 



I strandsonen dominerte døgnflu- 

er, marflo og fibørstemark i juni, 

mens vannbiller utgjorde størst andel 

av faunaen i oktober. Ogsi i Foldsjøen 

var bide individantallet og antallet 

dyregrupper representert vesentlig la- 

vere i oktoberprøvene enn i juniprøv- 

ene. Begge perioder sett under ett 

utgjorde døgnfluer 27 % av faunaen, 

mens fibørstemark, marflo og vannbil- 

ler utgjorde henholdsvis 16 %, 16 % 

og 15 % av den totale faunaen i antall. 

Av bunnfaunaen ble døgnfluer, 

steinfluer, vkfluer og snegl bestemt 

til art (tabell 5). Steinfluefaunaen var 

fattig, og bare l art, Nemoura cince- 

rea, ble registrert p& to stasjoner. 

Døgnfluene var bedre representert i 

strandsonen med totalt 8 arter, men 

individtallet var oftest lavt. Bare Hep- 

tagenia fuscogrisea forekom i større 

antall p i  stasjon 6 i juni. Leptophlebia 

vespertina forekom p i  flest stasjoner. 

Alle piviste arter er vanlig forekomm- 

ende i regionen. 

Vbfluefaunaen i gruntvannssonen 

synes i være sparsom. Det ble pavist 

4 arter/slekter. Artene forekom spora- 

disk, men med flest arter p i  stasjon 

6. 

Av snegler forekom Gyraulus ac- 

ronicus i lite antall p i  stasjon 2 og 6. 

Bunndyrmengdene p i  de ulike 

dyp varierte mye mellom ulike stasjon- 

er og datoer (figur 3). Mengdene vari- 

erte fra O til vel 1700 mg/m2 (vit- 

vekt). Størst mengder ble registrert p i  

7 m dyp p i  stasjon 4, mens det p i  

dette dypet ble funnet smi bunndyr- 

mengder p i  de andre stasjoner og 

datoer. P i  stasjon 1 ble det registrert 

størst biomasse p i  3 m dyp og gradvis 

mindre p& 5 og 7 m. P i  stasjon 2 ble 

det tatt prøver bide i juni og oktober. 

I juni ble det funnet størst mengder 

p i  10 m og i oktober p i  3 m. Dette 

vitner om en ujevn fordeling av bunn- 

dyr i de ulike dybdeomrider i sjøen. 

Totalt sett m i  biomassen av 

bunndyr i profundalsonen betegnes som 

middels. 

Faunasammensetningen p i  de 

ulike dyp framgir i vedlegg 2. Gjenn- 

omgiende var flest bunndyrgrupper 

representert i grabbprøver fra 3 og 

5 m dyp. Bunndyr som normalt er i 

finne mest i gruntvannssonen kunne 

forekomme i betydelig antall p i  dypere 

vatn. Døgnfluelarver ble funnet p i  

alle dyp ned til 7 m, og marflo ned 

til 10 m dyp. Totalt forekom 10 ulike 

bunndyrgrupper i profundalsonen, noe 

som vitner om et bra formutvalg. 

6. FISK 

6.1. Tetthet og artsfordeling av ung- 

fisk 

Laks og ørret er dominerende fiske- 

arter i Homla. Laks forekom p i  alle 

elfiskestasjonene til Dølanfossen. I 

tillegg ble skrubbe (Platichtys flesus 



L.) funnet p& stasjon 1 og trepigget 

stingsild (Gaslerosteus aculeatus L.) 

pil stasjon 2, 4 og 6. 

I tabell 6 er vist tetthet av laks- 

og ørretunger. Arsyngei (O+) av bade 

laks og ørret ble med ett unntak fun- 

net i større tettheter enn eldre fisk. 

Estimerte tettheter av laks eldre enn 

O+ varierte mellom 3 og 17 individer 

pr. 100 m2. For ørret varierte tett- 

heten mellom 1 og 38 individer pr. 

100 m2. 

Ser en p& det samlede ungfisk- 

materialet s& dominerte laksungene p i  

stasjon 1 og 3, mens tettheten var 

forholdsvis lik for laks og ørret pa 

stasjon 2. Laks forekom i lavt antall , 

p& stasjon 4 under Dølanfossen. . 

Estimerte tettheter antyder en 

middels bestandstetthet av b8de r laks 

og ørret i Homla, med god rekruttering 

av bsyngel i 1986. 

Tabell 6. Beregnet tetthet av laks- og ørretunger pr. 100 m2 (N/100 m2) p& ulike 

lokaliteter i Homla, oktober 1986. P = fangbarhet, SE(N) = standardfeil for N 

Stasjon L A K S  Ø R R E T  

nr. Arsklasse N/100 m2 SE(N) P N/100 m2 SE(N) P 

o+ ' 

eldre 

o+ 
eldre 

o+ 

eldre 

o+ 

eldre 

o+ 

eldre - 
O+ 13.4 3.8 0.4 

eldre 3.8 2.4 0.4 

O+ udefinert 

eldre 38.3 9.8 O. 1 

5.8 2.0 0.4 

3.0 O. 1 1 .O 

7.4 0.9 0.6 

10.4 0.9 0.6 

23.6 1 .O 0.7 

1 .o - 1 .o 
udefinert 

7.4 0.9 



6.2. Lengdefordeling, vekst og smolt- 

alder 

I tabell 7 er vist lengdeveksten for 

dene hos de forskjellige aldersgrupp- 

er. 

Ut fra lengde- og aldersfordeling 

synes laksen A bli smolt mest som 3 

laks og ørret pA de ulike stasjoner i Aringer, mens ørret gjennomgaende 

Homla, mens lengdefordeling av ung- smoltifiserer som 2 Aringer. Andelen 

fiskmaterialet framgAr av figur 4. av bhde 2+ og 3+ ørret i fangstene 

Veksten synes A være normalt var liten. 

god for landsdelen. Laksen vokste 

gjennomsnittlig 3,5 cm første Ar og 

ørret gjennomsnittlig 4,O cm. Normalt 

har ungfisk av ørret raskere vekst 

enn laks, og resultatene fra Homla 7. OPPLYSNINGER OM FISKET 

viser at laksungene var mindre enn 

ørretungene i alle aldersgrupper. I den lakseførende del av Homla eies 

Beregning av veksten hos ørret omradet og fiskeretten pA den nord- 

ut fra en vekstmodell gitt av Elliot østlige side av elva av A/S Meraker 

viser at ørreten ut fra temperaturfor- Brug. Hele elvestrekningen leies ut til 

holdene i Homla i 1986 skulle ha vokst Malvik Jeger og Fiskeforening som 

46 mm første Aret (A. Jensen pers. selger kort. PA sørvestsida av Homla 

medd.). Tallmaterialet viser at ørret eies omradet og fiskeretten av en 

har vokst 92 % av det modellen skulle rekke grunneiere. Det selges ikke kort, 

tilsi, og indikerer vanlig gode vekst- men fiskes for eget husbehov fra disse 

forhold. grunneierne. 

Resultatene indikerer videre at Malvik Jeger- og Fiskeforening 

veksten hos biide O+ og I+ laks i 1986 selger bade sesong- og døgnkort for 

var bedre enn i 1985. Middellengdene Homla. Totalt selges i gjennomsnitt 

ved avsluttet vekstsesong i 1985 var ca. 250 kort pr. sesong, og i 1986 ble 

for O+ og l+ laks henholdsvis 4,4 og det solgt kort for ca. kr 21.000 (254 

7,2 cm, mens tilsvarende middellengder kort). Kortprisen var i 1986 kr 150,- 

ved avsluttet vekst i 1986 var 4,6 og og kr 300,- for sesongkort for hen- 

8,I cm. Tilsvarende forskjeller ble ikke holdsvis medlemmer og ikke-medlemmer 

funnet hos ørret. av foreninga, mens døgnkortprisen var 

Lengde- og aldersfordeling av kr 50,-for alle (Tor Bostad, Malvik 

ungfiskmaterialet viste at O+ av bhde Jeger og Fiskeforening pers. medd.). 

laks og ørret hadde en klar lengde- Etter opplysninger fra Malvik 

gruppering (figur 4), mens det for Jeger og Fiskeforening fiskes det mest 

eldre fisk var overlapping mellom leng- i Homla ved Hommelvik og p& den 
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Figur 4. Lengdefordeling av laks- og ørretunger i Homla i april 1985 og oktober 
1986. Materialet fra alle stasjoner er slitt sammen. Arsyngei (O+) er 
skravert. 



nærmeste elvestrekning nedenfor Døl- 

anfossen. Beste fiskeplass er kanskje 

hølen under Dølanfossen. Fisket er 

svært avhengig av god vannføring og 

det tas fisk under og rett etter større 

og mindre regnflommer. 

Det drives i dag ikke noe orga- 

nisert kultiveringsarbeid i Homla, men 

settes &r om annet ut en-somrig laks. 

I tabell 8 er oppgavene over opp- 

fisket kvantum de siste 13 &r satt 

sammen (offentlig laksestatistikk). 

Offisiell fangststatistikk viser at det 

i Homla tas mest smlllaks og lite sjø- 

ørret. Det tas i gode Ar over 1000 kg 

smalaks. Gjennomsnittsfangsten de 

siste 10 &r var 615 kg, og laksens 

gjennomsnittsvekt 18 p& 1,6 kg. 

I Foldsjøen eies fiskeretten av 

A/S Meraker Brug som ogsA selger 

kort. Antallet solgte fiskekort har de 

seinere Ar vært ca. 250 pr. Ar. I 1986 

ble det solgt noe færre kort, antagelig 

p i  grunn av den svært lave vannstan- 

den i Foldsjøen dette Aret. I Foldsjøen 

fiskes det med stang, oter og garn. 

Almenheten har de seinere Ar hatt 

adgang til garnfiske med fri maske- 

vidde mot fiskekort. Dette er gjort 

for om mulig A tynne ut fiskebestand-, 

en som er antatt A være altfor stor i 

forhold til næringstilgangen (Korsen 

1980). Fisket i Foldsjøen skal ha blitt 

dArligere de seinere Ar med mer smA- 

fallen fisk (B. Kyllo pers.medd.). 

Tabell 8. Oppfisket kvantum av laks og ørret i Homla i perioden 1973-1985. Tallene er 

hentet fra Norges offisielle statistikk 

Ar Tot. ant. Laks Sjøørret Gj.snitt vekt kg 

kg kg kg Laks Ørret 



8. KOMMENTARER 

8.1. Zooplankton 

Planktonsamfunnets artssammensetning 

og struktur er til en viss grad inn- 

virket av predasjon fra fisk, og særlig 

fra typiske planktonspisende arter som 

røye og sik. I Foldsjøen er røye antatt 

il ha en tynn bestand, mens ørret er 

tallrik (Korsen 1980). For ørret kan 

ogsil de største planktonartene ha 

næringsmessig betydning (Arnekleiv 

og Koksvik 1983, Nøst et al. 1986), 

men det er vanlig il anta at ørret i 

mindre grad klarer il beite ned de ak- 

tuelle arter. Dette gjelder blant annet 

begge Daphnia-artene, og den relativt 

store biomassen av disse i august ty- 

der pil et moderat beitetrykk fra ørret 

pil planktonsamfunnet. Dette bekreftes 

ogsil av dyrenes gjennomsnittsvekter 

som var forholdsvis høye. Den lave 

biomassen i juni skyldes sannsynligvis 

at prøvene var tatt før zooplanktonet 

hadde rukket il bygge opp noen større 

bestand etter vilrsirkulasjonen. 

8.2. Bunndyr 

Marflo, snegl og større insektlarver 

av døgnfluer, steinfluer og vilrfluer er 

erfaringsmessig viktige næringsdyr for 

bunndyrspisende fisk som ørret. Arts- 

strukturen i bunndyrsamfunnet er av 

stor betydning for gruppenes rolle 

som næringsdyr, da et rikt artsutvalg 

vil gi større kontinuitet i næringstil- 

gangen. I Foldsjøen var bade mengder 

og artsutvalg av insekter i strandsonen 

generelt lavt. Bare døgnfluer forekom 

med et større artsutvalg (8 arter), 

men ofte i lavt individtall. Derimot 

forekom det viktige næringsdyret mar- 

flo vanlig i prøvene i juni, mens sneg- 

ler bare savidt ble pavist. 

Totalt sett vitner bunndyrfore- 

komstene i strandsonen om et forhold- 

svis dhrlig næringstilbud for fisk, noe 

som kan ha sammenheng med en hard 

predasjon fra en tett ørretbestand. 

Bilde i strandsonen og pil bløtbunn 

har Foldsjøen en sparsom utviklet 

makrovegetasjon, noe som gir mangel 

pil bilde skjul og næring for bunndyr. 

Bunndyrene utsettes derfor lettere for 

predasjon fra fisk. 

Marflo, Gammarus lacustris er 

vanlig utbredt i hele landet (Økland, 

K.A. 1969, Økland, J. 1983), og er i 

mange innsjøer et viktig næringsdyr 

for ørret. Den synes A være lett utsatt 

for nedbeiting, og kan være vanskelig 

il pilvise i innsjøer med store fiskebe- 

stander. Marflo er i likhet med andre 

littorale former som større insektlarver 

og snegl lett utsatt ved innsjøreguler- 

inger (Grim& 1962). Marflo synes il 

tslle smil vannstandsendringer, men er 

funnet i fiskemager fra Fjergen som 

er regulert 8 m (Arnekleiv 1985). Nhr 

reguleringshøyden overstiger 5 m blir 

ifølge Aass (1969) bestanden av marflo 

for liten til il ha noen betydning som 

fiskeføde. 



OgsA døgnfluer, steinfluer og var- 

fluer blir sterkt negativt influert av 

en regulering (jfr. Grim& 1962). Ulike 

arter innen gruppene kan imidlertid 

ha forskjellig evne til & mestre miljø- 

forandringer etter en regulering. Av 

de paviste døgnflueartene i Foldsjøen 

er Siphlonurus lacustris den art som 

best taler en regulering, og arten er 

funnet i b1.a. Aursjøen med reguler- 

ingshøyde 28 m (Jensen 1982) og 

Fjergen med reguleringshøyde 8 m 

(Nøst 1985). 

Bunnfaunaen i dypere partier 

(profundalsonen) var allsidig sammen- 

satt med flere grupper som vanligvis 

bare forekommer i gruntvannssonen. 

Dette er antatt i kunne ha sammen- 

heng med den sterke nedtappingen av 

Foldsjøen i 1986. 

Bunnfaunaen i Homla var langt 

mer variert enn i Foldsjøen. Dominer- 

ende grupper var døgnfluer, steinfluer, 

fjærmygg og fabørstemark, mens vann- 

midd, knott og varfluer var forholdsvis 

tallrike pa noen lokaliteter. Som nær- 

ing for ungfisk av laks og ørret synes 

døgnfluer, steinfluer, varfluer og fjær- 

mygg oftest A dominere sammen med 

drivfauna p& overflaten (Arnekleiv og 

Koksvik 1985, Arnekleiv 1986, Johnsen 

1985). Homla synes A ha et variert 

næringstilbud for fisk med godt utvalg 

av arter fra de sentrale bunndyrgrup- 

per. Fdbørstemark og vannmidd som 

stedvis var tallrike, synes derimot 

sjelden & bli utnyttet som næring av 

fisk. 

Av døgnfluene dominerte Baetis 

rhodani og Baetis muticus. Begge arter 

er vanlige i landsdelen og B. rhodani 

dominerer oftest døgnfluefaunaen i 

midtlnorske elver (Nøst et al. 1986). 

Steinfluefaunaen hadde en noe mer 

uvanlig artssammensetning med Amphi- 

nemura borealis og Isoperla grammatica 

som dominerende arter i oktober og 

juni. Diura nanseni som ofte er den 

vanligste arten i andre elver i region- 

en (Arnekleiv og Koksvik 1980, 1983, 

Nøst 1985, Nøst et al. 1986) forekom 

i beskjedent antall i begge perioder. 

8.3. Fisk 

Tettheten av laks- og ørretunger i 

Homla var lav til middels sammenlignet 

med data fra andre elver i omradet 

(Arnekleiv 1985, 1986, Heggberget 

1975, Hvidsten og Johnsen 1984). 

Kvantifisering av ungfisk p& grunnlag 

av elektrisk fiske er imidlertid forbun- 

det med mange usikkerhetsmomenter 

og effektiviteten vil b1.a. være avhengig 

av vannføring og temperatur. 

Veksten hos laks- og ørretunger 

synes & være normalt god med hen- 

holdsvis 3,5 og 4,O cm pr. &r de første 

ar. Veksten var for laksungene noe 

bedre i 1986 enn i 1985 for O+ og l+, 

mens tilsvarende forskjeller ikke ble 

funnet hos ørret. 

Vekst og smoltalder vil b1.a. være 

avhengig av vanntemperaturen det 

enkelte Ar, og vil derfor variere' noe 



mellom ulike Ar. I 1986 var første del 

av vekstsesongen ca. 2 "C varmere i 

middel enn antatt gjennomsnitt (Tvede 

1986). En skulle derfor forvente noe 

bedre vekst dette Aret. Laksen synes 

ut fra modellberegninger A ha en mak- 

simalvekst ved ca. 14,5 "C, mens 

ørretens maksimale vekst synes A være 

ved 13 "C (A. Jensen pers.medd.). Ut 

fra dette er det rimelig A anta at 

effekten av økt temperatur over 15 "C 

i Homla i 1986 har gitt størst utslag 

hos laks og at dette kan være forklar- 

ingen pA hvorfor laks men ikke ørret 

viste bedre vekst i 1986 enn i 1985. 

Ser en pA veksten hos fisk fra 

de ulike omrader i elva var det ogsti 

til dels markerte forskjeller idet laks 

p& st. I11 hadde større middellengde 

for alle aldersgrupper enn laks pA 

øvrige stasjoner. Dette kan være ut- 

trykk for reelle bedre oppvekstvilkh 

p& dette elveavsnittet, men kan ogsi 

være tilfeldig. Fisketetthet og nær- 

ingsforhold gir ingen indikasjon pA 

bedre forhold ved denne lokaliteten 

enn de andre stedene. 

9. KONSEKVENSVURDERING 

9.1. Foldsjeen 

I en næringsfattig uregulert innsjø 

foregtir en stor del av næringsdyrpro- 

duksjonen i strandsonen, og det er 

denne sonen som sterkest utsettes 

ved en regulering, ofte med sterkt 

nedsatt bunndyrproduksjon som resul- 

tat (Grim& 1962, 1970). Foldsjøen har 

tidligere vært regulert 5,8 m og har 

ogsA de seinere Ar hatt vannstands- 

vekslinger. Det er likevel ventet en 

del erosjon i deltaavsetninger ved 

bekkeos og i strandsonen (Strømme 

1986). Foldsjøen har dessuten en del 

større grunne partier særlig i sør og 

disse vil være utsatt for tørrlegging 

under nedtapping. Reguleringen forven- 

tes derfor A gi ytterligere reduksjon 

i bunndyrproduksjonen i regulerings- 

sonen. Bunndyrene vil særlig være 

utsatt for ugunstige miljøfaktorer (tørr- 

legging, frost) under nedtapping om 

vinteren. Dette vil i første rekke gA 

ut over de mest ømfintlige artene som 

marflo. Marflo som under ntiværende 

forhold synes A mestre de mindre vann- 

standsvekslingene og som er et attrak- 

tivt næringsdyr for ørret, vil bli 

sterkt redusert etter ny regulering 

(cfr. Aass 1969). OgsA for grupper 

som døgnfluer og vhrfluer ventes en 

viss reduksjon i bestandene i forhold 

til dagens situasjon. Dette vil ytterlig- 

ere forverre den ubalansen som er 

mellom den tette ørretbestanden og 

tilgjengelig næring og medføre et lav- 

ere produksjonspotensiale for bunndyr 

og fisk enn i dag. 

Planktonproduksjonen synes ikke 

A endres vesentlig ved innsjøreguler- 

inger og antas i bli p i  omtrent samme 

nivA som i dag. 



Det er ikke foretatt egen fiske- 

undersøkelse i 1986, men et prøvefiske 

i 1980 (Korsen 1980) tydet pil en tett 

ørretbestand og en liten bestand av 

røye. Rekrutteringen av ørret synes il 

være meget god med Sneiselva og Vik- 

elva som viktigste gyteelver (Bjarne 

Kyllo pers.medd.). Med den utforming 

elvetilløpene har, ventes rekrutteringen 

av ørret il opprettholdes pil samme 

nivil ogsil etter regulering. 

Røye vil finne bedre næringsbe- 

tingelser enn ørret etter regulering 

siden røya er en mer effektiv plank- 

tonspiser. Men røye synes ikke il ville 

etablere noen stor bestand i Foldsjøen. 

Om dette skyldes manglende gytesub- 

strat, for høy sommervanntemperatur 

eller andre forhold vites ikke. 

9.2. Homla 

Beregninger av vannføring i Homla 

før og etter regulering er vist i figur 

5 og 6. 

PA strekningen umiddelbart etter 

Foldsjøen til utløp Foldsjøen kraftverk 

vil elva være tørrlagt utenom flom- 

perioder og prodbksjonsmulighetene 

for fisk og bunndyr vil bli borte. 

Strekningen dette gjelder er kort 

(400 m) og sportsfiskemulighetene vil 

ikke bli vesentlig forringet for Homla 

ovenfor Storfossen. Fra Foldsjøen 

kraftverk {til inntak Storfossen kraft- 

verk vil vannføringsendringene bli for- 

holdsvis smil, men med en økt vinter- 

vannføring. Virkninger av vannførings- 

endringene for bunndyr og fisk ventes 

il bli s d .  

I lakseførende del av H o d a  vil 

vannføringen være bestemt av bLa 

kjøringen av Storfossen kdtverlC, 

Generelt ventes en økt vintervandm- 

ing og reduserte flomtopper. For et 

mediank sker vintervannføringen med 

ca. 1 m3/s og vkflomtoppen reduseres 

fra 13-14. til 10-1 1 m3/s. Kortvarige 

regnflommer om sommeren vil bli dem- 

pet og vannføringen mer utjevnet. 

Med den utforming elveleiet har 

pil store deler av strekningen vil disse 

vannføringsendringene medføre sm& 

forandringer i vanndekt areal. Dette 

ventes il gi smil negative effekter pil 

produksjonsbetingelsene for bunndyr 

og fisk, forutsatt en forholdsvh jevn 

drift av Storfossen kraftverk uten 

raske vannføringsendringer ved dam- 

og helgereguleringer. Slike hyppige 

og raske vannstandsfluktasjoner kan 

gi skade pil bunndyr- og fiskeprduk- 

sjonen (cfr. Hvidsten og Koksvik 

1983). 

Temperaturforholdene er bestem- 

mende for laks- og ørretungenes ak- 

tivitet, fødeopptak og vekst, og for 

utbredelsen av næringsdyr. PA den 

lakseførende strekning av Homla ven- 

tes en ubetydelig temperaturforskjell 

grunnet reguleringen (Tvede 1986). 

Temperaturforholdene og virkningen 

av temperaturen for fiskens vekst og 

smoltalder ventes derfor il bli uendret 

etter regulering. PA strekningen ned 
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strøms Foldsjøen kraftverk kan tem- 

peraturen synke 1-2 "C om sommeren. 

Dette kan p i  en kortere strekning 

medføre en forskyvning i faunasamm- 

ensetningen, og gi noe dai-ligere vekst- 

betingelser for ørret, men endringene 

anses ikke ii. bli vesentlige. 

For utøvelsen av fiske i laksefør- 

ende del ventes reguleringen i medføre 

klare ulemper. I Homla kreves det 

vanligvis høg vanføring for godt fiske, 

og mesteparten av fisken tas under 

og rett etter regnflommer. I og med 

at bide vhflom og de kortvarige 

regnflommene vil bli dempet antas 

dette i gi klare negative effekter p i  

utøvelsen av fisket. Utbyggingen vil 

videre medføre at en av de beste fis- 

keplassene i Homla under Dølanfossen 

blir ødelagt. 

9.3. Anbefalte tiltak 

For i sikre en lakseproduksjon i tørre 

ar og minske eventuelle skader ved 

uregelmessig kjøring av kraftstasjonen, 

anbefales det i ta inn i konsesjons- 

bestemmelsene et vi lkb om minste- 

vannføring i Homla. Fiskeundersøkel- 

sene har ikke vært tilstrekkelige til i 

kunne gi detaljerte anbefalinger til 

minstevannføring, men grovt sett vil 

vi foresli en minstevannføring knyttet 

til minimum 10-prosentil uregulert 

vannføring. 

Ulempene for utøvelse av lakse- 

fisket kan dempes ved i slippe sikalte 

"lokkeflommer" i perioder med stabil 

og lav vannføring eller/og ved ii. foreta 

mindre demping av regnflommer om 

sommeren ved periodevis vannslipping 

forbi dammen. 

Som et biotopjusterende tiltak 

anbefales det videre i lage en kunstig 

fiskehøl nedenfor utløpet av Storfossen 

kraftverk som mulig erstatning for 

hølen som gir  tapt under Dølanfossen. 

10. SAMMENDRAG 

I forbindelse med Meraker Brugs plan- 

er om utbygging av Homla i Malvik 

kommune, Sør-Trøndelag ble det høsten 

1985 og sommeren 1986 foretatt en 

undersøkelse av plankton og bunndyr 

i Foldsjøen og av bunndyr og fisk i 

Homla. 

Vassdraget er næringsfattig og 

humuspivirket. Planktonsamfunnet i 

Foldsjøen hadde en vanlig sammenset- 

ning med 5 arter vannlopper hvor Bos- 

mina longispina dominerte og 4 arter 

hoppekreps med Cyclops scutifer som 

dominerende art. Individtetthet og 

biomasse i august betegnes som mid- 

dels, og biomassen av vannlopper og 

dyrenes størrelse i august indikerer 

et moderat predasjonstrykk fra fisk p i  

planktonsamfunnet. 

Foldsjøen hadde en bunnfauna 

som er typisk for humuspivirkede 

vann. Faunaen bestod mest av fibørste- 



~. .,; 
I m i, 8 

LI. *AS- - \. 

mark, døgnfluer, vannbiller og marflo, 

mens steinfluer og vArfluer var svært 

sparsomt representert. Bunndyrmengd- 

ene under 1 m dyp varierte mye, men 

betegnes totalt som middels. 

I Homla var de dominerende 

bunndyrgrupper døgnfluer, steinfluer, 

fjærmygg og fslbørstemark, mens vann- 

midd, knott og vthfluer var tallrike 

pA noen lokaliteter. Homla synes A ha 

et variert næringstilbud for fisk med 

godt utvalg av arter fra sentrale 

bunndyrgrupper. Av døgnfluer ble 1 l 

arter pAvist med Baelis rhodani som 

dominerende. Steinfluefaunaen var do- 

minert av Amphinemura borealis og 

Isoperla grammatica og med totalt 11 

paviste arter. 

Samlet elvestrekning i Homla er 

ca. 9 km hvorav 5 km er lakseførende. 

Laks og ørret er dominerende, mens 

det ble pivist enkeltfisk av skrubbe 

og trepigget stingsild. Tettheten av 

laks- og ørretunger var middels sam- 

menlignet med data fra andre elver i 

omradet og det var god rekruttering 

av thsyngel i 1986. Veksten var nor- 

malt god med 3,5 cm tilvekst første th 

for laks og 4,O cm for ørret. Laksen 

hadde bedre vekst i 1986 enn 1985 

noe som settes i sammenheng med 

vanntemperaturen de to Ar. Laksen 

synes gjennomgaende ii bli smolt etter 

3 th og sjøørret utvandringsklar mest 

som 2-thinger i Homla. 

Meraker Brug har leid ut lakse- 

førende elvestrekning til Malvik Jeger 

og Fiskeforening som selger døgn- og 

sesongkort. Gjennomsnittlig selges ca. 

250 kort pr. sesong. Offisiell fangst- 

statistikk viser at det i Homla tas 

mest smAlaks. I gode th tas over 

1000 kg, mens gjennomsnittet siste 10 

th var 615 kg pr. Ar. Lakseoppgang 

og fisket synes A være betinget av 

perioder med høy vannføring ved regn- 

flommer. 

I Foldsjøen selger Meraker Brug 

kort for stang-, oter- og garnfiske. 

Det selges gjennomsnittlig 250 kort 

pr. Ar. 

En ny regulering av Foldsjøen 

vil føre til at bestanden og produk- 

sjonen av flere viktige bunnlevende 

næringsdyr, b1.a. marflo, blir ytterli- 

gere redusert. Innsjøen vil fA økt do- 

minans av bunndyr som er lite tilgjen- 

gelig som næring for fisk. Dyreplank- 

tonsamfunnet vil ikke endres vesentlig. 

Reguleringen vil heller ikke endre 

dagens rekrutteringsforhold for ørret. 

Reduserte bunndyrbestander vil ytter- 

ligere forverre den ubalanse som er i 

dag mellom tilgjengelig næring og en 

tett ørretbestand. 

I ikke-lakseførende del av Homla 

vil vannførings- og temperaturend- 

ringer kunne medføre en forskyvning 

i faunasammensetning og noe dthligere 

vekstbetingelser for ørret pA enkelte 

strekninger, men endringene anses 

ikke A bli vesentlige. Mulighetene for 

sportsfiske vil være omtrent som før. 

I lakseførende del av Homla ven- 

tes smi negative effekter av vannfør- 

hgs- og temperaturendringer pA opp- 



vekst- og produksjonsforholdene for 

laks og ørret. Dette forutsetter jevn 

drift i Storfossen kraftverk uten døgn- 

og helgeregulering. For utøvelsen av 

laksefiske ventes reguleringen h med- 

føre klare ulemper i det oppgang og 

godt fiske er betinget av regnflommer 

som etter regulering vil bli dempet og 

vannføringen bli mer utjevnet. Den 

antatt beste fiskeplassen vil bli øde- 

lagt. 

Som kompenserende tiltak anbe- 

fales det h slippe sakalte "lokkeflom- 

mer" under lav og stabil sommervann- 

føring og utføre biotopjusterende tiltak 

nedstrøms Storfossen kraftverk. Det 

anbefales videre gitt en minstevann- 

føring i Homla knyttet til minimum 

10-prosentil uregulert vannføring. 
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