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SAMMENDRAG
Forsknings-og referansevassdrag(Forskref)ble starteti 1984 som et NTNF-prosjekt. Hovedmåletvar
å fremskaffelangtidsmåleserieri vassdragminimaltpåvirketav menneskelige inngrepmed tankepå å
øke kunnskapsgrunnlagetom naturligesvingningeri denne typen økosystemer. Prosjektethadde et
bredttverrfagligutgangspunkt.

De tre direktoratene,NVE, DN og SFT, overtok ansvaretfor Forskreffra og med 1990. På grunnav
knapperessurserde siste årenehar det ikke vært mulig å gjennomføreForskrefetter opprinnelig
målsetting.I et forsøk på å bringeForskref inn på riktig spor, ble det avholdten konferansei januar
1993 med fokus på forskningsresultaterog spørsmålomkringfremtidigorganiseringog drift av
prosjektet.Denne rapportenpresentererresultateneav Foskref-aktivitetenei Atna og Gaulagjennom
en årrekkemed hovedvektpå perioden 1990-1992, samt synspunkterpå forvaltningensbehov for
langsiktigemåleserier:Videre følger en kort orienteringom styringsgruppensforslag til videreføring
på bakgrunnav de anbefalingerseminaretmunnetut i.

ABSTRACT
The interdisciplinåryresearchprogramme, "Researchand Reference Watercourses",was startetby the
Norwegian ResearchCouncil for Science andTechnology (NTNF) in 1974. The main aim was to
obtain long-termdatasets ftom watercourseslittle affectedby humanactivity. This in order to
increasethe knowledge of the naturalvariabilityin such ecosystems.

The three agencies, The Norwegian WaterResources andEnergy Adminstration(NVE), The
Directorateof NatureManagement(DN) andThe StatePollution Agency (SFT) have had
responsibilityfor this programmesince 1990. As a result of the lack of economic resourcesduring
latteryears, it has not been possible to carryout the programmeaccordingto the original aims. In an
attemptto remedy this, a conference was held in January1993, which focused on the researchresults
andthe futureorganizationandrunningof the programme.Thisreportpresentsthe researchresults
from the Atna and Gaulawatercoursesover many years, with emphasison the period 1990-92. Views
on the requirementof long-termdatasets in watercoursemanagementare also presented. On the basis
of the recommendationsfrom the conference, the researchcommittee's proposalfor futheractivities
are presented.
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Sta ens forurensningstilsyn

EMNEORD/SUBJECTTERMS
Referansevassdrag/Referencewatercourses
Tverrfagligforskning/Interdisciplinaryresearch
Langtidsmåleserier/Long-termdatasets



Forord

Forsknings-og referansevassdrag(Forskref)starteti 1984 og ble dreveti regi av Norges
teknisknaturvitenskapeligeforskningsråd(NTNF)fremtil sluttenav 1989. Deretterble
ansvamtfor videreføringav prosjektetoverførttil de tredirektorateneStatens
forurensningstilsyn(SFT),Direktoratetfor naturforvaltning(DN) og Norgesvassdrags-og
energiverk(NVE).

Forskrefharsom hovedmålå fremskaffelangtidsmåleserieri vassdragminimaltpåvirketav
menneskeligeaktiviteterforbl.a.å økekunnskapeneom naturligesvingningeri dennetypen
økosystemer.Det er også lagt vektpå å bidratil størstmuligtverrfagligheti undersøkersene.
Forskrefdekkeri dagfagområdenemeteorologi(klima),hydrologi,vannkjemiog
ferskvannsbiologi.

Forskrefvaropprinneligmentå omfattevassdrageneAtna(Oppland/Hedmark),Numedals-
lågen (Buskerud/Vestfold),Gaula(Sør-Trøndelag)og Vefsna(Nordland).Nårvi nå gjøropp
statusi 1993er det bareAtnasom harsammenhengendedataserierframtil i dag. I Gaulahar
detværtgjennomførtfiskebiologiskeundersøkelserframt.o.m. 1990. I tillegg er det gjort
undersøkelserav gruveforurensningeri Gaulai regi av Statligprogramforforurensnings-
overvåkingi årene1986-87 og 1990-92. SFT,DN og NVE harde siste årenebevilget i sum
500.000 kronertil Forskref- Atna.I tillegg harde deltagendeforskningsinstitusjonenebidratt
betydeligi formav egeninnsats.Detteharimidlertidikkeværttilstrekkeligtil å gjennomføre
Forskrefetteropprinneligmålsetting.

Påbakgrunnav lave bevilgningerde sisteårene,samtmangelfullprosjektadministrasjon,fant
styringsgruppendet nødvendigå arrangereet seminarfor å synliggjøreresultatenefrade siste
årsForskref-aktiviteter.Styringsgruppenønsketsamtidigå setteet kritisksøkelyspå
forvaltningensbehovfor langtidsmåleserierog forskningomkringnaturligesvingningeri
ferskvannsmiljø.Tirsdag12.januar1993 ble det arrangertet seminari SFI'slokalerpå
Helsfyrmed forvaltningenog deltakendeforskningsinstituasjonertil stedefor nettoppå
belysedisse emnene.

Det allermeste av materialetsom ble presentertpå seminaret,samthovedkonklusjonenefra
paneldiskusjonener nå samleti denneseminarrapporten.Styringsgruppenhari et sluttord
trukketopp noenhovedlinjerom videreføringenav Forskrefpå bakgrunnav de konklusjoner
som ble trukketpå seminaret.

PerE. Faugli overtoksom NVEs representanti styringsgruppen1. februar1993 da JonArne
Eie slutteti NVE.

Osloffrondheimapril1993.

Dag S. Rosland PerE. Faugli SteinarSandøy
Statensfonuensningstilsyn Norgesvassdrags-og energiverk Direktoratetfor naturforvaltning
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Program
for seminar om

Forsknings- og referansevassdrag (Forskref)

Oslo 12. januar 1993

	

09.00 - 09.10 Åpning v/Jon Arne Eie (NVE)

Møteleder: Dag S. Rosland (SFT)

	

09.10 - 09.30 Hydrologi, seksjonssjef Arve Tvede (NVE)

	

09.30 - 09.50 Vannkjemi, førsteamanuensis Inggard A. Blakar (NLH)

	

09.50 - 10.10 Begroing, forsker Eli-Anne Lindstrøm (NIVA)

	

10.10 - 10.30 Kaffepause
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10.30 - 10.50
10.50 - 11.10
11.10 - 11.30

11.30 - 11.50
11.50 - 12.15

Bunndyr, forsker Kaare Aagaard (NINA)
Plankton, forsker GunnarHalvorsen (NINA)
Fisk i Atna, forsker Trygve Hesthagen (NINA)
og Ola Hegge (FMVA Oppland)
Fisk i Gaula, amanuensis Jo Vegard Arnekleiv (Univ. i Trondheim)
Oppsummerende diskusjon

12.15 - 13.15 Lunsj

Møteleder: Steinar Sandøy (DN)
13.15 - 13.40 Hva vil DN med referansevassdrag? fung. dir. Ola Skauge
13.40 - 14.00 Har SFT behov for referansevassdrag? avd. dir. Øyvind Schreiner
14.00 - 14.20 Har NVE behov for referansevassdrag? avd. dir. Erik Hansen

14.20 - 14.40 Kaffepause

14.40 - 15.00 Forskref og framtiden, seksjonssjef Jon Arne Eie (NVE)
15.00 - 16.00 Paneldiskusjon
16.00 •• Avslutning
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Deltakere på seminar om Forskref i Oslo, tirsdag 12. januar 1993.
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Isabelle(SFT)
Tvede, Arve (NVE)
Aabel,Jens(NVE)
Aagaard,Kaare(NINA)
Ålbu,Øystein(DN)
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ÅPNING

Jon Arne Eie,NVE

På vegne av styringsgruppenfor Forskrefsom består av Dag S.
Rosland fra SFT, Steinar Sandøy fra DN og meg, er det en glede
å ønske velkommen til dette dagsseminarom forsknings-og
referansevassdrag.

Jeg takker hver enkelt for at han eller hun ville avsette en
dag til dette og bidra med sine kunnskaperog erfaringerslik
at vi kan få brakt Forskrefut av det dødvannetvi i dag føler
at det ligger. Det er ihverfallvårt håp.

Som mange av dere vet kan dette seminaretses som et av en
rekke seminarersom har vært holdt i løpet av de siste 20 år
om temaet referansevassdrageller nærbeslektedetema.

Det første seminaretble avvikletpå Leangkolleni 1976 og het
"Naturvitenskapog vassdragsregulering"og var i regi av
Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringerved Universiteteti
Oslo. I 1980 var hovetemaet" Naturvitenskapelig
helhetsvurdering"og var et ledd i arbeidetmed verneplan III.
I 1985 var temaet "Etableringav Forsknings-og
referansevassdrag"som et ledd i NTNF's Program for
Miljøvirkningerav vassdragsutbygging(MVU).

La meg si litt om bakgrunnenfor at man i slutten av 70 årene
og begynnelsenav 80 årene lansertetanken om
referansevassdrag.Som en reaksjonmot den sterke
vannkraftutbyggingeni sluttenav sekstiåreneble det særlig
fra naturvitenskapelighold og fra enkelte innen
forvaltningenreist et sterkt ønske om å få bedre kunnskaper
om hvilke virkningerkraftutbygginghadde på de biologiske,
kjemiske og geofagligeforholdi vassdragene.Det ble også
reist sterke økrav om å unnta en del av de mest verneverdige
elver fra kraftutbygging.VerneplanI ble vedtatt av
Stortingeti 1973, men en rekke svært kontroversiellevassdrag
ble utsatt og man begynte arbeidetmed verneplanII. I NOU
1976:15 OM verneplan II trekkesdet fram at:

"den naturvitenskapeligeforskningsetter store krav til
uberørthetnår det gjelder studietav naturens lovmessighet.
En rekke sentrale spørsmålkan bare løses ved undersøkelserav
naturlige balanseforholdi eller i tilknytningtil
vassdragene.Som naturdokumentkan et objekt avspeile en
skiftendeutvikling fra tidligeretid og fram til i dag, det
er altså et historiskdokument.Ved å la objektet virke
fortsatt urørt vil det også i fremtidenutgjøre et viktig
naturdokument,i denne sammenhengsom referanseområde.Mange
slike er nødvendige for at vi i andre områder skal kunne si i
hvilken grad menneskenepåvirker sine omgivelser,noe som kan
komme til å vise seg å være av størstepraktiskebetydning i
fremtiden.Av avgjørendebetydndinger derfor at uberørt natur
bevares, slik at de store geo-biologiskeprosesser kan foregå
uforstyrret."
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Disse utsagnene er blant de først-ejeg har sett hvor
referasnebegrepeter nyttet slik. Hovedinnholdeti det som her
er sitert har det vært bred enighetom de siste år, men
hverken forskningeneller forvaltningenhar i særlig grad
maktet å følge opp dette. Ingen har i grunnenvillet ta
ansvaretbåde for å samordneog ikke minst bevilge penger til
et program som kunne sørge for kontinuitetentil et
overvåknings/undersøkelserprogrami referansevassdragog som
kunne tjene flere interesser.NTNF startetriktignokgjennom
prossjektet "Miljøvirkningerav vassdragssutbygging"som gikk
noen år i midten av 80 årene prossjektetForskrefog man
valget ut noen vassdragbl.a. Atna, hvor målet var å igangsett
langsiktigeundersøk innen visse felter.Samtidig som man
håpet at forskningenselv ville legge en del av sin ordinære
forskningsaktivitethit. Man håpet å oppnå en form for snøball
effekt.

Etter at MVU ble avsluttetvaklet Forskrefog det var på tale
å avvikle det hele, men de tre direktoratenehar i fellesskap
til en visss grad klart å holde liv i prosjektet,dels gjennom
egeninsatsog dels ved økonomiskebidrag til
forskningssinstitusjoner.

Vi føler at nå har prosjektetkommet til et punkt hvor man
enten må gå inn for prosjektet,få det etablert i faste former
eller skrinleggedet hele.

Hensiktenmed dette dagsseminaretblir derfor to delt.

Presentasjonav forsknings-og overvåkningsresultaterfra
Atna siden starten i 1984 og ressultaterfra Gaula som også
innngikk i de opprinneligereferansevassdragene.
Denne presentasjonenvil bli foretattfør lunsj av de
forskerersom har arbeideti Atna og i Gaula.

Hvilke behov har forvaltningen for lange måleserierog
forskningomkring naturligesvigningeri ferskvannsmiljøerog
hvordan bør man organisereog drive et slikt prosjekt.
Hensikten er at forvaltningenpå den måten får et best mulig
grunnlag for å treffe "riktige"beslutningerog derigjenom
sørge for en god forvaltning av ferskvannsressursene,trolig
på en mer optimal måte med tanke på mange brukerinteresserenn
idag. Vi kan.også si det slik at inleggeneog diskusjonenvil
være et viktig bidrag til prosessenom man skal fortsettemed
Forskref eller ikke.

Jeg ser fram til presentasjoneneog håper alle vil bidra
aktivt i diskusjonene.Med dette håper jeg vi alle får en
nyttig og givende dag.
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Seminar om FORSKREF-vassdrag 12.1.93

Foredrag om: Hydrologi i Atna

Seksjonssjef Arve M. Tvede, NVE

INNLEDNING

De hydrologiske målingene i Atna startet med opprettelsen av
vannføringsstasjonen 401 Atna i 1923. Vannføringen i elva er
derfor godt kjent. Stasjonen som registrerer vannføringen ut
av Atnsjøen og vannstanden i sjøen, er nå modernisert slik at
data fjernoverføres direkte til NVE. I årene 1980-82 hadde vi
et prosjekt igang om Atnsjøens varmebalanse i samarbeid med
NHL (dengang VHL) i Trondheim. Samtidig hadde også Jim Bogen,
dengang Universitetet i Oslo, satt igang sedimentundersøkelser
i Atnsjøen. NVE hadde derfor et visst kjennskap til flere
hydrologiske parametre før FORSKREF-programmet kom igang.

I FORESKREF-periodens første år ble det opprettet flere sta-
sjoner for vanntemperatur, sedimentransport, isforhold og snø.
Flest stasjoner var i drift i 1988. Fra 1989 har stasjons-
nettet vært som vist på figur 1. •

I dette foredraget vil det bli gitt noen eksempler på det vi
vet om de hydrologiske parametrenes variasjoner, både i tid og
rom, uten å gå nærmere inn på de dypereliggende sammenhenger.

VANNFØRING

I figur 2 er vist vannføringen ut av Atnsjøen, i middel for
normalperioden 1930-60 og i FORSKREF-perioden 1986-91. I
FORKREF-perioden har vårflommens kuliminasjon kommet litt
seinere enn normalt, ellers er det bare mindre forskjeller
mellom de to kurvene.

ISFORHOLD

Isforholdene.på Atnsjøen er notert siden 1953. I figur 3 er
lengden av den islagte perioden vist for hver vinter, normalt
er dette fra midten av november til slutten av mai. Variasjo-
nene er ikke store og viser at Atnsjøen har stabile isforhold.
Fra 1986 er også istykkelsen målt systematisk.

SNØFORHOLD

Snødyp og tetthet i Storbekkens nedslagsfelt er målt en gang
iløpet av april hvert år siden 1987, resultatene er oppsummert
i tabell 1. Mest snø var det i 1988, minst i 1992. Variasjone-
ne er store internt i feltet pga. vinddrift. Figur 4 viser
variasjonene med høyden i tre av årene. De fleste årene har
det vært mest snø i bjørkebeltet rundt 900 m 0 h og noe avta-
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kende mot toppen av feltet. I 1990 var det derimot mest snø i
1200-1300 m-nivået.

Tabell 1. Snøforhold i Storbekkens felt, målt rundt midten av
april. Feltareal 6.55 km2

ÅR Vannvolum Middeltetthet Middelnedbør

	

mill. m3 kg/dm3 mm vann

1987 1.57 0.35 240

1988 1.85 0.35 282

1989 1.36 0.40 208

1990 1.57 0.40 240

1991 1.09 0.39 166

1992 0.87 0.36 133

Middel 1.39 0.38 212

VANNTEMPERATUREN I ELVENE

Plotting av temperaturen ved de fire målestedene i hovedelva i
1988 er vist i figur 5. Det høyestliggende målestedet, Vidje-
dalsbekken, er ca 1120 m oh, det lavestliggende er ved Fossum
ca 430 m o h. Variasjonene fra år til år er vist for utløpet
av Atnsjøen i figur 6 og for Storbekken i figur 7. De varmeste
somrene har vært 1988 og 1991 mens 1987 var den kaldeste.

TEMPERATUREN I ATNSJØEN

Kontinuerlige temperaturprofilmålinger ble tatt i årene 1980-
83 og 1986-88. De siste årene er det bare målt manuelle profi-
ler i mars og i august. I figur 8 er vist et isotermdiagram
fra 1987. Det utvikles sjeldent noe sterkt og stabilt sprang-
sjikt i Atnsjøen.

SEDIMENTTRANSPORT

Sedimenttransporten er målt ved Lia bru og ved Fossum bru.
Figur 9 illustrerer de store variasjonene som forekommer fra
dag til dag. I tabell 2 og 3 er gitt variasjonene fra år til
år og kra måned til måned i 1988. Det kan bemerkes at verdier
fra Lia bru ikke er ferdig beregnet for de siste par år fordi
vannføringsverdiene først må ekstrapoleres fra Atnsjøen.
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Tabell 2. Årssum i tonn av uorganisk suspendert transport

ÅR LIA BRU FOSSUM BRU

1987 976 2951

1988 788 1872

1989 328 2006

1990




3663

1991




562

Tabell 3. Månedsum i tonn av uorganisk suspendert transport i
1988





Målested Mai Juni Juli August Septem.

Lia bru 606 25 27 71 59

Fossum bru 1282 59 124 132 272

8. SLUTTORD

Alle de hydrologiske parametrene i det uregulerte Atnavass-
draget har, med et mulig unntak for isleggingen, vist store
variasjoner fra år til år. Dette illustrerer at hydrologiske
endringene som registreres i regulerte vassdrag likegodt kan
være naturlige. Referansemålinger er derfor helt nødvendige
for å kunne skille naturlige og reguleringsbetingete endringer
fra hverandre. I uregulerte vassdrag kan det bli foretatt
andre typer inngrep som påvirker hydrologien, f.eks. kan
omfattende skogsavvirking og grusuttak påvirke sedimenttran-
sporten. I FORSKREF-vassdrag må derfor også slike inngrep
forsøkes unngått, ihverfall må det kunne dokumenteres hva som
er gjort av inngrep og når det skjedde.
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VANNKVALITET I ATNAVASSDRAGET, 1989-92

Inggard Arne Blakar og Ivan Digernes

Seksjon for vann, Institutt for jord og vannfag

Norges landbrukshøgskole

Formålet med denne undersøkelsen har vært å kvantifisere

kjemiske hovedkomponenter på seks stasjoner i Atna langs

en høydegradient fra 430 til 1020 m o.h.

I 1989-92 ble det tatt vannprøver på seks stasjoner i

Atna; ved Dørålseter (1), nord for Elgvassli (2), ved

Gammelgarden (3), ved innløpet til Atnsjøen (4) i utløpet

av Atnsjøen (5) og i Atna 10 km før samrenning med Glomma

(6). Alle stasjonene er oppført i tabell I og avmerket på

figur 1. Ved Gammelgarden (3) ble det tatt prøver hver

uke. På de øvrige stasjonene ble det stort sett tatt en

prøve per måned. Den øverste stasjonen (1) ble vanligvis

bare undersøkt i sommer-perioden. For å unngå påvirkning

fra lokale og diffuse tilsig oppstrøms prøvestedet, ble

vannprøvene tatt i hovedstrømmen ved hjelp av en 2 m lang

flaskeholder.

Vannstanden i elva og temperaturen i elvevannet ble målt

på de fleste stasjonene ved hver prøvetaking. I Atna ved

Gammelgarden (3) ble vannstanden målt kontinuerlig med

limnigraf.

Integrerte snøsøyler for analyse av nedbørkjemi og

vannekvivalenter ble samlet på ettervinteren. Nedbørkjemi

og nedbørmengde ble i perioder registrert ved hjelp av

NILU-målere og pluviografer.

Følgende fysisk-kjemiske parametre ble analysert i de

fleste vannprøvene: turbiditet, konduktivitet, farge,

2 3
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Tabell I

Prøvetakingsstasjoner for vannkvalitet langs Atna i
1989-92. Stasjonene (1-6) er avmerket på figur 1.

LOK.NR LOKALITET

1 Atna ved Dørålseter (1020 m o.h.).
2 Atna 1 km nord for Elgvassli (785 m o.h.).
3 Atna ved Gammelgarden (710 m o.h.)
4 Atna ved innløp til Atnsjøen (702 m o.h.)
5 Atna ved utløpet av Atnsjøen (702 m o.h.)
6 Atna ved Fossum (430 m o.h.), 10 km før

samrenning med Glomma.

2

ATNA

kts+
ATNS.18-

PAYRENE
4

ATNSJØEN
0 3 6 9 12 15

frJTI

5

VULUA

Semono-
ssren

Fffinswen

5£114*CaP'

ATNA
6 cW

MMMET
HIRA

Fig. 1

Atnavassdraget med prøvestasjoner (1-6), jf. tabell I.



surhetsgrad (pH), kalsium, magnesium, natrium, kalium,

jern, mangan, aluminium (noe spesiering), ammonium,

alkalinitet, sulfat, klorid, nitrat, silikat, jern og

mangan.

Noen fysiske og kjemiske data fra nedbør (stasjon 0) og

elvestasjonene langs hovedvassdraget (stasjon 1-6) er

framstilt i figur 2-4. Figur 2 viser tidsforløpet av

konduktivitet, alkalinitet og kalsium i Atna ved Gammel-

garden (stasjon 3) mens figur 3 og 4 viser minimumsverdi,

maksimumsverdi, middelverdi og standardavik for pH,

alkalinitet, kalsium, silisium, klorid og nitrat på alle

stasjonene i perioden 1989-92.

I snøsøyler og nedbørprøver fra Sør-Nesset, Gammelgarden

og Eriksrud varierte pH fra 4.2 til 5.8 (figur 3). 4rlig

volumveid middel-pH i nedbør var 4.7.

Atna var svært næringsfattig og lite forurenset fra

lokale kilder. Fordi nedbørfeltet ligger langt fra kysten

og berggrunnen vesentlig består av feltspatførende

kvartsitter (sparagmitt) er elvevannet svært ionefattig

og har lav bufferevne. Særlig i de øvre deler var buffer-

evnen i perioder svært lav (alkalinitet < 20 pekv/1).

Faretruende lave pH-verdier (pH < 5.5) ble i flomperioder

registrert på de øvre stasjonene (figur 3). Fra utløpet

av Atnsjøen og nedover til Fossum økte både pH og alkali-

niteten betydelig.

Forandringer i vannføring førte ofte til store endringer

i vannkvalitet. I flomperioder sank vanligvis de fleste

ionekonsentrasjonene mens turbiditeten og humusinnholdet

økte. Generelt var ionekonsentrasjonene betydelig høyere

om vinteren enn om sommeren (figur 2). I hele vassdraget

var.surhetsgraden (pH) vesentlig bestemt av bikarbonat-

systemet, og elvevannet var ofte betydelig overmettet på

CO2 (i forhold til pCO2 i atmosfæren).

25



26

3.0

1.5

Konduktivitet

1.0

0.5

0.0

75

-6 50

25

0

3.0

2.5
cn

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
1990 1991 1992

Fig. 2

Tidsforløpet av konduktivitet, alkalinitet og kalsium i
Atna ved Gamlegarden (stasjon 3), 1989-92.



Middelverdiene på de seks stasjonene varierte i området

0.8-1.7 mS/m, 6.0-6.7 (pH), 34-85 OD-410 (farge), 0.8-0.9

FTU (turbiditet), 13-91 pekv/1 (alkalinitet), 0.6-1.9 mg

Ca/1, 0.1-0.3 mg Mg/1, 0.3-0.6 mg Na/1, 0.2-0.3 mg K/1,

1.3-2.2 mg SO4/1, 0.2-0.4 mg C1/1, 80-120 pg NO3-N/1,

0.9-1.7 mg Si/1 og 30-40 pg A1/1 (syrereaktivt alumi-

nium). Konsentrasjoneneav jern, mangan og labilt

aluminiumvar stort sett mindre enn 50 pg/l.

De fleste ionekonsentrasjonene økte fra Dørålseter til

Gammelgarden, avtok noe mot utløpet av Atnsjøen og økte

deretter igjen nedover til Fossum (figur 3 og 4).

økningen fra Elgvassli til Gammelgarden må skyldes

tilførsler av ionerikt grunnvann. Relativt høy CO2-

overmetning i Atna ved Gammelgarden i forhold til

høyer‘liggende stasjoner indikerer det samme. De fleste

ionekonsentrasjonene avtok noe fra Gammelgarden til

utløpet av Atnsjøen fordi flere sideelver og -bekker med

ionefattig vann tilføres på denne strekningen.

På grunn av Atnsjøens flomdempende virkning (overflate-

areal på 5 km2 og teoretisk oppholdstid på 0.5 år) var

årstidsvariasjonene for de respektive vankvalitets-

parametrene gjennomgående noe mindre i utløpet fra

Atnsjøen enn på de andre, mer typiske elvestasjonene.

Konsentrasjonen av syrereaktivt aluminium (Ala) var stort

sett lav på alle stasjoner langs Atna (10-50 pg A1/1).

Noen høye :verdier (100-150 pg A1/1) ble registrert, og da

særlig i flomperioder. De største verdiene ble målt i

vannprøver med høy turbiditet og skyldes vesentlig

partikkelbundet aluminium som ikke er toksisk for fisk og

andre ferskvannsorganismer. Middelverdiene endret seg

lite nedover elva.

Konsentrasjonen av labilt aluminium som antas å være den

mest toksiske Al-fraksjonen, var vanligvis lavere enn

27
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Middelverdi, maksimumsverdi, minimumsverdi og standard-
avvik for pH, alkalinitet og kalsium i nedbør (0) og på
seks stasjoner (1-6) langs Atna, 1989-92.
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seks stasjoner (1-6) langs Atna, 1989-92.

29



30

50 pg A1/1 og antakelig under tålegrensen for fisk. De

siste årene har det imidlertid blitt registrert flere

flomepisoder med faretruende lav pH (< 5.5) kombinert med

relativt høye konsentrasjoner av labilt aluminium (> 50

pg A1/1) både i hovedelva (ovenfor Atnsjøen) og i flere

sideelver og -bekker til Atna (Blakar upubl.).

I flomperioder og om sommeren var konsentrasjonen av

silisium svært lav på de øvre stasjonene (mindre enn 0.7

mg Si/1). Det er påvist at giftvirkningen av aluminium

øker vesentlig ved så lave Si-konsentrasjoner. Middel-

verdien økte fra 0.9 til 1.7 mg Si/1 nedover.vassdraget

(figur 4).

Nitratkonsentrasjonen avtok relativt mer fra vinter til

sommer enn de andre ionene. Dette skyldes at plantedekket

assimilerer nitrat i vekstsesongen, og avrenningen av

nitrat blir derfor lav. Om sommeren var nitratverdiene

ved Dørålseter noe høyere enn på de nedenfor liggende

stasjonene. Forholdet antas å ha sammenheng med at

nitratopptaket i alpin sone er vesentlig mindre enn

nedenfor skoggrensa. Middelverdiene varierte fra 80 til

120 pg NO3-N/1 (figur.4) og avtok litt nedover vass-

draget.

Atna er til nå den eneste fjellelva på Østlandet som har

blitt undersøkt gjennom flere år. Det må understrekes at

undersøkelser i mange år, kanskje 20-30 år, er nødvendig

for å kunne skille naturlige årsvariasjoner fra mer

langsiktige forandringer, for eksempel som følge av "sur

nedbør" og/eller eventuelle klimaendringer.

Fordi elvevannet har svært lav ionestyrke og bufferevne

er Atnavassdraget svært følsomt for antropogen

forurensning, for eksempel "sur nedbør", og egner seg

godt både som overvåknings- og feltforskningsområde for

indre Østlandet.
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Begroingsobservasjoner i Atnavassdraget.

Foredrag holdt på seminar om Forsknings-og
referansevassdrag (Forskref).

Oslo, 12.januar1993

Eli-AnneLindstrøm
Norskinstituttfor vannforskning
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1. Innsamletmaterialeog hva er bearbeidetav dette.

Begroing - er en felles betegnelse for organismer festet til underlaget - elvebunn, strandlinje o.l. I
rent/lite forurenset vann dominerer primærprodusenter, som oftest alger og moser.

Begroingsobservasjoneri Atnavassdraget har pågått siden 1986. Hvert år fra 1986 til 1992 er det
innsamlet 2-4 prøveserier i sommerhalvåret. De tidligste er samlet i begynnelsenav mai, de seneste i
oktober/november. I årene 1990, 91 og 92 er det samlet prøver i juni, i månedsskiftetjuli-august og
midt i september.

Materiale fra 1986-89 er rapportert (Lindstrøm 1989). Materiale samlet i tiden 1989-92 er delvis
bearbeidet. Alt materiale samlet i forbindelse med rutinemessig prøvetaking er katalogisert og lagret.

Prøver innsamlet - ulike typer:

Viktigst er rutinemessige kvalitative prøver av organismesamfunnet. Disse er samlet på
samme sted ved hver prøvetaking og gir en subjektiv mengdemessig vurdering av
organismene.

Kv • • srv s nrif se r er foretatt ved hver prøvetaking (vanligvis 3
ganger hvert år) siden 1990.

n erv f rin - innledendeforsøk med undervannsfotografering ble gjort i årene
1988, 89 og 90. Etter at metodikken nå er forbedret vil dette bli gjenopptatt.

Kv ti 've r ver .1 al v kl r ffinnhold. Det er innsamlet noe data. Slike prøver
Vil muligens bli tatt i forbindelse med analyse av begroingens innhold av næringssalter,
metaller o.l.

Al er •1el men al s r - det er bare innsamlet noene få prøver. Innsamling av denne typen
prøver vil muligens bli opptrappet, da det kan gi gode indikasjoner på begroingens
fysiologiske tilstand.

M r *1me - det er innsamlet og frysetørret en del materiale, men dette er
foreløpig ikke analysert for metallinnhold.

rkin f k m r - det ble innsamlet en del alger, da særlig trådformede grønnalger.
Målsettingen var først og fremst å få dem i fertil tilstand, slik at det skulle bli mulig å
identifisere dem. Dersom levedyktige kulturer hadde latt seg dyrke opp, ville det dessuten gitt
mulighet for å gjøre vekstforsøk med dem. Resultatet sto ikke i forhold til arbeidsinnsatsen
og det blir foreløpig ikke gjort nye forsøk på å dyrke opp alger.

erkin - r i rin v ve el er i ekle *i . På noen stasjoner er det merket og
veiet en del stein i dekksjiktet. Disse er så lagt ut i elva og bevegelser i disse steinene i
forbindelse med flomperioder o.l. er senere registrert.

Det er bare prøvetype A og B som inngår i det rutinemessigeprogrammet. Målsettingen er å få også
prøvetype C med i det rutinemessige prøveprogrammet.
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Mengden av innsamlet prøvematerialeer etter hvert stor. Det må i fremtidengjøres en kritisk,
gjennomgangpåhva som skallagres.

Stasjonsplassering

I prøvetakingsprogrammetfor begroingsundersøkelserinngår 7 faste stasjoner, se figur 1.
Basislokalitetene(*) 1-3 er stortsett lokalisertderde opprinneligereferansestasjoneneble opprettet.
De andrelokaliteteneforbegroingsundersøkelser(E) er hl.a. opprettetfor å få mednoenforskjelleri
vannkjemi (vesentlig betinget av geologi, men også noe av jordsmonn i nedbørfeltet) og
vanntemperatur(vesentligbetingetav klimasone,høydeoverhavet).På st. 5 ved utløp av Atnasjøen
erdet ikke tattprøversiden1989.Forøvriger de andrelokalitetenebesøktjevnlig.

2. Resultater av undersøkelser i årene 1986-88.

Resultaterav disse undersøkelseneer publiserttidligere(Lindstrøm1989). Hovedkonklusjoneneer
som følger:

Artsmangfoldet,se figur2.

Artsmangfoldetøker nedover vassdraget. Samfunnet gjennomgår en markert "modning"fra
kildeområdenei Rondane til innløp i Glåma. Et utpreget næringsfattigvann i øvre deler av
vassdraget(Rondane)og korte vekstperiodermed lav vanntemperaturresultereri et artsfattigog
særpregetbegroingssamfunn.De øverste deleneav vassdragetpreges derforav enkle samfunnsom
til dels har marginale forhold og som det er relativt enkelt å studeie mht. dynamikk i
årstidsvariasjoner,strømhastighet,vannkjemio.l. Nedover i vassdraget modifiseres og anrikes
vannetav grunnvannog nyebegroingselementerkommertil. NedstrømsAtnasjøenblirjordsmonnog
plantedekke rikere og begroingssamfunnetblir frodigere og artsmangfoldetøker. Samfunnet
modifiseresav forsurendeelementer,bl.a. granittiskegrunnfjellpå nordligside av hovedvassdraget
og lengerned av elektrolyttrikebergarteri syd.

Arts men e 'n

Begroingssamfunnetbestår i alt vesentlig av velkjentearter som trives i nøytralttil svakt surt
upåvirketog næringsfattigvann - et "Zygnema-samfunn".På grunnav store gradienteri klimafra
øvre til nedredeler av vassdraget,samt økendefrodigheti jordsmonnog en del lokale forskjelleri
geologi, er detbetydeligeforskjelleri artssammensetningi ulikedelerav vassdraget,se figur3.

Årstidsvariasjoner

tillegg til de store klimatiskegradientersom pregerbegroingssamfunnet,preges det av betydelige
årstidsvariasjonermedlite begroingtidligi vekstperiodenog til dels storfrodighetutoverhøsten.
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Stigonemamamillosum
(btågrønnalge)

*
6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11

Zygnema b (23 - 25p)
(grønnalge)

* * *

	

6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 g 7911 	 6 7 9 11 6 7 9 11
Mougeotiae (30 - 35 p)
(grønnalge)

* * * • • •

	

6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11
Tolypothrixpenicillata
(blågrønnalge)

* * *

	

6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11

Photmidiumhetropolare
(blågrønnalge)

* , * * • •

	

6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11

Ulothtixzonata
(grønnalge)

* * *

	

6 7 9 11 6 7 9 11 - 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11
Microsporaamoena
(grønnalge)

* * *

	

6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11
Didymospheniageminata
(kiselalge)

* * * • • •

	

6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11
Oedogoniumd (30 - 35 p)
(grennalge)

* * * •

	

Måned 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11 6 7 9 11

	

Stasjon Vidjedals- Dørålseter Elgvassli Oppstrøms Setninga Storbekk- Solbakken
bekken seter Setninga mo

juni
juli

9. september
11. november
* Ingen observasjon

Observert

Dekket ca 5% av elveleiat

.1111Dekket 5-12% av elveleiet

Dekket 12-25% av elveleiet

Dekket 25-50% av elveleiet

3 5

Noenkarakterartersforekomsti Atna-vassdrageti 1988.
Algersombarebleregistrerti nedredeleravvassdraget.
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artsantall fra Vidjedalsbekken til Solbakken (kurve).

B : Artsantall vår (V), sommer (S) og høst (H).
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3. Noenresultaterfra undersøkelseri årene1990-92. .

De kvantitativeregistreringeri faste transekterhargitt grunnlagfor å studereenkeltarterog deres
forekomsti forholdtil miljøfaktorene.

Viktigeforholdsom muliggjørdette,er de storeforskjelleri miljøforholdenemellomulike stasjoner
og de marginaleforholdsom en delbegroingsorganismerleverunder.

Som eksempelpådetteomtalesto begmingsalgersomer vanligei norskevassdrag.

3.1 Kiselalgen Did mos henia eminata (Lyngb.) W. Smith.

Didymospheniaeren stor,lett synlig alge somtrivesi noe elektrolyttriktkaldtvann.I Norge harden
særligstorforekomsti elektrolyttrikevassdragi Nord-Norge.

I Atnavassdragethar den stor forekomsti sidevassdragetSetninga.Figur4 viser forekomstenav
Didymospheniai TransektØ i Setninga.Her har den svært store endringeri forekomstgjennom
vekstperioden,fra å væretilsynelatendeheltfraværendei juni til å ha flekkvisforekomsti augustog
dekke opptil 80-90 % av elveleiet i september/oktober.Observasjoneri september 1990 og
september1991 viserdessutenatdetkanværestore.forskjellerfraårtil år.

Figur5 viserforekomsten-avaDidymospheniapåstasjon3 (Solbakken- nedersti hovedvassdraget)i
TransektØ. Herer den maksimaltregistrertmed2 %dekningav elveleietog barei 4-5 m avstand
fra land. Den er dessutenbareregistrerti september.Den ser medandreord ut til å ha meget liten
forekomst,begrensettil et lite område4-5 m fraland,og barekorttid.

Tabell 1 viser verdierfor pH og Ca på lokaliteterder Didymospheniaer registrert.pH-verdieneer
basert på 148 målinger/lokaliteter,og Ca-verdienepå 88 målinger/lokaliteter.Under er angitt
tilsvarendeverdierfor Setningaog .Solbakken.Det fremgårat i Setningaer de kjemiskeforhold
vedrørendepH og Ca meget gunstigefor Didymosphenia,mens de er marginaltlave i Atna ved
Solbakken. Dette er trolig forklaringenpå at forekomstenav Didymospheniaved Solbakken er
såvidtbegrensetog liten i forholdtilSetninga.

Tabell1.Verdierfor pH og CapålokaliteterderDi m henia emin taerobservert.Datafra
målingeri norskevassdrag(Lindstrøm92). VerdierforpH og CafraSetningaog Atnaved
Solbakkener også angitt.

Ca m
min/max median(ant.obs) min/max median(ant.obs)

Didymosphenia 6.8/7.7 7.4 (148) 2/17 7 (88)

Setninga 7.0/ 7.4 (3) 3.2 (1)

Solbakken 5.6 I7.0 (mange) 1.1/ 2.7 (mange)
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Ser en på forekomstenav Didymospheniai forholdtil strømhastigheti Setninga,TransektØ, ser en
atdekningsprosenteni gjennomsnitterhøyestved strømhastigheterfra60 til 75 cm/sek., figur6. Det.
tilsierat Didymospheniatrivesbest ved strømhastigheterrundt60-75 cm/sek.

Figur 7 viser Didymosphenia'sforekomsti forholdtil strømhastighetved Solbakken,TransektØ.
Her er den bare registrerti strømhastighetsområdet70-75 cm/sek., mao. innenfor det området
Didymospheniaifølge observasjonenei Setningaer ut til å trives hest. Dette er trolig en naturlig
konsekvensav atDidymospheniakjemisksettleverundermarginaleforholdi Atnaved Solbakkenog
derforer begrensettil områdermedoptimalstrømhastighet.På Solhakkeni TransektØ skjerdette4-
5 m fravannlinjemerket.

Dersomde kjemiskeog hydrologiskeforholdforbliruendreti Atnaved Solbakken, kan manogså i
fremtidenforventesmåforekomsterav Didymospheniai Transekt0, 4-5 m fra landi sept.-okt.Man
har tross for meget beskjeden forekomst fått en pålitelig biologisk indikator i denne del av
vassdraget. Marginaleforhold vil bidra til at selv mindreendringeri miljøforholdenemedfører
endringeri Didymosphenia'sforekomst.

3.2 Chrysophyceen H drurus foetidus Trevisan.

Hydrurusfoetidushargjernemaksimalforekomstom våreni de delerav et vassdragsom har vært
fri for islegging en periode i forveien. Fullt utviklet danner den små gelèaktige gulbrune
grener/pølser,se figur 8. Om vårenkandendominerebegroingenfullstendigog dekkestoredelerav
elveleiet.Den haren megetkarakteristisksildeliknendeluktog storforekomstblir iblantfeilaktigtatt
for å væreet resultatav forureasning.Den kanogså opptrei et slags kimstadiumog danneet glatt,
gulbruntbelegg påsteino.1.,se figur9. Dennevekstformener mindreiøynefallendeog blirtroligofte
oversettellerforveksletmedkiselalger.

Øversti vassdraget,st. 4 Vidjedalsbekken(figur 1), har den masseforekomsti juni og dekkerdet
meste av elveleiet, figur 10. På dette tidspunkter den fullt utviklet.Senerepå året har den mindre
forekomstog opptrerdels som fulltutvikledeplanterog dels som kimstadier.

Figur 11 viser dekningsprosentav Hydruruspå st. 1 ved Døråseter.Her er den i alt vesentligbare
registrertsom kimstadier.Det er storeårstidsvariasjonerog i blantstorevariasjonerfra år til år, eks.
juni 91 og juni 92. Den kanhatil dels ganskestorforekomst,som i juni 1992.

St. 2, Elgvassli, ligger i hovedvassdragetnedenforDørålseter.Her opptrerHydrurusbåde som fullt
utvikledeplanterog som kimstadier,se figur 12. Sammenliknetmed de to før omtalte stasjoner
(Vidjedalsbekkenog Dørålseter)har Hydrurusganske liten forekomstved Elgvassli. Her viser den
dessuten store og til dels uregelmessige/overraskenclevekslinger;disse gjelder både mengde og
utviklingsgrad(planter/kimstadier).

For å få en forklaringpå de store variasjoneri utviklingog mengdemessigforekomstav Hydrurus,
ble det tattprøveri noenav Atnassidevassdragbeliggendei sammeområde.Prøvetakingenblegjort
i juni og september 1992. Det ble valgt ut vassdrag man visste var noe ulike mht. pH og
konduktivitet,men forøvrigganskelike. Det ble gjortmålingerav pH og konduktivitetsamtidigmed
observasjonerav Hvdrurus.Resultateneer vist i tabell 2. Øverst i tabellen er gjengitt data om
Hydrurusog vannkjemiskeforholdervervetved undersøkelseroverhele Norge. Dataeneviserat selv
om medianverdienfor pH er 7.0, får Hydrurusstørst mengdemessigforekomstnårpll nærmerseg
6.0 (Lindstrøm,1992). UnderpH 6.0 avtarforekomstenbråttbåde i mengdeog frekvens,og det er
barenoensmå spredteobservasjonerav Hydrurusved pH-verdierså lave som 5.7.
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Av tabell2 fremgåratHydrurusikke ble observerti de vassdragenesom haddelavest verdierfor pH
og konduktivitet(Bergedalsbekkenog Vesle Myldingi).Her er bådepH og konduktivitetså lave ai
de er undergrensensom girmulighetforvekstav Hydrurus.


I Atna ved Dørålseterligger pH på nedregrense for mulighetav vekst og konduktivitetenunder
denne. Dette er en mulig årsak til at det ikke etableres fullt utviklede Hydrurus-planterved
Dørålseter(se figurene9 og 11).

I AtnavedElgvasslier pHog isærkonduktivitetennoe høyereennvedDørålseter.Dettegjelderførst
og fremsttidligpå åretfør snøsmeltingen.På dennetidenbridrarbl.a. lokaletilførslerav grunnvann
til å heve pH og konduktivitet.Hvis dataom nedregrenserfor pH og konduktiviteter riktige, vil
forholdeneisær tidlig på åretgi noe bedrebetingelserfor vekst av Hydrurusved Elgvassli enn ved
Dørålen.Dette er muligensårsakentil at det av og til etableresfullt utvikledeplanterog av og til
barekimstadier.

I Store Myldingivar verdierfor pH noe over nedregrenseog omtrentpå grensenfor konduktivitet.
Den beskjedneforskjelli pH mellomStore Myldingiog de foran omtaltevassdrager åpenhartav
stor betydningfor forekomstenav Hydrurus.I juni 1992 var elveleieti Store Myldingistedvis helt
dekketav velutvikletHydrurus-vekst.I septembervar det bare et lite merkbartbelegg av noe som
muligensvarkimstadierav Hydrurus.

Settpåbakgrunnav de storeforekomsteneav Hydrurusi Vidjedalsbekken,vardetikke overraskende
å finne såvidthøye pH-verdierher(6.2-6.4), se tabell2.

Tabell2. Øverst; verdierforpH og konduktivitetderHydrurusfoetiduser observert,dataframålinger
i norskevassdrag(Lindstrøm92). Under;verdierfor pH og konduktiviteti vassdragi øvre deler
av Atnasammenstiltmedforekomstav Hydrurus.

ruru f ti u , pH: 5.7(min)-7.6 (max) - 7.0 (median)- 88 (ant.obs)
kond:0.85(min)-8.0 (max)- 4.2 (median)- 62 (ant.obs.)

Bergedalsbekken 5.1-5.9 0.59- 0.63

Vidjedalsbekken 6.2- 6.4 0.50- 0.67

Atna v.Dørålen 5.3- 6.0 0.70




Atna v. Elgvasli 5.0- 6.3 0.60- 1.4

Vesle Myldingi 4.8- 5.3 0.60- 0.80

Store Myldingi 5.9- 6.1 0-69- 0.85

pH kond Forekomst av Hydrurus
min- min-max juni og september 1992
max

Ikke observert

Stor forekomst,
velutviklede lanter
Stor forekomst i juni, bare
un e stadier
Stor forekomst i juni,
stedvis velutviklede lanter
Ikke observert

Stor forekomst i juni,
velutviklede lanter
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En sammenfatningav observasjonenei Atnavassdragettilsier at Hydrurus,særlig i forholdtil pH,
haren markertnedregrense.NårpHeri nærhetenav denneetahleresikkefullt utvikledeplanter;går
pH under grensen forsvinnerden fra vassdraget.Sett i forhold til den forsuringsprosessensom
foregår i deler av Atnavassdraget,er Hydrurus av stor verdi som biologisk indikator på
forsuringstilstanden.Et annet forholdsom kan ha praktiskhetydning,er at i Atnavassdraget(og
liknende vassdrag) er Hydrurus eneste begroingsalge av mengdemessig betydning om våren.
Forsvinnerden fra vassdraget,vil en for en del hunndyr viktigbeiteorganisme,forsvinnepå en for
bunndyrakritiskog viktigårstid.
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Fig. 8. Velutviklet Hydrurus foetidus på stein fra st. 4, Vidjedalsbekken. Juni 1992.

Fig. 9. Lite utviklet stadium (et slags kimstadium) av Hydrurus foetidus på stein fra st. 1,
Dørålseter. Juni 1992.
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4. Avsluttende kommentar

Mye oppmerksomhet er viet enkeltarter. Dette er gjort for å synliggjøre at man ved nøyaktig
dokumentasjon av enkeltarters forekomst over lengre tid (flere år) og på flere lokaliteter, erverver
kunnskap, både om arten og om lokalitetene som muliggjør etahlering av relevante, pålitelige og
langsiktigebioindikatorer.

Forutsetningen er at det om disse artene foreligger håde spesiell og generell kunnskap (ervervet
gjennom et stort materiale).

Bioindikatoren vil kunne tjene som en langsiktig referanse i vassdraget, idet bestemte forutsetninger
må være til stede for å få vekst av denne indikatoren. Indikatorens tilstand i vassdraget -
mengdemessig forekomst - årstidsvariasjon - utviklingsfase o.l. hidrar dessuten til å fortelle om
kortsiktige svingninger, samt den langsiktige utvikling av vassdraget. En viktig målsetting med
undersøkelsene i Atnavassdraget skulle derved være oppfyllt. Det tjener som referanse på den
langsiktige utviklingen av vassdragene i denne del av Norge.
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Bunndyrundersøkelaene i Atna og Atnasjøen

Kaare Aagaard, Norsk instituttfor naturforvaltnihg(NINA)
7005 Trondheim

Bunndyrundersøkelsenei Atna-vassdragethar siden 1986 inngått
som en del av FORSKREF-prosjektet.

Materialet er innsamletmed flygefeller (Malaisefeller),
surbersamplerog rotehåv. Flygefellenesamler kontinuerlig
gjennon sesongen og gir for mange insektgrupperet langt mer
fullstendigbilde av faunaenenn bunnprøverkan gjøre.

Bunnprøverer tatt med surbersamplereller som roteprøver3-
5 ganger per år i årene 1986 til 1992, (tabell1).

Store deler av materialet fra de siste fire år er ikke
bearbeidet.Dette er nedprioriterttil fordel for en
kontinuiteti innsamlingenetter avtale med FORSKREF ledelsen.
Frem til 1989 var det påvist 11 arter døgnfluer,23 arter
steinfluer,35 arter vårfluer, 115 arter fjærmyggog 50 arter
småstankelbein(Aagaardet al. 1989).

En oversikt over artsutvalgetpå de ulike stasjoneneviser
størst artsulikhetmellom den øvre stasjonen,Vidjedalsbekken
1280 m o.h., og de midtre stasjoneneog videre mellom disse og
den nederste stasjonenSolbakken.Fjærmygg og småstankelbein
er de viktigste gruppenepå den øverste stasjonen.Bare en
vårflueartble funnet så høyt. Steinfluerog døgnfluermangler
helt. Ved neste stasjon, som ligger 1120 m o.h. er det påvist
flere arter vårfluer og også steinfluermens døgnfluene
fremdelesmangler eller er svært sparsomme.Fra Dørålsæter og
nedover i vassdraget er alle de akvatiske insektgruppene
tilstede og artssammensetningenendres ved at de typisk
nordlige artene går ut og at arter som er vanligere i
lavlandetkommer til.

Bunndyrfaunaengjenspeileren soneringav vassdraget som
samsvarergodt med en generellnaturtypeinndeling. Stasjonen
på 1280 m o.h. i Vidjedalsbekkenligger i den (lav-)alpine
sonen, stasjoneneSkranglehauganog Dørålsæteri den sub-
alpine sonen, Vollen i den nordborealesonen og Solbakken i
den mellomborealsonen.

En påfallende stor andel av fjærmyggartenei de øvre deler av
vassdragetviser liten tendens til en klart avgrenset
flygeperiode.For andre grupper er det påvist typiske
vårarter, sommerarterog høstarter.
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Bunndyrprøvene fra Atnsjøen viser et fattig dyresamfunn over.
det meste av sjøens dypområder. På stasjonen nærmest Atnas
innløp er det derimot svært høye bunndyrtettheter. Dette
skyldes innførselen av organisk materiale med elva.

Tabell 1 Antall roteprøver, surberprøver og grabbprøver tatt i
Atna og Atnasjøen i perioden 1986 til 1992.

Stasjon Redskap 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Solbakken rot 3 5 3 4 4 3 3




surber 15 20 20 20 15 20 15
Mogrenda rot 3






surber 15





Vollen rot 3 5 5 4 3 3 3




surber 15 25 25 20 15 15 15
Døråls. rot 3 5 5 4 3 3 2




surber 5




20 - 10 15 10
Skrangl. rot 3 5 5 3 2




Atnsjøen grabb




315 210 360 360 360 360



PlanktonundersØkelser i Atnsjøen

ved

GunnarHalvorsen
Norskinstituttfornaturforskning

Universiteteti Oslo

Zooplanktonundersøkelsenei Atnsjøenerutførti regi av prosjektetForsknings-og
referansevassdrag(FORSKREF),som tidligerevaren del av NTNFs Programfor
miljøvirkningavvassdragsutbygging(MVU).MVU-programmetstartetalleredei
1982. Bakgrunnenforprogrammetvarbl.a.et sterktønskefrade forvaltningsrettede
forskningsinstitusjoneneom langsiktigemåleprogrammersomkunnebelyse de
naturligevariasjonenei litepåvirkedenatursystemer.

Undersøkelsenei Atnsjøenstarteti 1985 somen hovedfagsoppgaveved Universiteteti
Oslo (Dervo 1988). Fra1986harundersøkelseneblittvidereførti noe redusertomfang
av Økoforsk/NINAi Oslo.Hovedformåletmedundersøkelseneharværtå kartlegge
artssammensetningen,populasjonsdynamikkenog samfunnsstruktureni Atnsjøen.
Enkelteresultaterfraperioden1985-1988erpresenterti Dervo & Halvorsen(1989).

Prosjektetharde sisteåreneværtrelativtlavtprioritert,og resurseneharikke tillatten
tilstrekkeliggrunndiganalyseav materialet.Ca. 113av kosmadeneerdekketav DN og
2/3 av NENA.

Zooplanktonsamfunneti Amsjøener tidligereikkeundersøkti detalj.Forutende foran
nevnteundersøkelsene(Dervo 1988,Dervo& Halvorsen1989) foreliggerdetmer
spredteobservasjonerhos Matzow (1974), Eie (1982) og Holtanet al. (1982). Disse
gir sammenmed Schartau(1987) også en oversiktoverkrepsdyrfaunaeni vassdraget
forøvrigovenforAtnsjøen.Andersen(1986) giren samletoversikttidligereundersøk-
elser i Atna.

1 Områdebeskrivelse

Atnaer et sidevassdragtil Glomma,og drenererde østlige delerav Rondane(Figur
1). Vassdragetharet nedbørfeltpå 1323 kin2hvoraven stordel er høyfjellsområder.
Høyeste punkter 2178 m o.h., mens samløpetmedGlommaligger 338 m o.h.
Vassdrageter fattigpå størreinnsjøer.StørsterAmsjøensom liggersentralti

vassdraget702 mo.h.Denharetnedbørfeltpå 457 km2hvoravca. 85 %liggerover
1000m o.h.
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Atnsjøener en dypog langstrakt,oligotrofog dimiktiskfjordsjø.Den er 80 m dyp,
med et middedyppå ca 35 m (Figur2). Denharet arealpå 4,8 km2.Liteovenfor-
liggende innsjøarealgirkortteoretiskoppholdstid,kun ca. 6 måneder.

Berggrunneni nedbørfelteterrelativtensartetog bestårhovedsakeligav feltspattførende
kvartsitter(sparagmitter)som forvitrerlangsomtog girnæringsfattigjordsmonn.Om-
rådetharstedvis storeløsmasseavsetninger.

Berggrunnenog løsmasseneharlangsomkjemiskforvitringog vassdrageter pregetav
ionefatig vann.Vassdrageter dårligbufretog er således sværtfølsomtforantropogen
forurensning.Bosetningeni vassdrageter spredtog forurensningenfrabebyggelse og
jordbrukerliten.Vassdrageter imidlertidtil enviss gradpåvirketav langtransportert
forurensninggjennomnedbøren.Det måimidlertidkunnekarakteriseressom lite på-
virketav menneskeligaktiviteter,og detegnerseg derforgodti en overvåknings-
sammenheng.

Atnsjøen ligger i et områdemedkontinentaltklima(Figur-3).Nedbørenerrelativtlav,
562 mm i åreti middel,med størstnedbøri periodenjuni-september.Middeltempera-
turenfor åreter0,8 °C, medjanuar(Md.-10,0 °C) og juli (Md. 12,2°C)som henholds-
vis kaldesteog varmestemåned.Atnsjøener nonnaltisdektfrasluttenav novembertil
midtenav mai (median:24/11 og 15/5).Det ervanskeligå karakteriserede enkelteåri
forholdtil hverandredavariasjoneneframånedtil månedog fraårtil årer store.Et
karakteristisktrekker atperiodenfrajanuartil marsharværttildelsbetydeligvannere
enn normalt,mensperiodenfrajuli til septemberharværtnærnormalellernoe kaldere.
NedbørforhOldeneharogså endretseg noe de sisteårene,med gjennomgåendenoe
mindrenedbørennnormalt Liteïiinnsjøprosentog myrdekninggirbegrensetmaga-
sinering,og vassdragetreagererrasktpå stornedbør.

Planteplanktoneter dominertav småarter,<20 gm, med arterinnenChrysophyceae,
Cryptophyceae,Bacillariophyceae(kiselalger),Chlorophyceae(grønnalger)og småg-
alger.Artssammensetningener typiskforoligotrofelokaliteter(Dervo 1988.Fagernæs
1989). Den totalefytoplanktonbiomasseer lav, lavereenn0,4 mm3/1.

Fisk er en faktorsom sterktinfluererpåplanktonsamfunnetgjennomselektivpreda-
sjon. I Atnsjøenforekommerdet 4 arterfisk;røye, øn-et,ørekytog steinulke.De to
sistnevneteleversammenmedsmåindivideravrøye og ørret(<230 mm)i strandsonen
(0- 10 m) og vil såledesi begrensetgradpåvirkeplanktonsamfunnet.Størreindividerav
røye og ørretlever sammenutei defrivannmasser,med størsttettheti de øverste2-3
m. Herlever de i storgradav ulikeplanktoniskekrepsdyrarter.Røya gårned til 12 m's
dyp (Hegge 1988). Antallrøye er3-4gangerstØrreennantallØrret.
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Figur3. Månedsmiddeltemperaturog månedsnedbørpå Sør-Nessetsammenlignet
med normalenforperioden1931-1960(Kilde:Norgesmeteorologiskeinstitutt).

2 Materiale og metoder

Både antallinnsamlinger,innsamlingsrutinerog metoderharvarierten del i perioden
fra 1985 og framtil i dag.Fra-1989harimidlertidundersøkelsesprogrammetvært
standardisert.Programmetframtil og med 1988 er beskreveti Dervo& Halvorsen
(1989).

Materialeter innsamletfem gangeri denisfrieperiodenfrabegynnelsenavjunitil
sluttenav september.Det innsamlesfratrestasjonerpå tversav Atnsjøenutenfor
Sørnesset, St. Bl, Cl og Dl.

Vannprøverforkjemiskeanalyserer tattmeden 2-litersRuttner-henterfradypene 1, 6,
10, 15, 20 og 50 (60) m på St. B1. Disse analyseresved NINAs analyselaboratoriumi
Trondheimmed hensynpå ledningsevne(mS/m, 25 °C), pH, Ca,Mg, Na, K, SO4,Cl
(alle mg/1)og NO3- N (p.g(1).Temperaturenermåltpå de sammedyp,supplertmed
målingerpå 4 og 25 m. Undersøkelsenfra 1985viste at 02-konsentrasjonenvarhøy
helt ned til bunnen,med en 02-memingpå over70 gjennomhelevannmassene.
Oksygeneter derforneppeen begrensendefaktor,og det er derforikketatt02-prøver.

Siktedypetog innsjøfargenermåltpå samtligetrestasjonermed enrund,hvit secchi-
skive med diameter25 cm.



Fytoplaffictonprøveneer tatt med varmhenterfra dypene 1, 4, 6, 10, 25, 40 og 50 m på
St. Bl. I tillegg er det tatt en blandprøvemed plastslange fra 0-10 m på både St. Bl,
Cl og Dl. Prøvene er fiksert med lugol.

Det kvantitative zooplanktonmaterialeter innsamlesmed en 14 liters Schindlerhenter
laget i klart plexiglass. På St. B1 består materialet av 5 prøver fra hvert prøvedyp, fra
0, 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30 og 50 m. På St. Cl og D1 er antall prøver redusert til 2
per prøvedyp, og prøvene tas her på.henholdsvis 0, 2, 4, 10, 20, 30, 50 og 0, 2, 4,
10, 30,m. Prøvene filtreres gjennom 45 lim nylonduk. I tillegg til disse kvantitative
prøvene tas det på hver stasjon 2 prøver fra 0-20 m med 451.1mplanktonhåv. Håven
har en diameter på 27 cm og en lengde på 1 m. Prøvene er fiksert med formalin. •

Materialet fra 1995-1988og fra 1990og 1991er ferdig bearbeidet, 1995-1988-
materialet av Børre Kind Dervo 1990-1991-materialetav PhD Katarzyna Papinska ved
Universitetet i Warsawa. Materialetfra 1989og 1992 er nå under avsluttende
bearbeiding.

3 Resultater og diskusjon

3.1 Temperatur
Vanntemperaturen er en av de helt sentralefaktorer som styrer utvildingen i plankton-
samfunnet. Figur 4 viser temperaturutvildingen på 1, 15 og 55 m dyp i årene 1989-
1992.-Forskjellenmellom årene er naturlig nok minst på 55 m og størst på 1 m dyp.
Det er imid1ertidinntil 2 °C forskjellmellom f.eks 1989 og 1990på 55 m dyp, mens det
er opptil 6-8 -°Cforskjell på 1 m dyp mellom f.eks. 1991 og 1992.Atnsjøen har normalt
en overflatetemperaturpå mellom 10og 12°C. Temperatureni overflatenvar betydelig
høyere i 1988 og 1991 enn i 1989og 1990.Ut fra forskjeller i månedsmiddeltempera-
turer mellom de enkelte år erdetvanskelig å forklare disse forskjellene.Forskjellene
var relativt små på 15 m dyp og dette kan tyde på at de høye temperaturenenær over-
flaten skyldes sterk overflateoppvarmingpå grunn av en kortvarig varmebølge.
Månedsmiddeltemperatureneer således ingen god indikator for temperaturforholdenei
innsjøen.

3.2 Siktedyp
Figur 5 viser siktedypet på St. B1 i årene1985-1992. Siktedypeter normaltstørreenn
10 m, men variererfra5 m til 14,5m. Både 1985, 1986 og 1990 skillerseg klartutfra
de øvrige firved lite siktedyp.Det erflereforholdsompåvirkersiktedypetog i
Amsjøenvil det særligværenedbørog vannføringeni Atnasomerviktig sammenmed
en eventuelloppblomstringav fytoplanktonet.Det ernormaltikkenoenforskjellpå
siktedypetpå de enkeltestasjoner,menav og til er siktedypetnoe laverepå St. Dl.
Dette skyldes et noe merturbidvannfraAtnaelv, og som sterkerepåvirkerdenne
stasjonenenn de to andre.
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Figur 5. Siktedypetpå St. Bl i perioden 1985-1992
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3.3 Vannkjemi
Atnsjøener ekstremtelektrolyttfattig.Noen enkledataoverledningsevne(mS/m),Ca
(mg/1)og Sum Kationer(mekv/1)er gitt i Figur 6. Ledningsevnenliggernormalti
underkantav 1 mS/m,mens Ca-innholdetsvingeromkring0,8 mg/l. Det er ingen
forskjellmellomde enkeltedyp.Det er imidlertidrelativtstoreforskjellermellomde
enkelte år,og detteharhovedsakeligsammenhengmed nedbørog vannføringeni Atna.
Ca og SO4er de dominerendeioner.pH variereromkring6.
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Figur 6. Gjennomsnitteligledningsevne(mS/m),Ca-innhold(mg/1)og Sumkationer
(mekv/1)på St. B1 i Amsjøeni sommerhalvåreti perioden1989-1992.



3.4 Zooplankton
Samfunnsstruktur
Tabell 1 gir oversiktoverartssammensetningeni planktonet.Det er funnet 14 arter
hjuldyr(Rotatoria),8 arterhoppekreps(Copepoda)og 11 artervannlopper(Cladocera).
Noen av disse arteneerlittoraleog bunnlevendeformerog opptrernormaltsværtfå-
tallig prøvene.Artssammensetningenertypiskfor oligotrofe,høyereliggendevann.
Det er en viss diskrepansmellommaterialetfra 1985-1988og 1990-1991.Asco-
morpha sp er dominerendei 1985-1988,menerknaptpåvisti 1990-1991.Polyarthra

dolichoptera er i 1990og 1991erstattetavP. vulgaris. Det erderfornødvendigmed
en ny gjennomgangav materialetfor å verifisereartssammensemingen.

Planktonsamfunnetersværtenkeltsammensatt,mednormaltsterkdominansav 3 arter
Rotatoria,P . vulgaris, Kellicottia longispina og Conochilus unicornis, 3 arterClado-
cera,B. longispina, D. longispina og H. gibberum, og 1 artCopepoda,Cyclops

scutifer.

Tabell 1. Påviste arterav Rotatoria,Cladoceraog Copepodai Atnsjøen.L-
overveiendelittoralearter,P-planktoniskearter,PL-planktonlittoralearter

Rotatoria 1
2
3

Arter
Keratella cochlearis (Gosse)
K. hiemalis Carlin
K. serrulata (Ehrb.)

Forekomst
x

xx
x

Mil'ø
P
P
P




4 Kellicottia longispina (Kellicott) xxx P




5 Lecanesp. x L




6 Trichocera longiseta (Schrank) x P




7 Ascomorphasp. xxx P




8 Polyarthra dolichopthera Idelson x P




9 P. remata Skorikov x P




10 P. vulgaris Oarlin xxx P




11 Asplanchna priodonta Gosse x P




12 Filinia longiseta (Ehr.) x P




13 Conochilus unicornis (Rousselet) xx P




14 Collotheca mutabilis Hudson x P
Copepoda 15 Acanthodiaptomus denticornis (Wier x P




16 Arctodiaptomus laticeps (Sars) xx P




17 Heterocope saliens (Lillj.) x PL




18 Macrocyclops albidus Jur. x L




19 Cyclops scutifer Sars xxx P




20 Megacyclopsgigas (Claus) x L




21 M. viridis (Jur) x L




22 Acantho clo s vernalis Fischer x L
Cladocera 23 Sida crystallina (0.F.M.) x L




24 Holopediumgibberum Zaddach xx P




25 Daphnialongispina(0.F.M.) xx P




26 Bosmina longispina Leydig xxx PL




27 Alonopsis elongata Sars x L




28 Alona affinis (Leydig) x L




29 Alonella nana (Baird) x L




30 Chydorus sphaericus x L




31 Rhyncotalona falcata (Sars) x L




32 Polyphemuspediculus L x L




33 B thotre hes lon imanus Le di x P
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Figur 7 viser dominansforholdenemellom Rotatoria,Cladoceraog Copepodai 1990
og 1991. Det erklareforskjellermellomårene,medspesiell stordominansav cope-
poderi begynnelsenavjuni 1990 (stortantallnauplier)og avcladocereri sluttenavjuni
1990 (stortantallB. longispina). Andelenav copepodervarogså storti begynnelsen
av oktober,noe som antageliger typiskda sommerformeneavrotatorierog cladocerer
er i ferdmed å forsvinnefravannmassenepå dennetiden.
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Figur 7. Antall individer/logprosentvisforekomstavrotatorier,cladocererog cope-
poderved St. Bl i Atnsjøeni 1990 og 1991.

Figur 8 og 9 viser denprosentviseutviklingeni henholdsvisrotatoriesamfunnetog
krepsdyrsarnfunneti perioden1985-1988 og 1990-1991. Figur 10 viser antall
individer/literi 1990og 1991hos de vanligsteartene.Den innbyrdesforskjellmellom
de enkelteårer storselv om visse felles trekkgårigjen.P . vulgarisIdolichoptera
dominererspesielt sensommerog høst,mensK. longispina ermerdominerendeom
vårenog forsommeren.Variasjoneneerimidlertidmegetstore.Antallrotatoriererlavt
om vårenog harstørsttetthetomkringsluttenavaugust/begynnelsenav september.

Krepsdyrsamfunnetersterktdominertav C. scutzfer og B. longispina. Cladocereneer
trolig samtligesommerformer,og opptrerderforsværtfåtalligom våren.Krepsdyr-
samfunneter derforomvårennormaltsterktdominertav C. scutifer, og da spesieltav
nauplierog småcopepoditter.Antallnaupliervarimidlertidmeget lavtvåren1991,og
dette.åretutgjordederforC. scutzfer en litenandelav planktonsamfunnet.D. longi-
spina harstørstforekomsti 1990 og 1991.H. gibberum kommernoeddligereenn
D. longispina og opptreri noe størreantalli 1988, 1990 og 1991. Storforekomstav
Andrei sluttenav august1990 skylles stortantallP. pediculus som normalteren
littoralart.
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Det er til-delsbetydeligeforskjellermellomde enkelteår,mendetervanskeligutenen
mergrunndigog detaljertanalyseå gi noenforklaringpå dette.StorforekomstavB.
longispinaog lavtantallC.scunferi begynnelsenavjuni 1991kanskyllestidlig
isløsning og høy overflatetemperaturi Atnsjøen(jmf figur 4, 1 m). Økendeandelav
H. gibberum og D. longispinaharogså troligsammenhengmed de spesielle
temperaturforholdenede siste år.

Det eren relativtklaradsldllelsei forekomstmellomde trecladocer-arteneselv om
overlappingener.stor.B. longispinakommertidligstpå vårenog sommeren.H.
gibberum er derimoten typisksommerform,mensD. longispinaer meren sommer
og høstform.TetthetavB. longispinavarekstremhøy i 1990, nesten40 ind./1i
gjennomsnitt.Tidligereerdenstørstemåltetetthetenca. 13 ind./1i september1987. I
de andreåreneøktetetthetengradvisfrajunitil oktober.
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Utviklingenhos C. scutzferer 1990 og 1991 sværtforskjellig.Tetthetenvarspesielt
liten i 1991, og nauplienesomforekomi megetstortettheti 1990mangletnestenhelt.
Resultatenefratidligereårviserogså storvariasjon,og deternødvendigmed en mer
grundigpopulasjonsanalyseforeventueltå kunneforklareutviklingsforløpethos arten.
Høy vanntemperatur,tidligisløsningog sen islegging åretførkanmuligensgi en
forklaring.
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Horisontal fordeling
Undersøkelsenefra 1985-1988omfattetogså flere stasjonerpå langsav innsjøen.Disse
viste at tetthetenøktesydoveri Atnsjøen,mensdetvaringenellerlitenforskjellpå tvers
av sjøen. Fraog med 1989omfatteundersøkelsenekuntrestasjonerpå tversav sjøen.
I det storeog hele erdet litenforskjellmellomde ulike stasjonene,meni følge Figur-
ene 11 og 12 kan det imidlertidværetildels betydeligforskjeller.Det er en tendenstil
at tetthetener størstpå St. Dl, som f.eks i september1991 forD. longispina og i juli
1991 hos H. gibberum,i september1990 hos C. scutifer og K. longispina. En svært
viktig faktori dennesammenhenger strøm-og vindforholdene.Slike fjordsjøerhar
strømmersom følger landnedstrømslangsvestsiden,og harofte en motstrømlangs
landpå motsattside av innsjøen.

Figureneviser også et annetinteressantfenomen.Tetthetener betydeligstørreom
nattenenn om dagen,et forholdsom er spesieltmarkerthos P. vulgaris og K. longi-

spina bådei augustog september,hosB. longispina og D. longispina i augustog
hos Copepoditterog adultehos C. scunfer i henholdsvisseptemberog august.Det
omvendtevartilfelle hosH. gibberum i august,med lavesttetthetom natten.Det synes
herå væreen klarsammenhengmellomdøgnvandringog tetthet,artersom ikkehar
døgnvandringhartilnærmetlik tetthetbådedagog nattslik som f.eks. nauplienehos
C. scunfer. De som harsterkestdøgnvandringøkerderimotsin tetthetsterkt,som
f.eks. B. longispina som øktesin tetthetca. 20 gangerfradagtil natti august1990.

Vertikalfordeling
De fleste planktonarteneharmarkertevertikaleforskjelleri tetthet,og dettegirgrunnlag
for sameksistens mellom næringskonkurrerendearter.I Figur 13 og 14 er
vertikaIfordelingenhosde trevanligsterotatorieartenegitt.Størsttettheterdet normalt
mellom 0 og 20 m. Tetthetermegetlav næroverflaten,og det seruttil atde fleste arter
unngården øverstemeteren.Det erstørsttetthetomkringtermoklinenselv om denneer
relativtsvaktutvikleti Atnsjøen.

Vertikalfordelingenhos B. longispina i 1990 og 1991 er gitt i Figur 15 og 16. Det er
enkeltefellestrekkmellomfordelingenbådei 1990og i 1991. Ijuni og begynnelsenav
juli haddeden størsttetthetmellom0 og 10(15)m. I sluttenavjuli og i augusttrakkden
seg dyperened og haddestørsttetthetunder20 m. I septemberstoden størredel av
populasjonennærmereoverflaten,men selv nå stoden stordel av individenedypere
enn 15-20 m.

Vertikalfordelingenhos C. scutiferi 1991viseren fordelingsom er typiskfor denne
arten(Figur17).Nauplieneståroftest dypt,med størsttetthetomkringtermoklinen.
Det sammegjørcopepodittene,mende størstecopepodittenestårhøyereennnaupliene.
Nærmestoverflatenstårde voksne.I septemberer det fullsirkulasjonog den ujevne
fordelingenkantil en viss gradskyldesintemestrømningeri innsjøen.

61



P. vulgaria P. vulgaris

62

80 T
70 7
60 =
50 ,

n/140 7

30 7
20 •
10 7

90 r
80 t
70 ,
60 f
50,

nii

29-9-9119-9-904-6-90 I 1-6-91

ai DCI lot

30 ,
20 7

.*:35;!..•

25-8-919-7-91 31-7-9127-6-90 20-7-90

81 Dag B1 Natt C1

K. longispina

40

35
30 •
25 •

n/120

s
o}
s •

K. longiapina

40 7
35 7

30 't

25 t

n/120 t

15 t
10
5 ,
0 I

4-6-90 27-6-90 20-7-90 15-8-90 19-9-90 11-6-91 9-7-91 31-7-91 25-8-91 29-9-91

I 81 Dag G 81 Natt I ci I ol I B1 1.2 C1 E 01

C. unicornis C. unicOrnis

n/I

14 T

12

10

6

4

2

0

n/I

10 T
a '
6

2

0

fl

4-6-90 27-6-90 20-7-90 15-8-90 19-9-90 11-6-91 9-7-91 25-8-91 29-9-91

1:11Dag G 81 Natt I cl I D1 10B1 Dci IDI

B. longispina 9. longispina

180
160
140
120

n/11"
80
60
40
20

12

10

8

n/1 6

4

2

4-6-90 27-6-90 20-7-90 15-8-90 19-9-90 11-6-91 9-7-91 31-7-91 25-8-91 29-9-91

I 81 Dag 0 81 Natt I cl I ol 11111131D ci 1 011

D. longispina D. longispins

5

4

3
nil

2

1

3,5

3

2,5

2
n/I

1,5

1

0.5

0

4-6-90 27-8-90 20-7-00 15-6-90 19-9-90 11-6-91 9-7-91 31-7-91 25-8-91 29-9-91

al Dag DBI NaIICI 1 51 sl 1:1C1 El D1

H. gibbarum H. gibbarunt

1,2

1

0,8

nil 0.6

0,4

0,2

2.5

2

1,5
n/I

1

0,5

4-6-90 27-6-90 20-7-90 15-8-90 19-9-90 11-6-91 9-7-91 31-7-91 25-8-91 29-9-91

01181 Dag 0 81 Nalt I cl I D1 Isi Dci l oi

Figur 11. Antall individer/literav rotatorierog cladocererpå St. B 1, Cl og Dl på de
enkelteinnsamliiigsdatoer.



6 3

C. acutifer, Naupl. Cop 1- 11 C. scutifer, Naupl. Cop 1- 11

35 T
30 f

n1 I
20

25

15 t
1 0

5

4-6-90

•

27-6-90 20-7-90 15-8-90

D1

19-9-90

257

20 -

15
n/1

-

5

11-5-91 9.7-91 31-7-91

11BlDag E:B1 Nat cl 11al cl oi

C. scutifer, Cop 111-1( C. scutifer, Cop 111-V

9-7-91 31-7-91

E (31E C1 le D1

25-8-91 29-9-9127-6-90 20-7-90

B1Dag B1 NattE c1
4-6-90 15-8-90

D1

19-9-90 11-6-91

7

:n/I4
3
2
1
0

C. scutifer, Adulte C. scutifer, Adulte

2.5

2

1.5
n/I

1

0,5

5

4

n/I3

2

1

0

.45

.t
4-6-90 27-6-90 20-7-90 15-8-90 19-9-90 11-6-91 9-7-91 31-7-91 25-8-91 29-9-91

81 Dag E]B1 Nat •C4 • D1 E B1 El Cl EN D1

Figur 12. Antall individer/literav C. scutzferpå St. B1, Cl og D1 på de enkelte
innsamlingsdatoer.



6 4




N




N




0 100 200 300 403 500




0 100 200 300 400




0 1000

0




0




0




10




10




10




20




20




20




30





30





30




40





40





40




$0





50





50





4. juni 1990





27. juni 1990





20. juli 1990




60





60





60






N





N





0 2000 4000 6000 11000 10000




0 1000




2000





611•101 0•  •••

 1 111111 

P.vulgaris

K.longispina

C. unicornis

10 10

2.0 20

30 30

40 40

50 50

60
15. aug. 1990

60
19.sept.1990

Figur. 13. Vertikalfordelingenhos de trevanligsterotatorienepå St. B1 i 1990,
dagprøver.



6 5

0 1000 2000 3000
0

10

4000
0

10

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

10

0 2000 4000 6000 8000

20 20




20




30 30




30




40 40




4 0




50 50




50




11.juni 1991




9. juli 1991




31. juli 1991
60 60




60




0 10000 20000 0 100 200 300 400

10 10

P. vulgaris

• K. longispina

C. unicornis

20 20

30 30

40 40

50 50

25. aug. 1991
60 so

29. sept.1991

Figur. 14. Vertikalfordelingenhos de trevanligsterotatorienepå St. B1 i 1991,
dagprøver.



66




N




N




N

0 200 400 600 800




0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000

o




0




0







111




111




10




10




I 0





20




20




20





30





30





30





40





40





4 0





50





50





50






4. juni1990





27. juni 1990





20. juli 1990





60





60





60







N





N






0 500 1000 1500 2000




0 200 400 600 1100 1000






0 0 __.0.._Juv

	

m
— 411— F

10 10 Fov

20 20

30 30

40 4 0

50 50

15. aug.1990
60

19. sept.1990
60

Figur. 15. VertikalfordelingenhosB. longispina på St.B1 i 1990,dagprøver.



0 200 400 600 600




200 400 (16)




800 1000 0 100 200 300 414





f)





0




rn










10




10





10





20





2f)






20





30





30






30





40





40






40





50





50






50






11. juni 1991





9. juli 1991






31. juli 1991





60





60






60







N






N






0 100 200 300 400




0 100 200 300 400 500 600






0 0 ...40—"-- Juv

	

m m
-11,-- F

	

10 lo • Fov

	

20 20

	

30 30

	

40 40

	

50 50

25. aug. 1991 29. sept. 1991

	

60 60

Figur. 16. Vertikalfordelingenhos B. longispina på St. Bl i 1991, dagprøver.

67






o 100 200

N

300




0 100 200 300 400 500

N

600




0 1000 2000

N

3003




0





0




M .




(I1





TT1




10




10





10





20





20






20





30





30






30





40





40






4 0





50





50 •





50





11.juni 1991





9. juli 1991






31.juli 1991




60





60






60






N













N





0

111

10

20

30

40

50

60

0 1000

25. aug. 1991

2000 3000 4000
0 1000

0

111

10

20

30

40

50

29. sept.1991
60

2000 3000




Naupl. Cop I-II

Cop111-V

Ad.

— 0—

—41---

Figur. 17. VertikalfordelingenhosC. scunfer på St.B1 i 1991,dagprøver.

68



4 Konklusjon

Materialetviser atdeter storeforskjellermellomde ulikeår.På grunnav begrensede
resurserer imidlertidmaterialetikketilstrekkeliganalysert,og detvil derforværefor
tidlig å spekulereformye overårsak-virkningsforholdeneher.Viktigefaktoreri denne
sammenhengerde spesielleklimatiskeforholdvi harhattde siste årene,hvoresærlig
vinterhalvåreneharværtmilde.Predasjonfrafisk eren annenviktigfaktor,og
endringeri fiskebestandenvil gi seg utslagpåfleremåter.Interspesifikkkonkurranseer
likeledes en annenmegetviktigbiologiskfaktor.Forå fmneårsak-virkningi disse
variasjonenefraårtil årvil detværenødvendigførstå analyserede enkeltearters
livssyklus for så å se populasjonenesammen.Enmergrunndiggjennomgangog
diskusjonav materialetvil derformåttekommesenere.Etnaturligtidspunktforen mer
grunndigsammenstillingvil væreetterfeltsesongen i 1994,etter10 årsinnsamling.
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FISKEUNDERSØKELSER I ATNSJØEN, 1985 - 1991

Ola Hegge, Trygve Hesthagen og Jostein Skurdal

Fiskebestandeni Atnsjøenharværtfulgti perioden1985 - 1991 gjennomprøvefiske
med bunngarnog flytegampå en fast stasjoni Atnsjøen.I 1985 ble det samletfisk
månedligi periodenjuni - oktober,mensdet senereer samletfisk en gangårlig
(august).Materialetfra 1985 errapportertav Hegge & Kind(1987), Dervo (1988),
Hegge (1988), Heggge et al. (1989, 1991), og Dervo et al. (1991). Hervil vi behandle
materialeinnsamleti august1985 - 1991.Materialefraaugust1985 - 1988 er i tillegg
tidligererapportertav Hesthagenet al. (1989).

FISKEBESTANDENI ATNSJØEN
Fiskebestandeni Atnsjøenbeståravrøye, aure,steinulkeog en sparsomforekomstav
ørekyt.Det er2 - 3 gangermerrøyeenn aurei innsjøen.Båderøya.ogaurener av god
kvalitet,og begge nårnormaltstørrelserpå 30 - 33 cm.Det forekommerimidlertidnoen
få fiskespisendestoraure,som erregistrertmedvekterover 6 kg. Røya og aureni
Atnsjøenharen relativlik habitatbruki innsjøen.Hos begge arteroppholdersmå
individer(<23 cm) seg vesentlig bentisk,mens størrefiskdominereri pelagiskhabitat.
I bentiskhabitatokkupereraurende grunnesteområdene(0 - 10m), mensrøya
dominereri dybdeintervallet10 - 30 m. Ernæringenhos røyabestårnærutelukkendeav
planktonkreps,mens aurensdietter noe mervariert,vesent1igplanktonkreps,
overflateinsekterog noe vanninsekter.Konkurranseforholdenei strandsonasynes å
værerelativthard.Dettehars'ammenhengmedinnsjøbassengetsbrådypeformsom
medførerat fisketetthetenblirsværtstori de grunneredeleneav innsjøen.I tillegg til
konkuffansemellom aureog røyeog innende to artene,ertroligogså steinulkenen
betydeligkonkurrentom bunnlevendeføde.

RESULTATERFRA PRØVEFISKEI PERIODEN1985 - 1991
Fangstprinnsatspå de ulikestasjonenevariertebetydeligmellomårene(Tabell1). I
bentiskmiljøerdetet tydeliginversforholdmellomfangstpr.innsatsi dybdeintervallet
0-10 m og 10 - 30 m, som skyldesvariasjoneri hvordyptrøyaoppholderseg. Den
bunnlevendeaurenoppholdtseg derimothele tidengrunnereenn 10 m dyp.Det er også
betydeligesvingningeri fangstpr.innsatssomikkeharnoenopplagtforklaring.Det er
imidlertidet vanlig fenomenved prøvefiskeatfangstpr.innsatsvarierersterkt,gjerne
fradagtil dag, somkan skyldevariasjoneri fiskensaktivitetsnivåetc. Vi harogså i
Amsjøensetteksemplerpåstoreforskjellerfrasammestasjonfraendagtilneste.Med
kunneninnsamlingsperiodei åretmåenforventevariasjoneri fangstpr.innsatsi stor
gradvilværebestemtavtilfeldigheter.
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Det ble fangetfame storerøyer(>290 mm)i årene1988 - 1990,og det synes
sannsynligatdetteskyldesen reell svingningi bestanden.En muligforklaringpå dette
kanværeet relativtintenstog halvkomersieltfiske medflytegarnpå innsjøeni denne
perioden.

Habitatbrukentil aurenog røyai Atnsjøenhari storetrekkværtden sammegjennom
hele undersøkelsesperioden(Fig. 2). I årene1988 - 1990,da det ble fangetlite stor
røye,vardeten økningi mengdensmårøye (< 230 mm) i pelagialen.Dettekanha
sammenhengmed atredusertkonkurransetrykkfrastørrefisk gjordedetmuligfor
mindreindividerog oppholdeseg i pelagialen.
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Figur I . Størrelsesfordelingav aure og røyefanget pd bunngarnogflytegarn under
prøvefiske i Atnsjøen august 1985 - 1991.
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Tabell1.Fangstav røyeog aurepr. 100m2garnx 12 timer(20 - 08) vedfiskemed
bunngarn(BG)ogfiytegarn(FG)i Atnsjøen,august1985- 1991.

Art Habitat Dyp (m) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

	

RØYE BG 0-10 6.33 1.00 5.33 3.67 1.33 1.67 0.33

	

10-30 2.83 9.33 4.33 7.67 12.00 5.83 7.00

	

30-70 0.33 0.50 0.33 2.33 0.67 2.00 4.67

	

FG 0-6 5.92 1.92 4.92 1.75 2.88 1.63 2.33

	

2-8 7.00 3.00

	

6-12 6.92 3.67 4.50 2.25 2.88 2.96 2.25

	

12-18 0.17 0.42 0.08 0.33 1.00 1.50 0.42

	

22-28 0.00 0.00

	

32-38 0.00 0.00

	

AURE BG 0-10 12.33 28.33 18.67 22.00 20.33 20.33 15.00

	

10-30 0.17 0.50 0.00 0.00 1.34 0.33 1.33

	

30-70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

	

FG 0-6 1.83 3.42 2.58 3.33 1.54 1.42 2.42

	

2-8 0.25 1.42

	

6-12 0.08 0.17 0.17 0.17 0.21 0.00 0.00

	

12-18 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

	

22-28 0.00 0.00

	

32-38 0.00 0.00

Tilbakeberegnetlengdevekstfor sistehele vekstsesongi aldersgruppene3+ - 6+ viste at
vekstenvariertemellom årene1984 - 1990 hos begge arter(Tab.2). Hos begge arter
varlengdevekstenhos alle årsklassertydelig svakesti 1987.Dette skyldestroligden
uvanligkaldesommerendetteåret.

Kondisjonenhos båderøye og aurevariertemellom årene.BeregnetK-faktorhos røye
variertefra0.76- 0.96 hos 15 cm lang fisk og fra0.93 - 1.11 hos 30 cm lang fisk. Hos
aurenvarierteberegnetK-faktorfra0.95 - 1.08 hos 15 cm lang fisk og fra0.93 - 1.02.
Hos begge artersynes kondisjonenå varierenoe merhos småfisk enn hos storfisk.
Ogsånårdet gjelderkondisjonvardenkalde1987-sommerenet "dårlig"århos begge
arter(Tabell3)
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Tabell 2. Tilbakeberegnetlengdevekst (mm)for 3., 4., 5 . og 6. leveår drene 1984 -
1990for røye og aurefanget i Atnsjøenaugust1985 - 1991 (antallfisk iparentes).

Vekst- R YE AURE
sesong 3. leveår 4. leveår 5. leveår 6. leveår 3. leveår 4. leveår 5. leveår 6. leveår

1984 54.7 (38) 51.5 (102) 41.1 (112) 30.2 (62) 44.4 (23) 48.2 (22) 44.8 (15) 49.9 (21)

1985 47.7 (37) 46.5 (32) 42.3 (46) 34.1 (28) 50.6 (40) 49.4 (57) 50.3 (27) 38.8 (25)

1986 54.4 (39) 49.3 (44) 41.2 (29) 32.8 (27) 48.0 (37) 43.7 (16) 57.3 (11) 35.9 (12)

1987 47.2 (42) 39.1 (49) 32.4 (10) 27.3 (5) 41.6 (25) 35.6 (34) 32.8 (12) 29.2 (19)

1988 53.2 (49) 46.4 (67) 39.7 69) 27.4 (29) 51.7 (36) 50.7 (37) 51.9 (20) 44.8 (9)

1989 55.5 (37) 45.8 (34) 42.6 (59) 35.6 (29) 43.7 (20) 44.4 (28) 47.2 (14) 49.9 (13)

1990 51.7 (18) 50.7 (18) 41.6 (21) 30.7 (9) 47.0 (27) 56.2 (19) 49.5 (14) 35.6 (4)

Tabell 3.Lengde-vektforhold og beregnet kondisjonsfaktorfor røye og aurefanget i
Atnsjøen, august 1985 - 1991. N = ant.fisk og R = korrelasjonskoeffisienten.

N R2 Ln a b 95 %konf. int

r n K-f r v

15 cm 20 cm 25 cm 30 cm

355 0.975 -11.698 3.029 2.978 - 3.079 0.96 0.97 0.98 0.98

176 0.987 -13.366 3.316 3.258 - 3.374 0.76 0.84 0.90 0.95

157 0.987 -13.204 3.284 3.224 - 3.345 0.76 0.83 0.88 0.93

116 0.982 -12.590 3.177 3.097 - 3.256 0.83 0.87 0.91 0.93

229 0.989 -12,411 3.160 3.116 - 3.204 0.91 0.95 0.99 1.01

199 0.988 -12.931 3.267 3.216 - 3.317 0.92 1.00 1.06 1.11

136 0.996 -12.819 3.230 3.197 - 3.264 0.86 0.92 0.96 1.01

90 0.961 -10.785 2.870 2.748 - 2.992 1.08 1.04 1.01 0.99

163 0.984 -11069 2.910 2.853 2.968 0.99 0.97 0.95 0.93

90 0.994 -11.679 3.022 2.973 - 3.072 0.95 0.95 0.96 0.96

108 0.989 -11.066 2.915 2.856 - 2.974 1.02 1.00 0.98 0.96

111 0.989 -11.120 2.931 2.873 - 2.989 1.05 1.03 1.01 1.00

100 0.988 -10.996 2.913 2.848 - 2.978 1.08 1.06 1.04 1.02

82 0.995 -11.537 3.004 2.958 - 3.051 1.00 1.00 1.00 1.00

Art År

Røye 1985

1986

1981.

1988

1989

1990

1991

Aure 1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Det datamaterialesom firligsamlesinnpå fisk i Atnsjøenerrelativtlite.Dette setter
sterkebegrensningerpå hvaen kanforventeå fangeopp av svingninger.I tillegg med-
førerkunn én kortinnsamlingsperiode(normaltkunettdøgnpå hverthabitat)at

tilfeldigekorttidsvariasjoneri fiskensaktivitetsnivåog habitatbrukgir storeutslag.



RADIOCESIUMI FISKI ATNSJØENETTERTJERNOBYLULYKKEN
Ulykkeni kjemekraftreaktoreni Tjernobyl26. april1986førtetil atNorgefikktilført
radioaktivtnedfall.I Atnable nedfalletregistrertbådei nedbørprøver,og i vannprøver
(Blakar1987).Etterulykkener utviklingenav innholdetavradioaktivtcesiumi røye og
aurefulgtframtil i dag.De førsteåreneble det samletinnfiskeprøverjevnlig gjennom
hele året,etterhverteraktivitetentrappetnedog dettasnåkunnen prøvei året(august
måned.Det erogså analysertprøverav fisk somvarfangetførulykkenI tillegg erdet
årliganalysertcesiuminnholdi fisk fraandrevanni vassdraget.Materialetfra 1985 -
1988 er tidligererapportertav Skurdalet al. (1989).
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Figur 2. Utviklingeni innholdetav radioaktivtcesiumi røye og aurefra Atnsjøeni
perioden 1985 - 1991.



Førulykkenvarinnholdetav cesiumi fiskekjøttetlavt (11 Bq/kg)forbådeaureog
røye.Alleredei mai 1986ble detmålten svakøkningi cesiummengdeni fiskekjøttetog
økningenfortsatteframtil mars1987 (Fig. 2), da detnåddesitthøyestenivå (1715
Bq/kgforrøye og 1524Bq/kgfor aure).Framars1987 harcesiuminnholdeti fiske-
kjøttetavtatthele tiden,og i 1991varnivåetnedepårundt100Bq/kg.Utviklingenhar
værtsværtlik forde to artene.Det varbetydeligevariasjoneri cesiuminnholdetmellom
enkeltprøver,noe som understrekerbehovetforjevnlig prøvetaking,og flerefisk i hver
prøvefor å kunnefølge utviklingenpå en god måte.Cesiuminnholdetvarstørtehos
småfisk enn hos storfisk. En børderforved langtidsovervåkningforsøkeå samlefisk
av en fast størrelseforå f.jernedenneIdldentil variasjon.

SETNINGSJØEN
I tilleggtil Atnsjøenhardetblittinnsamletdatapå fisk fraflereandreinnsjøeri vass-
draget.Disse innsjøeneer imidlertidikkefulgt årlig.I Setningsjøenble detved
innsamlingenoppdagetat detfinnesen spesiell aureformmed sværtsmåprikker.
Denneharet utseendesom samsvarermedfinprikkaurensom tidligereerbeskrevetfra
Hardangervidde(Sømme 1941, Skaala& Jørstad1987).Forutennoen få vatnpå
Hardangerviddaerdetteenestekjenteforekomstav denneaurefonneni Norge.
Kryssningsforsøkpå populasjonenpå Hardangerviddaharvist atdenfmprikkede
karakterenderer genetiskbestemt.Det ble spekulerti om dennefiskenkunnevære
overførtfraHardangerviddaav tidligerefiskebiologersomhararbeideti Amavass-
draget.Elektroforeseundersøkelsertyderimidlertidikkepå noe nærtslektskapsforhold
mellompopulasjonenpå Hardangerviddaog populasjoneni Setningen(Skaalaet al.
1991). Vedprøvefiskeble alle de observerteindivideneav finprikkaurefangetpå dypt
vanni denene delenav vatnet.Antalleterlite slikaten skalværeforsiktigmedå trekke
konklusjoner,menopplysningerfralokalefiskeresomlenge harkjenttil finprikkauren
i Setningsjøen,støtteroppfatningenom atfinprikkaurenikkeerfordeltoverhele inn-
sjøenog over alle dyp, slikdenordinæreaureni innsjøener.Dettekanderforindikere
økologiskeforskjellermellomde to aureformene.
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FORSKREF-PROSJEKTETI GAULA;FISK OG BUNNDYR

av Jo Vegar Arnekleiv

Bakgrunn

Prosjektetble starteti 1987i regiavNTNFmedårligeregistreringerav utvalgtebiologiske
parametrepå fastestasjoner.Fra 1990videreføresprosjekteti regiav DN, NVE og SFT.

Hovedmåleter å undersøkebunndyr-og fiskesamfunnpå fastebasisstasjoneroverlang tid
for å dokumenteresvingninger•ibestandsstruktur-og sammensetningog muligeårsakertil
disse. Langemåleserierav biologiskeparametrei vassdragmangler,og en håperderforå
kunnefå framet viktigreferansemateriale.Habitatstudierpå fisk og bunndyrble utførtde
førsteto år (Arnekleivm.fl. 1989).

Det er opprettetfem fastestasjonerfor biologiskprøvetakingpå bakgrunnav datafra en
rekke prevetakingslokaliteteri 1986 (figur Fra de faste stasjonertaS prøver av
ungfiskbestand,laksesmolt,bunnfauna(mengdeog sammensetning)i tre perioderårlig. I
tillegg innsamles vanntemperatur-og vannføringsdata(NVE), data om substratog
vannhastighetog skjellprøverav laksfrato elveavsnitt.

Prosjektstatus

Det faste opplegget for prøvetakingharvært fulgt t.o.m 1991 med innsamlingav datai juni,
augustog oktober. I 1992 er det også fulgt opp innsamlingav datafra Sokna (fisk, bunndyr,
temperatur,vannføring)slikatvi harårligeundersøkelserherfraforheleperioden1986-92.
Det har imidlertidikke værtfinansieringav prosjektetde to siste år, slik at det gjenstår
arbeidpå bearbeidingog publisering.

Tabell1 gir en oversiktover statusfordet materialetsomer innsamletfraGaula1986-92.
Det er samletdatafraca. 5000 ungfisklaksog ørret,ca. 600 laksesmoltog innsamletca.
1000skjellprøveravlaks.Av bunndyrerdetsamletvel 100.000hvoravca. 40.000 individer
avdøgnfluer,steinfluerog vårfluererartsbestemt.I tilleggkommerdagligevannførings-og
temperaturdatasombearbeidesav NVE.

Resultater

Det gis herbareeksemplerfraforeliggenderesultater,og mye materialeer fremdelesikke
ferdigbearbeidet.

Tetthetav ungfiskpåreferansestasjoneneerundersøkti oktoberalleår(figur2). Deter store
variasjoneri tetthetmellomår og mellomstasjonene.I Gaulalå tetthetenefor laks > 1+
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gjennomgåendei området10-30ind. pr. 100In2.I alle år var tetthetenlavestpå stasjon
Singsås,lengstoppi vassdraget,ogvariasjoneni tetthetmellomårvarogsåbetydeligmindre
herennlengernedi vassdraget.Tetthetenei 1990varlavepåalle stasjoneri Gaula,noesom
delvisharsammenhengmedat innsamlingenble foretattpå høy vannføring.Tettheteneav
laksungervari alleårsignifikantstørrepå stasjonA i SoknasammenleignetmedGaula,og
lå gjennomgåendei området35-90ind.pr. 100m2.

Vekstanalyserav laks-og ørretungeri Gaulaog Soknavisteogsåstorevariasjonermellom
stasjoneneog mellom år. I Gaula avtok både laks- og ørretungenesvekst oppoveri
vassdraget,og detvaropptil20%laveregjennomsnittslengdehos laksfraSingsås(øverst)
sammenlignetmed laks fra Melhus(nederst).Laks-og ørretungenei Soknahaddei alle
perioderbedrevekst enn ungfiskeni Gaula,uavhengigav stasjon.Dette skyldestrolig
forskjelleri temperaturog næringstilgang.

Bunndyrprøverviste størremengdeog artsrikdom av bl.a døgn- og steinfluelarveri Sokna
sammenlignetmed Gaulaved Størenog Singsås (tabell2). I oktober 1987/88 ble det påvist
17 og 23 arterdøgn- og steinfluerpå den ene stasjoneni Sokna, mot bare 11 - 14 arterpå
hver av stasjonene i Gaula. De samme artene dominerte i antall i begge elvene; Baetis
rhodaniog Ameletusino inatusblantdøgnflueneog Ca nia atra/bifronsog Capniapvgmaea
blant steinfluene.

Bunnfaunaensfordeling(tettheter)overelvetverrsnitteti Soknavisterelativtsmåforskjeller,
men med noe større tetthetnærmestelvebreddenbåde i juni og oktober (figur 3).
Resultateneviserogsåstorforskjelli faunasammensetningmellomjuniog oktober.Faunaens
fordelingi elvetverrsnitteter en helt anneni uregulerteSoknaenn i en elv med stor
døgnregulering.Figur 4 viser tilsvarendefordeling utover et tverrprofili Nidelva,
Trondheim.Selv om breddenpåelvaherer myestørre,viserresultateneen langtfattigere
faunabådei mengdeog arternærmestelvebreddensomer utsattforperiodevistørrlegging
(reguleringseffekt)sammenlignetmedområdetlengerut sombestandiger vanndekt.

FraGaula/Soknaharvi i tillegget stortbunndyrmaterialesomviservarisjonenemellomflere
år (1986-91), årstiderog stasjoner,men detteer ikke helt ferdiganalysert.Det er i en
videreføringav FORSKREFi Gaulaviktigå vise langtidsvariasjoneri biologiskeparametre
(publiseringav eksisterendedata),menogså forskningpå mekanismene(årsakene)bakde
storevariasjonervi observerer.

Litteratur
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Tabell Oversikt over materiale innsamlet i Gaula, FORSKREF 1986-91

81

Bunndyr

Vannkjemi

Bearbeidelse

Ferdig 1986-88
Ikke bearb. 1989-92

Delvis bearbeidet

Delvis bearbeidet

Type Antall

Unglisk laks ca. 5.000
erret

Smolt laks ca. 600

Voksen laks
skjellprever ca. 1.000

Kommentar

ca. 100.000

Årlige prover
1986-92
Månedlige 1986/87,
1991

MVU-rapport 1989

Hovedfagsstudent

Årsrapporter MVU
1986, 1987

NIVA-overvfiking
Rapport 1988, 1992

Delvis bearbeidet
Artsbestemt ca. 40.000
dogn-, stein-, vårfluer

Ferdig -86, -91
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Tabe11.1. Artssammensetning av døgnfluer og steinfluer på tre stasjoner i Gaula, oktober
1987 og 1988
xxxx - meget tallrik, xxx - tallrik, xx - middels, x - fåtallig

SOKNA STØREN SINGSÅS

	

-87 -88 -87 -88 -87 -88

Døgnfluer
Ameletus inopinatus xxx xxx xx x x x
Baetis rhodani xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx
Baetis scambus x x
Baetis muticus x xxx x x x
Baetis niger x
Baetis subalpinus x
Centroptilum luteolum x x
Heptagenia dalecarlica xx xx x xx x x

joernensis
Ephemerella aurivillii xx x x x x x
E. mucronata x x xx

Steinfluer
Diura nanseni xxx x xxx xx xx xxx
Isoperla sp. x x x x x

grammatica x x x x
Siphonoperla burmeisteri x x
Xantoperla apicalis x
Taeniopteryx nebulosa x x x x
Brachyptera risi x
Amphinemura sp xx x
A. borealis xx xx xx x
A. sulcicollis
Nemoura avicularis x
N. cinerea x
Protonemura meyeri x
Capnia atra/bifrons xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx
Capnia pygmaea xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx
Capnopsis schilleri x x x
Leuctra fusca x x x
L. digitata x x
L. nigra x

	

•   •Mt.MN       M     N ••   ••        ••••••••=0MMMI.M=. 


Sum arter 17 23 11 14

N/prøve 819 284 476 148

	

11 10

	

302 189
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Forsknings- og referansevassdrag (FORSKREF)

Av direktør Ola Skauge, Direktoratet for naturforvaltning.

Norge har en typisk vassdragsnatur der vassdragene utgjør

viktige både naturgeografiske og kulturgeografiske elementer.

Kanskje mer enn noe annet land er Norge preget av vassdrag der

elver og vann er sentrale naturelementer og har spilt en

vesentlig rolle i folks liv og utvikling. Det siste hundreåret

har vassdragsutbygging vært en viktig element i norsk politisk

debatt og spilt en avgjørende rolle for den industrielle og

økonomiske utvikling i Norge. På den andre side er norske

vassdrag objekt for et av vår tids største miljøproblemer,

langtransportert forurensing. Som mottakere av

langtransporterte forsurende stoffer fra tungindustrien i

sentral- og østeuropa har effekten av forsuring i norske

vassdrag vært et vesentlig bidrag til å sette dette

miljøproblemet på den internasjonale dagsorden.

Vassdragsforvaltning og vassdragsforskning er derfor svært

sentrale begreper for norsk miljøforvaltning og oppxettelsen

av FORSKREF-programmet i 1985 reflekterte dette. Hvorfor har

så oppfølginga av FORSKREF ikke stått i stil med dette?

FORSKREF hadde en målsetning som alle som er interessert i

vassdragsforvaltning kan slutte seg til. Formålet med

prosjektet var "å få etablert et system av referansevassdrag

for studier av fenomener som er langsiktige av karakter og som

er relevant for å skille konsekvenser av vassdragsutbygging

fra slike som skyldes naturlige svingninger". I en institusjon

som DN er det ikke vanskelig å se behovet for dette. Vi blir

stadig stilt overfor problemet om observerte endringer er

konsekvenser av menneskelige inngrep eller bare en effekt av

naturlige langsiktige endringer. Bedre dokumentasjon av

89
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sammenhengene mellom det fysisk-kjemiske og det biologiske

miljø er også helt vesentlig for oss når vi skal vurdere de '

økologiske konsekvensene av f.eks. vassdragsutbygginger eller

andre inngrep.

Innafor de fysiske disiplinene meteorologi og hydrologi har

det foregått målinger av det vi kan kalle miljøparametre i

lang tid. Der foreligger langtidsserier fra en lang rekke

stasjoner i alle landsdeler som vi har stor nytte av i ulike

sammenhenger i dag. Fordi både meteorologi og hydrologi har

vært ansett som samfunnsøkonomisk viktige fagfelter har det

ikke vært vanskelig å finne finansiering til denne typen

målinger. Været har alltid vært en viktig faktor i Norge, også

samfunnsøkonomisk, og hydrologiske målinger har vært viktige i

forbin'tielsemed vannkraftutbygginger og el-kraft produksjon.

Som en institusjon som skal basere sin virksomhet på et

økologisk helhetssyn må DN se videre enn temperatur og

vannføring. I vår langtidsplan står det at "DN skal ha et

ansvar for at det holdes en høy miljøberedskap. Dette kan nås

gjennom å sørge for at norsk natur blir systematisk og løpende

overvåket. Naturovervåking er nødvendig for å følge med i

sunnhetstilstanden i økosystemene og for å følge utviklingen i

viktige plante- og dyrepopulasjoner." For DN er det derfor

viktig og nødvendig at også biologiske parametre er inkludert

i overvåkinga av norsk natur. Biologien er som vi veit svært

mangfoldig...Det er derfor viktig å akseptere at vi ikke kan

overvåke alt, verken alle områder eller alle arter. En viktig

del av naturovervåkinga de nærmeste åra må bl.a. være å finne

fram til et sett viktige biologiske parametre som det er

faglig interessant og økonomisk mulig å overvåke.

Mangelen på biologisk overvåking eller biologiske måleserier

er et beklagelig faktum som DN stadig står overfor når det

skal tas beslutninger. På dette feltet har vi god grunn til å
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misunne f.eks. NVE. Vi kan ikke slå i bordet med en eneste

måleserie tilbake til begynnelsen av hundreåret, knapt nok tll

før 1970. Når det gjelder overvåking i vassdrag er det gjort

en del arbeid på 70- og 80-tallet, også på biologiske

parametre, i forbindelse med arbeidet med Samla plan,

verneplaner for vassdrag og utbygginger av enkeltvassdrag. I

forbindelse med disse prosjektene har det vært mulig å

finansiere mer omfattende registreringer og undersøkelser. Det

var gjennom dette arbeidet at iden om referansevassdrag og

FORSKREF også oppstod. Men det viser seg igjen: når det

gjelder mer langsiktige prosjekter som ikke er direkte knytta

opp mot samfunnsøkonomisk viktig virksomhet, i tradisjonell

betydning av begrepet, er det vanskelig å få til en finansiell

basis. Eller for å si det mer direkte: det er vanskelig å få

gjennomført denne typen undersøkelser når de ikke kan pålegges

en utbygger eller de ikke kan betraktes som en del av

driftsutgiftene til en eller annen virksomhet,

næringsvirksomhet eller tiltak.

Sett fra vår posisjon synes en viktig årsak til dette å være

at vi ikke har fått godt nok gjennomslag for tanken om

naturovervåking verken i Departementet eller hos bevilgende

myndigheter. Overvåkinga er fortsatt i all hovedsak retta mot

forurensingskilder og konkrete tiltak. DN har for 1993 fått

bevilga kr. 4,73 mill, på posten "Miljøovervåking". I følge

budsjettproposisjonen skal denne summen finansiere det

terrestriske naturovervåkingsprogrammet, den biologiske delen

av sur nedbør overvåkinga, sjøfuglovervåking og radioøkologisk

overvåking. Alle som veit hva denne typen overvåking koster

forstår at dette ikke er mye å rutte med. I tillegg til disse

prosjektene har DN de siste åra prøvd å finne finansiering til

biologisk overvåking i grenseområdene mellom Norge og

Russland, og til FORSKREF.

Som nevnt tidligere var FORSKREF et NTNF-finansiert prosjekt
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til og med 1989. DN blei da sammen med NVE og SFT spurt om å

overta ansvaret for FORSKREF-programmet. De eneste

betenkelighetene DN den gangen hadde var nettopp de økonomiske

mulighetene for drift av programmet. Faglig så vi på FORSKREF-

iden som så god at vi gjerne ville engasjere oss. I samarbeid

med de andre institusjonene greidde vi å skaffe såpass med

midler at prosjektet gikk på det vi kalte "sparebluss". Vi var

også enig om at "spareblussperioden" ikke burde bli av lang

varighet, vi måtte med andre ord i løpet av ikke for lang tid

finne ei meir solid økonomisk plattform for programmet. DN har

hvert år siden ført opp FORSKREF som begrunnelse for å få økt

bevilgning til miljøovervåking, uten at dette foreløpig har

gitt resultater. Ut fra de beløp som er bevilga til programmet

ser det ikke ut som situasjonen har vært særlig annerledes i

de andre institusjonene. FORSKREF går med andre ord fortsatt

på "sparebluss", og tida er absolutt moden for å

gjennomdiskutere framtida for programmet. Utviklinga framover

er ikke avhengig bare av de tre forvaltningsinstitusjonene,

men i høy grad også av de involverte forskningsinstitusjonene.

Denne typen overvåking bør også kunne vere interessant for

forskningSrådet. Sjøl om det ikke nødvendigvis er

grunnforskning.det her er snakk om, (det kan det forøvrig også

være), så handler det om innhenting av en type

basisinformasjon som skulle være relevant også for NFR.

Vi kan se for oss flere alternativer for FORSKREF i framtida.

Ett alternativ, som kan synes nærliggende i betraktning av den

vanskelige økonomien, er kort og godt å avslutte hele

programmet. Dersom programmet skal fortsette er det mange

alternativer med omsyn til omfang og valg av parametre og

lokaliteter, alt avhengig av det økonomiske grunnlaget. Å

avslutte Forskref er likevel for lettvint, og vil i beste fall

være bare en kortsiktig "løsning" på et økonomisk "problem".

Så lenge det blir drevet vassdragsforvaltning,

vassdragsforskning og miljøovervåking i Norge vil iden om
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referansevassdrag og overvåking av slike likevel vere aktuell

og helt sikkert bli brakt på bane på et seinere tidspunkt. Det

er derfor viktig å ikke få uheldige avbrudd i de

undersøkelsene som er i gang og ta vare på de erfaringer og de

"investeringer" som er gjort til nå. Dersom alle parter er

enig om at FORSKREF er en god id, bør vi etter dette møtet

sette oss ned å se om det er mulig å finne et økonomisk

fundament for et langsiktig program. Dette fundamentet må

imidlertid være bedre enn det som det baseres på i dag: Som

tidligere nevnt har programmet vært på et minimumsnivå i flere

år både økonomisk og i omfang, nokså nær et "frustrasjonsnivå"

har vi inntrykk av hos flere involverte forskere. Omfanget er

på et minimum i og med at vi i dag arbeider bare i ett eneste

vassdrag, Atnavassdraget. Spareblussaktiviteten de seinere år

har medført en slags vente-og-se holdning både hos

bidragsytere og oppdragstakere som har resultert i manglende

oppfølging og styring, og det har ikke vært prioritert

ressurser til f.eks. nødvendig rapportering fra prosjektene.

DN har vært den største bidragsyteren til FORSKREF de siste

åra. Som det har gått fram av det som er sagt tidligere vil

det heller ikka i DN være uten problemer å få til en nødvendig

økning i bevilgningene til FORSKREF i framtida. Vi er

imidlertid innstilt på å vere med å diskutere ei framtid for

programmet. Dersom de andre aktuelle institusjoner går inn og

bidrar med sin del slik at det blir et godt, gjennomarbeidet

og forpliktende program, tilsier all erfaring at det også er

mulig å finne fram til finansieringsformer.

Like viktig som den framtidige økonomien er en faglig

gjannomgang av programmet. Samtidig med en oppsummering av den

tidligere FOSKREF-aktiviteten bør det foretas en gjennomgang

av parametervalg og lokaliteter. For et langsiktig program av

denne typen er det helt nødvendig å komme fram til et begrensa

antall parametre som kan følges mer eller mindre kontinuerlig.
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Valg av nøkkelparametre eller indikatorer har vist seg å være

en vanskelig oppgave som mange har slitt med. Det er sjølsagt

faglig vanskelig samtidig som kjepphester kan forkludre de

reint faglige vurderingene ved at de fleste forskere har

"sine" favritter. For et framtidig FORSKREF må valg av

indikatorer ha høyeste prioritet. Vurdering av eventuelle nye

lokaliteter må skje med bakgrunn i de økonomiske utsiktene for

de kommende år. En må vere nokså trygg på kontinuiteten i

undersøkelser i nye referansevassdrag.

Det foregår i dag svært mange overvåkings- og

forskningsprosjekter i Norge i regi av miljø- og/eller

vassdragsmyndighetene. Manglende samordning er et generelt

problem i samfunnet, og dette feltet er ikke noe unntak. DN er

involvert i flere overvåkingsprogrammer/prosjekter der det kan

være på sin plass å vurdere nærmere samordning. Av aktiviteter

i vassdrag har vi foruten FORSKREF, sur nedbør overvåking,

overvåking av kalkingsvassdrag og reguleringsundersøkelser. DN

er dessuten ansvarlig for et terrestrisk overvåkingsprogram

med beslektende problemstillinger. Lignende eksempler på

beslektede prosjekter eller programmer finnes nokså sikkert

også i de andre institusjoner som er involvert i FORSKREF. Ved

bedre samordning med andre programmer og prosjekter kan det

være noe å hente for FORSKREF-i~n, særlig dersom en tenker

på å utvide aktiviteten til å omfatte vassdrag i andre områder

av landet. Det er i høst gjennomført en omfattende evaluering

av "Overvåkingsprogrammet for langtransportert forurensa luft

og nedbør" (sur nedbør overvåking). Vi kjenner foreløpig ikke

til resultatet eller konklusjoner fra denne evalueringa, men

det vil nå trolig være aktuelt å gå gjennom dette programmet

med tanke på endringer og justeringer. Her kan det ligge godt

til rette for et samarbeid med FORSKREF. Den faglige

gjennomgangen av FORSKREF må bl.a. gå ut på å vurdere

samarbeid med andre overvåkingsprogrammer, og ikke

nødvendigvis bare ferskvannsøkologiske programmer. Et
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samarbeid over de tradisjonelle faggrensene vil være både

nyttig og spennende og vil dessuten være i god FORSKREF-ånd.',

Det er viktig når en går inn i en slik prosess at alle parter

må være innstilt på å ofre litt for samordningstanken. Alle

kan ikke regne med å få gjennomslag for sin spesielle

lokalitet eller parameter.

Som navnet antyder skal FORSKREF være både et forsknings- og

overvåkings.program.Det er og bør ikke være noe klart og

absolutt skille mellom forskning og overvåking, det ligger

godt til rette for et fruktbart samarbeid mellom disse

disiplinene. Forskningen vil kunne dra nytte av et stort

datamateriale fra overvåkingsprosjektene og

overvåkingsprogrammet kan utnytte den kunnskap som forskerne

sitter inne med. Hvilken interesse forskningsinstitusjonene

har av å drive forskning i tilknytning til FORSKREF vil også

være viktig når programmets framtid skal yurderes.



Har SFT.behovfor referansevassdrag? •
Av avdelingsdirektørØyvindSchreiner

Hvilken hensikt har miljøovervåkingen for SFT?
Innsamlingav miljødataskalsetteSFTi standtil å ha bestmuligkunnskapom de ulike
forurensningskilders,nasjonalesominternasjonale,påvirkningpå befolkningenog
naturmiljøetslik at SFTkaniverksette/foreslåtiltakfor å reduserebelasmingentil ikke-
skadeligenivåer.Forå kunneprioritereSFTsinnsatsmellomde ulikeutslippskilderkreves
vidtgåendekunnskaperom utslippsmengder,tilførslerog effekter.Videreerdetviktig at SFT
haret omfattendekunnskapsnivåom muligetiltak/virkemidlersomkanredusereutslippene
frade ulikekildene.

Hvilken prioritet har miljøovervåkingen i SFT?
Budsjettinnstramningermedføreratdet stadigblirtyngreå få gjennomførtnye miljøtiltak
samtidigsomkravettil å kunnedokumenterevirkningenav tiltakøker.Forå få gjennomslag
fornye forslagom miljømålvil detkrevesen langtbedredokumentasjonom forventet
miljøforbedringog hvilkennyttemiljøforbedringenvil ha bl.a.forhelse og trivsel.

FrabeslutningstAerholderdetet økendekravom å få presentertfraforvaltningenenkel,
menvesentligog påliteliginformasjonom utviklingenav dennasjonalemiljøffistanden,f.eks.
ved hjelpav egnedeindikatorersompresenteresi samledeog regelmessigepublikasjoner.

SFT startetsystematiskmiljøovervåkingrundt1980.De tyngsteområdenei de senesteårene
harvært:klimaendringer,forsuring,lokalluftforurensningog støy, miljøgifterog
overgjødsling.

SFTharvedtattsom en av sine hovedstrategierat etatenskalarbeidefor en bedreoversikt
overmiljøtilstandenknyttettil forurensendeutslipp,avfall og produkter.Innhentingav
kunnskapom miljøtlistandenharm.a.o.høy prioritet i SFT.

Hvilke type miljødata skal SFT samle inn?
SFThari 1992 gjennomførten analyseav hvilketypemiljødataetatenbørprioritereå samle
inn.Ved å klarleggeviktigerammebetingelsersomvirkerinnpå databehoveterdet mulig å
setteopp en prioriteringslistefor hvilke typerdatasom skal samlesinn:

Prioritet I
Data som Miljøverndepartementet har pålagt SF7'åfremskaffe til internasjonale organer.
Data som er nødvendig grunnlag for SFTs miljøindikatorer.

VedhjelpavindikatorerønskerSFTårapportereomutviklingenfremtili dag.Videreåvurderemulighetene
formåloppnåelse.Økerelleravtarmiljøbelastningen?Økesellerreduseresavstandentilgrenseverdienfor
skadepåmiljøet?IndikatoreneskalogsågiSFTmulighettilåvurderehvorinnsatsenbørsettesinnforåsnu
ennegativutviklingevt.opprettholdeenakseptabelmiljøtilstand.
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Prioritet2
Datafor enkeltkildersbidragtil utslippog tilførsleravforurensninger.
Andredatasomer nærtknyttettil ogsupplerermihjøindikatorene.

• Dette er datasom er viktig for vårmyndighetsutøvelseog for å kunneprioritereinnsatsenmot ulike kilder.

Prioritet3
Datasomer nødvendigfor resultatkontrollav ulikesektorerog somikkefangesopp av
ovenståendekritereier.

Det statligeovervåkingsprogrammetskaldeles inn i programmerknyttettil arbeidsområdeog
naturtype.Eksempelvisvil detbli utarbeidetet programforarbeidsområdetmiljøgifterfor
hverav naturtypene/medieneluft, terrestrisk,ferskvann,kyst og hav. Programmeneskal
henteinnmiljødatai henholdtil ovennevnteprioriteringskriterier.

I løpet av våren1993 vil detbli utarbeidetslikeprogrammersom etterplanenskaligangsettes
fraog med 1994.Programmenevil selvsagtutformesmed bakgrunni den overvåldngensom
harværtgjenomførthittil.

Har vi behov for referansevassdrag?
Ovenforer det gjortet kortfattetforsøkpå å beskriveSFTstenkningrundtovervåkingens
funksjonog hensikt.

Medreferansevassdragforståset vassdragsom er lite påvirketav menneskeligaktivitetog
somharmålestasjonersomreflektererdennaturligevannkvaliteteni vassdragene.Referanse-
vassdragenelæreross om de naturligesvingningeneog giross en verdifullkunnskapfor å
skillemenneskeskapteendringerfranaturlige.Overvåkingav referansevassdragvil også si
noe om effekteneav langtransporterteforurensningeri merellermindreubeboddeområder.

Som nevntovenfortas det siktepå å etablereprogrammerinnenforsuring,miljøgifterog
overgjødslingi ferskvannsmiljø.Underhensynstagentil de prioriteringskriterienesom SFT
harsattoppfor å innsamlemiljødata,må detutfraen fagligvurderingtas stillingtil fordeing
og plasseringav prøvetakingsstasjoneneog hvilketypermiljødatasom skal samlesinn.
Kravettil programmenevil væreatde samlerinnprioritertemiljødata,men detvil væreopp
til fagavdelingeneå settedetteut i praksis.

Datasom eraktuelleå samleinnfrareferansevassdrager særligvannkvalitetsdatasom larseg
klassifiserei henholdtil SFI'sklassifiseringssystemformiljøkvaliteti ferskvann.Det må også
vurderesom det er aktueltå samleinnuliketyperbiologiskeindikatorerav typenbunndyrog
begroing.

Det børlegges vekt på datasom synliggjørvariasjoneroverlengretidsrom,jfr. SFTsvekt på
å fremskaffelangtidsdataseriersom aknvise trender.Datafraulike geografiskeregioner
kombinertmed ulikenaturtyper/klimasonerkanogsåværeav interesse.



Viderekan slikereferansevassdragbrukestil å følge påvirkningenav langtransporterte
forurensningerog dervedgi et bildepå hvilkenbetydningutenlandskeforurensningskilder
spilleri forholdtil lokalekilder.Slik kunnskaperviktigfor SFTsinternasjonalearbeid.

Konklusjon
Konklusjonenblirsåledesatreferansevassdrag,ellerbedre:målestasjoneri vassdragsom ikke
påvirkesav lokaleforurensningskilder,vil værehelt sentralefor å kunnesi noe ompåvirkning
av langtransporterteforurensningerover tid.ForSFTer detviktig å sikrelangemåleserier.
Viderevil prøvetakingsstasjoneri referanselokalitetergi grunnlagfor å si noe om
forurensningsnivåeti påvirkedelokaliteter.Stasjonenevil ogsåbidratil å læreoss noe om
naturligesvingninger,noe som erviktig for å tolkede årligemåleresultatene.

Det vil væreen faglig vurderinghvorstortantallslike stasjoneren vil trengei ferskvannog
andrenaturtyper/medierslik at denoverordnedehensiktenmed SFTsovervåkingoppfylles.I
utgangspunktetvil detværeaktueltå konsentrereaktivitetenrundtet fåtallreferansevassdrag
med en tverrfagligspennviddeslik somreferansevassdragetAtna.Utoverdettekandetvære
aktueltfor SFTå utstyredagensvassdragsovervåkingmedprøvetalångsstasjonersom
tilfredstilleret visst minimumskravtil referanselokalitet.

SFTvil imidlertidikkebrukeovervåkingsmidlertil å støtterenforskningomkring
referansevassdrag.Referansevassdragskalprimærtfremskaffedatasom støtteropp om SFTs
langsiktigeovervåkingforøvrig.
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Ear NVE behov for referansevasedrag?
Erik Hansen, Hydrologisk avdeling.

Hva er.et referansevassdra ?

FORSKREFs egen definisjon lyder: "Referansevassdrag er et
vassdrag der naturprosessene får virke mest mulig upåvirket av
menneskelige aktiviteter". Denne kan være et greitt ut-
gangspunkt for vår diskusjon. "Upåvirket" må i denne sam-
menheng gjelde hele nedslagsfeltet, og ikke bare selve
vassdragsstrengen.

Bak runn for FORSKREF

Samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å øke kunnskapene om
prosessene i naturen for å forstå de langsiktige virkningene
av menneskets aktiviteter. Prosjektet "Forsknings- og
referansevassdrag" (FORSKREF) ble derfor etablert innen NTNF's
MVU-program med mål å etablere referansevassdrag for
tverrfaglig forskning og overvåking av langsiktige svingninger
og endringer i fysisk-kjemiske og biologiske forhold i
vassdrag, både naturlig og menneskepåførte. Gjennom sin
tverrfaglige oppbygging har FORSKREF forsøkt å stimulere til
et målrettet samarbeid mellom de vannfaglige institusjoner som
har deltatt i prosjektet og deres forskere.

NVEs rolle

NVE er landets hovedansvarlige forvaltningsorgan innen
vassdragsforvaltning og landets sentralinstitusjon innen
hydrologi. Sektororganene har også ansvar for at det tas
miljøhensyn innen eget forvaltningsområde. Dette tilsammen gir
NVE et tungt faglig ansvar på vannsiden.

Behovet for forsknin s- o referansevassdra

Allerede ved etableringen av FORSKREF i 1984 var det klart at
"forståelsen for behavet for lange måleserier var best
etablert innen fagområdene vannressursenes fysiske forhold.
Ved Det Norske Meteorologiske Institutt og Hydrologisk avdel-
ing ved Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (som det da
het) finnes det måleserier som strekker seg tilbake til for-
rige århundre. Slike serier finnes for nedbør, lufttemperatur,
vannstand og vannføring. Målet med disse langsiktige under-
søkelsene er å registrere klimatiske variasjoner for å få et
grunnlag for å påvise eventuelle klimaendringer eller
menneskelige inngrep. Både de midlere forholdene og ekstreme
variasjoner er viktige faktorer som bare kan påvises ved lange
kontinuerlige registreringer." Dette gjør at hydrologer og
meteorologer som regel har'et et langt solidere datagrunnlag å
uttale seg på enn det tilfelletofte er for biologene.

Vi kjenner til at store svingninger som kan forekomme for de
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hydrologiske parametre også forekommer innen biologiske
systemer. Konsekvensutredninger innen biologi er ofte basert
kun på undersøkelser i løpet av en sesong eller to. Det er
derfor av den aller største viktighet å ha referansevassdrag
hvor det foregår langsiktig overvåking/registrering også av
biologiske parametre. Det finnes ingen erstatning for lange
tidsserier. Likevel er dette en virksomhet som gir lite ære
og berømmelse, og som står lagelig til for budsjettkutterens
hogg.

For Hydrologisk avdeling i NVE er databasene selve hoved-
fundamentet for virksomheten som et nasjonalt institutt. På
datagrunnlaget bygger vi opp alle øvrige tjenester:
konsekvensanalyse ved inngrep, fordeling av kraftavgifter,
flomvarsler, damsikkerhetskriterier, tilsig til oppdretts-
anlegg, isvarsling i påskeferien, forskning om klimaendringer
og mye mer.

Et fundamentalt problem som gjennfinnes i mange geovitenskaper
er forståelsen av hvordan prosessers variabilitet i ulike
tids- og rom-skala er koblet sammen. Også her er gode og lange
tidsserier av stor betydning.

I den hydrologiske vltenskapens historie som i de fleste andre
vitenskaper er de signifikante fremskritt forårsaket av
målinger. Idag kan det være et skisma mellom "datainnsamlere"
og "modellerere". Dette kan føre til at den tradisjonelle
datainnsamling blir forsømt. Modellering og datainnsamling er
imidlertid ikke uavhengige prosesser. Ideelt sett driver
prosessene hverandre.

Forvaltnin sbehavet

Når NVE skal komme med anbefalinger om kraftutbygginger eller
andre inngrep i vassdrag skal fordelene være større enn
ulempene. I og med at det i begrenset omfang er mulig å kvan-
tifisere ulempene i kroner er det viktig at forvaltningens
faglige grunnlag er godt slik at avgjørelser som tas eller
anbefalinger som gis, er på et best mulig faglig grunnlag.

NVE ser lange måleserier fra referansevassdrag som svært
nyttige i denne sammenheng. NVE er også villig til å ta sin
del av ansvaret for at slike målinger vil fortsette.

NVE initierer også en betydelig forskningsaktivitet både innen
tiltak som skal bøte på skader og ulemper ved diverse inngrep
i vassdrag og ved etterundersøkelser av tilstanden i regulerte
vassdrag. Også i denne sammenheng er det et betydelig behov
for gode referansedata.

NVE har stått sentralt i utarbeidelsen av forslagene til
vernede vassdrag og arbeider nå med differensierte for-
valtningsregler for vernede vassdrag. I verneplansammenheng
har også referanseverdien vært et sentralt moment.



0 summerin

Med sitt utgangspunkt i MVU og videreføring i BBV er det klart
at prosjektene har vært mye fokusert omkring effekter av
vassdragsregulering, behovet for referanseverdier er
imidlertid helt allment.

NVE har allerede innenfor sin hydrologiske virksomhet inbefat-
tet en rekke vassdrag som kan kalles for referansevassdrag.
Vår forvaltningsvirksomhet gjør imidlertid at vi ser behov for
tilsvarende referanseverdier også fra andre fagfelt.
En felles lokalisering av slike undersøkelser synes
hensiktsmessig både ut fra økonomiske og faglige vurderinger.
Her kan også nevnes utredningen om samordnet datainnsamling
(Innsamling av vanndata, Tvede, Sandøy, Rosland,1992)

Hvorvidt det vil være hensiktsmessig å legge også
forskningsprosjekter til de samme vassdragene vil avhenge av
en rekke faktorer. En ting som taler for dette er at det i
disse vassdragene etterhvert vil være samlet endel nyttig
basiskunnskap.
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FORSKREF OG FRAMTIDEN,INNLEDNINGTIL DISKUSJON

SeksjonssjefJon Arne Eie, NVE

INNLEDNING

Tanken om å få opprettetreferansevassdraghvor man kunne
framskaffelange måleserierogså innen andre fagfelterenn de
tradisjonelle,hydrologiog meterologi,har vært framme i
debatten helt fra midten av 70 årene som jeg viste til i
åpningen.De fleste synes enige om behovet, og ønsker et slik
nett av vassdrag.

Gjennom arbeidetmed verneplanfor vassdrag,Samlet plan og
den generellenaturverndebatthar argumentetom
referansevassdragog referansesystemervært trukket fram og
dels blitt brukt som viktigebegrunnelserfor vern eller
kategoriplassering.Man kan spørre om dette bare har vært ord
og at man ikke har ment noe med det. Jeg tror absolutt ikke
det er tilfelle.Det skjer så store endringeri
vassdragsnaturenat skal man kunne bevare noen systemer
inntaktemå det gjøres nå. Grunnen kan være at man ser
behovet, men synes at dette ikke blir fullt ivaretatt slik
prosjektet har vært planlagt og drevet. Det kan også være at
ingen er villige til å ta ansvaretog dermed trekke lasset.
Det er denne analysenman må gjennomføreog så forsøke å bli
enige om noe som flest mulig kan ha nytte av.

ETABLERINGAV FORSKREF-TANKER OM VIDEREFØRING

Ved en gjennomgangav rapportenfra arbeidsgruppen
"Etableringav Forsknings-og referansevassdrag"fra 1984 og
det påfølgende seminareti 1985 på Leangkollen" Forsknings-
og referansevassrag"har jeg prøvd å analyserehva man ment.

Siden enighetenom behovet slik vi har hørt det i dag, synes å
være tilstede kan det kanskjeha noe med innholdet,og /eller
organiseringenå gjøre at Forskrefikke helt er slik vi vil ha
det. Dermed har viljen til å bevilgemidler også blitt svak.
Jeg har derfor som et diskusjonsgrunnlaglyst til å ta for meg
de konklusjonersom ble lagt fram ved opprettelsenav Forskref
og komme med mine synspunkterpå dem og hvorfor det ikke gikk
som planlagt.

Konklusjonenefra arbeidsgruppenvar:

1. "Det er et stort behov for å få opprettetet sett av
referansevassdragfor langsiktigestudier av
miljøvirkningerav vassdragsutbygging".

Arbeidsgruppentilrådde at det ble igangsattundersøkelseri
Atna, Vosso, Vefsna og Lakselv samtidigsom det skulle
igangsettesundersøkelseri regulertevassdrag;Numedalslågen,
Otra, Lærdalsvassdraget,Orkla og Barduvassdraget.

I praksis ble det imidlertidnesten bare igangsattprosjekter
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i Atna forutennoe i Gaula. Dette vesentligav økonomiske
årsaker.Men alle forvaltningsorganerville ikke delta og i
liten grad forskningsinstitusjonerog universiteter.Dette har
selvfølgeligsammenhengmed at prosjektetikke ble
landsdekkende.

Det er mulig vi bør forsøkeå få en bredere integreringmed
andre overvåknings/etterundersøkelserfor på den måten å slå
flere fluer i en smekk. Ved å defineredet som et langsiktig
miljøovervåkningsprosjekthvor det både inngår undersøkelser
i regulertevassdrag, forurensedeeller andre vassdrag hvor
det har blitt foretattinngrep,kan anvendelsenøke. Som et
eksempel kan nevnes de undersøkelsenesom er utført i øvre
Heimdalen i forbindelsemed Tjernobyllulykken. I Heimdalen
var det gjennom arbeidetmed IBP utført en rekke
basisundersøkelserpå svært mange av de trofiske ledd i
ferskvannsøkosystemet.Man hadde såledeset meget godt
basismateriale.

I det videre arbeid må vi forsøkeå dekke et vidt spekter av
interesser.VI vet at forvaltningenog forskningenmå ha
kunnskaperom hvorledesendringer finner sted i
sammenlignbarevassdraguten inngrep.Dette bådé for å gi gode
råd og for å fatte de riktigebeslutninger.Gjennom en slik
integreringkan de enkelte institusjonerfå større nytte av
resultateneogså på kort sikt. Det vil være nyttig om man kom
vekk fra "kjappe/effektive"korttidsundersøkelsersom i de
fleste tilfelle gir lite og unøyaktiginformasjon,fordi de
gir et skinn av nøyaktighetsom ikke er tilfelle.

"Referansevassdrager vassdragder naturprosessenefår
virke mest mulig upåvirketav menneskeligaktivitet".

Referansevassdrageneskal tjene som standard (målestokk)som
virkningeneav inngrepved vassdragsutbyggingog andre inngrep
kan måles mot.

Som allerede nevnt, bør begrepet referansevassdragreserveres
til de uberørte vassdrag,men i Forskrefprosjektetbør
innarbeidesogså forskningsvassdragog andre vassdrag.

"I referansevassdrageneskal det foregå ulike målinger
og undersøkelser:

Basisundersøkelsermå foretasi en innledningsfase
for å beskrivemiljøtilstandeni vassdraget (
nedbørfeltet).Tilsvarendeudersøkelsermå eventuelt
gjenntasmed visse mellomrom,

Langsiktigemåleserier,rutinemålingerav et utvalg
av parametre.

Målinger og undersøkelseri forbindelsemed
spesielle forskningsprosjekter".

I en rekke vassdrag er det foretatten slik basisbeskrivelse
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som dekker mange felt, eks. øvre Heimdalsvann,Eksingedalen,
Suldalslågenog dels Aurlandsvassdragetpå Vestlandet og flere
vassdrag både i Trøndelagog i Nord- Norge.

Jeg foreslår at det nedsettesen arbeidsgruppesom prøver å
finne fram til et sett av de mest aktuellevassdrag,både
referansevassdragog forskningsvassdrag,samt definere et sett
av parametre som bør være med i de langsiktigeundersøkelsene.
Samtidigmå omfanget være realistiskmed tanke på økonomi.
Indikatorenebør dekke forskjelligebehov. Det kan være
indikatorerpå forurensning,forsuring,tungmetaller,eller
grad av påvirkningellers. De bør også dekke ulike trofiske
nivåer. I de senere år har indikatorer,både biologiske og
kjemiske,igjen kammetpå mote.

4."Det er behov for å videreutvikleforskningsmetodikk
for prosessbiologiskeproblemstillingeri relasjon til
hydrologiskeog hydrokjemiskeprosesser,såvel i
vernede som regulertevassdrag.Et hovedmål er å kunne
klarleggede viktigsteprosessenesom blir
endret ved en vassdragsutbygging".

Forskref var i for stor grad knyttetopp mot
vassdragsutbyggingog med det mener jeg utbygging til
kraftformål.NVE har behov for både biologiskeog hydrologiske
kunnskaperom virkningerav andre inngrep enn kraftutbygging
eks. forbygninger,store endringeri nedbørfeltetetc. Også
andre forvaltningsorganersom SFT, DN, miljøvernavdelinger,
universiteteretc. har behov for data som også er relatert til
annet enn kraftubygging.Selv om vi snakker om vassdrag,mens
det i denne sammenhengnedbørfelt.Det bør derfor også kunne
inkluderesterrestriskeundersøkelser.Det bør også være
terrestriskeindikatorer.

5."Det er behov for å klarleggehvordan observasjonerog
analyseresultaterfra et fagområdekan utnyttes for å

beskrive rosesser innen andre fagområder.
Referansevassdragkan være egnet til dette".

6."Ved opprettelsenav referansevassdrageneog ved
opplegg av undersøkelsenei disse er det nødvendig å
tilstrebe aktivt samarbeidmellom
forvaltningsinstitusjonene,forskningsmiljøeneog
brukerorganisasjonene.De tre fagdepartementeneOed,
Md, og Ld må trekkes inn i samarbeidetsammen med
direktoraterog andre etater som DNMI, SFT, DN, NGU,
og NVE. Videre må de tre forskningsrådeneNTNF, NAVF
og NLVF med tilhørendeforskningsinstitusjoner,
universitetenei Oslo, Bergen, Trondheimog Tromsø,
NLH-Å.s,distriktshøyskolermed relevante
fagkompetanse,fylkenesmiljøvernavdelinger,
Vassdragsregulantenesforening,regulanter,
kraftverkog store kommunerog interkommunale
vannverk trekkes inn i ulik grad".
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Det er viktig at alle som vil ha nytte av referansevassdragene
må informeresom prosjektetog gis mulighet til å komme med
synspunkteri planprosessen.Kanskje var for få med i første
fase da denne ble utformet?I selve styringenav prosjektet
bør det ikke være for mange da blir det lett for tungrodd.
Noen må ta ansvaret og i første rekke må det være de tre
direktoratene eventueltmed Miljøverndepartementetog NOE,
dersom de vil være med. I tillegg til sentraleorganisasjoner
for brukerne eks VR, Universitetene/forskningsinstitusjonene.

I sin tid ble det foreslåttoppretteten programkomitefor
opprettelsog drift av referansevassdragene.Denne skulle
bestå av representanterfra NTNF, Kontaktutvalgetog de tre
direktoratene.Selv om det het at det bør tilstrebesat
forvaltningenfår tilfredsstiltsitt behov for
forskningsresultaterkan noe av feilen være at dette var et
NTNF prosjekt som var en del av MVU som igjen var et
tidsbegrensetprosjekt.NTNF fødte babyen, men da MVU
avsluttetvar det ingen som følte ansvar for å oppfostre
barnet. Inntil det hele blir så attraktivtat det vil gå uten
store motforestillingerslik som meterologiskeeller
hydroloiske målinger,må forvaltningsorganeneha et tungt
ansvar. Det vil være fint om man kunne få med
forskningsrådene,men hovedansvaretmå ligge i forvaltningen.

7."Det er behov for å etablereen langsiktig
forskningsvirksomhetmed tidshorisont10- 15 år og mer
innen miljøvirkningerav vassdragsutbygging.K
Kompetanseoppbyggingmå prioriteresog forskning
innen grunnforskningsrelaterteemner bør prioriteres
fremfor anvendt forskning,men det er viktig at
forskningsinstitusjonersom driver med anvendt
forskningdelta'ri prosjektet".

Det ble anbefalt at forskningsprogrammetsøkonomiskeramme
f.o.m. 1985 skulle være 2.2. mill. Bevilgningenskulle skje
gjennom forskningsrådenes,departementenes,direktoratenesog
universitetenes-og forskningsinstituttenesbudsjetter i form
av økonomiskemidler og egeninnsats.Forskningsprogrammets
økonomiskeramme skulle fordelesmellom forskningog
administras5oni forholdet80/20.

Det er viktig at man har som mål å få en tidshorisontpå minst
10-15 år. Jeg er imidlertidmer skeptisktil at
grunnforskningsrelaterteemner skal prioriteresfram for
anvendt. Jeg ser imidlertidingen store forskjellermellom
grunnforskningog anvendt forskningi denne forbindelse.
Forvaltningentrenger gode grunndataom langsiktigevirkninger
og endringerbåde av naturligeprosesserog av tiltak som
utføres eks SFTs overvåkning.

Dersom man skal holde igang et slik prosjektmå det ha en
basisbevilgningi størrelsesordenminst 2 mill., i tillegg bør
det komme egeninnsatssærlig fra universiteteneog
forskningsinstitusjonenei form av forskningmens det
administrativefor en stor del bør kunne gjøres innenfor
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rammen til en medarbeider,lønn dekket fra
forvaltningsorganene.Deltagernei styringsgruppenburde kunne
dekke sine utgifter innen institusjonensordinære virksomhet.

Vi vet at SFT som har hovedansvaretfor overvåkningav
forurensningssituasjonenrår over betydeligemidler. Disse
bør til en viss grad kunne samordensmot Forskrefog biologisk
overvåkningsom DN har et hovedansvarfor.

NVE er på sin side i ferd med å etablereseg som
informasjonssenterfor vanndata forutenat de driver en
betydelig egenvirksomhetinnen hydrologii vid forstand
samtidig som de alleredehar et operativtnett for en rekke
fysiskeparametre.Nå er NVE i ferd med også å etablere et
nett for kjemiskeparametre.Ved en samordningmot SFT og DN
bør det kunne ligge an til en effektiviseringog
rasjonalisering.Noe av løsningenligger i å få til en bedre
samordningmellom forvaltningsorganeneog andre institusjoner.
Samlet vil man kunne få mer for pengene og bedre resultater.
Alle de tre forvaltningsorganenegir i dag betydelig støtte
til ulike programmer/prosjekter.I forskningsmeldingerer
sentrale prosjektersom naturenstålegrense,klimaendringer,
miljøindikatorer,forsurningsovervåkning,etterundersøkelser,
drift av vassdrag etc, nevnt. Dette er i stor grad prosjekter
som også har behov for referansesystemerog lange måleserier.
Jeg tror det ligger en betydeligrasjonaliseringsgevinst
dersom de tre forvaltningsorganerog sentrale
forskningsinstitusjonersom NINA, NIVA var villige til å gå
inn i et slikt forpliktendesamarbeid.

DISKUSJONSTEMA.

Eksisterer et behov.forlange måleserieri både berørte og
uberørte vassdrag?

Bør Forskref integreressom en del av overvåkningsog
etterundersøkelser både når det gjeldervalg av vassdrag
og parametre?

Hvordan samordne forvaltningensulike interesserog
forskningensbehov?

Organisering
Opprettelseav en arbeidsgruppemed deltagelsefra ulike
institusjoner,foruten samordningskal gruppen se på hvilke
parametre som bør inngå i Forskrefundersøkelsene.
Opprettelseav en styringsgruppesom skal lede og ha ansvar
for Forskref.Hvordan bør ansvarsfordelingenvære?

økonomiske rammer for prosjektet?
- finansieringskilderDN, SFT, NVE, VR, Forskningsrådetc.



Sluttord

Styringsgruppeni Forskrefavholdtmøte 22. marsfor å drøftekonkretoppfølgingav de
anbefalingerog konldusjonersom ble frembragtpå seminareti januar.På dette
styringsgruppemøtetble detoppnåddenighetom å organisereForskrefetterfølgendemodell:

sekretær leder
Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppe

leder (DN) NVE-FoU Prosj.ansv.

Styringsgruppe
Det skalkonstitueresen ny styringsgruppebeståendeav representanterfrade tre
forvaltningsetatenesom bidrari prosjekteti dag, nemligNVE, DN og SFT.I tillegg åpnes
det for å utvidestyringsgruppenmedrepresentanterfraandreinstitusjonersom ønskerå bidra
meden viss finansielltyngdei prosjektet.Oppdragstakersidenvil ikkeværerepresenterti
styringsgruppen.Lederansvareti styringsgruppenskalgå på omgang.DN tarpå seg
lederansvareti 1993.

Prosjektledelse
Forskrefvil få en fastprosjektledelsesom skalkoordinereog styrealle delprosjektenemot de
andredelfinansierendeinstitusjonene.NVE-FoU harpåtattseg denneprosjektlederoppgaven.
Prosjektlederer fast sekretærfor styringsgruppen.

Prosjektgruppe
I tillegg til styringsgruppeog prosjektledelseopprettesdeten prosjektgruppesom skal
fungeresom et faglig koordinerendeforum.Prosjektleder(se ovenfor)blirlederav denne
gruppensom forøvrigsettessammenav oppdragstakersprosjektansvarligefor hvertav
delprosjektene.

På styringsgruppemøtetble også disse sakenedrøftet:Budsjettfor 1993, andreaktuelle
referansevassdragog faglig oppleggfor 1993.

Budsjett for 1993
Forskrefkjøressom de treforegåendeår,men medmulighetfor en noe høyerebevilgnings-
rammei inneværendeår.Rapporteringav resultaterprioriteres.
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Andre aktuelle referansevassdrag
Det børlegges opp til en moderatutvidelseav antallreferansevassdrag.Den umiddelbart
mestinteressantei så måtesynes å væreVikedalselvaoppstrømskalkingsanlegget.Det bør
arbeidesfor å få dettevassdragetmed alleredei inneværendeår.

Faglig oppleggfor 1993
Det skallegges opptil et bredtanlagtfaglig møtemellomforskereog forvaltningenfor å
drøfteomfangog innholdav de videreundersøkelsene/overvåkingeni Atnaog evt. nye
referansevassdrag.Fagmøtetskalogså fremskaffeoversiktoverdetmaterialetsom er
interessantå presenterei en tverrfagligrapportom Atna.Som aktuellmøtedatoantydes
onsdag 5. mai 1993 i NVEs lokalerpå Majorstuai Oslo.
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Running headline: Interactions between trout and sculpins
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Density, diet and habitat use of brown trout and sculpins were

studied in the subalpine Atna River in eastern Norway from

1986 to 1991. The abundance of brown trout decreased

significantly parallel with that of sculpins. Diet overlap

between smaller and larger brown trout and sculpins was high,

as indicated by the Schoener index, which had ranges of 0.50-

0.86 and 0.48-0.78, respectively. Chironomid larvae and other

different aquatic insects were the most important food items

for both species, in addition to surface insects for brown

trout. Sculpins occupied sites with finer streambed material

and greater water depths than did brown trout. However, in

spite of habitat segregation, there was considerable overlap

in habitat choice between sculpins and brown trout. We suggest

that the abundance of brown trout is influenced by the

presence of sculpins at stations that sustain threshold

densities (e.g. > 30 fish 100 m-2)of sculpins.

Key words: Salmo trutta, Cottus oecilo us, interactions,

river

I. INTRODUCTION

Competition from non-game fishes in streams is considered to

affect salmonid populations, but the actual evidence is weak

(Brown & Moyle, 1981). Freshwater sculpins (Family Cottidae)

often constitute an important component of stream ecosystems,

particularly in streams ecologically suitable to salmonids

(Andreasson, 1969; Le Cren, 1969; Mann, 1971; Petrosky &

Waters, 1975; Mills & Mann, 1983; Mann et al., 1989). Spatial

variation of fish density in several Swedish rivers indicates

that juvenile salmonids were negatively affected by the

presence of sculpins (Karlstrøm, 1977). However, Glova (1987)

suggested that Cottus sp. do not compete significantly with

salmonids in streams.

Several authors have discussed trophic interaction

between sculpins and salmonids. While sculpins apparently only

feed on bottom fauna (Bailey, 1952; Straskraba et al., 1966;
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Brocksen et al., 1968; Petrosky & Waters, 1975), salmonids

obtain most of their food from drift (Ringler, 1979; Bachman,

1984; McNicol et al., 1985). Andreasson (1971) found that

sculpins, Cottus aobio, and young brown trout, Salmo trutta,

ate similar food in spring, but their diets differ in summer

and autumn, which he suggested illustrated diminishing

competition through interactive segregation. Petrosky and

Waters (1975) found that although sculpins, Cottus cognatus,

and brook trout, Salvelinus fontinalis, exploited common food

resources in a small Minnesota stream, competition between

them was not apparent. Even though sculpins and salmonids have

different foraging behavior, sculpins can compete with drift-

feeding salmonids by cropping benthic food organisms and

thereby reducing the amount of drift (Brocksen et al., 1968;

Glova, 1987).

Competitive interactions in stream dwelling fishes might

also involve resources such as space or positions as shown in

such similar species as brown trout and brook trout (Fausch &

White, 1981). However, there may also be competition for space

•between morphologically dissimilar species such as between

riffle sculpins, C. aulosus, and speckled dace, Rhinichthvs 

osculus, (Baltz et al., 1982). Similar, experimental studies

suggest that brown trout may be displaced from prefered

streambed substrate by sculpins C. poecilopus (Hesthagen &

Heggenes, unpubl. data).

In the Atna River, brown trout and sculpins are about the

only two fishes We compared their population density, food

habits and habitat use in relation to interspecific inter-act-

ions.

II. STUDY AREA

The Atna River (61°51'N, 10°13'E) originates in Rondane, a

mountainous area in southeastern Norway (Fig. 1). The river is

97 km long and has a lake (Atnsjø Lake at an altitude of 701

m.s.1.) in the main stem. The Atna River drains into the

Glomma River at 338 an altitude of m.s.l. The catchment area



118

of the unregulated Atna River is 1323 km12,which mainly

consists of slowly weathering rocks such as granite and

gneisses. The uppermost part of the catchment area is impedi-

ment, and birch and pine cover the area further down.

The waterflow in the Atna River may reach 28.5 m3

during periods of snow-melt in the spring (Tvede 1989).

Predominant surface water velocities at normal summer flow

typically range between 0.4-1.5 m Riffle areas with stones

of 5-45 cm diameter predominate 10-14 km upstream of the

Atnsjø Lake and throughout the river below the lake. In the 0-

10 km reach above the lake, the bed is mainly sand. Above the

lake, the rivers's bars and banks migrate often, and in this

area the rock armor layer is disrupted; below the lake, the

channel is more stable (Bogen, 1989).

The temperature regime varies considerably throughout the

river (Tvede 1989). Upstream from the Atnsjø Lake the river is

cold due to influx of groundwater and a long snowmelt period,

and temperatures seldom reach 10°C in July-August, the warmest

period. The Atnsjø Lake warms downstream reaches to 12-13°C in

the same period.

The river has low concentrations of salts; the mean

conductivity and calcium concentrations range between 6-17 pS

cm-1 and 0.4-1.9 mg-1,respectively (Blakar & Digernes, 1989).

The water is nearly neutral to slightly acid; mean annual pH

is 5.7-6.7.

Brown trout and sculpins are the predominant fish species

in the river. A few grayling, Thvmallus thvmallus, and

minnows, Phox.inusphoxinus, occur downstream from the Atnsjø

Lake. Brown trout inhabiting the Atnsjø Lake spawn mainly in

the river areas upstream from the lake (10-14 km) in October

(Hegge et al., 1991). Brown trout from the River Glomma

migrate into River Atna to spawn.



III. Methods

We established sampling stations in reaches 10-14 km

upstream from the Atnsjø Lake and in the outlet river at

altitudes between 739-715 and 430-370 m.s.1., respectively

(Fig. 1). Sampling of fish populations was carried out with an

unloaded electrofishing apparatus (1600 V) in an upstream

direction during 10-20 August each year, 1986-1991. We sampled

9 stations in 1986-1988 and 7 stations in 1989-1991, covering

areas of 710-1515 m2 (Table I). We electrofished along the

river bank, usually covering a width of 7-9 m. In 1986 and

from 1989 to 1991 the sites were fenced with nets of 5 mm bar

mesh before sampling. In 1986, we did an experiment by placing

a net pouch in the downstream stop net to catch possible fish

displaced during electrofishing, but no fish were retained in

the pouch, indicating that few specimens moved out of unfenced

areas during the sampling.

Population estimates were made by a two-or three-run

removal method (Zippin, 1958). For brown trout, we calculated

separate estimations for 0+ and > 1+ age groups. The total

length of fish in these groups typically was 30-60 and 60-140

mm, respectively (Hesthagen et al., 1989). These categories

are referred to as smaller and larger trout. We did not

estimate density for age 0+ sculpins. In August, summer-old

sculpins had body lengths of less than 22 mm, so their catch-

ability was low. Population estimates for older sculpins were

separated into fish of 30-60 mm (1+ and 2+ age groups) and 60-

120 mm (age > 3+), which we refer to as smaller and larger

sculpins, respectively. At stations having a catch of less

than 25 brown trout or sculpins in either size-group, we made

population estimates using a mean value for probability of

capture (p) based on total catches for each group from all

sites that year (Bohlin, 1981). The value of p ranged from

0.46 to 0.70 for both size-groups of sculpins and brown trout.

We analyzed the stomach contents of 416 brown trout and

488 sculpins caught on the sampling stations located both

upstream and downstream of the Atnsjø Lake. The fish were

119
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frozen, and the stomach contents were later removed and stored'

in 70% alcohol until they were analyzed. The stomach contents

were sorted into different taxonomic categories under a

binocular microscope. For each stomach, the number of animals

in each taxonomic group was counted, and the size of a

subsample of specimens (n=1052) was measured. For various food

items we either measured head width or body length (excluding

appendages). We made separate measurements of food items eaten

by smaller and larger specimens of both sculpins and trout.

Primary data from Langeland et al. (1991) were used to

calculate dry weight (W. mg) from the head widths (H, mm) of

Plecopterans (Wp) and Ephemeropterans (W2), and from body

lengths (L, mm) of Tricopterans (WT):

log Wp = 3.63 log H - 0.43, R2 = 0.87, P < 0.00001 (n=100)

log W2 = 3.20 log H - 0.53, R2 = 0.91, P < 0.00001 (n=119)

log WT = 1.83 log L - 1.36, R2 = 0.60, P < 0.00001 (n=21)

Trichopteran body lengths (LT) were estimated from the

regression between L and H using specimens similar in size to

those in the Atna River (H was generally between 0.4-1.5 mm):

log LT = 1.08 log H + 0.97, R2=0.85, P < 0.00001 (n=43)

The regression equations given by Hindar et al. (1988) were

used to calculate dry weight of other zoobenthos, Chironomid

larvae and surface insects. The dry weight proportion of each

food category in each stomach was then used to calculate their

relative percentage composition. Fragments of plants

constituted a small fraction of the stomach contents and were

excluded from analysis.

We used the percent similarity index D as proposed by

Schoener (1968) for calculating food overlap between brown

trout and sculpins:

D = 1-1/2 [Pi - cli]
i=1
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where pi and qi are weight proportion of food item i in specie'

1 and 2, respectively, and n = number of food categories. D

varies between 0 and 1.0, representing none to complete food

overlap, respectively.

We tested differences in habitat use by brown trout and

sculpins with respect to water depth, streambed stones, water

velocities and distance from the river shore. Our sampling

stations were used for this purpose in 1988, and we separated

the fish into smaller and larger size groups as used for

population estimations. Water depths occupied were classified

as < 5 cm , 5-10 cm, 10-15 cm, 15-20 cm and beyond that for

every 10 cm. We classified the substrate where each fish was

caught into one of four categories: < 5 cm, 5-15 cm, 15-45 cm

and > 45 cm in diameter. Fish caught at different distances

from river shore were grouped as being at 0 m, 0.1-0.4, 0.4-

1.0 m and the for each m.

IV. RESULTS

Density relationship

The density of brown trout decreased significantly paralell

with that of sculpins (linear regression, P < 0.05, R2=0.10,

sampling incidents = 42). However, there are reasons for

omitting the data from low-density stations because biotic

interactions may be less frequently observed at low population

densities (Power et al., 1988). Temporarily or spatially low

densities may be abiotically controlled, because physical

disturbance maintain populations at low densities (Huston,

1979). Therefore we conducted further analysis for stations

which had at least 30 fish 100-2of either species. We used a

non linear regression analysis for curve fit between density

of trout (Td) and density of sculpins (Sd), Fig. 2, 29 sampling

incidents:

Td = 6.04 + 77.41 exp - 0.0398 Sd, R2 -0.73.

By means of logarithmic transformation, these data proved to

be statistical significant (P < 0.01).
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The highest densities of brown trout were obtained in

stations below Lake Atnsjø, whereas sculpins were most

abundant above the lake (Mann-Whitney test, P < 0.0005).

Diet

The smaller brown trout ate mainly surface insects,

Chironomid larvae and various other aquatic insect larvae,

mainly Ephemeroptera (Fig. 3). The abundance of surface •

insects in the diet varied greatly; it was more in years when

fewer Chironomid larvae were eaten. The diet of smaller

sculpins resembled that of smaller brown trout, however,

surface insects were almost lacking from the diet of smaller

sculpins. By weight, on average, chironomid larv.aecomposed

37% (range 5-70%) and 42% (range 27-79%) of the Of food items

of smaller individuals of these two species, respectively.

Larger brown trout ate food similar to that of larger

sculpins, and aquatic insects, with the exception Chironomid

larvae, were of similar importance. For this size group,

Trichoptera were the most common food item, averaging 33%

(range 20-51%) for brown trout and 35% (range 11-46 %) for

sculpins. However, larger sculpins comsumed less surface

insects except for one year and more Chironomid larvae than

brown trout of similar size. Only one specimen of both larger

sculpins and brown trout had consumed fish.

Diet overlap expressed by Schoener's (1968) index between

brown trout and sculpins ranged between 0.50-0.86 for smaller

individuals and between 0.48-0.78 for larger individuals

(Table II).

Habitat use

Brown trout occupied shallower water than did sculpins

(Fig. 4A, Table III). Trout of both size groups were caught

most often at depths less than 20 cm, but sculpins most often

occurred at 10-30 cm. Smaller sculpins were associated with

much larger streambed stones than small trout (Fig. 4B).
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Smaller trout were most often associated with stones < 5 cm

(43%), but sculpins occurred about equally in areas having 5-

15 cm (43%) and 15-45 cm stones (48%). Larger sculpins were

most often (65%) associated with stones of 5-15 cm, whereas

51% of larger brown trout were associated with stones of 15-45

Trout generally occupied areas closer to shore than did

sculpins (Fig. 4C), although the differences were small.

Individuals of both species were most often caught at a

distance of between 1.0-2.0 m from the river shore.

V. DISCUSSION

That the density of brown trout in the Atna River was

lower at stations supporting high densities of sculpins, may

indicate that the abundance of brown trout was influenced

significantly by the presence of sculpins. Corresponding

results were reported from several Swedish rivers where areas

with high densities of sculpins supported low densities of

juvenile Atlantic salmon, Salmo salar L., and brown trout

(Kar1strøm; 1977).

Analysis of stomach contents indicated that sculpins and

brown trout exploit a common food resource. The predominant

food items for both species were Chironomid larvae and other

aquatic insect larvae. The Schoener (1968) index of dietary

overlap was 0.50-0.86 for smaller trout and sculpins and 0.48-

0.78 for larger fish of the two species. The degree of overlap

in diet between two species is considered significant when the

index exceeds 0.60 (Wallace, 1981).

Although we found some habitat segregation between trout

and sculpins, much overlap in habitat use occurred. For

instance, about 50% of small trout were associated with the

same streambed material size that most sculpins were

associated with. This could indicate that one excluded the

other as described by Fausch & White (1981), who demonstrated

that brown trout excluded brook trout from resting positions

beneath cover, which was considered to be a critical and
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scarce resource. Resting positions also seem to be important

for the abundance of sculpins in streams. Bailey (1952)

observed that mottled sculpin, Cottus bairdi unctulatus, were

most abundant in riffle areas that had most hiding places in

the form of rubbles and boulders under which they spent most

of their time. Sculpins were scarce in areas having slow

current and deposits of fine sediment, hence scarcity of

hiding places. Experimental studies in stream channels

containing three substrate sizes and stocked at four densities

of smaller and larger brown trout and sculpins native to River

Atna also indicated interspecific interactions, including

competition for cover (Hesthagen & Heggenes, unpubl. data).

For instance, in sympatry, they found that larger sculpins

preyed upon and restricted smaller brown trout (age 0+) to

areas having less preferred streambed material, .the trout

preferences being judged what they occupied in allopatry.

Larger sculpins affected the habitat use of larger brown trout

as well. When considering that several stations in the River

Atna support densities exceeding 100 sculpins 100 m-2, it seems

reasonable to suggest competition for space between sculpins

and brown trout.

The suggestion of negative interactions between trout and

sculpins, might be biased if the physical conditions of

sampling station were not suitable for both species so that

each could compete for resources without ambient disadvantage

(Fausch & White, 1981). Trout and sculpins may be influenced

differently by environmental conditions in their habitat due

to differences in morphology and life history. Sculpins, which

stay under stones or on the stream bed and eat by picking

aquatic insects off the stones (Bailey, 1952), are probably

less affected by unstable hydraulic conditions than brown

trout, which spend more time higher in the water column

feeding on aquatic drift (Bachman, 1984). This difference in

use of cover and mode of feeding is probably why sculpins

tolerate a wider range of water velocities than do trout.

Other factors such as temperature can mediate competitive

interactions for preferred microhabitat between dissimilar



125

species through oxygen hemoglobin afinity (Baltz et al.,

1982). They found that riffle sculpin, Cottus aulosus. 

displaced speckled dace, Rhinichthvs osculus, from their sites

in upstream reaches of a stream with lower water temperature

than in downstream reaches with higher water temperature.

Similar causal relationships might also exist between trout

and sculpins in the Atna River. Temperature was lower in the

river above the Atnsjø Lake than below the lake. Sculpins were

much denser above the lake than in stations further down

stream; the opposite was true for trout.
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Table I. Total sampling areaandnumberof browntroutand sculpins caught during
electrofishingin the Atna River, 1986-1991. A locationat the outlet of the Atnsjø.
Lake was sampled during1986-1988 (Hesthagenet al. 1989). However, this station
is atypicfrom other samplingstationsbothwith regardto food organismsand fish
community(occurrenceof minnows),andis thereforeexcluded. Station5 (cf. Fig.
1) was not electrofishedduring1989-1991.

Year Area (m2) Trout Sculpins

1986 710 75 77
1987 1 515 155 507
1988 1 436 205 476
1989 995 142 481
1990 854 155 291
1991 1 010 199 451

TotaI 6 520 931 2 283

Table II. Diet overlap (Schoener'sindexD) betweensmallerand larger
browntroutand sculpins in Atna River,1986-1991.

Size 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Smaller 0.55 0.72 0.69 0.86 0.50 0.52
Larger 0.78 0.71 0.76 0.61 0.48 0.63
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FIG 1. The Atna River showing the sampling stations above and

below the Atnsjø Lake.

FIG 2. Relationship between densities (number 100 m-2)of brown

trout and sculpins from the sampling stations in the Atna

River, 1986-1991. Stations having densities less than 30 fish

100 m-2of either species were excluded.

FIG 3. Percent composition by dry weight of food items in

stomachs of smaller and larger brown trout and sculpins in the

Atna River, 1986-1991. N = number of stomachs examined.

FIG 4. Habitat use of smaller and larger individuals of brown

trout and sculpins in the Atna River in relation to (A) water

depths, (B) streambed stones and (C) distance from shore.



133

•• •

 

 

0 —v+ 1»
c/1

/ t/
1_ . L

. i
. C i/ 42:‘_ ,,.......

i ti) Z  //t

	

. .4 t

	

. .9` 1
i..:::::.

v • 

,i

,,
'... .... •"" %, ,,i ,I,

,, ,0
, ,, 
,, ,_

''''

,
.... ,, ,, , •  ,g,, ,,

..... "'
4im• ,

, .... ....

‘

e / • ''''
 

/ 0"....1 /

1.•

#

03

LCP

•
River Glomma

3 ui

 ••

Z



Density

of
trout

100

m-2
(Td)

100






80 0





60




0





0





40
o




0






0
0

20




0




0

8

oo
00 d,0 0

50 100 150 200 250 300

Densityof sculpins100 m-2(Sd)

134



135

N:28 35 22 54 30 40
100

80

60
•

•
••••R

+ + + ++ + + + ++ + + + + + +
+ 4t*:#.4-t+t+t+t+t+t+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + +
Smaller

trout+ +

40

+ + + + + + + + +

 

+ +

 

+ + + + + + + 4- .a.o. . + 1-...+÷t+
+ + + + + + + + + + + + o o-o"•-o- o o o '+'+'+

+++++++ + + 0
0
00.0°06060°0°060°060000000000000

0
+ +4.:

4-
ti.

+ + +
0

	

0000 00000 *
0 0 0 0

0 	 • •

20

Percentage

of
diet

by
dry

weight

N:36 29 45 32 27 38
100

80

..."
t 4:1-+:44..t

6n 	.. 4.4.:+k:1"+ +
• ., ,+.„++++++++ + + + + +++++ +

v +++++++ + +++ + + + + + +++'-1.'+"+ ++ + +++++++++++++++++++++++44-+ o o o .
t t + +4.+, 4. 4. +

.
t Asis

o o 4-4:‘"+++i-+-/-+ o o o 0 0 0 0•0 0 0 0
0000000000

0000000
. -I- . 4 -.;.+...*,+..-1-...4.4.4

40
0 0 0 0

0000 00 00 0000 00•00000000
o o o o 000 400 000 00 ao 0 " .t.t.t.t.

000.0.0.0.0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++++:::;.::::::::+:::+:

0000000000000000000000

00000000 000 0000000 0 00 00000 000•0000 0
000000000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0*

00 00 000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00 0 00 000 00 000 0 0 000 0 0 00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0000 00 0000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00

20 0 00 0 0 000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 00 0 00 000 00 0 00 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 00 00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0

0•000000 0 0 00000 000 004000 0000000 0000000000 00000 00000 000 0
00 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000

0000000000 0 000 00 00 0 00 00 0 0 0000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
000000 00 000 00000

0

N: 20 41 52 25 41
100

.- ".. - •• • ,*•..* < ..... '
 80.

- ---,..s.., . - .. .s. :. - • .......„E 
 -....‹. . .5§.:
,A ,

.S.•.
... ›. '.•;k. . — , ‘' .... , .

-s-Ns s'• • ...".

1- .. Z.k..- " -

60 ++++++++++++++++++ + t • -:m. > -• : ' -
+ tft +,

+ + t + + + + + + + 1- t + + + •:. ".","-:'4r ''' + +++++++++++++++-F1.*:1.

40 . 0 .
0 0 0 •

++ *
, . ,.. +

++++. .

+++.4.4.,+++9- +,
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	

0 0 0 0 ø +++4-9. ' + + + 4-+ + 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4..å.1
* + + +

cheo°o°0eo°o.o°oeo°o o o°o°o°o°o°opo°o°o°64o°o°o.o o ......4. + 4- +20 0 0 0 0 0 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00000000000000000

000. 

0 0 . 0 0

	 ** t
4.'i-+++* 000000000000

0 0 0 0 ø 0 ø ø 0 0 0

0 ø +.4.$74..»
00000•0000000000•00000000000  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 ø 0 0 ø 0 0 0 0 ø 0 0 0 0 0 0

0 00 + 0 000130e0.0*0°0!0°0:0'0°0°0:0:0:0!0:
00.0000000000 000

0000

Larger

trout

Smaller

sculpins

N:41 38
100

48 62 46 43

"«... , {

+

	

++ 4- + +

060 .0.00 0 0000
0000000

000 0 0

	

000  0000 *000000 0 0 0 0 0  0 0000
0.0e0.0.0.0.0e0 0 00000000%°000000 +}

L...

0 0 0 0 • 0 0

0•00•0 0 0 0 000000000000000 ..1.

	

40 °.°•°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.9.°.°.°.°0°.°.°.°.°•°.°.°0°.°. +..„±-.*
0000000000000000000000•000.0.0.0. + +

. .:'...1 +
0000 0 0

	

0 0 090 a)+ + 4.+ 4.

	

........ 01..›.‹...».‹....*.o...‹..........0.......e.......°....... 4....v»,:"....,.. ,....
00 0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000

0 0000000 0 0 0 000 000000000000000 -4.4.-.4.-
0000000000000

0 0e060'0°0'0.0'0%0

0 0.0000000000 0 0
0 000000000

0 0.0.0.0.0.
0 0°0%*0 0°0°0°0 0 060e060e0°060%*0 ....I

o oe000 9.0.000000000n,0 0000000000000000 0000000

0.0 ø 0 00o0:0.0.0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
0 0 0 0 0 0 0

.... . 0 0 0 0 0 0000000000000000

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Year

' «
+ C2.

+ +t1+-t:t
+ + —

+
++

‘.)
++ +

  •• 
•

20

Surface insects

Chironomid larvae

Ephemeroptera

Plecoptera

Trichoptera

Other zoobenthos

Mollusca

Others

Fish111111111



Numberoffish(%)
r.UJVI

1%.?4.10000

0

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60e„,,,

60-70,

70-80

80-90.

90-100

>100

Numberoffish(%)
CI03•-•laVI

C,0000000000
CC

<5................

0.

3n>

3

15-45

>45

r,

-0.
5

ca
- • -10
0

vi




Numberoffish(%)
r•J
00004":3'00

0




•

0.1-0.4





0.5-0.9





1.0-2.0





2.0-3.0





3.0-4.0





4.0-5.0•




5.0-6.0




??.~: 6.0-7.0





7.0-8.0




1F.




8.0




5




(w))

tgdap

JaleAn

r+

5
lnail

UMOJ

9

(w)

aioys

LUOjj.

sa)Llels!G

0

lnoil

umcug

9£T



Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Adresse: -P'ostboks5091, Majorstua, 0301 OSLO

I 1993 ER FØLGENDE PUBLIKASJONER UTGITT:

Nr. 1 Dag S. Rosland (red.), Seminarrapport.


