
Glåma på strekningen fra Høyegga i Alvdal til Rena 
 
Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA     Utarbeidet i mai 2008   
 
Følgende beskrivelse er i hovedsak basert på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner. Se 
litteraturlista. 
 
Glåmas nedbørfelt på denne strekningen avgrenses av nedbørfeltene til Gudbrandsdalslågen og Åsta i 
vest og Renavassdragets nedbørfelt i øst. Elva er ca. 11 mil lang, og fallhøyden er 259 m eller 0,2 % 
fra Høyegga (470 moh.) til samløpet med Renaelva (211 moh.). Nedbørfeltet avvanner utstrakte 
fjellområder som Alvdal Vestfjell og deler av Rondane med flere topper på over 2000 moh. samt østre 
deler av Ringebufjellet og Øyerfjellet. I de lavere områdene er imidlertid landskapet preget av vide 
skogarealer. Midt- og Sør-Østerdalen representerer en del av de sentrale og viktige områdene for 
produksjon av skog i Hedmark, og det er barskog med furu og særlig gran som dominerer. Dyrka mark 
fins først og fremst i Atndalen og i dalbunnen langs sjølve Glåma. Andelen dyrka mark av det totale 
nedbørfeltet er imidlertid liten, ca. 1 %, mens skog og fjell utgjør henholdsvis ca. 63 % og ca. 35 %. 
Det desidert største sidevassdraget er Atna. Andre relativt store sidevassdrag er Tegninga, Nea, Trya, 
Imsa, Søkkunda og Hovda fra vest samt Kiva og Tresa/Rokka fra øst. Nedbørfeltet er på totalt ca. 
3900 km², nedstrøms Høyegga og inklusive Atnas nedbørfelt. 
 

 
 
 Samløpet mellom Glåma og Rena. Foto: Ola Gillund 
 
 
Berggrunn og løsmasser 
Det aller meste av nedbørfeltet til Glåma og sideelvene på denne strekningen ligger innenfor det 
såkalte Sparagmittområdet der berggrunnen består av mer eller mindre omdannede sedimentære 
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bergarter (sandsteiner og konglomerater) av senprekambrisk alder. Øst for Atna ligger et større såkalt 
grunnfjellsvindu med dominans av granitt. Begge disse hovedtypene av bergarter er tungt forvitrelige 
og bidrar til en saltfattig og kalkfattig avrenning. Sørover fra omkring Imsa på vestsiden av Glåma er 
det sandsteiner med leirskifer i veksling som gir en noe rikere avrenning. På Rødsmoen, mellom 
Glåma og Søndre Rena fins partier med senprekambrisk kalkstein og skifer som også gir en noe mer 
saltrik avrenning. Videre nordover på høydedraget mellom Storsjøen/Renavassdraget og 
Glåmadalføret domineres berggrunnen av kvartsskifer og sandsteiner som gir ionefattig og dårlig 
bufret vann.  
 
I dalbunnen langs Glåma og de større elvene Atna og Imsa finnes det elveavsetninger med sand og 
grus av vekslende mektighet. Fra omkring Bjøråneset og nordover i hoveddalføret fins også 
løsavsetninger fra de bredemte sjøene Nedre Glåmsjø og Jutulhoggsjøen som ble dannet ved slutten av 
siste istid. I disse sjøene foregikk det sedimentasjon av finere partikler, og rester av dette finnes igjen 
som bresjøsedimenter av siltkarakter, lokalt kalt kvabb. For øvrig er området dekket av morene av 
vekslende mektighet, eller det er fjell i dagen. Over større områder er morenedekket relativt tynt. Det 
gjelder bl.a. på høydedragene sørøst for Koppang og omkring Bjøråneset - Atnoset. Større 
myrområder fins bl.a. i området mellom Atnoset og Lomnessjøen og i Imsas og Hovdas nedbørfelter. 
  
Kommunesentrene Koppang og Rena samt Rena leir har vannforsyning fra grunnvann i løsmasser med 
tilknytning til Glåma henholdsvis ved Øverengsmoen (Koppang) og Almemoen.  
 
Klima 
Området har innlandsklima, det vil si relativt lite nedbør, kalde vintrer og varme somrer samt store 
døgnvariasjoner i temperaturen i sommerhalvåret (se tabell). 
 
Nr. Stasjon Hoh. Temperatur, normaler, °C Nedbør, normal, mm 
   Januar Juli År År 
8710 Sørnesset 739 -9,9 11,2 0,7 555 
8250 Koppang – Øyset 303 -11,6 14,0 1,6 590 
6860 Rena 250 -11,0 14,5 2,1 765 
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Hydrologi – reguleringer 
Årlig avrenning varierer stort sett i området 250-1000 mm (1961-1990). Mindre deler av nedbørfeltet 
har avrenning lavere enn 250 mm/år eller i størrelsesorden 1000-1500 mm/år. Den største avrenningen 
skjer i forbindelse med snøsmeltingen om våren, vanligvis i mai. På denne strekningen preges Glåma 
sterkt av at ca. 40 % av vannet føres over til Renavassdraget fra dammen ved Høyegga (se tabell). I 
årene 1991-1995 varierte andelen som overføres til Rendalen mellom 25 % og 55 % av den totale 
vanntransporten. Effekten av overføringen er størst på strekningen ned til samløpet med det uregulerte 
Atnavassdraget. Maksimalt tillatt overføring er 55 m³/s, og det skal til en hver tid gå minst 10 m³/s i 
restvannføring til Glåma over dammen. I tillegg er det et krav om at det fra lavvannsperiodens slutt til 
1. september skal gå minst 40 m³/s ved vannmerket ved Stai i Stor-Elvdal. Det vil si at det i tørre 
perioder med lite tilsig kreves ytterligere forbitapping ved Høyegga, i tillegg til de faste 10 m³/s. 
Overføringen av vann til Rendalen gjør at fortynningsmuligheten mht. eventuelle forurensninger i 
perioder vil være betydelig mindre enn den ville ha vært ved naturlig vannføring. 
 
Kraftverk Første gang Nedbørfelt Midlere tilsig Midlere prod. Brutto fallhøyde 
 satt i drift km² mill. m³/år GWh m 
Rendalen 1971 6562 3280 653 209,7 
Storfallet 1915 ca. 100 ca. 60 ca. 8 71,4 
 
Storfallet kraftverk utnytter Myklebysjøen i sidevassdraget Søkkunda som reguleringsmagasin 
(reguleringshøyde 3,25 m). Ingen av de andre sidevassdragene til Glåma på denne strekningen er 
regulert, men det arbeides med planer om mindre kraftverk i enkelte av disse.  
 
 
Forurensningskilder 
Glåma er resipient for tilførsler fra dyrka mark og jordbruksaktiviteter, for avløpsvann fra befolkning, 
industri, hytter og servicebedrifter. Kommunene som utgjør størstedelen av nedbørfeltet på denne 
strekningen, dvs. Stor-Elvdal og Åmot hadde til sammen en befolkning på ca. 7010 personer pr. 
1.1.2008. Det var en tilbakegang på ca. 450 (6 %) siden 1.1.1998, og tilbakegangen var størst i Stor-
Elvdal (10,8 %). Medregnet nedbørfeltet oppstrøms Høyegga, bor det ca. 26.000 personer i Glåmas 
nedbørfelt ned til Rena (Renavassdragets nedbørfelt ikke medregnet). I Stor-Elvdal kommune finnes 
det jordrenseanlegg ved Atna og ved Koppang. Åmot kommune har et naturbasert renseanlegg som 
betjener Rena leir og Rena rensedistrikt inklusive et større hytteområde i Digeråsen og en turistbedrift 
på Hovdmoen. Renseanlegget ligger på østsiden av Glåma og er dimensjonert for 6000 pe (fast 
døgnbelastning ca. 3500 pe.). 
 
Ved Koppang fins et sagbruk, Moelven Østerdalsbruket AS, som vatner tømmer i sommerhalvåret. 
Ellers er det ingen industribedrifter av betydning i de to kommunene. Det er mange hytter i området. 
En hel del av de nyere har høy sanitær standard og er til dels tilknyttet offentlige avløpssystemer. 
Overnattings- og bevertningssteder og/eller campingplasser finnes flere steder langs hovedvassdraget 
og Atnavassdraget, bl.a. ved Enden, Atnbrua, Atnosen, Bjøråa, Koppang, Stai, Hovdmoen og Rena. 
Videre fins noen bensinstasjoner og andre servicebedrifter. 
 
Viktigste driftsform i jordbruket er gras- og kjøttproduksjon med sau og fôringsdyr samt noe 
mjølkeproduksjon. I tillegg driver noen bruk med produksjon av poteter eller korn. 
 
I forbindelse med utarbeidingen av vannbruksplan for Glåma omkring 1990 ble det beregnet at fra 
kommunene Stor-Elvdal og Åmot ble vassdragene tilført totalt ca. 5 tonn fosfor og 126 tonn nitrogen 
pr. år fra antropogene (menneskeskapte) kilder. Av dette kom 63 % av fosforet fra befolkning 
(”kommunalt”) og 37 % fra jordbruket, mens for nitrogen var andelen fra befolkning relativt sett 
vesentlig mindre, dvs. 29 % mot 71 % fra jordbruket. I tillegg kommer naturlige bakgrunnstilførsler 
fra skog og fjell etc. 
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Ved Forsvarets skytebaner på Rødsmoen øvingsområde og i Rena leir deponeres det årlig betydelige 
mengder metaller fra prosjektiler. I 2007 ble det deponert ca. 2700 kg bly, ca. 2000 kg kobber, ca. 300 
kg antimon og ca. 200 kg sink. Noe av dette deponeres i områder som har avrenning til Glåma via 
sidevassdraget Ygla, men pga. de gode fortynningsmulighetene er det ansett som lite sannsynlig at 
dette vil kunne påvirke vannkvaliteten i sjølve Glåma. I vilkårene til Forsvaret er det fastsatt krav om 
at ammunisjon mindre enn 12,7 mm (håndvåpen) skal være blyfri. Rødsmoen øvingsområde hadde en 
overgangsperiode for bruk av blyholdig håndvåpenammunisjon fram til 2007. 
 
Generell vannkvalitet 
Figur 1 og 2 viser regionale forskjeller i pH (surhetsgrad), fargetall (mål på humuspåvirkningen), 
alkalitet (mål på bufferevnen mot forsuring) og konduktivitet (mål på konsentrasjonen av løste salter). 
Figurene viser variasjonene nedover i Glåma fra Høyegga i nord, via Høyset (oppstrøms Koppang), og 
Stai (nedstrøms Koppang) til Opphus (ca. 24 km oppstrøms Rena) samt i de to største sideelvene på 
strekningen, Atna og Imsa. 
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Figur 1. pH og fargetall (medianverdier) ved ulike stasjoner i Glåma og sideelvene Atna og Imsa i 
1987. 
 
Det var små regionale forskjeller i surhetsgrad. Vannet var svakt surt til svakt basisk med 
medianverdier for pH varierende fra 6,9 i Atna til 7,1 i Imsa og Glåma ved Høyegga. Ved noen av 
disse prøvestasjonene er det også målt pH i årene 1978-1980 og ved Høyegga dessuten fram til og 
med 1989. Laveste enkeltregistrering i Glåma i denne perioden var pH 6,4 ved Stai i juni 1980, mens 
laveste i Atna var pH 6,6 i mai 1987, og laveste i Imsa var pH 6,7 i mai 1987. 
 
Alle lokalitetene hadde fargetall lavere enn 30 mg Pt/l. Det vil si at så vel Atna og Imsa som Glåma på 
denne strekningen kan karakteriseres som lite humuspåvirket. Atnas nokså klare vann bidrar til at 
konsentrasjonen av humus i Glåma reduseres når disse to elvene møtes, men humuskonsentrasjonen i 
Glåma øker gradvis videre nedover etter hvert som mer humusrikt vann fra myr- og skogområder 
tilføres.  
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Figur 2. Alkalitet og konduktivitet i Glåma, Atna og Imsa i 1987 (medianverdier). 
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Imsa og spesielt Atna er saltfattige vassdrag med konduktivitet i området 2-3 mS/m. De har likevel 
relativt god bufferevne mot forsuring med alkalitet i området 0,100-0,200 mmol/l. Øvre Glåma har 
noe høyere alkalitet og konsentrasjon av løste salter enn de to sideelvene. Atna bidrar dermed til en 
markert reduksjon i alkaliteten og en moderat reduksjon i konsentrasjonen av løste salter i Glåmas 
vannmasser nedstrøms samløpet. I 1978-1980 hadde Glåma ved Høyegga medianverdi for kalsium på 
8,7 mg/l, Atna 2,3 mg/l, Glåma ved Stai 4,7 mg/l, og Glåma ved Steinvik (ca.13 km nord for Rena) 
hadde 5,1 mg/l. Det vil si at Atna kan karakteriseres som kalkfattig, mens Glåma er å betrakte som et 
relativt kalkrikt vassdrag. 
 
Overgjødsling 
Plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen tilføres dels fra befolkning, jordbruk og eventuell industri, 
men også fra naturlige kilder som avrenning fra skog og fjellområder (bakgrunnsavrenning). 
Regionale forskjeller i konsentrasjoner av næringsstoffene fosfor og nitrogen i 1987 er vist i Figur 3. 
Det var lave medianverdier for total-fosfor (ca. 6-10 µg P/l) tilsvarende meget god vannkvalitet 
(tilstandsklasse I) ved Høyegga, i Atna og i Imsa, og god vannkvalitet (tilstandsklasse II) ved Stai og 
Opphus. Konsentrasjonen av total-fosfor økte gradvis nedover i Glåma. Konsentrasjonen av total-
nitrogen (medianverdier) var lav på alle stasjoner, dvs. mindre enn 300 µg N/l som tilsvarer meget god 
vannkvalitet (tilstandsklasse I). De relativt lave medianverdiene for total-fosfor og totalnitrogen 
indikerer at vassdraget i hovedsak var lite påvirket av tilførsler fra menneskelig aktivitet som jordbruk, 
avløpsvann eller eventuell forurensende industri. Det var imidlertid også enkeltobservasjoner med 
betydelig høyere konsentrasjoner særlig av total-fosfor.  
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Figur 3. Total-fosfor og total-nitrogen i Glåma, Atna og Imsa i 1987 (medianverdier). 
 
Det er sparsomt med nyere vannkvalitetsdata på denne strekningen av Glåma bortsett fra øverst, ved 
Høyegga der det bl.a. har vært gjennomført analyser av total-fosfor, total-nitrogen og nitrat siden 1978 
og fram til i dag (unntatt 1981, se Figur 4 og 5). Medianverdiene for total-fosfor ved Høyegga ble 
redusert med ca. 40 % fra ca. 9 µg/l i 1978-1985 til ca. 5 µg/l i perioden 2001-2007. En lignende 
utvikling er registrert f.eks. i Femund/Trysilvassdraget. Gjennomførte tiltak innenfor kommunale 
avløp og i jordbruket i Nord-Østerdalen kan trolig være en vesentlig årsak til nedgangen. 
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Figur 4. Total-fosfor ved Høyegga. Medianverdier for perioden 1978-2007. Data mangler for 1981. 
 
Medianverdiene for total-nitrogen ved Høyegga har variert i området ca. 150-300 µg/l (Figur 5). 
Verdiene økte i perioden 1982-1986, for deretter å flate ut og synke noe fram til ca. 2005. 
Medianverdien for total-nitrogen fra 2007 er imidlertid den høyeste som er registrert i 
overvåkingsperioden. Det ble dette året målt enkelte uvanlig høye konsentrasjoner av total-nitrogen 
(opp til ca. 8000 µg N/l i desember) hvorav praktisk talt alt forekom som nitrat. Avrenning av nitrat fra 
husdyrgjødsel kjørt ut på jorder kan være en mulig forklaring på den sterke konsentrasjonsøkningen. 
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Figur 5. Total-nitrogen og nitrat ved Høyegga i perioden 1978-2007 (unntatt 1981), medianverdier. 
 
To vannkvalitetsmålinger fra Glåma ved Hovdmoen like nord for Rena i juli og august 2001 viste lave 
verdier for total-fosfor (4-5 µg P/l) og total-nitrogen (128-134 µ N/l), dvs. meget god vannkvalitet. 
 
Forsuring 
En del innsjøer og vassdrag i området har fra naturens side vann som har dårlig motstand mot endring 
av pH ved eventuell forsuring. Det gjelder bl.a. en del vann i Søkkundas og Tryas nedbørfelt og i 
området mellom Storsjøen og Glåmadalføret. Det pågår derfor kalking av en del lokaliteter. Glåma har 
hatt gunstig pH (over 6.4) og god bufferevne i den perioden vi har data fra. Forsuringssituasjonen har 
generelt sett bedret seg i Sør-Norge i den senere tid. Dette som en følge av reduserte utslipp av svovel 
i Europa. 
 
Miljøgifter 
Øvre Glåma tilføres betydelige mengder tungmetaller som kobber og sink fra tidligere gruvedrift i 
Rørosområdet og Nord-Østerdalen. Selv om konsentrasjonene i vannet fortynnes nedover i vassdraget 
etter hvert som renere vann fra sideelver kommer til, er det fortsatt markert forhøyde verdier spesielt 
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av kobber så langt ned som ved Høyegga (Figur 6 og 7). Videre nedover vassdraget skjer det 
sannsynligvis en ytterligere fortynning når vann fra sideelver som f.eks. Atna blandes inn. 
 
Konsentrasjonene av både kobber og sink kan se ut til å ha blitt redusert ved Høyegga fra 1980-tallet 
til 1990-tallet og de senere år. Dette er trolig ikke en reell nedgang, men skyldes sannsynligvis 
forbedret analysemetodikk. Først i 1992 da ICP-MS ble tatt i bruk som analyseteknikk, fikk en 
pålitelige metallkonsentrasjoner i de laveste nivåene.  
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Figur 6. Tidsutviklingen i konsentrasjonen av kobber ved Høyegga (medianverdier). 
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Figur 7. Tidsutviklingen i konsentrasjoner av sink ved Høyegga (medianverdier). 
 
Miljøtilstand 
I tabellen nedenfor er miljøtilstand gitt for ulike stasjoner i Glåma, i Atna og Imsa, i henhold til SFTs 
system for klassifisering av miljøkvalitet (medianverdier for de ulike periodene er også gitt). 
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Tot-P Tot-N pH Fargetall TOC Kobber Sink
Stasjon År µg/l µg/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l
Høyegga 1978-1980 7.8 225 7.3  -  - 10.6 35
Høyegga 1982-1990 8.6 213 7.3 15 2.2 8.7 23
Høyegga 1991-2000 6.4 221  - 14 2.5 5.2 14
Høyegga 2001-2007 5.3 221  - 14 2.3 6.7 15
Atna 1978-1980 3.3 170 6.9 10  -  -  -
Atna 1987 6.3 194 6.9 15  -  -  -
Høyset 1987 8.0 215 7.1 20  -  -  -
Stai 1978-1980 5.0 210 7.0 18  -  -  -
Stai 1987 10.0 239 7.0 21  -  -  -
Imsa 1987 7.3 187 7.1 23  -  -  -
Opphus 1987 10.3 275 7.0 26  -  -  -
Steinvik 1978-1980 4.0 230 7.0 17  -  -  -
Hovdmoen 2001 4.5 131 7.2  - 3.0  -  -

Tilstandsklasser*:
Meget God Mindre Dårlig Meget
god god dårlig

I II III IV V  
 
* For metallene kobber og sink er betegnelsene på tilstandsklassene fra I-V: Ubetydelig forurenset (I), moderat forurenset 
(II), markert forurenset (III), sterkt forurenset (IV) og meget sterkt forurenset (V) 
 
Biologiske forhold 
Begroingsorganismer og bunndyr ble undersøkt på strekningen fra Høyegga til Rena i 1978-1980 og i 
1987-1989. På slutten av 1980-tallet var begroingen dominert av alger og moser, og de fleste 
lokalitetene hadde arter som trives i relativt rene vassdrag. Arter som klart indikerer 
forurensningspåvirkning, ble ikke funnet i noen av prøvene. Vurdert ut fra disse 
begroingsundersøkelsene ble større deler av hovedvassdraget samt utløpsosene til Atna og Imsa 
karakterisert som lite påvirket av næringsstoffer og/eller lett nedbrytbart organisk stoff. 
Sammensetningen av begroingsorganismer tydet på en klar bedring av vannkvaliteten i Glåma 
sammenlignet med i 1978-80.  
 
Bunnfaunaen i Glåmas strykpartier på strekningen Høyegga – Rena var i 1989 dominert av 
insektlarver. Størst forekomst var det av larver av døgnfluer, fjærmygg og steinfluer som dominerte 
samfunnet de fleste steder. Vårfluelarver, knottlarver og biller var også vanlige, mens børstemark, 
stankelbein og snegl hadde mer beskjeden forekomst. Samtlige lokaliteter hadde innslag av arter som 
trives i rene vassdrag i tråd med de naturgitte forholdene. Arter som indikerer markert forurensning ble 
ikke funnet på noen av lokalitetene. På grunnlag av bunndyrsamfunnene ble derfor større deler av 
Glåma og utløpsosene til Atna og Imsa vurdert som lite påvirket av forurensninger. Liten til moderat 
påvirkning kunne imidlertid spores nedstrøms Koppang. Det var også størst mengde bunndyr her, noe 
som bekreftet inntrykket av noe mer næringsrike forhold. Forskjellene i bunnfaunaen sammenlignet 
med i 1978 var små. 
 
Følgende steinflue-, døgnflue- og vårfluearter kan betegnes som karakterarter for Glåma på denne 
strekningen: 
 
Steinfluer (Plecoptera) Døgnfluer (Ephemeroptera) Vårfluer (Trichoptera) 
Amphinemura borealis Baetis rhodani Rhyacophila nubila 
Amphinemura sulicollis Ephemerella aurivillii Hydropsyche sp. 
Capnia atra Ephemerella mucronata Archopsyche ladogensis 
Capnia pygmaea Heptagenia dalecarlica Micrasema sp. 
Diura nanseni  Lepidostoma hirtum 
 
Blant lokale fiskere benevnes steinfluene Capnia atra og Capnia pygmaea ”Grindalsflua”, og disse 
har gitt opphav til det spesielle ”Sprelefisket” etter sik og harr på elveisen om våren. 
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Redusert vannføring vinter og sommer pga. overføringen av vann til Rendalen gir reduksjoner i 
vanndekket bunnareal, overflateareal, dyp og vannhastighet. Dette fører til redusert produksjon av 
bunndyr og fisk på den aktuelle strekningen av Glåma.  
 
Hygienisk/bakteriologiske forhold 
Samtlige undersøkte prøvestasjoner var i 1987 noe påvirket av fekale indikatorbakterier 
(tarmbakterier). Dette indikerer påvirkning av kloakkvann og/eller sig fra husdyrgjødsel. Mest 
påvirket var sjølve Glåma og da særlig strekningen nedstrøms Koppang. Her var vannkvaliteten dårlig 
(tilstandsklasse IV), mens de øvrige prøvestasjonene hadde bakteriekonsentrasjoner tilsvarende god 
vannkvalitet (tilstandsklasse II). Utløpsosene i Atna var minst påvirket. Nyere undersøkelser av 
hygienisk/bakteriologiske forhold på strekningen er ikke kjent. 
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