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Men kanskje er du sløvet av vanegjengeriet eller kan hende over
veldet av noe tungt som truer med å knuse deg. Da følg det ur
gamle rådet — gå ut i naturen! 

Den som faller i sjøen må svømme, den som gir seg ut på vidda 
må møte dens krav. Han må se selv, må til og med selv bestemme 
retning og vei. Han blir et menneske for seg selv. 

Og dagen lønner ham med gleden ved det enkleste måltid, solen 
med sitt lys, natten med sin søvn. Døgnet skjenker ham sin rytme. 
Da er det også at dagene møter ham som nye, slik de møtte ham 
i barnets verden, og er de klare gir de utsynet over de mange blåner, 
både de langt utover og de dypt innover mot sjeledypet. 

Fra Edvard Løchens bok: Under vandring 

Nesjø/Essandsjø — oppdemningen og fisket 
AV TORE ØVERLAND 

Si 

Ei stor gryte av myr og frodige bjørkelier er blitt omdannet til 
et blått hav inne i fjellheimen. 

Nedalen og myrene var spesielt kjent for sitt rike fugle- og 
planteliv, (men hadde også en mangfoldig terrestrisk fauna). Vat
net omskapte livsmiljøet for både dyr og planter, og de vannlevende 
overtok de gamle landområder. 

Essandsjøen er blitt oppdemt i flere etapper med den første 
allerede I 1940 på 1,3 m. 7 år seinere var den trinnvis øket til 6 m 
demming. 

Nesjø ble begynt fylt 22/5-1970 og skal ha en reguleringshøyde 
på 23 m. Essandsjøen bHr dermed demt med 6,6 m. Høgste vann
stand i Essand-Nesjø når da opp i kote 729. Arealet av det fulle 
basseng blir 66 km^ der Essandsjøen utgjør ca. 27 km^. Vannana
lyser forteller at Nesjøen ligner de fleste Trøndelagsvatn, er svakt 
surt (pH ca. 6,5) kalkfattig og med siktedyp på 4,5—6 m plasserer 
det mellom de humusfattige og middels humusrike vatn. 

Fiskeriundersøkelsene i området ble Innledet allerede i 1943 
av dr. phil. Erling Sivertsen ved DKNVS-Museum. Med de be
grensede økonomiske midler som kunne disponeres for dette har 
E. Sivertsen og hans familie nedlagt et stort arbeide for å kunne 
følge utviklingen i Essandsjøen. 

Undersøkelsene er i år intensivert og økonomiske midler er stilt 
til disposisjon både fra konsesjonsavgiftsfondet og Trondheim E-
verk, og det er å håpe at det I årene framover kan være mulig å 
følge utviklingen, fiskenes vekst og ernæring, rekruttering og van
dringer, plankton og de fysikalske kjemiske forhold I vatnet. 23 



24 

HVA HAR FISKEN SPIST? 
Ser en på spiseseddelen (mageprøver) for ørret og rør fra Es

sandsjøen i 1943 etter den første moderate oppdemning, er denne 
sammensatt av mange svært verdifulle næringsdyr som hadde sin 
opprinnelse I den naturlige Essandsjø. For bare å nevne noen få så 
var marfloa (Gammarus) et av de dominerende næringsdyr i fiske-
magene, og fantes hos praktisk talt alle de undersøkte fiskene. 
Videre var strand- og skivesnegler, døgn og vårfluelarver viktige 
næringsdyr. Undersøkelsene i 1949 og -50 avslørte store forand
ringer i ernæringen. Marfloa var totalt borte og strandsnegler syntes 
også å mangle. Mageinnholdet besto i første omgang av småkreps, 
stein- og vårfluelarver, ertemusllnger og skivesnegler. 

I 1970, som var første demmingsår for Nesjøen, viste prøvene 
fra juli at ørreten beltet på døgnfluelarver, en del meitemark og 
fjærmygglarver. Røren holdt seg til plankton og Hnsekreps I tillegg 
til døgnfluelarver. De nye neddemte områder utover sommeren ga 
fisken rikelig og lett tilgang av «jordlevende» smådyr som kom 
fram fra sine tidligere oppholdssteder for å flykte fra vatnet. I 
mageinnhold av fisk fra juli 1971 var meitemarken den som fore
kom i størst mengder, dessuten larver og pupper av fjærmygg. 

For juli 1972 viste prøvene ensidig kost både for ørret og rør, 
og besto vesentlig av Hnsekreps, larver og pupper av fjærmygg. 

HVORDAN REAGERER DE ULIKE NÆRINGSDYR PÅ 
VARIASJONEN I VANNSTANDEN? 

Planteetende bunndyr som marflo og snegler vil ikke tåle hev
ning og senkning av vannstanden, og disse vil forsvinne. Dyre
grupper som filtrerer vatnet, plankton og ertemusllnger og endcl 
fjærmygglarver har større muligheter for å kunne greie seg. Linse-
kreps og enkelte arter fjærmygg vil ha en kraftig oppblomstring 
første tiden etter regulering. 

Faunaen i et regulert basseng blir stresset, noe som fører til 
artsfattighet, men ofte stor indlvidrlkdom. For fjærmyggens ved
kommende vil dette føre til at klekkeperioden vår-sommer blir 
kort og intens. Fisken vil på denne tiden ha god tilgang på mat, 
men så plutselig er alt over. I et naturlig vatn vil den ene arten 
fjærmygg avløse den andre og fisken har jevnere med denne sorten 
mat. 

tmm 

Ei stor gryte av myr og frodige bjørkelier er blitt omdannet til et blått hav 
inne i fjellheimen. Foto: Per Amund Strickert 

Demmingseffektcn vil etter hvert forandre karakter. Den spe
sielle og kraftige oppblomstring vil bare vare noen få år (kort
tidseffekt) for at vatnet så stabiliserer seg på et nivå med lavere 
fiskeproduksjon enn det tidligere hadde (langtldseffek). Plankton-
organlsme vil tåle reguleringen best, og fisken vil også derfor være 
nødt til å gå over til mer planktonisk næring. Fisken vil ved over
gang til planktonføde vanligvis forringes. Energiforbruket øker ved 
overgang til opptak av finpartiklete næringsenheter, og fiskens til-
veksthastlghet reduseres. Hos røren stagnerer også veksten sterkt 
ved kjønnsmodning. 

HVORDAN HAR ØRRETEN VOKSET I NESJØEN? 
I sine 3 første år fra 1967 har fisken hatt en moderat vekst 

med 5,5 og 5 cm beregnet tilvekst i sitt andre og tredje år. Som 2 5 
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Skjellprøve av ørret fanget 27/7-1972, 40,5 cm lang, 830 g. 

nevnt ble oppdemning påbegynt i mai 1970, og lengdetilveksten 
i dette året er beregnet til 10,5 cm. Også neste år vokste fisken 
godt (12,5 cm). Virkningen av det store og lettvinte tilbud av mat 
gir seg snart utslag i økt fiskevekst. Men om kvantiteten av fisk 
øker på grunn av neddemning så er kvaliteten Ikke så god mener 
mange. I arene som kommer vil forholdet mellom ørreten, røren 
og laken forandre seg til fordel for den som tåler forholdene i den 
nye sjøen best. 

Erfaringer en har fra andre regulerte vatn, viser at nærlngs-
dyrproduksjonen har en forskyvning mot en større andel plankton. 
Røren som er kjent som planktonspiser vil lettere kunne tilpasse 
seg enn ørreten som i mye større grad lever av bunndyr. For gytin
ga vil også røren ha stor fordel framfor ørreten i og med at den 
kan gyte i selve vatnet. Rart nok ser det også ut til at Essand-
sjøens tUløpselver fullstendig domineres av gytende rør. Ørretens 

••Skrømt» i Nedalen. Foto: Knut Bakken 

viktigste gyteområder var i Esna, men ved neddemningen vil disse 
forandre karakter og miste egenskapen som egnede gyteplasser for 
ørreten. 

Litteraturen forteller at lake er en torskefisk og som sin slekt
ning I havet gyter den enorme eggmengder (35000-5 millioner). 
Eggene legges i desember-mars fra 2—50 m dyp, helst pa fast bunn 
og kan spres rundt i vatnet. Etter at plommesekken er opptært 
livnærer yngelen seg av plankton, men blir som større nokså glupsk 
og altetende. Kjønnsmodenhet kan Inntre allerede etter 2—3 år. 
Kjøttet er kvitt, fast og velsmakende spesielt om vinteren da laken 
er en meget aktiv vinterbeiter. 27 
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Det kan se ut som fiskebestanden vil utvikle seg mot en stor 
noe småvokst rørbestand, strandområdene vil domineres av sma
kke og en del rør, dessuten vil en nok finne noen få store flske-
spisende ørreter. Forholdene vil derfor ligne de en kjenner fra 
Essandsjøen fra de aller siste år. 

NESJØENS FRAMTIDIGE UTSEENDE? 
Strendene rundt sjøen Interesserer fjellvandrere såvel som sports

fiskere. Kan så noen si hvordan disse vil bli? Allerede etter kort 
tid med nesten full dam kunne en I høst (1972) se hvordan bølge
slagene hadde begynt sin omforming av strendene. Vatnet hadde 
brutt inn I grusdynger og vasket fram stein og fin sand. Denne 
sterkt vindeksponerte og store fjellsjøen vil gi bølgeslagsoner langs 
hele stranden hvor det ikke er fjell. Erosjonen og utvaskinga vil bli 
enda større enn de har blitt I Essandsjøen. En vil nok med stabile 
vannstander kunne få en «rivlerastrand» I fjellet, mens bølgeslags-
sonen I myrområder naturlig nok vil føre til stor utvasking av 
humus i vatnet. 

Fisket vil, dersom den forsiktige prognose om mer eller mindre 
fullstendig overgang til planktonspisende fisk og redusert ørretbe
stand, føre til en vanskelig tid for sportsfiskere, lallefall sommers 
tid. Om vinteren vil derimot isfiske og da særlig i innsnevringer 
av vatnet, nedre Nesjø, og i smale områder I Esna oppover mot 
Essandsjøen kunne bli gode fiskeplasser etter rør. 

For sommerens fiske ville det være ønskelig at tiltak ble gjort 
for å bedre ørretens kår. I Sverige har en gjort positive erfaringer 
i regulerte sjøer med utsetting av reliktkreps (Mysis rellcta). Andre 
tiltak kan kanskje være å innføre en planktonspisende fiskeart som 
er lettere for ørreten å utnytte enn røren. Men skal en I det hele 
tatt beholde en ørretbestand må en fortsette utsetting og da av 
settefisk som er 1—2 år. Nesjø/Essandsjø er derfor en utfordring 
hvor utviklingen kan være til glede for fiskere og friluftsfolk der
som viljen og evnen til å gjøre det beste er tilstede. , 

Nesjøreguleringen og fuglelivet 
AV KARL H. BROX 

f 

Det er ennå for tidlig å uttale seg om de varige virkninger som 
Nesjøreguleringen vil få for fuglelivet i Nedalsområdet. Data om de 
endringer som vil finne sted kan bare oppnås ved at undersøkelsene 
blir foretatt i ennå noen år fremover. Først da kan det fastslås I 
hvilken grad reguleringen har virket positivt eller negativt på de 
enkelte arter. 

Dette er konklusjonen på den foreløpige rapporten om de orni
tologiske undersøkelsene som har vært foretatt i Nedalen i for
bindelse med den omstridte reguleringen. Undersøkelsene, som etter 
konsesjonsbestemmelsene har vært finansiert av regulanten, Trond
heim E-verk, har vært foretatt av Zoologisk Institutt ved Universi
tetet i Trondheim under ledelse av professor Svein Haftorn. Den 
foreløpige rapporten er utarbeidet av universitetslektor Arne Moks
nes. 

Hensikten med undersøkelsen har vært å registrere hekkebestan
dens tetthet og sammensetning i de ulike vegetasjonstypene forut 
for reguleringen, i oppdemmingsperioden og etter reguleringen, 
skriver Moksnes i innledningen. På denne måten vil en forsøke å 
klarlegge de forandringer som utbyggingen medfører for fugle
faunaen. 

Undersøkelsen er ellers den første større ornitologiske undersøkelse 
som har vært igangsatt her i landet i forbindelse med en vassdrags
regulering. Av tidligere undersøkelser i området kan nevnes at 
fiskeribiologen H. Huitfeldt-Kaas i 1921 publiserte en del obser
vasjoner etter et besøk i 1891, og at professor Svein Haftorn og 
Nlls-Jarle Ytreberg i 1954 foretok de første systematiske under
søkelser av Nedalsmyrene og enkelte av fjellområdene omkring. 
Paradoksalt nok ble altså dette meget Interessante området ikke 29 


