
Storsjøen i Rendalen 
 
Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA. 
 
Beskrivelsen er vesentlig hentet fra rapporter referert i litteraturlista nedenfor. For mer detaljerte 
informasjoner henvises til disse rapportene. 
 
Naturgrunnlaget 
Det aller meste av Storsjøen og dens naturlige nedbørfelt ligger i Rendalen kommune. Nordre deler av 
nedbørfeltet ligger i Tynset kommune og Tolga kommune, og mindre deler i sør ligger i Stor-Elvdal 
kommune og Åmot kommune. Innsjøens naturlige nedbørfelt er dominert av barskogområder og fjell. 
Dyrket mark utgjør bare 1,5 % av nedbørfeltet. Berggrunnen er dominert av tungt forvitrelige 
sandsteiner eller sparagmitter. Enkelte steder forekommer innslag av kalkstein. Løsavsetningene består 
vesentlig av morene av varierende tykkelse, en del blokkmark og myr. I dalførene er det sortert 
materiale i form av breelveavsetninger av til dels stor mektighet samt eskere og grusvifter.  
 
Tabell 1. Storsjøens nedbørfelt – prosentvis arealfordeling. 
  Prosent av totalt nedbørfelt 
Skog 65 
Fjell 31 
Vannoverflate 2,4 
Dyrket mark 1,5 
Sum 100 

 
Rendalen har innlandsklima, dvs. at det er forholdsvis nedbørfattig med kalde vintrer og relativt 
varme, tørre somrer. Normalnedbøren er 538 mm/år ved Finstad, 440 mm/år i Øvre Rendal og 465 
mm/år ved Åkrestrømmen. Årsmiddeltemperaturen (normalen) er 2,2 °C i Øvre Rendal.  
 
Innsjøens bassengform – hydrologiske forhold – reguleringer  
Storsjøen er en dyp, langstrakt og smal innsjø. Den er regulert 3,7 m. På grunn av steile strender utgjør 
det tørrlagte arealet ved nedtapping bare 1,5 km² eller ca. 3 % av innsjøens overflateareal. De 2 største 
og viktigste tilløpselvene, Rena og Mistra kommer inn i nordenden av innsjøen. Den 3. største, Flena, 
kommer også inn i nordre del, fra øst. Spesifikk avrenning varierer i området 12-16 l/s.km². Tilsiget er 
størst under snøsmeltingsperioden i mai. Innsjøen har utløp til Søndre Rena som renner via 
reguleringsmagasinet Løpsjøen og videre munner ut i Glåma ved tettstedet Rena. 
 
Tabell 2. Storsjøen i Rendalen - hydrologiske og morfometriske data. 
Høyde over havet, høyeste regulerte vannstand (HRV) 251,88 m 
Høyde over havet, laveste regulerte vannstand (LRV) 248,22 m 
Reguleringshøyde 3,66 m 
Overflateareal, ved HRV 47,88 km² 
Største lengde 33,8 km 
Største bredde 2,0 km 
Største dyp 309 m 
Middeldyp 138 m 
Volum 7074 mill. m³ 
Magasinvolum 175 mill m³ 
Nedbørfelt, naturlig 2291 km² 
Midlere vannføring, utløp* 33,8 m³/s 
Teoretisk oppholdstid* 6,88 år 
 
* Med naturlig nedbørfelt, før Glåma-overføringen. 
 



Siden 1971 da Rena kraftverk ble satt drift, tilføres Storsjøen vann fra Glåma med inntak ved Høyegga 
dam i Alvdal og utløp i Rena ca. 13 km nord for Storsjøen. Glåmas nedbørfelt oppstrøms Høyegga er 
på 6562 km². Overføringen utgjør ca. 50 % av den årlige vanntilførselen. Vannutskiftingen har dermed 
blitt betydelig raskere; teoretisk oppholdstid er endret fra 6,9 år før regulering til 3,5 år etter. 
Overføringen har videre ført til at Storsjøen mottar vann fra områder hvor berggrunnen delvis består 
av mer lettforvitrelige, kambrosiluriske sedimentbergarter.  
 
Kilder til forurensning 
Jordbruket og befolkningen i området bruker vassdraget og innsjøen som resipient. Dette er de 
vesentligste kildene for tilførsler av næringssalter og organisk materiale utenom de naturlige kildene. I 
tillegg finnes en del hyttebebyggelse og servicebedrifter. Industrivirksomhet med større utslipp 
foreligger ikke.  
 
I følge fosforbudsjett utarbeidet på 1980-tallet ble Storsjøen tilført ca. 33 tonn fosfor årlig hvorav ca. 
34 % var antropogene (menneskeskapte) og ca. 66 % var naturlige tilførsler. Vel halvparten av de 
totale fosfortilførslene kom fra overføringen av vann fra Glåma. Fosforbelastningen den gang ble 
ansett å ligge nær den øvre akseptable belastningen med tanke på å unngå en uheldig overgjødsling av 
innsjøen. Forurensningsbegrensende tiltak i jordbruket, nedgang i folketallet, bygging og utbedring av 
avløpssystemer og kloakkrenseanlegg har i de siste 20-30 årene sannsynligvis ført til noe reduksjon i 
de antropogene tilførslene siden 1980-tallet. Den gang var det ca. 3900 fastboende i nedbørfeltet, 
hvorav ca. 3400 var spredt bosetting. Innbyggertallet i Rendalen kommune gikk ned fra 2704 i 1985 til 
2082 i 2006, dvs. 23 % reduksjon i perioden. 
 
Via overføringen av Glåma-vann forurenses Rena og Storsjøen av tungmetaller (spesielt kobber og 
sink) som følge av tidligere gruvevirksomhet i Nord-Østerdalen og Røros-området. 
 
Temperatur og oksygen 
Storsjøen har fullstendig sirkulasjon vår og høst/tidlig vinter. Vannmassene oppvarmes og avkjøles 
langsomt på grunn av stort dyp og stort volum i forhold til overflaten, samt at innsjøen har ubetydelige 
gruntområder og er sterkt vindpåvirket. Sirkulasjonsperiodene er derfor lange og gjennomgripende. 
Dette har stor betydning når det gjelder å fortynne og spre eventuelle forurensninger. Periodene med 
temperatursjiktning om sommeren er forholdsvis korte, og temperaturen i de øvre vannlag blir 
vanligvis ikke over 12-14 °C (1980-tallet). Lave temperaturer har en dempende effekt på biologisk 
produksjon i innsjøen.  
 
Ved undersøkelsene på 1980-tallet ble det dokumentert gode oksygenforhold i de dypere vannlag; 
oksygenmetningen oversteg alltid 75 %. 
 
Generell vannkvalitet 
Innsjøen er moderat til markert humuspåvirket; fargetallene varierte i området 15-58 mg Pt/l. 
Turbiditetsverdiene er oftest lavere enn 0,5 FNU, dvs. at vannmassene er lite påvirket av partikler. 
Verdier i området 1,5-1,8 FNU er imidlertid også målt, spesielt i forbindelse med flomsituasjoner, som 
under storflommen i 1995 da Storsjøen ble tilført betydelige mengder erosjonsmateriale fra 
nedbørfeltet. 
 
På grunn av at saltrikere Glåma-vann tilføres etter 1971, har den elektrolyttiske ledningsevnen 
(konduktiviteten, uttrykk for mengden oppløste salter) økt fra ca. 2,5 m S/m før overføringen til ca. 4 
m S/m etter overføringen. Sammenlignet med mange andre store innsjøer i Østlandsområdet har 
Storsjøen noe mer saltrike og kalkrike vannmasser, med kalsium-konsentrasjoner i området 6-8 mg/l. 
Innsjøen kan likevel ikke betegnes som spesielt salt- og kalkrik. Bikarbonat- og kalsiumioner er 
dominerende mineralsalt. 
 
Surhetsgraden har i hovedsak variert rundt nøytral reaksjon, dvs. pH = 7 eller svakt basisk reaksjon 
(pH 7,1-7,4). I enkelte perioder med stor tilrenning av humusrikt og mindre bufret vann har det vært 



målt litt lavere pH, dvs. ned mot pH 6,8. Storsjøens vannmasser er godt bufret mot endringer av pH 
ved tilførsler av surt vann, med alkalitet høyere enn 0,25 mekv/l. Alkaliteten har også økt som følge av 
overføringen av Glåma-vann. Innsjøen er derfor ikke følsom med hensyn til forsuring og eventuelle 
forsuringseffekter på plante- og dyreliv. 
 
Overgjødsling – biologiske forhold 
Beskrivelsene av forurensningssituasjonen er basert på undersøkelser i årene 1978-80, 1983-85, 1988-
90 og 1995 
 
På 1970- og 80-tallet ble det uttrykt bekymring for at Storsjøen var overbelastet med næringssalter, 
spesielt fosfor. Strendene var til tider preget av mye algebegroing (grønske), og planteplanktonet 
hadde enkelte år markerte topper av kiselalgen Asterionella formosa. Algemengden i de frie 
vannmasser målt som klorofyll-a var på grensen av det som ansås som akseptabelt om en ville unngå 
en uheldig eutrofi-utvikling. Som en følge av dette ble effektive forurensningsbegrensede tiltak 
iverksatt både i Rendalen og langs Glåma, og fra 1983 ble det registrert en klar forbedring i tilstanden 
i Storsjøen. 
 
Undersøkelsene fra slutten av 1970-tallet og fram til midten av 1990-tallet har vist varierende 
konsentrasjoner av total-fosfor og total-nitrogen samt varierende algemengder, men ingen tendens til 
økning i disse variablene for perioden som helhet. Vekstsesongen 1995 ble nokså spesiell på grunn av 
storflommen tidlig i juni. Storsjøen ble tilført betydelige mengder partikler, humus og næringssalter. 
En stor del av fosforet var partikkelbundet og lite tilgjengelig for algevekst. Likevel økte algemengden 
utover sensommeren og høsten. I september var algeseamfunnet helt dominert av A. formosa, men 
også andre arter hadde økt i mengde, dvs. indikasjoner på at tilgangen på algetilgjengelig fosfor var 
god mot slutten av vekstsesongen.  
 
I alle årene innsjøen har vært undersøkt, har planteplanktonets totalvolum vært innenfor det som er 
karakteristisk for oligotrofe (næringsfattige) innsjøer. Planteplanktonet har de fleste årene vært 
dominert av svelgflagellater og gullalger, en sammensetning som er typisk for næringsfattige innsjøer. 
Også ut fra middelverdiene for total-fosfor, total-nitrogen og klorofyll-a kan innsjøen karakteriseres 
som næringsfattig. Videre gav målingene av planteplanktonets primærproduksjon i 1983-85 verdier 
innenfor intervallet for næringsfattige innsjøer. Enkelte år, som i 1978 og 1995, har imidlertid så vel 
algemengde som algesammensetning vært nær grensen for overgangen mellom næringsfattige og 
middels næringsrike vannmasser.  
 

Storsjøen i Rendalen - planteplankton
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Figur 1. Mengde og sammensetning av planteplankton i sjiktet 0-10 m, gjennomsnitt for perioden 
juni-oktober. 
 



Siktedypet har stort sett variert i området 4-10 m. Det er særlig humusinnholdet og algemengden som 
påvirker siktedypet i Storsjøen. I flomsituasjoner kan også tilførsler av uorganiske partikler føre til 
redusert siktedyp, slik som i juni 1995 da siktedypet var bare 3 m. 
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Figur 2. Total-fosfor i sjiktet 0-10 m, gjennomsnitt for perioden juni-oktober. 
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Figur 3. Total-nitrogen i sjiktet 0-10 m, gjennomsnitt for perioden juni-oktober. 
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Figur 4. Total algemengde målt som klorofyll-a i sjiktet 0-10 m, gjennomsnitt for perioden juni-
oktober. 
 



Krepsdyrplanktonet har hatt en sammensetning som er karakteristisk for næringsfattige innsjøer med 
et betydelig predasjonspress (beitepress) fra planktonspisende fisk. Det har vært dominert av arter som 
hoppekrepsene Heterocope appendiculata, Arctodiaptomus laticeps og Cyclops scutifer, samt 
vannloppene Bosmina longispina, Holopedium gibberum og Daphnia galeata. Biomassen av 
krepsdyrplankton var lav i 1983-85 (middel 12-18 mg tørrvekt pr. m3), noe som illustrerer innsjøens 
relativt lavproduktive karakter. Det foreligger ingen indikasjoner på forurensningseffekter i 
dyreplanktonets mengde eller sammensetning. 
 
Miljøgifter 
Det foreligger ikke nyere målinger av tungmetaller i selve Storsjøen. Tilførslene av forurenset vann fra 
tidligere gruvevirksomhet med Glåma-overføringen medfører at konsentrasjonene av f.eks. kobber og 
sink trolig er høyere enn det som regnes som såkalte bakgrunnsverdier. I Perioden 1996-2005 varierte 
middelverdiene for kobber og sink i Glåma ved Høyegga henholdsvis i intervallene 4-13 µg Cu/l og 
12-23 µg Zn/l. I Rena nedstrøms Storsjøen (stasjon Rødsbrua) var middelverdiene for perioden 2000-
2005 på 2,3 µg Cu/l og 6,1 µg Zn/l. Dette tilsvarer tilstandsklassene III (”markert forurenset”) for 
kobber og tilstandsklasse II (”moderat forurenset”) for sink. Konsentrasjonene i Storsjøen ligger 
sannsynligvis omtrent på disse nivåene eller litt høyere, men lavere enn i Glåma ved Høyegga. Likevel 
er konsentrasjonene i Storsjøen trolig lavere enn det som anses skadelig for vannlevende organismer. 
 
I forbindelse med en undersøkelse av kvikksølv i fisk fra innsjøer i Hedmark omkring 2000 ble det for 
Storsjøens del funnet konsentrasjoner i områdene 0,04-0,07 mg Hg/kg for sik; 0,06-0,33 mg Hg/kg for 
røye og 0,07-0,75 mg Hg/kg for ørret. Ingen av sikene eller røyene hadde høyere konsentrasjoner enn 
omsetningsgrensa på 0,5 mg Hg/kg, mens for 21 % av ørretene (4 av 19 fisk) var konsentrasjonen 
høyere enn denne grensa. Konsentrasjoner over omsetningsgrensa ble bare funnet i relativt stor ørret, 
dvs. fisk tyngre enn ca. 2,5 kg. 
 
Miljøtilstand 
 

  Tot-N Tot-P Klorofyll-a Siktedyp Fargetall Turbiditet pH Alkalitet Kondukt. Kalsium 
  µg N/l µg P/l µg/l m mg Pt/l F.N.U.   mekv/l mS/m mg Ca/l 

1978 223 10,3 1,8 7,7 26 0,4 7,3 0,28 3,6 5,7 
1979 267 6,8 1,4 5,5 25 0,5 7,3 0,32 3,7 7,8 
1980 362 6,6 2,5 4,9 32 0,6 7,2 0,32 3,8   
1983 141 6,7 2,0 8,2 25 0,3 7,2 0,31 3,9   
1984 196 6,8 1,1 9,4 30 0,3 7,1 0,30 4,1   
1985 210 8,5 2,2 6,1 24 0,3 7,0 0,27    
1988 215 5,4 1,8 6,2        
1989 256 8,8 1,3 7,6        
1990 205 7,5 2,1 7,0        
1995 217 6,7 1,8 4,7   1,8*         

 * Gjelder enkeltverdi 21.6.1995         
           
   Tilstandsklasser:        
   Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig    

   I II III IV V    
 
Figur 5. Miljøtilstand for Storsjøen i Rendalen for perioden 1978-1995 i henhold til SFTs system for 
klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. Karakteristiske verdier, dvs. middelverdier for sjiktet 0-10 
m samt siktedyp i perioden juni-oktober, er også gitt. 
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