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Forskref-publikasjonen er todelt. Den første delen omhandler 
Atnavassdraget, mens den andre delen tar Vikedalvassdraget. I 
feltsesongen 1996 ble undersøkelser av hydrologi (inkludert 
sedimenttransport), vannkjemi, bunndyr og plankton, begroing og 
fisk gjennomført i begge vassdragene. I rapporten gjengis alle 
resultatene av undersøkelsene bortsett fra bunndyrundersøkelsene 
i Atna. Dette skyldes at de innsamlede data gikk tapt i en brann. 
Sammendraget av årsrapportene fra de to vassdragene presenteres 
nedenfor. 

Atna: 
De hydrologiske undersøkelsene viste en relativt liten vårflom, 
noe som skyldtes en kald vinter med mye is og lite snø. I slutten 
av juni oppsto en kraftig regnflom, mens resten av året var 
normal. Regnflommen medførte en uvanlig stor 
sedimenttransport. 
I vannkjemi-undersøkelsen viste det seg at vannkvaliteten 
gjennomgikk store endringer som følge av forandringer i 
vannføring. Under vårflommen i juni sank alkaliniteten ned mot 
null og pH til 5,3-5,7 på alle stasjoner oppstrøms Atnsjøen. 
I begroingsundersøkelsene har arts ammen setningen og -
mangfoldet vist stor stabilitet i perioden 1986-96. De 
mengdemessige forhold er mindre stabile og i 1996 oppnådde 
flere begroingselementer nye rekorder. Tråformede grønnalger 
hadde en svært lav dekning i september, noe som antageligvis 
skyldes regnflommen i juni. 
De fiskebiologiske undersøkelsene i Atnsjøen viser en klar 
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Emneord: 

økning i fangstutbyttet for røye de siste tre årene mens tettheten 
av aure synes å ha avtatt etter siste halvdel av 1980-årene. 
Segregeringen av røye og aure i ulike dyp tyder på stor 
interspesifikk konkurranse. 

Vikedalvassdraget: 
De hydrologiske undersøkelsene viste at vårflommen nærmest 
uteble i 1996 p.g.a. små snømengder i fjellet. P.g.a.lite nedbør 
var vannføringen periodevis lav i tidsrommet juli-september. Den 
totale suspensjonstransporten for minerogent og organisk 
materiale i 1996 er beregnet til 318,2 tonn. Den høyeste 
konsentrasjonen av minerogent materiale inntreffer 8. juni og 
sammenfaller med at vannføringen er i ferd med å kulminere på 
18.0 m3/s etter noe nedbør. 
Vannkjemi-undersøkelsene oppstrøms Låkafossen viste bla at 
sesongvariasjonen i nitratkonsentrasjon var mindre tydelig i 1996 
sammenlignet med 1995. Det ble også gjennomgående målt 
høyere pH-verdier i 1996. 
Undersøkelser av bunndyr og zooplankton i Vikedal vassdraget 
viser at artsantallet for krepsdyr er lavere enn i landet forøvrig. 
Planktonets sammensetning synes å være dominert av fire arter. 
De kvantitative bunndyrstudiene viste at fjærmygg var den 
dominerende dyregruppen i Vikedalselva. 
Fra 1996 har det pågått begroingsobservasjoner etter de samme 
metoder som i Atnavassdraget. Artssammensetningen er preget 
av organismer som trives i surt og næringsfattig vann. 
Artsmangfoldet er relativt stabilt både nedover langs vassdraget 
og over sesongene fra vår til høst. 
De fiskebiologiske undersøkelsene i Fjellgardsvatnet viser at 
rekrutteringen av aure og røye er god. Auren lever stort sett nær 
overflaten i pelagisk sone og nærmest strandsonen i epibentisk 
sone. Røya lever dypere i begge habitatene. 

Atnavassdraget, Vikedalvassdraget, Vannkvalitet, Hydrologi 
Ferskvannsbiologi 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Middelthuns gate 29 

Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 

Telefaks: 22 95 90 00 

Internett: www.nve.no 

Januar 2000 



Forord 

Prosjektet "Forskning- og referansevassdrag" (Forskret) startet i 1984 og ble drevet i 

regi av Norges teknisk naturvitenskapelig forskningsråd (NTNF) fram til slutten av 

1989. Deretter ble ansvaret for videreføring av prosjektet overført til direktoratene; 

Statens forurensningstilsyn (SFr), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE). Disse etatene finansierer prosjektene i 

felleskap, men det nedlegges også en betydelig egeninnsats fra de innvolverte 

faginstansene. SFr delegerte sitt ansvar for prosjektet til Miljøvernavdelingene hos 

Fylkesmennene i Oppland og Rogaland. Høsten 1998 sa NVE ifra seg 

sekretariatsansvaret som vil ligge hos NIVA og NINA inntil en varig løsning er 

funnet. NVE vil imidlertid fortsette å gi sine bidrag til de hydrologiske 

undersøkelsene i prosjektet. 

Forskref har som hovedmål å fremskaffe langtidsserier i vassdrag minimalt påvirket 

av menneskelig aktivitet for bla å øke kunnskapen om naturlige svingninger i denne 

type økosystemer. Atna i Oppland fylke og Vikedalvassdraget i Rogaland fylke er de 

to utpekte vassdragene som overvåkes. Mens Atna har vært med i prosjektet fra 

starten av, ble Vikedalvassdraget først definert som Forskref-vassdrag i 1994. 

Det er lagt vekt på å bidra til størst mulig tverrfaglighet i undersøkelsene. Forskref 

dekker idag fagområdene hydrologi (inkludert sedimenttransport), vannkjemi, 

begroing, bunndyr og plankton og fisk. For 1996-sesongen foreligger det ingen 

resultater fra bunndyrundersøkelser i Atna. Årsaken er at innsamlede data dessverre 
gikk tapt i en brann. 

Oslo, januar 2000 

Ola Hegge 

Fylkesmannen i Oppland 

Per Einar Faugli 

Norges vassdrags- og 

direktorat 

Steinar Sandøy 

Direktoratet for 

naturforvaltning 
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HYDROLOGI I ATNA 11996 

Arve M. Tvede, Hydrologisk avdeling, NVE 

l. INNLEDNING 

Historikken omkring FORSKREF-undersøkelsene og tidligere hydrologiske undersøkelser i 
Atnavassdraget er omtalt i samlerapporten for 1985-1995 (Tvede 1997a). Dette gjentas derfor ikke her. 

Værforholdene i 1996 var på mange måter uvanlige. Vinteren og våren var jevnt kald og meget tørr 
mens juni og juli hadde omtrent normalt vær. August ble den beste sommermåneden med varmt vær. 
September og oktober ble også nær det normale, mens det i november ble brått kaldt igjen. Året som 
helhet var l °C kaldere enn normalt på Sørnesset, men pga bra med nedbør utover høsten ble 
årsnedbøren likevel omtrent normal. 

VANNTEMPERATURSTASJONER 1996 

2.706 Lia bru 

o 'Okm . 
l , 

Figur 1. Kart som viser stasjonsplasseringen. 

Det vil her bli gitt en kort omtale av de viktigste resultatene for vannføring, vanntemperatur, isforhold 
og snørnålinger i 1996. Det henvises ellers til figurer og tabeller. Stasjonene som det refereres til er vist 
i figur 1. 
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2. VANNFØRING 

I figur 2 er vist vannføringen ut av Atnsjøen som døgnmiddelverdier. Tallene er i tabell 1. De små 
snømengdene i Rondane og den kjølige våren gjorde at vårflommen ble liten og trakk ut over lang tid. 
Den skarpe flommen 18.-19. juni vet vi var en regnflom som var mye sterkere i vassdragets Øvre del 
enn ved utløp Atnsjøen. Det ble målt 30 mm regn på Sørnesset den 19., men antakelig var nedbøren 
inne i Rondane vesentlig større. Maksimalvannstanden ved Lia bru ble av sedimentobservatøren notert 
til å være minst 0.5 m høyere enn under storflommen i 1995. Det var fortsatt tele i bakken etter den 
kalde vinteren og dette har sikkert betydd at avrenningsintensiteten ble vesentlig større enn om det 
hadde vært telefrie mark. I sedimentrapporten vil denne flommen bli nærmere analysert. Utover 
sommeren sank vannføringen til en lavverdi på 4.2 m3/s den 22. august. Resten av året var det ingen 
uvanlige vannføringsepisoder. 

Årsmiddelvannføringen ble 7.36 m3/s som er lavere enn noen av tidligere år i FORSKREF-perioden og 
var ca 75 % av normalverdien. Som nevnt ovenfor var årsnedbøren omtrent normal. Forskyvingen i tid 
mellom nedbør og avrenning ble derfor tydelig demonstrert i 1996. 
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Figur 2. Vannføringen ved utløpet av AtnsjØ. 

3. VANNTEMPERATUREN 
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I figur 3 er vist vanntemperaturgangen ved stasjonene Storbekken og nedenfor Atnsjøen. Loggeren i 
Storbekken smeltet ikke fram før litt ut i juni, men hadde ikke tatt skade av å være innefrosset siden 
november 1995. Data fra det meste av 1996 ved Lia bru er ennå ikke lest ut av loggerne. De høyeste 
temperaturene ble nådd mot slutten av godværsperioden i august. Det var ellers et forholdsvis normalt 
temperaturforløp i 1996. Døgnmiddelverdiene er gitt i tabellene. 

Temperaturvertikalene i Atnsjøen er vist i figur 4. Sommermålingen ble tatt såvidt seint som 
4.september og etter perioder med noe vind. Overflatelaget var derfor blitt godt blandet og det var 
dannet et forholdsvis veldefinert sprangsjikt på 15-20 m dyp. 



16 16 ,.., 
cY 
• ..... 1996 --- 2.700.0.1003.2 Alna ndl. Alnl'.on 

--- 2.704.0.1003.1 Alna v/Follum 

"- 1'4 --- 2.705.0.1003.1 Slorbokkon 14 
:J -C 
"- . 
<Il 12 a. , ...... 12 

E 
<Il -c: 10 c: 
C 
> 

10 f\ 
i 

8 8 

6 6 

4 4 

2 2 

O 
JAN FEB JUN JUL AUG 

Figur 3. Døgnmiddeltemperaturen i Atna nedenfor Atnsjøen og i Storbekken. 
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4. ISFORHOLD 
Atnsjøen ble islagt 5.november 1995 og det var stabile og gode isforhold hele vinteren. Den 3.mars var 
istykkelsen 90 cm og den økte til 97 cm tidlig i april. Dette er den tykkeste isen vi har målt i 
FORSKREF-perioden. Isløsningen startet seint og sjøen var ikke isfri før 10.juni hvilket også er det 
seineste som er observert. Isforholdene denne vinteren kan derfor karakteriseres som meget uvanlige. 
Dette gjaldt også for elver og bekker som alle hadde unormalt store isansamlinger. I mange bekker, bl 
a i Storbekken, var hele bekkefaret fylt med svellis og grunnvannet ble presset utover og frøs til i form 
av store iskaker, se figur 5. 

Figur 5. Storbekken ved vanntemperaturmålestedet 15.apriI1996. Hele bekkeleiet er fyllt med svellis. 
Foto: Arve M. Tvede 

5. SNØFORHOLD 

Snømålingene i Storbekkens felt (6.55 km2
) ble tatt 15.april. I alt var det da akkumulert snØ tilsvarende 

0.53*106 ml vann i feltet. Dette tilsvarer bare 81 mm nedbør, noe som er det desidert laveste for 
perioden 1987-95. Det nest laveste var i 1992 med 133 mm. Fordi det også hadde vært lite vind i 
høyfjellet så var høydefordelingen mer jevn enn det som har vært tilfellet andre år. Se ellers fotoene i 
figur 19 iTvede, 1997 som viser ulike snøfordelinger i feltet i april 1988 og 1996. 

REFERANSE 

Tvede A. M 1997: VannfØring, vanntemperatur, is- og snøundersøkelser s.13-33. 
Samlerapport for Atnavassdraget i perioden 1985-1995. FORSKREF 02-1997 
red. Fagerlund K. H. og Grundt 0. 
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SEDIMENTTRANSPORT I ATNA 1996 

Jim Bogen og Truls E. Bønsnes, Hydrologisk avdeling, NVE 

1. INNLEDNING 

I FORSKREF programmet ble det i 1987 etablert en målestasjon ca. 6 km oppstrøms Straumbu i gjelet 
ved Lia bru, se fig 1. Denne ble utrustet med en ISCO automatprøvetaker. Automatprøvetakeren har for 
det meste vært innstilt på 2 vannprØver pr. døgn. Målemetodikken er tidligere beskrevet av Bogen 
(1986, 1987, 1992). Limnigrafstasjonen har inntil sommeren 1997 kun vært i drift i sommersesongen, 
men vil settes i drift på helårs basis fra og med høsten 1997. 

Det ble også opprettet en målestasjon i de nedre deler av Atna-vassdraget, ved Fossum bru, se fig 1. 
Denne stasjonen fikk samme instrumentering som ved Lia bru. Automatprøvetakeren har også her for 
det meste vært innstilt på 2 vannprøver pr. døgn. 

Atna vassdragets sedimentkilder i Vidjedalsbekken ved Dørålsseter. 
Foto: Jim Bogen 
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2. NEDBØRFELTET 

Nedbørfeltet som drenerer til Lia bru (2.479) og Fossum bru (2.457) er på henholdsvis 152.0 km2 og 
1138.0 km\ se fig.!. Opp strøms Lia bru består nedbørfeltet for det meste av snaufjell uten 
sammenhengende skogsdekke. Sedimentene eroderes for en stor del fra et område på 30 km2 hvor det er 
mye løsmasser. Selv om det finnes betydelige mengder med løsmateriale, er det bare deler av disse som 
er tilgjengelige for fluvial erosjon. Materialet fra de Øvre deler av vassdraget sedimenterer i Atnasjøen. 

Det effektive arealet som bidrar med materiale ved Fossum bru er fra skogsområdene i de nedre deler av 
vassdraget. Dette arealet utgjør 673.0 km2

• Nedstrøms Atnasjøen er det også løsmasseavsetninger fra 
siste istid som danner sedimentkildene. Nesten hele denne delen av feltet er dekket med skog. Skogen 
danner en effektiv beskyttelse mot erosjon. 

Figur. 1 Nedbørfeltet og lokaliseringen til målestasjonene 2.479 Lia bru og 2.457 
Fossum bru. 
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3. V ANNF0RINGSMÅLINGER 

3.1 Lia bru, Atna (st. nr. 2.479) 

Vannføringsmålingene ble startet opp 21. mal, I forbindelse med flomvannføringer 18. juni ble 
instrumentene satt under vann og registreringene brutt. Kulminasjonsvannstanden ble imidlertid 
registrert, slik at høyeste vannføring kunne beregnes i ettertid. Høyeste vannstand i løpet av denne 
flommen var høyere enn under vårflommen i 1995, men med en kortere varighet. I løpet av 19. juni var 
vannføringen var ifølge lokale observasjoner tilbake på et tilsvarende nivå som før denne flommen. Det 
viste seg imidlertid at vannføringskurven ved denne stasjonen er usikker ved slike ekstreme 
vannstander. På grunn av dette er vannføringen under denne flommen noe usikker. I perioden fra 15. 
mai til2l. mai og 18. juni til 19. juli var det brudd i serien. I disse periodene er vannføringene beregnet 
på grunnlag av vannføringer ved uløpet av Atnasjøen. AvlØpsforløpet ved utløpet av Atnasjøen er lagt 
til grunn for en rekonstruksjon av tilløpsflommen i samme periode. 

Ekstremvannføringen som inntraff 18. juni var et resultat av kraftig nedbør i området. I fjellområdene 
var det fremdeles frost i bakken, slik at det var liten infiltrasjon ned i løsmassene. Vannføringen ved 
utløpet av Atnasjøen var under det halve av kulminasjonsvannføringen under flommen i 1995, mens 
vannføringen ved Lia bru var betydelig høyere i 1996. Dette kan tyde på lokal nedbør i de Øvre delene 
av feltet eller at den raske responsen kun gjorde seg gjeldene i de høyereliggende deler av feltet som 
fremdeles hadde tele i marken. 

3.2 Fossum bru, Atna (st. nr. 2.457) 

Ved Fossum bru blir vannføringen målt som døgnrniddel på helårsbasis. De høyeste vannføringer i løpet 
av 1996 ble målt 14. mai og 19. juni på henholdsvis 143 mJls og 140 mJ/s. Det ble ikke registrert en 
tilsvarende ekstremvannføringer som ved Lia bru i løpet av 18. juni, 

4. SUSPENSJONSKONSENTRASJON OG TRANSPORT 

4.1 Lia bru 

Vannprøvetakeren er lokalisert oppstrøms Atnasjøen ved Lia bru. Stasjonen kom i drift i 1987 og er 
instrumentert med en ISCO 2700 automatprøvetaker. Prøvetakingen følger NVE's standard som er 
beskrevet av Bogen 1986. 

Årets måleserie ble igangsatt 14. mai og avsluttet 6. september (116 døgn). Prøvetakingsfrekvensen ble 
innstilt på 2 prøver pr. dag. 

I forbindelse med relativt høye vannføringer 8. og 18. juni ble det registrert høye konsentrasjoner av 
minerogent suspensjonsmateriale. Den høyeste konsentrasjonen fant sted i forbindelse med 
flomvannføringer den 18. juni, 2.024 gil. Dette er betydelig høyere enn registreringene under flommen i 
1995, hvor de høyeste konsentrasjonene var på omkring 0.6 gil. Konsentrasjonen 8. juni var på 0.464 
gil, noe som også er usedvanlig høyt i dette vassdraget. De minerogene suspensjonskonsentrasjonene i 
resten av måleperioden var jevnt over lave, med en middelkonsentrasjonen lavere enn 0.02 giL 
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For organisk materiale ble det også målt høye konsentrasjoner 8. og 18. juni, henholdsvis 0.045 gil og 
0.094 gIl. I resten av måleserien var det jevnt over lave verdier, med en middelkonsentrasjon lavere enn 
0.005 gil. 

Totalt ble det i løpet av observasjonsperioden (116 døgn) målt 13199 tonn minerogen 
suspensjonstransport og 817 tonn organisk transport, noe som er en betydelig høyere enn tidligere år. 
Transporten under flommen 18. juni må imidlertid ses i sammenheng med at vannføringene er beregnet 
i denne perioden. I løpet 17 - 19. juni ble det beregnet en transport på 11246 tonn og 567 tonn for 
henholdsvis minerogent og organisk materiale, noe som er ekstremt høyt i dette vassdraget. Transporten 
for resten av måleserien er imidlertid også høy. Dette antyder en transport for 1996 som er større enn 
noe som er målt tidligere. 

Den totale suspensjonstransporten for minerogent og organisk materiale i 1996 er beregnet til: 

Lia bru, minerogent materiale (14/5 - 6/9): 
Lia bru, organisk materiale (14/5 - 6/9): 

MAI 18 8.42 0.47 29.53 

JUN 30 35.17 1.17 12820.95 

JUL 31 16.33 0.53 63.97 

AUG 31 15.60 0.50 240.15 

SEP 9 3.74 0.62 44.54 

TOT 116 79.26 0.68 13199.14 

13199.14 tonn 
816.95 tonn 

1.64 

427.37 

2.05 

7.75 

7.42 

113.79 

3.51 

364.54 

3.92 

15.39 

11.91 

166.53 

13.44 0.75 

738.49 24.62 

22.67 0.73 

35.23 1.14 

7.12 1.19 

816.95 7.04 

1.60 

21.00 

1.39 

2.26 

1.90 

10.31 
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Figur 3 
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4.2 Fossum bru 

Vannprøvetakeren er lokalisert nedstrøms Atnasjøen ved Fossum bru. Stasjonen kom i drift i 1987 og er 
instrumentert med en ISCO 2700 automatprøvetaker. Prøvetakingen følger NVE's standard som er 
beskrevet av Bogen 1986. 

Årets måleserie ble igangsatt 13. mai og avsluttet 14. oktober (155 døgn). Prøvetakingsfrekvensen ble 
innstilt på 4 prØver pr. dag i den første uken, siden redusert til 2 pr. døgn. 

Den høyeste konsentrasjonen av minerogent materiale i 1996 ble målt i begynnelsen av serien, 13. mai, 
0.114 gil. Denne prøven er tatt midt under den høyeste vannføringen ved Fossum bru dette året. 
Konsentrasjonen av minerogent materiale 18. juni var på 0.019 gil. Suspensjonskonsentrasjonene i 
resten av måleperioden var jevnt over lave, med en middelkonsentrasjonen lavere enn 0.005 gil. 

Den høyeste organiske konsentrasjonen ble også målt den 13. mai, 0.012 gil. I resten av måleserien var 
det jevnt over lave verdier, med en middelkonsentrasjon lavere enn 0.002 gil. 

Totalt ble det i løpet av observasjonsperioden (155 døgn) målt 1602 tonn minerogen 
suspensjonstransport og 599 tonn organisk transport, som er i samme størrelsesorden som tidligere år. 

Den totale suspensjonstransporten for minerogent og organisk materiale i 1996 er beregnet til: 

Fossum bru, minerogent materiale (13/5 - 14/10): 
Fossum bru, organisk materiale (13/5 - 14/10): 

1602.3 tonn 
599.4 tonn 

Tabell 2. Avløp, minerogen og organisk suspensjonstrans ort ved Fossum bru 1996. 

MAI 19 76.43 4.18 777.09 40.90 9.78 121.49 9.03 

JUN 30 150.10 5.00 521.27 17.38 3.47 273.49 8.12 

JUL 31 96.98 3.13 266.52 8.60 2.75 92.89 3.00 

AUG 31 32.43 1.05 16.02 0.52 0.49 26.62 0.86 

SEP 30 40.10 1.34 15.67 0.52 0.39 39.45 1.32 

OKT 14 28.22 2.02 5.76 0.41 0.20 25.48 1.82 

TOT 155 427.26 2.76 1602.34 10.34 3.75 599.44 3.87 

2.16 

1.62 

0.96 

0.82 

0.98 

0.90 

1.40 
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Figur 6 
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5. KORNFORDELINGSANALYSER A V SUSPENSJONSMATERIALE 

5.1 Lia bru 

Analyse av kornfordelingen av minerogent materiale er utført på i alt 10 prøver i tidsrommet 2115 - 19/8 
1996. Prøvematerialet er dekantert fra vannprøver på 45 1. Disse er pumpet opp med separat pumpe. 

I gjennomsnitt inneholdt materialet 1.0% leire, 60.6% silt og 29.8% finsand. I figur 11 vises 
resultatene av kornfordelingsanalysene. Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i 
enkeltprøver varierer fra 26.2% til 92.6%. Materiale i leire og sandfraksjonen varierer mellom 
henholdsvis 0.2% til 2.2% og 7.2% til 59.5%. Kornfordelingskurver er vist i figur 8. 

Det er ingen signifikante sammenhenger mellom vannføring og kornfordelingen av 
suspensjonsmaterialet. Det er heller ingen tydelige sesongmessige variasjoner. 

Tabell3 Vannføring og andel leire, silt og sand i suspensjonsprøver Lia bru 1996 
Dåtb. Kl. vi'ltiif'/jting % ffign % mg/I % ffigJI 

(ml/s) leire leIre silt silt sand tlmd 
2115 1600 2.95 0.21 0.01 56.41 3.41 27.56 1.67 
21/5 1601 2.95 0.27 0.02 92.60 5.75 7.17 0.45 
18/6 1930 0.81 1.53 1.54 78.15 78.59 16.79 16.88 
18/6 1931 0.81 2.20 1.67 82.04 62.19 13.06 9.90 
19/6 1430 0.22 1.80 0.04 74.63 1.82 19.42 0.47 
19/6 1431 0.22 1.23 0.05 68.69 2.60 17.66 0.67 
14/7 0700 0.19 0.57 0.03 40.28 1.83 59.21 2.69 
14/7 0701 0.19 0.56 0.02 47.08 2.05 45.51 1.99 
26/7 0700 4.93 0.63 0.04 39.92 2.72 59.52 4.06 
19/8 0700 5.22 0.46 0.01 26.17 0.38 32.46 0.47 
middel 0.95 0.34 60.60 16.13 29.84 3.92 

5.2 Fossum bru 

mg/I 
tatal 

6.05 
6.21 

100.56 
75.80 

2.43 
3.79 
4.54 
4.36 
6.82 
1.45 

21.20 

Analyse av kornfordelingen av minerogent materiale er utført på i alt 15 prøver i tidsrommet 27/4 - 7110 
1996. Prøvematerialet er dekantert fra vannprøver på 45 1. Disse er pumpet opp med separat pumpe. 

I gjennomsnitt inneholdt materialet 0.9% leire, 56.0% silt og 37.9% finsand. I figur 11 vises 
resultatene av kornfordelingsanalysene. Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i 
enkeltprøver varierer fra 8.6% til 94.2%. Materiale i leire og sandfraksjonen varierer mellom 
henholdsvis 0.4% til 1.5% og 4.8% til 91.0%. Kornfordelingskurver er vist i figur 9. 

Det er ingen signifikante sammenhenger mellom vannføring og kornfordelingen av 
suspensjonsmaterialet. Det er heller ingen tydelige sesongmessige variasjoner. 
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T,b1l4V, ifj . a e ann ørmg og an dll · e eire, SI t og san Isuspensjonsprøver F ossum b 1996 ru 
Dato. ){1. V'an'll'fori'ng % arg/I % ffi'gll % rllg ll mg!'1 

(mJ/s) leire i~h:e silt silt san <I s~n<l a'tal 
27/4 1620 57.63 1.06 0.05 86.09 3.86 12.91 0.58 4.48 
l3/5 1940 43.44 0.78 1.41 47.35 85 .28 34.21 61.61 180.10 
1915 1650 18.96 1.12 0.02 83.60 1.71 15.38 0.31 2.04 
3115 1940 37.04 0.89 0.04 87.38 3.58 10.38 0.42 4.09 
1216 2020 51.32 1.15 0.02 90.05 1.73 6.64 0.l3 1.92 
22/6 0910 70.88 0.99 0.02 94.23 1.58 4.76 0.08 1.68 
28/6 1420 33.53 0.73 0.01 21.04 0.18 78.36 0.68 0.87 
10/7 1300 49.82 1.47 0.02 80.40 1.18 16.91 0.25 1.46 
22/7 1735 17.84 1.51 0.01 62.32 0.47 30.26 0.23 0.76 
3/8 1820 15.40 0.75 0.01 45.91 0.59 44.57 0.58 1.29 
16/8 1830 7.92 0.82 0.01 42.29 0.48 30.89 0.35 1.13 
27/8 1520 14.43 0.76 0.01 56.74 0.80 28.56 0.40 1.41 
1119 1850 14.12 0.60 0.01 16.15 0.16 83.32 0.81 0.97 
24/9 1530 20.l3 0.35 0.00 8.63 0.07 90.95 0.77 0.84 
7110 1650 18.58 0.56 0.01 18.44 0.20 80.85 0.87 1.07 
middel 0.90 0.11 56.04 6.79 37.93 4.54 13.61 
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VANNKVALITETEN LANGS EN HØVDEGRADIENT I ATNA (1996) 

lnggard Ame Blakar og Ivan Digemes Institutt for jord- og vannfag 

Norges landbrukshøgskole 

Fonnålet med undersøkelsen i 1996 har vært å kvantifisere viktige kjemiske komponenter 

på seks stasjoner langs en høydegradient i Atna (fra 430 til 1020 m o.h.). Alle undersøkte 

stasjoner er oppført i tabell I og avmerket på figur 1. Vannprøver ble vanligvis samlet inn 

en gang per måned. Ved Gammelgarden (3) ble det imidlertid tatt prøver minst en gang 

per uke. Til-svarende hyppig prøvetaking ble gjennomført i Stor-bekken, et lite 

sidevassdrag som drenerer til Atna oppstrøms stasjon 3 Gf. Blakar et al. 1990). 

Tabell I. 
Prøvetakingsstasjoner for vannkvalitet langs Atna i 1995. Stasjonene (1-6) er avmerket på 
figur 1. 

LOK.NR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

LOKALITET 
Atna ved Dørålseter (1020 m o.h.). 
Atna 1 km nord for Elgvassli (785 m o.h.). 
Atna ved Gammelgarden (710 m o.h.) 
Atna ved innløp til Atnsjøen (702 m o.h.) 
Atna ved utløpet av Atnsjøen (702 m o.h.) 
Atna ved Fossum (430 m o.h.), 10 km før samrenning med Glomma. 

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. Nedbørkjemi og nedbønnengde ble i perioder registrert ved hjelp av NILU

målere og pluviografer. 
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Figur 1 

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

Følgende fysisk-kjemiske parametre ble analysert i de fleste vannprøvene: turbiditet, 

konduktivitet, farge, surhetsgrad (pH), kalsium, magnesium, natrium, kalium, jern, 

mangan, aluminium (noe spesiering), alkalinitet, sulfat, klorid, nitrat, ammonium og 

silisium. 

km 

I nedbørprøver fra Eriksrud og Storbekken varierte pH fra 4,4 til 5,4. Volumveid middel

pH i nedbør var 4,8. 

Tidsserier for noen fysiske og kjemiske parametre på elvestasjonene langs Atna (1-6) er 
~ 

vist i figur 2, 3 og 4. Atnavassdraget er svært næringsfattig og lite for-urenset 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. Generelt avtok ionekonsentrasjonene fra vinter til sommer og økte igjen 

utover høsten. I hele vassdraget var surhets-graden (pH) vesentlig bestemt av 

hydrogenkarbonatsystemet, og elvevannet var vanligvis noe overmettet 



på CO2 (i forhold til pC02 i atmosfæren). 

Forandringer i vannføring førte ofte til store endringer i vannkvalitet. I flomperioder avtok 

de fleste konsentrasjonene av ioner mens turbiditeten og humus innholdet økte. Under 

vårflommen (juni) sank alkaliniteten ned mot null og pH til 5,3-5,7 på alle stasjonene 

oppstrøms Atnsjøen. På noen stasjoner ble det registrert en betydelig utvasking av kalium 

og klorid på vårparten (april). 

De fleste ionekonsentrasjonene økte fra Dørålseter (1) til Gammelgarden (3), avtok noe 

mot utløpet av Atnsjøen (5) og økte deretter igjen nedover til Fossum (6). Økningen fra 

Elgvassli (2) til Gammelgarden (3) skyldes antagelig tilførsler av ionerikt grunnvann. Litt 

lavere vanntemperatur om sommeren og relativt større CO2-over-metning på stasjon 3 enn 

på stasjon 2 indikerer det samme. De fleste ionekonsentrasjonene avtok litt fra 

Gammelgarden (3) til utløpet av Atnsjøen (5) fordi flere sidevassdrag med ionefattig vann 

blir tilført på nevnte strekning. 

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 (5) enn på de typiske elvestasjonene. 

Stor varmemagasinering i Atnsjøen i løpet av sommeren førte til at temperaturen i utløpet 

(5) var noe høyere om høsten og vinteren enn på ovenforliggende stasjoner. 

På forsommeren var det motsatt. 

Konsentrasjonen av syrereaktivt aluminium var stort sett lav på alle stasjoner langs Atna. 

De største verdiene ble målt i vannprØver med høy turbiditet og skyldes vesentlig 

partikkelbundet aluminium som ikke er giftig for fisk og andre ferskvannsorganismer. De 

siste årene har det blitt registrert flere episoder med faretruende lav pH « 5.5) kombinert 

med relativt høye konsentrasjoner av monomert aluminium (> 50 J.lg Ali/l) både i 

hovedelva (ovenfor Atnsjøen) og i flere side-elver og -bekker til Atna. 

I flomperioder og om sommeren var konsentrasjonen av silisium relativt lav på de fleste 

stasjonene « l mg Si/l). Det er påvist at giftvirkningen av aluminium øker betydelig ved 

så lave Si-konsentrasjoner (Birchall et al. 1989). Lite silisium vil kompleksbinde en 

mindre del av de giftige, lavmolekylære aluminiumsformene og derved øke 

polymeriseringen av aluminium som antas å være en viktig mekanisme i forbindelse med 

fiskedød i sure vassdrag (Poleo 1995). 
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Figur 2 
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Figur 4 
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Nitratkonsentrasjonene avtok relativt mer fra vinter til sommer enn de fleste andre ionene. 

Dette skyldes at plantedekket assimilerer nitrat i vekstsesongen og avrenningen av nitrat 

blir derfor lav (jf. Blakar og Hongve 1997). På de fleste stasjonene var konsent-rasjonen 

av nitrat om sommeren knapt målbar. Ved Dørålseter (1) var nitratverdiene i perioder noe 

høyere enn på de lavereliggende stasjonene. Forholdet har sammenheng med at 

nitratopptaket i alpin sone vanligvis er noe mindre enn nedenfor skoggrensa. Ammonium 

tilført med nedbør ble nesten fullstendig holdt tilbake i ned-børfeltet og bare sporadisk 

registrert i vassdraget. 

Sulfat, nitrat, klorid og noe natrium og magnesium blir tilført som langtransportert 

forurensning og sjøsalt med nedbør og tørravsetning. Konsentrasjonen av silisium, 

kalsium, kalium, alkalinitet og aluminium er vesentlig bestemt av forvitring og 

ionebytteprosesser mens variasjoner i humus (målt som farge) og nitrat i stor grad skyldes 

forskjeller i biologisk produksjon og omsetning i de respektive nedbørfelter. 

Økningen i basekationer og alkalinitet nedover langs vassdraget har sammenheng med 

mindre nedbørmengde (orografisk nedbør), større evapotranspirasjon, mindre spesifikk 

avrenning og derved økt kontakttid vann-substrat. Mange høytliggende innsjøer i 

nedbørfeltet til Atna har lav pH (4,8-5,5), mye aluminium (50-200 Jlg/I) og lite silisium 

(0-0,5 mg/l) og er derfor fisketomme. 

Atna er den eneste fjellelva på Østlandet som har blitt undersøkt gjennom flere år. Det må 

understrekes at undersøkelser over flere lO-år er nødvendig for å kunne skille naturlige 

årsvariasjoner fra mer langsiktige forandringer som følge av "sur nedbør" og eventuelle 

klimaendringer. 

Fordi innsjøer, bekker og elver i området har gjennom-gående svært lav ionestyrke og 

bufferevne er Atna-vassdraget svært følsomt for "sur nedbør" og annen antropogen 

forurensning. Vassdraget egner seg derfor godt både som overvåknings- og 

feltforskningsområde for indre Østlandet. 
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BEGROINGSOBSERVASJONER I 1996 
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1. PRØVEPROGRAM OG METODER 
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Prøveprogram og metoder i 1996 var som beskrevet tidligere (Lindstrøm og Johansen 1997). 
Prøveprogrammet er vist i tabell 1. Etter at den rutinemessige undervannsfotograferingen av begroing 
startet i mai 1994 er denne delen av begroingsundersøkelsene vektlagt. Dette er begrunnet med at 
undervannsfotografering anses som et meget viktig verktøy for å dokumentere mengdemessige 
endringer i begroingen. Etablering av godt dokumenterte tidsserier av mengdemessige forhold er 
hovedmålet. Det blir som tidligere innsamlet materiale for kvalitative analyser av begroingssamfunnet 
fra alle 7 stasjoner både vår og høst. Innenfor rammen av prosjektet er det bare mulig å bearbeide 
deler av dette materialet, derfor vil prøver innsamlet om høsten (september) prioriteres. Alle prøver 
lagres imidlertid og kan bearbeides senere. 

Det er for tiden en form for dobbeltregistrering av begroingens mengdemessige forekomst i felt, det 
gjøres både manuelle transektanalyser og undervannsfotografering. Dette gjøres dels for å sjekke om 
manuelle transektanalyser gir de samme resultater som undervannsfotografering og dels fordi en del 
elver/lokaliteter ikke egner seg til undervannsfotografering. Dette gjelder først og fremst vanndypet 
som bør være over 30 cm. Små elver med generelt lite vanndyp, elver med store langgrunne områder 
og elver med svært vekslende vannstand er lite egnet til undervannsfotografering. Elver med høyt 
partikkelinnhold er heller ikke egnet. Det kan også være vanskelig å frakte fotoutstyret til 
fjerntliggende vassdrag. I Atnavassdraget er det dessuten etablert en tidsserie allerede i 1990, som er 
basert på manuelle transektanalyser. 

Tabell 1. Begroingsobservasjoner/-prøver samlet i Atnavassdraget i 1996. B: kvalitative prøver og 
a kr T 11 k l F d ff' vs ap av sten. : manue e transe tanalyser. : un ervanns otogra enng 

St.4 St.l St.2 St.5 St.6 su St.? 
Vidjedals- Dørålen Elgvassli Utløp Oppstrøms Solbakken Setninga 

Dato: bekken Atnasjø Setninga (sidevassdrag) 

1996: 
6-7.06 B (T*) B TF B T F B F B TF B T F B T F 

18-19.09 B (T*) B TF B TF B F B TF B T F B TF 

(T*): elven så smal at det Ikke gjøres transektanalyser I egentlig forstand. Undervannsfotografenng er heller Ikke mulig. 
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2. GENERELLE BEGROINGSOBSERVASJONER 

Artssammensetning 

Bilag l viser artssammensetning av begroing på 7 stasjoner den 18-19. september 1996. 
Begroingssamfunnet var som tidligere preget av organismer som trives i næringsfattige vassdrag. Det 
ble ikke registrert vesentlige endringer i artsammensetningen i 1996 i forhold til perioden 1986-95 
(Lindstrøm og Johansen 1997). Alle taxa av trådformede grønnalger som ble omtalt som "karakterart" 
i høstprøver i årene 1986-95, ble også registret på de respektive stasjoner i september 1996, se tabell 
2. En art av trådformede grønn alger, Draphamaldia glomerata, hadde noe større forekomst i 
vassdraget enn de foregående år. Dette var mest påfallende på st. 6 Opp strøms Setninga, der den 
dekket ca 5 % av elveleiet. Denne algen trives primært i kaldt vann og kan ha raske oppblomstringer 
for så å forsvinne like raskt. Markert forekomst av Draphamaldia i september 1996 behøver derfor 
ikke bety en endring i artssammensetningen, men en noe tilfeldig kortvarig forekomst. En annen 
mindre kjent grønnalge, Trentepholia cf. umbrina, hadde en liten forekomst på samme stasjon. Denne 
forekomsten må sjekkes før den omtales videre. 

Som tidligere var artsinnholdet markert forskjellig på de syv stasjonene der begroingen ble undersøkt. 

Tabell 2. Artsantall og innhold av trådformede grønnalger som opptrer som karakterart "K" på fem 
stasjoner i Atnavassdraget om høsten (september). "lO-års normaler" for perioden 1986-95 og 
forekomst i 1996 

St.4 St.I St.2 EIgvassli S1.6 OppstrØms St.3 
Karakterarter av trådfonnede grønnalger Vidjedalsbekken Dørålen Setninga Solbakken 

Antall karakterarter UKU: 
- uIO-års nonnaleru for perioden 1986-95 O l 2 (3) 3 (4) 5 (6) 

- september 1996 O 1 2 (3) 3 (5?) 5 (6) 
Både i perioden 1986-95 og i 1996: 
Klebsormidium rivulare K K 
Microspora palustris var minor i K 
Bulbochaete spp. n K K 
Oedogonium c (24-2911) g (K) K 
Mougeotia e (25-3211) e K K 
Zygnema (a & b?, 19-2611) n K K 
Microspora amoena (K) 
Spirogyra (a & spl?, 25-3711) (K) K 
Ny i 1996: 
Draphamaldia glomerata tilfeldig obs. ? 

Artsmangfold 

Figur l (venstre) viser akkumulert artsantall av blågrønnalger og grønnalger på fem stasjoner nedover 
langs Atnavassdraget i perioden 1986 til 1996. Ikke på noen stasjoner er det observert mer enn et par 
tre nye arter siden 1992. Dette illustrerer den store stabiliteten som preger algesamfunnets 
artsinventar. Figuren illustrerer også det økende artsmangfoldet fra Øvre til nedre deler av 
Atnavassdraget. På st. 4 Vidjedalsbekken er det totalt for de to algegruppene bare registret 17 taxa. 
Tilsvarende tall på st. 1 Dørålen er 23 taxa, på st. 2 Elgvassli 28 taxa, på st. 6 Atna oppstrøms samløp 
Setninga 43 taxa og på st. 3 Solbakken er det registrert 54 taxa. Andelen grønnalger er på mellom 50 
og 60 %, bortsett fra på den øverste stasjon 4 Vidjedalsbekken der andelen er en del lavere, vel 20 %. 

Figur l (høyre) viser artsantall av blågrønnalger og grønnalger registrert pr. observasjon ihøstprøver. 
Tall for 1996 samsvarer godt med tall for perioden 1986-95 (angitt ved snitt, median og 25(75) 
persentil). 
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Artsantall Blågrønnalger Grønnalger 

1986-95: 
middel 3.3 1.5 

75 persentil 4.3 2.8 

25 persentil 3 O 

median 3 

1996: 3 4 

Artsantall BlågrØnnalger Grønnalger 

1986-95: 
3.8 middel 3.5 

75 persentil 4.8 5.8 

25 persentil 3 3.3 

median 3 4.5 

1996: 3 3 

Artsantall BlågrØnnalger Grønnalger 

1986-95: 
middel 5.8 6.8 

75 persentil 6 8.5 

25 persentil 5 6 

median 5 6.5 

1996: 5 6 

Artsantall Blågrønnalger Grønnalger 

1986-95: 
7.8 middel 11.9 

75 persentil 8 13 

25 persentil 7 11 

median 8 12 

1996: 8 13 

Artsantall Blågrønnalger Grønnalger 

1986-95: 
middel 10.7 15.2 

75 persentil 12 16.5 

25 persentil 9.3 14 

median 10 15 

1996: 11 14 

Figur 1 Artsantall av blågrønnalger og grønnalger på fem stasjoner fra Øvre (Vidjedalsbekken) til 
nedre (Solbakken) del av Atnavassdraget. Til høyre: akkumulert artsantall fra 1986 til 1996. Til 
venstre: artsantall pr. observasjon i perioden 1986-95 og i 1996. 
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Mengdemessig forekomst 

Mengdemessig forekomst av begroingsorgansimer den 18-19. september 1996 er angitt i bilag 1. De 
mengdemessige forhold er også omtalt nedenfor, se punkt 3 "Begroing registrert ved 
undervannsfotografering". 

Dekningsprosent av trådformede grønnalger, vurdert ved manuelle transektanalyser, er angitt i tabell 
3. De samme fem stasjoner er omtalt under artssammensetning og artsmangfold, se tabell 2 og figur 1. 
I tabell 3 er angitt "S-års normaler" for dekningsprosent i perioden 1990-199S og i september 1996. 
Bortsett fra st. 2 Elgvassli, lå alle data fra 1996 innenfor "S-års normalen". I følge "S-års normalen" er 
det vanligvis rundt S % dekning av trådformede grønn alger ved Elgvassli i september og alltid mer 
enn 2 %. I september 1996 ble dekningen vurdert til 0.65 prosent. Dette skyldes etter all 
sannsynlighet en meget kraftig sommerflom den 19. juni 1996 som særlig berørte vassdragets Øvre 
deler, oppstrøms Atnasjøen. Flommen endret hele elveløpet og skurte vekk praktisk tall all mose og 
annen vegetasjon ved Elgvassli, se Figur 2 om undervannsfotografering. Også på st. 1 Dørålen var 
dekningsprosent av grønnalger noe lav, men den lå allikevel innenfor "5- års normalen", tabell 3. 
Nedstrøms Atnasjøen, på st. 6 Oppstrøms Setninga og st. 3 Solbakken, var dekningsprosent i overkant 
av det "S-års normalen" tilsier. 

Det kan se ut til at de manuelle transektanalysene gir noe høyere tall for dekningsprosent enn 
undervannsfotograferingen. Mer data bør etableres før det gjøres en systematisk vurdering av 
materialet. 

Tabell 3. Dekningsprosent av trådformede grønnalger på fem stasjoner i Atnavassdraget. "5-års 
l" d kn' 18 19 b 1996 norma er og e mgsprosent - . septem er 

Dekningsprosent av trådformede StA St.! St.2 St.6 St.3 
grønnalger basert på manuelle Vidjedalsbekken Dørålen Elgvassli Oppstrøms Solbakken 
transektanalyser i september Setninga 

Perioden september 1990-95 (n=5): 
middel 0.7 5.8 10.7 7.7 
maks 0.01 1.3 9.9 18.7 15 
min O O.l 2 1.6 2.3 

Dekningsprosent 18-19. sept. 1996 0% 0.5 % 0.6% 18.5 % 15.5 % 
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3. BEGROING REGISTRERT VED UNDERVANNSFOTOGRAFERING. 

I 1994 startet en ny systematisk registrering av begroingssamfunnene i Atnavassdraget ved bruk av 
undervannsfotografering. Denne type registrering skal være et supplement til de årlige 
begroingsundersøkelser som startet i 1986. Hensikten og bakgrunn for fotoregistreringen ble 
introdusert i FORSKREF-rapport nO.2 1997. Som en årsrapportering for 1996 vil en bygge videre på 
materialet fra perioden 1994-1995 og i første omgang oppdatere tabeller og figurer fra denne perioden 
siden en av hovedhensiktene i prosjektet er å bygge opp langtidsserier. 

Materiale og metoder. 

Det ble brukt samme metodikk i 1996 som de foregående år. I juni ble det forsøkt etablert permanente 
transekter på alle stasjoner som ble godt merket med armeringsjern på land. En kraftig flom i midten 
av juni fjernet transektmerkingen på stasjonen ved Elgvassli. I tabell 4 fremgår tidspunkt for 
prøvetaking. 

Tabell 4. Oversikt over tidspunkter for undervannsfotografering i Atnavassdraget i perioden 1994-
1996 RA d ff' TR k ff' Q f' l A =ran om otogra enng og =transe t otogra enng. = vann ønng ut øp tnas ø. 
stasjon STAl STA2 STA.3 STAS STA6 STA7 
dato Q Dørålseter Elgvassli Solbakken utløp opp strøms Setninga 

mlls Atnasjø Setninga 

30.05-01.06.94 9 RA+TR RA+TR RA+TR RA RA+TR RA+TR 
12.-13.09.94 20,5 RA+TR RA+TR RA+TR RA RA+TR RA+TR 
19.06.95 28,9 - RA+TR RA+TR RA RA+TR RA+TR 
26.-27.09.95 5,4 RA+TR RA+TR RA+TR RA RA+TR RA+TR 
04.-05.06.96 20,8 RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR 
18.-19.09.96 6,1 RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR 

Hydrologi og temperatur 

I figur 2 er satt opp døgnmiddelvannføring målt ved stasjon utløp AtnasjØ for perioden 1994-1996. 
1996 startet med en vinterperiode med ekstra lav avrenning. Snøsmeltingen gikk gradvis og 
vårobservasjonene ble tatt på en vannføring ca 20 ml/s. Dette er litt i overkant av det som er ideelt for 
fotoregistrering av begroing på de fleste stasjoner. Etter dette tidspunkt var det perioder med høyere 
vannføring, spesielt var det en kraftig flom 19.juni som blant annet snudde opp ned på elveløpet ved 
Elgvassli. Resten av året var det et normalt avrenningsmønster med en lav midtsommervannføring og 
en rolig høst uten store regnflommer. 

I figur 3 er satt opp kurver for akkumulerte døgngrader og tidspunkt for fotoregistrering i årene 1994-
1996. 1996 skiller seg ut ved å ha vært et kaldere år enn de to foregående. Både vår- og høst
observasjonene er tatt ved en lavere graddagsum i forhold til årene før. Ved registreringstidspunkt om 
høsten er det en forskjell på ca. 200 døgn grader på 1995 og 1996. 
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Figur 2. Døgnmiddelvannføring ved utløp Atnasjø (stasjon 2.32.0.1001.0) i perioden 1994-1996. 
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Figur 3. Akkumulerte døgngrader målt ved stasjon Atnasjø (2.700.0.1003.3) for årene 1994, 1995 og 
1996. Tidspunkt for fotoregistrering er markert. 
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Resultater 1994-1996. 

Som en første bearbeiding av bildematerialet har en valgt å illustrere det kvantitative aspektet ved å se 
på dekningsgraden av de lett synlige makroskopiske begroingselementer og påvise likheter og 
forskjeller mellom stasjonene ut fra det. Det er derfor beregnet stasjonsvise middelverdier ut fra et 
større antall bilder pr. stasjon pr. observasjonsdato. Vi anser fortsatt 3 år som en begynnelse på en 
tidsserie og skal derfor ikke kommentere resultatene i detalj på nåværende tidspunkt. 

For perioden 1994-1996 har vi konsentrert oss om følgende begroingselementer: 
1. Moser 
2. Trådforrnede grønnalger 
3. Gullalgen Hydrurusfoetidus 
4. Blågrønnalgen Phormidium autumnale 
5. Rødalgeslekten Lemanea 
6. Kiselalgen Didymosphenia geminata 
Alle disse elementene danner lett synlige belegg eller dusker som kan mengdebestemmes ved å 
anvende % dekning. 
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Figur 4. Prosent dekning av moser på stasjonene 1,2,5,6,3 og 7 i Atnavassdraget i perioden 1994-
1996. 

Figur 4 viser forekomsten av moser på alle stasjoner. Det er bare skjedd små endringer i 1996-
sesongen. Den største endringen er på stasjon 2 Elgvassli, der mosesamfunnet nå helt er utradert etter 
en streng vinter med en del isgang og en ny storflom i juni 1996 som endevente substratet i hele 
området. Mosene utgjør fortsatt mindre enn 10% dekning på samtlige elvestasjoner. 
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Trådfonnede grønnalger. 

Forekomsten av trådfonnede grønnalger er fremstilt i figur 5. På stasjonene oppstrøms Atnasjø var 
det svært lite grønn alger i 1996. Utløp Atnasjø hadde rekordstor forekomst om høsten med hele 67% 
dekning. På stasjonene nedstrøms AtnasjØ var det markert mer grønnalger enn i 1995 og forekomsten 
kan mer sammenlignes med 1994-sesongen. Dette kan dels ha sammenheng med en svak økning i 
mosedekket fra 1995 til 1996 på disse stasjonene, men også andre faktorer må ha virket inn. 
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Figur 5. Prosent dekning av trådfonnede grønnalger på stasjonene 1,2,5,6,3 og 7 i Atnavassdraget 
i perioden 1994-1996. 
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Figur 6. Prosent dekning av gullalgen Hydrurus foetidus på stasjonene l, 2, 5, 6, 3 og 7 i 
Atnavassdraget i perioden 1994-1996. 
Gullalgen Hydrurus foetidus. 
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Utbredelsen av Hydrurus foetidus i Atnavassdraget er fremstilt i figur 6. Dette er en typisk våralge 
som også bekreftes av 1996-observasjonene. Etter et nærmest totalt fravær i 1995-sesongen som følge 
av storflommen i forkant av prøvetaking, var algen igjen på plass våren 1996 på alle stasjoner. Størst 
forekomst ble registrert øverst i vassdraget på stasjon l Dørålen med en dekning på vel 5%. 
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Figur 7. Prosent dekning av blågrønnalgen Phormidium autumnale på stasjonene 1,2,5,6,3 og 7 i 
Atnavassdraget i perioden 1994-1996. 
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Figur 8. Prosent dekning av rødalgeslekten Lemanea på stasjonene 1,2,5,6,3 og 7 i Atnavassdraget 
i perioden 1994-1996. L.fluviatilis på stasjonene 1-6, L.fucina på stasjon 7. 
Blågrønnalgen Phormidium autumnale. 

Blågrønnalgen Phormidium autumnale danner lett synlige dusker og belegg på små og store steiner i 
Atnavassdraget, figur 7. I perioden 1994-1995 ble denne algen bare registrert på to stasjoner; stasjon 
2 Elgvassli og stasjon 7 Setninga. I 1996-sesongen ble den i tillegg registrert på bildene fra stasjon l 
Dørålen og stasjon 3 Solbakken. Ny rekordstor forekomst i Setninga samtidig med de to nye 
stasjonsregistreringene kan tyde på en god vekstsesong for denne algen. En ny vårobservasjon på 
Elgvassli viser igjen at algen kan overvintre under gunstige forhold. 

Rødalgeslekten Lemanea. 

Figur 8 viser mengdemessig forekomst av rødalgeslekten Lemanea for perioden 1994-1996. 
Observasjonene fra årene 1994 og 1995 viste at denne algen vokser svært spredt i stasjonsområdene 
og har tydelig spesielle krav til substratstabilitet og strømhastighet. 1996-sesongen bekrefter dette. 
Algen ble observert som ny for stasjon 6, mens det ble registrert ny maks forekomst i Setninga (sta 7). 
Forekomstene ved Elgvassli ble nærmest utradert i 1996, mens den var i sterk vekst på stasjon 3 
Solbakken. Observasjonene i 1996 viser fortsatt størst forekomst av Lemanea på høsten. 

Kiselalgen Didymosphenia geminata. 

Figur 9 viser mengdemessig forekomst kiselalgen Didymosphenia geminata for perioden 1994-1996. 
Som det fremgår av figuren er det fortsatt bare på stasjon 7 Setninga at algen er registrert med synlig 
forekomst i denne perioden, selv om den er registrert bl.a. på stasjon 3 Solbakken tidligere år. Høsten 
1996 ble det registrert en relativt stor forekomst av denne algen, som viser at det har vært en gunstig 
sesong. 
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Figur 9. Prosent dekning av kisel algen Didymosphenia geminata på stasjonene 1,2,5,6,3 og 7 i 
Atnavassdraget i perioden 1994-1996. 

4. KONKLUSJON 

Begroingssamfunnet har i hele observasjonsperioden, 1986-96, vist stor stabilitet hva gjelder 
artssammensetning og artsmangfold. Samfunnet var preget av organismer som trives i næringsfattig 
rent vann, og det viste de samme markerte endringer i artssammensetning og artsmangfold nedover 
langs vassdraget i 1996 som tidligere. 

De mengdemessige forhold er mindre stabile. Registreringene i 1996-sesongen viste både stabilitet og 
nye rekorder i mengdemessig forekomst for flere begroingselementer. Stort sett lå mengdemessig 
forekomst, basert på manuelle transektanalyser, innenfor de "5-års normaler" som er etablert, men 
klare avvik ble også observert. Mengdemessige forekomst basert på undervannsfotografering viste 
også store år til år variasjoner. Både 1995-sesongen med storflommen og 1996-sesongen med en lokal 
storflom i vassdragets Øvre deler har gjort store inngrep i substratet på flere av stasjonsområdene. 
Dette gjør at de påbegynte tidsseriene for mengdemessige forhold, manuelle transektanalyser fra 1990 
og undervannsfotografering fra 1994, gir forholdsvis store år til år variasjoner så langt. 
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Bilag l. Begroing (alger unntatt kiselalger og moser) observert på stA Vidjedalsbekken, st.1 Dørålen 
og st.2 Elgvassli, den 18-19. september 1996. 
Sl 4 Vidjedalsbekken 

Organismer. latinske navn 
Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Chamaesiphon confervicola 
Homoeothrix varians 
Phormidium 1-2u (kort, fargeløs) 
Phormidium 3-4u (korte fragmenter) 
Phormidium 4-6u (skjav spiss) 
Grønnalger (Chlorophyceae) 
Cosmarium sp. 
Mougeotia a (10-12u, lange celler) 
Penium sp. 
Staurodesmus sp. 
Gullalger (Chrysophyceae) 
Hydrurus foetidus 
Moser (Bryophyta) 
Hygrohypnum (uidentifisert) 

Sl1 Dørålen 

Organismer. latinske navn 
Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Clathrix fusca 
Chamaesiphon sp. (koloni) 
Phormidium 4-6u (skjev spiss) 
Scytonematopsis starmachii 
Grønnalger (Chlorophyceae) 
Klebshormidium flaccidum 
Klebshormidium rivulare 
Staurodesmus sp. 
Gullalger (Chrysophyceae) 
Hydrurus foetidus 
Celleaggregater og cyster, Hydrurus 
Moser (Bryophyta) 
Fontinalis sp. 
Scapania sp. 

Sl 2 EIgvassIl 

Organismer. latinske navn 
Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Chamaesiphon cf. fuseus 
Cyanophanon mirabile 
Phormidium 4-6u (skjev spiss) 
Schizothrix cf. latierita (1-2u, lys grå) 
Tolypothrix distorta 
Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia teC!orum 
Cosmarium spp. 
Klebshormidium rivulare 
Microspora palustris v minor 
Oedogonium a (3-10u) 
Spirogyra sp. (25-28u,L,l K) 
Zygnema b (25-26u) 
Gullalger (Chrysophyceae) 
Hydrurus foetidus 
Celleaggregater og cyster, Hydrurus 
Rødalger (Rhodophyceae) 
Lemanea fluviatilis 
Moser (Bryophyta) 
Fontinalis squamosa 
Diverse 
Aggregater av jem/mangan bakterier 

1996 
19-sep 

5 
x 
x 

xxx 
x 

4 
x 
x 

xxx 

x 

1996 
19-sep 

3 

xx 
1 

xx 
3 
x 
1 
x 
1 

2 
X 

x 

1996 
19-sep 

5 
xxx 
xx 
xx 
xx 
x 
6 
x 
x 

xxx 
1 
x 
xx 
x 
2 

5 
1 

xx 

xx 

Tallangivelse viser organismens % dekning av elveleiet: 
5 = 100 - 50 % av elveleiet dekket 
4 = 50 - 25 % 
3 = 25 - 12 % 
2 = 12 - 5 % 
1=<5 % 

Organismer som vokser på/blant disse angitt med: 
xxx: rikelig forekomst 
xx: middles forekomst 
x: sparsom forekomst 



Bilag l, fortsetter. Begroing (alger unntatt kiselalger og moser) observert på st.5 Utløp Atnasjø og 
st.6 Oppstrøms Setninga, den 18-19. september 1996. Tegnforklaring se første side i Bilag 1. 
St.5 Utløp Atnasjø 

Organismer - latinske navn 
Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Calothrix gypsophila 
Calothrix sp. 
Clastidium setigerum 
Chamaesiphon confervicola v. elongata 
Oscillatoria sp. (7-9u, granulert) 
Pleurocapsae sp. 
Rivularia biasolettiana 
Schizothrix sp. (2u, gule skjeder) 
Stigonema mamillosum 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia tectorum 
Bulbocaete spp. 
Closterium spp. 
Cosmarium spp. 
Microspora palustris v minor 
Mougotia a (3-6u) 
Moug+otia a!b? (12-l4u, korte celler) 
Mougeotia sp. (17-20u) 
Mougotia d (25-30u) 
Oedogonium a (3-l0u) 
Oedogonium c (24-29u) 
Teilingia excavatum 
cf. Zygnema a (19-22u) 
Kiselalger (Bacillariophyceae) 
Tabelaria flocculosa 
Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 
Hygrohypnum (cf. alpestre) 
Racomitrium aciculare 
Scapania sp. 
Diverse 
Aggregater av div. alger, detritus o.l. 
Aggregater av jem/mangan bakterier 

St 6 Atna oppstrøms Setninga 

Organismer - latinske navn 
Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Calothrix gypsophila 
Clastidium setigerum 
Chamaesiphon confervicola v. elongata 
Chamaesiphon cf. fuseus 
Phorrnidium 4-6u (skjev spiss) 
Scytonematopsis starrnachii 
Stigonema mamillosum 
Tolypothrix penicillata 
Grønnalger (Chlorophyceae) 
Bulbocaete spp. 
Closterium spp. 
Cosmarium spp. 
Draphamaldia glomerata 
Mougeotia a (10-12u, lange celler) 
Mougotia d (2S-32u) 
Mougotia e (30-37u) 
Oedogonium a (3-l0u) 
Oedogonium b (24-29u) 
Staurodesmus sp. 
Teilingia excavatum 
Trentepholia cf. umbrina 
Zygnema b (2S-26u) 
Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 
Scapania undulata 
Schistidium cf. agazissii 

1996 

lB-sep 
10 
xx 
x 
xx 
x 
xx 
x 
x 
xx 
xx 
xx 
12 
xx 
2 
x 
x 
x 

xxx 
xx 
x 
x 
x 
4 
xx 
1 

2 
4 
3 

2 
xxx 

1996 

lB-sep 
8 
x 

xx 
xx 
x 
x 
x 
x 
xx 
13 
xxx 
x 
x 
2 
xx 
xx 
3 
x 

xxx 
x 
x 
1 
1 
2 
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Bilag l, fortsetter Begroing (alger unntatt kislelager og moser) observert på st.7 Setninga og st.3 
Solbakken, den 18-19. september 1996. Tegnforklaring se første side i Bilag 1. 
st. 7 Setninga 

Organismer - latinske navn 
Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Chamaesiphon confervicola v. elongata 
Chamaesiphon cf. fuseus 
Phormidium autumnale 
Phormidium 4-6u (skjev spiss) 
Schizothrix sp. (2u, gule skjeder) 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Grønnalger (Chlorophyceae) 

Cosmarium spp. 
Microspora amoena 
Oedogonium c (24·29u) 
Spirogyra a (30-32u,L,l K) 
Ulothrix zonata 
Zygnema b (25-26u) 
Rødalger (Rhodophyceae) 
Lemanea fluviatilis 
Pseudoshanthransia (B-l0u) 
Moser (Bryophyta) 
Hygrohypnum (cl. alpestre) 
Scapania sp. 

St. 3 Solbakken 

Organismer - latinske navn 
Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Clastidium setigerum 
Chamaesiphon c. v. elongata 
Chamaesiphon cf. fuseus 
Chroococcus sp. 
Cyanophanon mirabile 
Lyngbya sp. (2-3u) 
Phormidium hetropolare 
Phormidium 4-6u (skjev spiss) 
Rivularia biasolettiana 
Stigonema mamillosum 
Tolypothrix penicillata 
Grønnalger (Chlorophyceae) 
Bulbocaete spp. 
Closterium spp. 
Cosmarium spp. 
Klebshormidium rivulare 
Microspora amoena 
Mougeotia a (10-12u, lange celler) 
Mougotia e (30-37u) 
Oedogonium a (3-10u) 
Oedogonium c (24'29u) 
Oedogonium d (2B·35u) 
Spirogyra sp. (25-2Bu,L,l K) 
Staurodesmus sp. 
Teilingia excavatum 
Zygnema b (25-26u) 
Rødalger (Rhodophyceae) 
Lemanea fluviatilis 
Kiselalger (Bacillariophyceae) 
Didymosphenia geminata 
Moser (Bryophyta) 
Hygrohypnum ochraceum 
Scapania undulata 
Uident. bladmose 

1996 

lB-sep 
6 
x 
3 
2 
xx 
xx 
xx 
6 

x 
x 
x 
1 
xx 
3 
2 
2 

xxx 
2 

1996 

lB-sep 
11 
xx 
xx 
xx 
7 

xxx 
x 
x 
1 
x 
x 
1 

14 
1 
x 
xx 
x 
x 
x 

xxx 
xx 
xxx 
1 
3 
x 
x 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
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Gunnar Halvorsen - Norsk institutt for naturforskning, Avdeling for landskapsøkologi, 
Oslo 

1 INNLEDNING 

Planktonundersøkelsene i Atnsjøen har pågått siden 1985, først som en hovedfagsoppgave ved 
Universitetet i Oslo (Dervo 1988) og senere gjennom Vassdragsforsk og NINA. 

Hovedformålet med undersøkelsene er å etablere en langsiktig overvåking av planktonsarnfunnets 
artssammensetning, populasjonsdynamikk og samfunnsstruktur i Atnsjøen, en lite påvirket oligotrof 
innsjø. 

Enkelte resultater fra perioden 1985-1988 er gitt i Dervo (1988) og Dervo & Halvorsen (1989), mens 
senere resultater er presentert i ulike årsrapporter (Halvorsen 1993a, 1993b, 1996, Rosland 1993, 
Braadland & Øvstedal1994, Fagerlund & Grundt 1997). En oppsummering av resultatene for hele 
perioden 1985 - 1995 er gitt i Halvorsen & Papinska (1997). 

Nedenfor følger en kort oppsummering av resultatene for 1996. 

2 MATERIALE OG METODER 

Standardprogrammet for planktonundersøkelsene i ForskRef-vassdragene er definert i notat av 16. mai 
1994 fra NVE. Dette er sterkt redusert i forhold til tidligere undersøkelsesprogram i Atnsjøen. Vi har 
imidlertid ut fra egeninteresse valgt å videreføre det opprinnelige undersøkelsesprogrammet også i 
1996 for å opprettholde kontinuitet i en langsiktig og verdifull dataserie. Materialet vil også fullt ut 
dekke behovet for data definert gjennom standardprogrammet. 

Materialet er innsamlet fem ganger i den isfrie perioden fra begynnelsen av juni til slutten av 
september. Det er innsamlet materiale fra tre stasjoner på tvers av Atnsjøen utenfor Sømesset, St. Bl, 
Cl og Dl (figur 1). 

Vannprøver for kjemiske analyser er tatt med en 2-liters Ruttner-henter fra dypene 1,6, 10, 15,20,25 
og 50 m på St. Bl. Disse er kun analysert med hensyn på pH og ledningsevne (mS/m, 25°C). 
Temperaturen er dessuten målt på de samme dyp. øvrige fysisk-kjemiske faktorer inngår i andre 
undersøkelser i ForskRef-prosjektet (jrnf Blakar 1994). Tidligere undersøkelser har vist at 02-
konsentrasjonen er høy helt ned til bunnen, med en 02-metning på over 80 % gjennom hele 
vannmassen ved slutten av stagnasjonsperiodene (Dervo & Halvorsen 1989). Oksygenet er derfor ikke 
en begrensende faktor, og er ikke undersøkt i denne sammenheng. 

Siktedypet og innsjøfargen er målt på alle tre stasjoner med en rund, hvit secehiskive med diameter 25 
cm. 

Fytoplanktonprøvene er tatt med vannhenter fra dypene 1,4,6, 10, 15,25 og 50 m på St. Bl. I tillegg 
er det tatt en blandprøve (1 liter) med plastslange fra O - 10 m på alle tre stasjonene. Prøvene er fiksert 
med lugol. Fytoplanktonprøvene innsamlet etter 1989 er lagret i kjølerom og er foreløpig ikke 
bearbeidet. De er imidlertid tilgjengelig for eventuell senere bearbeiding. 
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Det kvantitative dyreplanktonmaterialet er innsamlet med en 14 liters Schindler-henter laget i klart 
plexiglass. Det foreligger 5 Schindler-prøver fra henholdsvis O, 1,2,4,6,8, 10, 15,20,30 og 50 m dyp 
på St. Bl og to prøver på de samme dypene på St. Cl og Dl, ned til henholdsvis 50 og 30 m. PrØvene 
er filtrert gjennom 45 11m nylonduk. I tillegg er det tatt to kvalitative prøver på hver stasjon fra O - 20 m 
med 45 11m planktonhåv. Håven har en diameter på 27 cm og en lengde på 1 m. Prøvene er fiksert med 
lugol. Totalt foreligger det 103 dyreplanktonprøver fra hver innsamlingsrunde. 

Planktonprøvene bearbeides med hensyn til hjuldyr (Rotatoria), vannlopper (Cladocera) og hoppekreps 
(Copepoda). Vannloppene deles inn i unge individer (juv.), voksne hunner med og uten egg og hanner. 
Hoppekrepsartene er inndelt i nauplier, copepoditter (Cop. I-V) og voksne hanner og hunner med og 
uten egg sekker. Antall egg pr eggbærende hunn er talt opp. 

Figur 1 

o 1000m 
I-I----~I 

Morphometric data: 
Surface area (km2 ) 

Volume (m3 ) 

Mean depth (m) 
Max. depth (m) 
Catchment (km 2 ) 

Theoretical retenlion time (yr) 

4.8 
169.106 

35.4 
80.2 
457 
0.5 

Dybdekart over Atnsjøen med plassering av nåværende og tidligere stasjoner. St. Bl, Cl og Dl er 
dagens stasjoner. 

30MRÅDEBESKRIVELSE 

Atnsjøen og dens nedbørfelt er tidligere beskrevet mer detaljert i Dervo & Halvorsen (1989), Halvorsen 
(1993a) og Halvorsen & Papinska (under trykking). 

Atnavassdraget er et sidevassdrag til Glomma, og drenerer de østlige deler av Rondane. Det har et 
nedbørfelt på 1 323 km2 hvorav en stor del er høyfjellsområder. Det er fattig på større innsjøer, med 
Atnsjøen som den største. Atnsjøen er en dyp, langstrakt, oligotrof og dimiktisk fjordsjø med kort 
teoretisk oppholdstid, ca 6 måneder. Den har et areal på 4,8 km2, er ca. 80 m dyp og har et middeldyp 
på ca 35 m (figur 1). 



Berggrunnen i nedbørfeltet er relativt ensartet og består hovedsakelig av feltspattførende kvartsitter 
(sparagmitter) som forvitrer langsomt og gir næringsfattig jordsmonn. Området har stedvis store 
løsmasseavsetninger. Berggrunnen og løsmassene har langsom kjemisk forvitring og vassdraget er 
preget av ionefattig vann (Blakar 1994). Vassdraget er dårlig bufret og er således følsomt for 
antropogen forurensning. Det er relativt lite påvirket av menneskelig aktiviteter, og egner seg derfor 
godt i en overvåkingssammenheng. 

Atnsjøen ligger i et område med kontinentalt klima med en midlere årsnedbør på 562 mm og en 
årsmiddeltemperatur på 0,8 De (figur 2). Atnsjøen er normalt isdekt fra slutten av november til midten 
av mai (median: 24. november og 15. mai) (NVE vI Arve Tvede) . 11996 kom isløsningen meget sent 
og hele innsjøen var dekket av is 3. juni. Siste rest av is forsvant 12. juni. Vinteren 1995/1996 var 
omtrent som normal, men spesielt mai var kjølig. Resten av sommeren var med unntak av august 
omtrent som normal eller noe kjøligere. August var derimot vesentlig varmere. 
Gjennomsnitttemperaturen for vekstsesongen, perioden mai - oktober, var bare ubetydelig lavere enn 
normalt. Vekstsesongen ble derfor antagelig noe kortere i 1996 enn normalt. 
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Figur 2 

Månedsmiddeltemperaturen og månedsnedbøren (søyler) på Sømesset i 1996 sammenlignet med middel
temperaturen og -nedbøren/or perioden 1961-1990 (linjer) (Kilde: Klimaavdelingen, Norsk meteorologisk 
institutt). 
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Vinternedbøren 1995/1996 var lav mens den i sommerhalvåret var nær normal. Det ble observert en 
kortvarig, men stor vårflom i slutten av juni (Arve Tvede pers. medd.). 

Planteplanktonet er dominert av små arter, < 20 ~m. Artssammensetningen er typisk for oligotrofe 
lokaliteter (Dervo 1988, Fagernæs 1989). Den totale fytoplanktonbiomasse er lav, lavere enn 0,4 
mm31l. 

Fisk er en faktor som virker sterkt strukturerende på plankton samfunnet. I Atnsjøen er det 4 arter fisk, 
henholdsvis røye, ørret, ørekyt og steinulke (Hesthagen et al. 1989). De to sistnevnte lever sammen i 
strandsonen (O - 10 m), sammen med små individer av røye og ørret « 230 mm) og vil således i 
begrenset grad påvirke planktonsamfunnet. Større individer av røye og ørret lever sammen ute i de fri 
vannmasser, med størst tetthet i de øverste 2-3 m. Her lever de i stor grad av ulike planktoniske 
krepsdyrarter. Røya går ned til 12 m's dyp (Hegge 1988). Tettheten av røye er 3 - 4 ganger større enn av 
ørret. 

4 RESULTATER OG DISKUSJON 

4.1 Temperatur 

Vanntemperaturen har variert mye i undersøkelsesperioden. Figur 3 viser variasjonen for perioden 1989 
til 1996 på henholdsvis 1, 15 og 50 m dyp. Det er til dels en betydelig forskjell mellom de enkelte år. 
Forskjellene fra år til år er størst om våren og sommeren, inntil 10°C på 1 m dyp. Forskjellene om 
høsten er mindre. Det samme er tilfelle på 15 m dyp, med forskjeller på inntil 4-5 °e om våren. På 50 m 
dyp er forskjellene fra år til år mindre, inntil 2°C, og det synes å være liten forskjell mellom vår, 
sommer og høst. 

Sen isløsning kombinert med relativt kjølig vær ga sen oppvarming i 1996. Temperaturen på 15 holdt 
seg relativt lav gjennom hele sommerhalvåret. På l og 50 m lå den nær det normale, men på l m var 
den relativt høy i begynnelsen av september og på 50 m var den relativt høy i midten av oktober. I 
gjennomsnitt for hele vannsøylen har 1996 noe lavere temperaturer enn gjennomsnittet for 
undersøkelsesperioden. 

4.2 Siktedyp og vannfarge 

Siktedypet varierer gjennom året, med tendens til økende siktedyp utover høsten og med lavest siktedyp 
om våren og forsommeren (figur 4). Siktedypet er normalt større enn 9 - 10 m, men har i perioden 
variert mellom 4,3 m og 14,5 m. Variasjonene fra år til år er store, med særlig lite siktedyp i 1985, 
1986, 1990, 1995 og 1996. Det var spesielt lavt i juni 1995 umiddelbart etter storflommen dette året da 
det bare var 4,3 m. 

I 1996 avtok siktedypet fra 7,3 m i juni til 5 m i juli for så å øke igjen til 11 m i begynnelsen av 
september. Reduksjonen fra juni til juli skyldes en kort, men intens vårflom. Det synes kun å være en 
svak sammenheng mellom siktedyp og planktontetthet mens korrelasjonen til vannføring (og nedbør) er 
større. Det er kun små forskjeller mellom stasjonene. 

Vannfargen varierer mellom grønn, gullig grønn og grønnlig gul og gjenspeiler dels innsjøens 
oligotrofe karakter, men også at den tidvis er svakt humuspåvirket. Det er ingen forskjell mellom de 
enkelte år. Også under de lave siktedypene i henholdsvis juni 1995 og juli 1996 var fargen gullig grønn. 
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4.3 Vannkjemi 

Vi har i de siste år kun innsamlet data for pH og ledningsevne (mS/m) (figur 5) . Det er liten eller ingen 
forskjell mellom de enkelte dyp og det er også små forskjeller mellom de enkelte datoer, og i figuren er 
gjennomsnittet for de fem innsamlingstidspunkt angitt for perioden 1990 - 1996. 

Gjennomsnittlig pH varierer i disse årene mellom 5,76 og 6,10 med høyest pH i 1993 og lavest i 1992. 
Det er ikke mulig å korrelere denne variasjonen direkte med nedbør og vannføring. 

Ledningsevnen ligger vanligvis i underkant av 1 mS/m, med høyest ledningsevne i 1994 og lavest i 
1995. Den lave ledningsevnen i 1995 har sannsynligvis en viss sammenheng med storflommen dette 
året. 
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Figur 3 
Temperaturutviklingen i sommerhalvåret på henholdsvis 1, 15 og 50 m dyp på St. B l i Atnsjøen i 
perioden 1989-1996. 
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Siktedyp 1985-1996 
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Figur 4 
Siktedypet på St. Bli Atnsjøen i perioden 1985-1996_ 
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Figur 5 
Variasjon i pH og ledningsevne (ms/m) i Atnasjøen i perioden 1990-1996 angitt som årlig middel. 
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4.4 Zooplankton 

Antall arter, artssammensetning og artsdominans varierer relativt lite fra år til år. Antall arter har 
imidlertid gradvis økt gjennom de siste årene og i 1996 er det påvist en ny art, Notholca sp., som 
forekom i lite antall i juni og juli. Antall påviste arter er derved kommet opp i 38, 18 arter hjuldyr 
(Rotatoria), 9 arter hoppekreps (Copepoda) og 11 arter vannlopper (Cladocera) (Tabell 1). Av disse er 
12 karakterisert som litoraie (og bunnlevende) former mens de øvrige er typisk planktoniske. I 1996 ble 
kun 21 arter påvist, det samme som i 1995. Blant disse er det kun 7 arter hjuldyr, to arter hoppekreps og 
tre arter vannlopper som er vanlige, mens de øvrige opptrer fåtallig og spredt. 

Planktonsamfunnet er antallsmessig i perioder sterkt dominert av hjuldyr (figur 6 - 7). Størst dominans 
har de ofte i juli, august og september. Hoppekrepsene spiller derimot en større rolle vår og høst. 
Tettheten av hoppekreps er igjen gjennomgående større enn tettheten av vannlopper. 

Tettheten har i 1996 et karakteristisk forløp med meget lav tetthet om våren økende til et maksimum i 
midten av august for så å avta igjen utover høsten (figur 6). Utviklingsforløpet har flere fellestrekk med 
utviklingen i henholdsvis 1985, 1990, 1991, 1994 og 1995 (Halvorsen & Papinska 1997). 11992 og 
1993 oppnås maksimum tetthet allerede i begynnelsen av juli. De fleste artene synes å overleve 
vinteren som hvileegg. Tettheten er om vinteren meget lav og domineres antagelig av copepoditter av 
C. scutifer. 

TabeU 1: 

R~gistr~rt~ arter av hju/dyr (Rotatoria). hoppekreps (Copepoda) og vann/oppa 
(C/at/oara) i Atnsiøen i perioden 1985 - /996. x: < / %. xx: /-5 %. xxx: > 5 % 

Arter Påvist 1996 Miljø 
Rotatoria I Keratella eoeh/earis (Gosse) x xx P 

2 K. hi~ma/is Carlin x xxx P 
3 K. ,erru/ata (Ehrb.) x P 
4 K~llicottia /ongispina (Kellicott) x xxx P 
5 ueane sp. x x L 
6 Trichocerea /ongiseta (Schrank) x P 
7 Aseomorpha sp. x P 
8 Polyarthra do/iehopthera Idelson x P 
9 P. remo.ta Skorikov x x P 

\O P. vulgaris Catlin x xxx P 
1\ Asp/anchna priodonta Gosse x x P 
12 Filinia longiseta (Ehr.) x P 
\3 Conoehilus unieomis (Rousselet) x xxx P 
14 Synchaeta peetinata Ehr. x xx P 
15 S. oblonga Ehr. x x P 
16 upadella sp. x PL 
17 Colloth~ea mutabilis (Hudson) x xx P 
18 Notholea sp. x P 

Copepoda 19 Acanthodiaptomus denricornis (Wie x P 
20 Aretodiaptomus /aticeps (Sats) x xxx P 
21 H~teroeop~ appendieulata Sars x x PL 
22 H~tuocope salims (Lillj.) x PL 
23 MaerocycIops albidus Jur. x L 
24 CycIops seutifa Sats x xxx P 
25 Megacyclops gigas (Claus) x L 
26 M. viridis (lur) x L 
27 Acanthocvclops verna/is Fiseher x L 

Cladoeera 28 Sida erystallina (O.F.M.) x L 
29 Holopedium gibberum Zaddach x xx P 
30 Daphnia longispina (O.F.M.) x xx P 
31 Bosmina longispina Leydig x xxx PL 
32 Alonopsis elnngalQ Sars x L 
33 A/ona affinis (Leydlg) x L 
34 Alon~lIa nana (Baird) x L 
35 Chydorus sphaericus (O.FM.) x x L 
36 Rhyncotalonafalcata (Sats) x L 
37 Polyphemus pediculus L x x L 
38 Bythotrephes lonl(imanus Leydlg X X P 
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Med enkelte unntak er det relativt liten forskjell i maksimum- og minimumstetthetene fra år til år, men 
tidspunktet for størst tetthet varierer (figur 7). Maksimum tetthet synes vanligvis å ligge omkring 150-
175 ind.ll. Den var spesielt lav i 1985 og 1988 med maksimum tetthet under 50 ind.1l (Halvorsen & 
Papinska 1997). Tettheten var også lav i 1986. I 1995 var den derimot meget høy, nær 3 ganger større 
enn feks i 1994. Den var i dette året spesielt lav i juni og juli sannsynligvis på grunn av utspyling under 
flommen. Den kraftige økningen utover i august og september i 1995 har trolig sammenheng med stor 
tilførsel av næringssalter og alloktont partikulært materiale under flommen og derav stor 
primærproduksjon. Økningen var særlig kraftig blant hjuldyrene og vannloppene mens det ikke ble 
observert noen økning hos hoppekrepsene. Både hos hjuldyrene og vannloppene var økningen markert 
hos alle de dominerende artene. C. scutifer var lite påvirket av flommen i 1995 mens A. laticeps var den 
eneste avartene som synes å ha vært negativt påvirket. I 1996 var tettheten igjen tilbake til normal 
størrelse. Den kortvarige flommen i 1996 synes ikke å ha hatt samme effekt som flommen i 1995 .. 

Det er normalt ingen store forskjeller i plankton samfunnet mellom de tre stasjonene, men tettheten er 
ofte noe større på St. B l enn på de andre (figur 6). Dette er et gjennomgående trekk gjennom de fleste 
år undersøkelsen har pågått, og skyldes trolig at særlig St. Dl utarmes aven sørgående strøm av 
elvevann mens St. Bl berøres aven nordgående motstrøm. 11996 var det ingen forskjell mellom 
stasjonene. Det er heller ikke store forskjeller i dominansforholdene stasjonene imellom. I 1996 var det 
antydning til en noe større andel vannlopper på St. Dl enn på de to andre stasjonene, men forskjellene 
ligger antagelig innenfor naturlig variasjon i materialet. 

Tetthetsutviklingen varierer mye fra år til år og særlig viser forekomsten av Kellicottia longispina store 
variasjoner om våren. Polyarthra vulgaris dominerer under samtlige maksima enten disse er tidlige eller 
sene 

Forskjellene i utviklingsforløpet fra år til år hos de enkelte arter er eksemplifisert i figur 8 hvor 
utviklingen hos D. longispina er vist for perioden 1989 - 1996. I tre av årene, 1991, 1992 og 1993, har 
den to tetthetsmaksima, ett i overgangen juni / juli og ett i august / september. En antydning til to 
maksima har den også i 1994, men her er eventuelt det første maksimum i juni / juli lite. I 1990 er det 
derimot kun ett maksimum i august, mens det i 1989, 1995 og 1996 er kun ett maksimum i september / 
oktober. Hva som ligger bak disse forskjellene er det foreløpig vanskelig å ha noen formening om, og 
vil kreve en mer inngående analyse av samfunnsutviklingen i disse årene. Det kan feks synes som om 
temperaturen har liten betydning (jmf figur 2) og mens feks perioden mai - oktober 1989 var 0,7 °C 
kaldere enn normalt var den samme perioden i 19950,7 °C varmere enn normalt. I tillegg vil 
interspesifikk konkurranse spille en rolle. Hvorvidt predasjon fra fisk kan ha betydning i denne 
sammenheng må også avklares. 

Det er ikke bare utviklingsforløpet som er forskjellig hos D. longispina mellom de enkelte årene, men 
også tettheten. Det er særlig 1989 og 1993 som skiller som ut ved meget lave tettheter « 1 ind.ll) mens 
1992 og 1995 skiller seg ut ved store tettheter (figur 7). Selv i 1995 er imidlertid maksimal tetthet i 
gjennomsnitt ikke større enn ca 6 ind.ll. 1992 er karakterisert ved meget tidlig vår og en rask 
oppvarming av epilimnion mens forholdene var motsatt i 1995 med sen vår og sen oppvarming. 

Det synes å være liten sammenheng mellom antall individer og antall hunner med egg hos D. 
longispina. 
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Figur 6 
Tettheten (nil) og andelen (%) av hjuldyr (Rot.), hoppekreps (Cop,) og vannlopper (Clad.) i 
dyreplanktonsamfunnet i Atnasjøen på St. Bl, C l og D l i 1996. 
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FISKEBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I ATNSJØEN, ÅRSRAPPORT 1996 

Randi Saksgård og Trygve Hesthagen 
Norsk institutt for naturforskning og kulturminneforskning 

SAMMENDRAG 

Det har vært foretatt fiskebiologiske undersøkelser i Atnsjøen i august hvert år siden 1985. 

Undersøkelsen viser til dels store årlige forskjeller i fangstutbyttet hos røye og aure i både epibentisk 

og pelagisk sone. De tre siste årene har det vært en klar Økning i fangstutbyttet av røye både på 

bunngarn og flytegarn. Tettheten av aure synes derimot å ha avtatt etter siste halvdel av 1980-årene. 

Segregering av røye og aure i Atnsjøen i ulike dyp tyder på at den interspesifikke konkurransen er 

stor. Auren lever i strandnære områder, mens den yngste røya lever i de dypere bunnområdene. De 

fleste av de eldre og største røyene oppholder seg i de frie vannmassene. Noen av de eldste aurene ble 

også fanget her, men i 1996 ble det tatt svært få aure i pelagisk sone. Tilveksten hos aure og røye i 

Atnsjøen viser til dels store årlige vekstforskjeller, noe som i stor grad er bestemt av temperatur og 

næringstilgang. Næringsanalysene fra august viser at røya nesten utelukkende hadde spist 

dyreplankton, mens aure hadde spist mest overflateinsekter. 

INNLEDNING 

Hensikten med undersøkelsen er å følge fiskesamfunnene i Atnsjøen over tid for å dokumentere 

naturlige svingninger og om mulig årsaken til disse, og eventuelle endringer som skyldes 

forurensning. Det har vært prøvefisket i Atnsjøen hvert år siden 1985. Fiskebestanden i Atnsjøen 

består av røye, aure, steinulke og en sparsom forekomst av ørekyt. Huitfeldt-Kaas (1918) antar at røya 

har spredt seg naturlig til Atnsjøen. Dette gjelder nok også med all sikkerhet aure og steinulke. 0rekyt 

ble introdusert tidlig på 1960-tallet. 

Fra 1994 er også Fjellgardsvatnet i Vikedalsvassdraget (Rogaland) inngått i Forskref. Resultatene fra 

denne undersøkelsen er gitt i en egen rapport. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Atnsjøen (701 m o.h.) i Atnavassdraget ligger i Sør-Fron (Oppland) og Stor-Elvdal (Hedmark) 

kommuner (figur 1). Innsjøen har et overflateareal på 4.8 km2, og den er brådyp med største dyp på 80 

m og et gjennomsnittlig dyp på 35 m. Bunnsubstratet består av stein og grus ned til 3-5 m, mens i 

dypere områder består bunnen av gytja. Atnavassdraget er uberørt med hensyn til vassdragsutbygging 

og andre store tekniske inngrep. Vannet er ionefattig og den kjemiske forvitringen er langsom, noe 

som gir dårlig bufferevne mot sur nedbør (Blakar 1989). 

" 

Morfometriske data: 
Maks. dyp (m) 
Gjennomsnittlig dyp (m) 
Overflateareal (km2) 

Volum·(;t,3) 
Teoretisk oppholdstid (år) 

o 
I 

1000 m 
I 

N 

80,2 
35,4 

4,8 

169'106 

0,5 

Figur l. Atnsjøen med morfometeriske data og med plassering av bunngarstasjoner (ST.l-ST.ll) og 

flytegarnstasjonene (P.I-P.3). 
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METODER 

Ved prøvefiske i Atnsjøen i perioden 1994-1996 ble det benyttet såkalte Nordisk oversiktsgam. Ett 

gam er 30 m langt og 1,5 m dypt (45 m2), og består av 12 ulike maskevidder fra 5,0-55,0 mm. Hver 

maskevidde er da representert med 2,5 m (3,75 m2). Oversiktsgama ble satt på 10 stasjoner i 7 ulike 

dyp: 0-3, 3-6, 6-12, 12-20,20-35,35-50 og 50-75 m, totalt 56 garn. I tillegg ble det også satt en 

flytegamserie med 8 ulike maskevidder: 10, 12,5, 16,5,22,25,29,37 og 45 mm i to dyp: 0-6m og 6-

12 m på tre stasjoner (figur 1). En slik serie er satt sammen av to lenker a fire garn som er 6,75 m 

lange og 6 m dype (40,5 m2), dvs. at en serie er 54 m lang (324 m2). I årene før 1994 ble det benyttet 

bunngarn og flytegarn med 8 forskjellige maskevidder fra 16-45 mm på stasjon 11 (figur 1). 

Fangstutbyttet er beregnet som antall fisk fanget pr. 100 m2 garnareal pr. 12 timer. For å kunne 

sammenligne fangstene fra de ulike årene er det ved beregning av fangstene på oversiktsgarna i 1994 

-1996 bare brukt fangstene på garn med maskevidder mellom 16 og 45 mm. Dessuten er bare dypene 

0-12 og 12-35 m lagt til grunn for fangsttallene på bunngarn i disse tre årene. I de tilfellene 

fangsttallene fra prøvefiske i 1994 -1996 er skilt fra de tidligere årene er alle maskevidder og dyp med 

i beregningene. 

Alder for røye er bestemt ved hjelp av otolitter, mens det for aure er brukt både skjell og otolitter. 

Tilbakeberegnet lengdevekst for begge artene er basert på Dahl-Lea's metode som forutsetter en 

direkte proposjonalitet mellom fiskelengde og skjellJotolittradius (Francis 1990). Formelen for 

tilbakeberegning ved denne metoden er: FLi=SO/SO, x FLf ' der FLi er fiskens lengde ved alder i, SOIi 

er skjell- eller otolittlengde ved sone i, SO, er skjell- eller otolittradius og FLfer fiskens lengden ved 

fangst. 

Som et mål på årlig vekstøkning hos aure og røye har vi benyttet tilbakeberegnet lengdevekst i tredje 

leveår, og bare for fisk som var 3+ ved fangst. Det betyr eksempelvis at en fisk på 3+ som ble fanget i 

august 1996 hadde sin tredje vekstsesong 1995. Plusstegnet er tilveksten fra siste vår og fram til den 

ble fanget i august 1996. 

Kondisjonen til ett individ blir beskrevet ved en kondisjonsfaktor (KF) som er beregnet slik: KF= 100 

x vekt (g)/lengde (emi. Fordi kondisjonsfaktoren varierer med fiskens lengde og for at dataene skal 

være mest mulig sammenlignbare, er KF bare beregnet for individ med kroppslengde på 20 cm. 

Fiskens næringsvalg ble uttrykt som vektprosent av ulike næringsdyr (art eller grupper). Antall 

individer av hver art/gruppe i hver mageprøve ble telt og maksimum 100 dyr av hver art/gruppe ble 
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lengdemålt (kroppslengde eller hodebredde). Det er utarbeidet likninger for omrekning fra 

lengdelbredde til vekt for de ulike dyregruppene (Botrell et al. 1976, Langeland 1982, Hindar et al. 

1988). 

RESULTATER OG DISKUSJON 

Tabell l. Fangstutbyttet av røye og aure pr. 100 m2 garnareal på Nordisk oversiktsgam i ulike dyp i 

epibentisk og pelagisk sone i Atnsjøen i 1994-1996. 

Epibent. Røye Aure Pelag. Røye Aure 

Dyp 94 95 96 94 95 96 Dyp 94 95 96 94 95 

0-2,9 0,9 0,4 16,7 7,3 11,6 0-3 1,4 2,7 1,2 5,1 

3-5,9 0,2 2,9 4,9 14,7 4,9 2,9 4-6 1,2 9,0 14,0 1,4 1,4 

6-11,9 3,6 18,9 22,4 1,8 1,1 0,9 7-9 5,8 8,6 4,7 0,6 

12-19,9 20,0 20,6 28,9 0,8 0,3 0,3 10-12 6,4 4,7 8,2 0,6 

20-34,9 8,3 3,6 16,9 N 65 116 144 19 32 

35-49,9 3,0 1,5 4,1 

50-75 1,1 3,8 

N 129 193 301 157 61 70 

I august 1996 ble det totalt fanget 301 røyer og 70 aure på bunngarn, og 144 røyer og 10 aure på 

flytegarn. Undersøkelsen viser til dels store årlige variasjoner i fangstutbyttet hos røye og aure i både 

epibentisk og pelagisk sone (figur 2 og 3, tabell 1). Fra 1993 har det vært en klar økning i fangstene 

av røye i pelagisk sone (figur 2). Flytegarnfiske ble forbudt fra og med 1993 slik at beskatningen av 

den store røya i pelagialen kan ha avtatt. Dette kan være en av hovedårsakene til det økte 

fangstutbyttet av røye i dette habitatet. En annen årsak til dette kan også være at aktiviteten hos fisken 

i de ulike periodene for prøvefiske varierer p.g.a ulike temperaturer i de forskjellige årene. 

Det har også vært en klar økning i fangstutbyttet av røye i epibentisk sone i samme periode. Tettheten 

av aure har imidlertid vært mye mindre de to siste årene sammenlignet med siste halvdel av 1980-

årene (figur 3). Noe av forskjellen i fangstutbyttet av aure og røye i Atnsjøen i periodene 1985-1993 

og 1994-1996 kan derfor skyldes bruken av ulike garntyper. 
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1,6 

0,4 

10 
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Fangstutbyttet i epibentisk sone viser at det lever få aure dypere enn 6 m, mens tettheten av røye var 

størst mellom 6-35 m dyp (tabell 1). I pelagisk sone var det også en forskjell i dybdefordelingen 

mellom de to artene (tabell 1, figur 2 og 3). Fangstene av røye var størst fra 3-6 m dyp, mens det ble 

fanget mest aure nærmere overflaten (tabell 1). Det ble imidlertid tatt lite aure på flytegam i 1996. 

Undersøkelsen viser at i 1993 og 1996, hvor det ble fanget lite aure i pelagisk sone, ble det samtidig 

fanget mer røye fra 0-6 m dyp enn fra 6-12 m dyp (figur 2 og 3). Dette tyder på at konkurransen 

mellom de to artene er stor og at auren er mest aggressiv. Andre undersøkelser viser også at røya 

taper i konkurransen med aure og blir fortrengt til dypere områder av sjøen (Nilsson 1963, Filipsson 

& Svardson 1976, Langeland et al. 1991). 
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Figur 3. Fangst av aure pr. 100 m2 gamareal i epibentisk og pelagisk sone i Atnsjøen, august 1985-

1996. Epibentisk:.- 0-10 m, - 10-30 m, pelagisk:'" 0-6 m, - 6-12 m. 

Det var en dominans av yngre fisk i epibentisk sone og av eldre individ i pelagisk sone hos både røye 

og aure (figur 4 og 5). Det synes å være en god og jevn rekruttering hos begge artene. Hos røye har 3-

åringene dominert i bunngarnfangstene de fleste årene, også i 1996 (figur 4). Fra 1985 til og med 

1993 var det størst andel av 4- og 5-åringer blant pelagisk røye. I de tre siste 

årene var det imidlertid også flere eldre individ i disse fangstene. Dette kan som tidligere nevnt 

skyldes at det er benyttet ulike gamtyper i de to periodene, men også at flytegarnfiske ble forbudt i 

1993. Hos auren var det flest 3- og 4-åringer i epibentisk sone de fleste årene, men i 1996 var det en 

dominans av 5-åringer (figur 5). I motsetning til røya er det bare fanget aure eldre enn 8 år i 1990 og 

1992. Hos auren i pelagisk sone var det en overvekt av 4- og 5-åringer. De totale fangstene av aure i 

pelagisk sone har imidlertid vært lav. 



120 t 
90 

~ 60 t 
'" 30 t 

O 1 

1:~ l 

1985 

1986 

~ 60 + 
'" 3 ~ +t-t"1 ----tl-L.[l'-+'I r::IL..IiL. I""J=-tl ",.1"4--1 .J--+I~+----+---+I_+I --11 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1987 

~ 60 
_ 1:~ I 
'" 3~ +---+--+I~DL~,JI~,-Jl~,JI~,~D~'~-4I-r-~~--1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1988 

~ 60 
-1:~ 1 
'" 3~ +-_+_--II..L[l-+1 J..JII"'-jJ1 ..... __ \--1 ---"-11--4-1 -'_-+-1 --1--+--+--+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1989 

234 5 678 

1990 

~ ':~ f 
'" 3~ W~_.JIOL· +-1 --DLjI_+--+--+_r---I 

234 567 8 

Alder 
9 10 11 12 

120 T 
90 T 

73 

1991 

1 1 I 

9 10 11 12 

1992 

~ 60 + 
'" 3 ~ +1 -t'-I O-,--+,LrL"'"-t-'l JlL...IIiLICJ:..I1"'"-t-1 ___ !-I ---"-11---+1 ---11_+--+-1 --Il 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1993 

90 120 t 
S 60 c 

'" 30 

O +1 --+1 ..... [1""'+'-1 na""'"-t--I .J"""4I .... ---iLlr---"'"+-1 ~--+' ----c1--+--+---1----1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1994 120 T 
90 1 

~ ::t +-+-'1 D...L.JIf.L~"'·''+I,-"rm'''+'I..II'''''''-. 1--, ....IiI..IIiLji~ ...... -+I--""-\-'I-~t--1 _-+----I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1996 1:~ I 
~ 60 + n 
'" 3~ +t-+-'I O-'--I..Lli.-""+I.L..1111iLU1 rØr:::L;L·· ,-"..m"","-+I~"""""· '+1 _+-1 ~_"'-'-__ --'-----I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Alder 

Figur 4. Aldersfordeling hos røye i epibentisk ( ) og pelagisk (.) sone i Atnsjøen i august 1985-

1996. 
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Figur 5. Aldersfordeling hos aure i epibentisk ( ) og pelagisk (.) sone i Atnsjøen i august 1985-

1996. 
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Tilveksten i 3. leveår viser til dels store årlige vekstforskjeller hos både aure og røye (figur 6). Hos 

røye var det en klar reduksjon i veksten fra 1988 til 1993, men den økte igjen i vekstsesongene 1994 

og 1995. Auren hadde også en svært dårlig vekstsesong i 1993, mens tilveksten økte tilsvarende som 

for røya i 1994 og 1995. Tilveksten hos aure i de to siste vekstsesongene var imidlertid mindre enn i 

flere av de tidligere sesongene. Veksten hos fisk er i stor grad bestemt av temperatur og næringsrate 

samt fiskens størrelse (Elliott 1976, Forseth & Jonsson 1994). Vi fant en klar sammenheng mellom 

tilveksten hos aure og antall dager over 10°C i Atnsjøen, men ikke for røye (Saksgård & Hesthagen 

1997). EIliott & Barody (1995) påpeker at den største forskjellen mellom de to artene er at røya har en 

dårligere vekst og kjønnsmodnes også senere enn auren. Lavere årlig tilvekst hos røye kan skyldes at 

den blir fortrengt av auren og må leve på dypere områder hvor temperaturen er lavere enn i aurens 

leveområde. 
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Figur 6. Årlig tilvekst hos røye og aure i Atnsjøen for årene 1984-1995 vist som tilbakeberegnet 

lengdevekst (mm) i 3. leveår hos treårig fisk. 
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Kondisjonsfaktoren (K-faktor) er beregnet for individer med en kroppslengde på 20 cm. Røya har en 

lavere K-faktor enn auren, og den var størst i 1992 for begge artene (figur 7). K-faktor var synkrone 

for de to artene bortsett fra de to siste årene. 
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Figur 7. Kondisjonsfaktor (K-faktor) for røye og aure fanget i Atnsjøen, august 1985-1996. 

Næringsanalysene viser at røya nesten utelukkende har spist dyreplankton i begge habitatene (figur 

8). I epibentisk sone var det en vekslende dominans av Daphnia og Bosmina fram til og med 1994. 

De to siste årene har røya spist mest Holopedium i epibentisk sone. I pelagisk sone har Bosmina vært 

mindre viktig føde, mens innsalget av Bythotrephes og i enkelte år også Polyphemus vært større. 

Holopedium var imidlertid et dominerende næringsdyr også for røya i pelagisk sone i både 1995 og 

1996. 

Auren har i hovedsak spist overflateinsekter i begge habitatene, og av dyreplankton var Bythotrephes 

viktigst for aure (figur 9). Fisk utgjorde svært lite av aurens diett og var nesten utelukkende registrert 

i epibentisk sone. 
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Figur 8. Mageinnhold i vektprosent (mg tørrvekt) hos røye fanget på bunngarn og flytegarn i 

Atnsjøen, august 1985-1996. 

100 % 

80 % 

60% 

40 % 

20% 

0% 

100 % 

80 % 

60 % 

40% 

20 % 

0% 

i 

Lr> 
CD 
Ol 

CD 
CD 
Ol 

... 
CD 
Ol 

CD 
CD 
Ol 

Ol 
CX) 
Ol 

Aure Bunngarn 

Ar 

Au re flytegarn 

o 
Ol 
Ol -

Ar 

'" Ol 
Ol 

Lr> 
Ol 
Ol 

SAnnet 

.Fisk 

• Polyphemus 

.Div. zoopl. 

Il Bythotrephes 

C Div Insekt I. 

IIIIIChironom. 

COverll. ins 

: IIAnnet 

.Fisk 

• Polyphem us 

.Div. zoopl. 

IIBythotrephes 

CD iv Insekt I. 

IIChironom. 

COverlI. ins 

~ 
I 
I 
I 

~------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Figur 9. Mageinnholdet i vektprosent (mg tørrvekt) hos aure fanget på bunngarn og flytegarn i 

Atnsjøen, august 1985-1996. 
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HYDROLOGI I VIKEDALSELV 11996 

Arve M. Tvede, Hydrologisk avdeling, NVE 

1. INNLEDNING 
I Vikedalselv ble vannføringsstasjonen 2479 Holmen (nytt st.nr. 038.1.0.1000.1) opprettet av NVE i 
1982. En vanntemperaturstasjon på samme sted ble satt igang i oktober 1985. I mai 1994 ble det også 
opprettet en vanntemperatur-stasjon i innløpselva til Fjellgardsvatn og det ble ansatt en lokal 
observatør som kartlegger isforholdene på Fjellgards-vatn. Temperaturprofiler i Fjellgardsvatn ble målt 
første gang sommeren 1995. Høsten 1994 ble det satt opp faste staker for å måle snødyp langs en ca 
2.5 km lang trase fra ovenfor Førlands-stølen (450 m oh) til inn under Hauganuten (640 m oh). 
Stasjonsplasseringen er vist i figur 1. 

Værmessig var vinteren 1995-96 uvanlig tørr og kald på sørvestlandet og det var nesten ingen 
mildværsperioder med regn. Også utover våren og sommeren var det relativt tørt, slik at ved utgangen 
av august var det akkumulert et rekordstort nedbørsunderskudd. Dette rettet seg noe i løpet av oktober 
og november som fikk høstregn godt over det normale. Årssummen på stasjonene Nedre Vats og 
Sauda viste likevel bare ca 75% av normal nedbør og årsmiddeltemperaturen var ca 0.5 De under 
normalen. 

\ 

IV, 

Figur 1. Kart som viser stasjonsplasseringen 

Koordina[System: UTM, sone 32 
Grunnlagsdata: SQ1ens brtverk N250 
Temainfonnasjon:NVE 

* NVE -a:::: NORGES VAS,SOR,AG5',. 
~ OG ENE,qG/~'ERK 
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2. VANNFØRINGEN 
Døgnmiddelvannføringen er vist i figur 2 og i tilhørende tabell i vedlegget. Snøsmeltingen startet ca 
15.april og var over etter ca 14 dager. De små snømengdene i fjellet gjorde at det ikke ble noen 
egentlig vårflom. Juli, deler av august og nesten hele september var gjennomgående tørre på denne 
delen av Vestlandet og vannføringen ble i perioder ganske lav. Aller tørrest ble det i Vikedalselva den 
26.september da det bare rant 0.93 m3/s ved Holmenfossen. Like etterpå satte høstregnet inn og 
vannføringen steg raskt. Resten av året ble hydrologisk mer normalt med noe varierende vannføring. 
Årets høyeste vannføring var 3.november med 52.7 m3/s. Årsmiddelvannføringen ble 7.05 m3/s hvilket 
bare er 61 % av middelverdien for perioden 1982-95 som var 11.5 m3/s. 

~ 60~================~-----------------------------------------r60 , 1-- 38.1.0.1001.1 HOLiolEN 

E 
~ 50 
Ol 
c 
'': 
!Sl -§ 40 

o 
> 

30 

JAN FEB MAR APR MAI JUN 

Figur 2. Vannføringen i Vikedalselva ved Holmen 

3. VANNTEMPERATUREN 
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50 
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30 

JUL AUG SEP OKT NOV DES 

Temperaturgangen ved de to stasjonene er vist i figur 3. Det var 2-3°e lavere temperatur i elva 
ovenfor Fjellgardvatn i vånnånedene fram til snøsmeltingen var over midt i mai. Resten av mai og i 
sommermånedene var det meget liten forskjell. Fra midten av september og resten av høsten lå 
temperaturen ovenfor Fjellgardvatn igjen 1-2°e lavere enn nede ved Vikedal. Noe av det samme 
mønsteret ble også funnet i 1995, med liten forskjell i sommermånedene. Allerede i slutten av juni var 
det blitt høy vanntemperatur, men aller varmest var det 21. august da døgnets maksimumstemperatur 
kom opp i 20.2 0e. Døgnmiddelverdiene er gitt i tabell i vedlegget. 

Temperaturprofilene fra Fjellgardsvatn er vist i figur 4. 
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Figur 3. Vanntemperaturen i Vikedalselv ved Holmen (Øverst) 
og ved innløp Fjellgardsvatn (nederst) 
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4. ISFORHOLDENE 
Fjellgardvatnet isla seg i romjula og var blitt helt islagt 29.desember 1995. Det var stabile isforhold 
hele vinteren. Istykkelsen l1.mars var 54 cm. Den 2. mai var hele vatnet åpent, observatøren noterte at 
isløsningen hadde gått uvanlig raskt 

s. SNØFORHOLD 
Snødypet ved målestakene ble notert aven lokal observatør den 4. april. Det varierte mellom 30 og 80 
cm snØ, middelverdien ble 50 cm. Dette var bare 1/3 av det snødypet som ble målt 17.mars 1995 og 
illustrerer hvor uvanlig nedbørsfattig vinteren 1995-96 var. 
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Stasjonsnr .. : 38.2.0 T------Utm:----+ Stasjonens høyde ... : 10.0 moh 
Stasjonsnavn: Vikedalselva utløp I Sone: 32 Kartblad ........... : 1213-I 
Parameter ... : vanntemperatur INord: 6599642 I Vassdragsnurnmer .... : 038.AO 
Versjon ..... : l lØst.: 325218 I Naturlig nedbørfelt: 0.00 km' 

+--------------+ 
Døgn Enhet: °C 

1996 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
l 0.12 0.08 2.34 4.99 8.67 12.82 12.75 15.01 11.09 7.62 0.08 
2 0.09 0.09 2.56 5.60 8.99 12.39 12.28 14.94 10.77 8.08 0.11 
3 0.05 0.09 2.69 6.00 9.42 12.44 12.36 15.35 10.45 7.99 O. 64 
4 0.02 0.08 3.35 5.82 9.08 13.06 13.22 14.89 10.08 7.90 l. 99 
5 0.06 0.10 4.01 5.87 9.46 12.76 13.86 14.84 10.18 7.75 2.21 
6 0.07 0.11 4.05 5.60 9.32 12.25 14.89 15.10 10.07 7.00 2.42 
7 0.12 4.91 5.33 10.00 12.51 15.62 14.75 10.12 6.63 2.90 
8 0.07 0.12 4.20 6.33 10.69 13.42 15.28 14.32 9.91 6.23 3.49 
9 0.09 0.19 4.24 6.78 10.88 13.84 15.37 13.76 9.78 5.80 3.26 

10 0.09 0.30 4.16 7.40 10.60 14.26 15.50 13.45 9.22 L 53 3.19 

11 0.09 0.28 4.11 7.14 11. 28 13.06 15.63 12.06 9.26 L 50 2.50 
12 0.09 0.17 3.38 7.85 10.06 13.60 16.48 11.61 9.43 3.88 2.86 
13 0.20 0.23 3.94 9.30 9.01 12.20 17.27 11.36 9.52 J .72 1. 49 
14 1. 40 0.43 4.42 7.81 9.98 11. 52 17.04 11.65 9.67 3.62 l. 37 
15 1. 59 0.58 3.84 7. 10 10.14 11. 37 16.24 11. 55 9.69 4.38 0.45 
16 1. 78 0.76 4.69 6.74 12.06 12.05 15.60 11. 51 9.63 L 80 0.27 
17 2.28 0.09 0.94 4.60 7.13 10.57 12.23 16.69 11.48 9.42 4.92 0.56 
18 2.94 0.09 l. 12 4.64 6.62 10.96 13.45 16.98 Il. 24 9.31 4.79 0.64 
19 2.16 0.09 1. 77 3.87 6.72 12.94 13.57 17.54 11.32 9.20 4.33 0.06 
20 0.69 0.09 2.42 3.99 6.94 12.42 13.67 18.18 11.30 8.57 3.87 0.06 

21 0.31 0.10 2.90 4.12 7.49 12.94 14.81 18.16 10.97 8.42 3.90 0.06 
22 0.45 0.10 2.11 .4.50 7.33 14.28 15.23 18.01 11. 27 8.46 3.47 0.07 
23 0.10 0.10 l. 73 4.91 7.17 14.90 15.52 17.54 10.94 8.65 2.83 0.07 

24 0.10 0.09 2.18 4.66 7.50 15.52 16.73 16.94 10.76 8.95 1. 58 0.06 
25 0.10 0.08 2.57 4.32 7.18 16.36 15.63 15.87 10.69 8.56 1.90 0.08 
26 0.09 0.08 2.46 5.08 6.88 15.38 14.53 16.05 10.49 8.46 l. 18 0.08 
27 0.09 0.08 l. 63 4.91 7.23 14.74 13.74 16.67 10.79 8.31 0.12 0.10 
28 0.11 0.08 1. 57 4.64 7.68 14.07 13.34 16.29 10.62 8.38 0.07 0.08 
29 0.12 0.08 2.02 4.55 7.85 14.39 13.74 15.59 10.97 8.06 0.06 0.09 
30 0.13 2.04 4.67 9.22 13.67 14.63 16.31 11.19 7.26 0.08 0.08 

3 l 0.12 l. 96 9.71 14.34 15.66 7.25 0.08 

.' 

Tabell l 
Døgnmiddelverdier for stasjon 32.2.0 Vikedalselva utløp. 
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Stasjonsnr .. : 38.3.0 +-~----Utm:----+ Stasjonens høyde ... : 159.0 moh 
Stasjonsnavn: Vikedalselva ovf. Fjellgardsvatnet ISone: 32 Kartblad ...... 1214-II 
Parameter ... : vanntemperatur INord: 6607171 Vassdragsnummer .... : 038.D 
Versjon ..... : l lOst. : 333746 Naturlig nedbørfelt: 0.00 km' 

Døgn Enhet: °C 
1996, Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

l 0.00 0.00 0.00 0.16 3.66 8.34 12.66 12.50 14.34 9.77 6.48 0.05 
2 0.00 0.00 0.00 0.26 4.02 8.65 12.07 Il. 64 14. 19 9.44 6.82 0.05 
3 0.00 0.00 0.00 0.33 4.37 9.38 12.29 11. 58 14.50 9.31 j.16 0.07 

4 0.00 0.00 0.00 0.51 4.49 9. 51 12. 64 12.21 14.17 9.19 6.97 0.11 
5 0.00 0.00 0.00 0.68 4.45 9.77 11.88 13.00 14. 10 8.94 6.78 O. 43 
6 0.00 0.00 0.01 0.67 4.01 9.85 11.50 14 .36 14.27 8.99 5.97 0.62 
7 0.02 0.00 0.00 0.79 4.55 9.90 l!. 54 14. 64 14. II 9.21 5.37 0.82 
8 0.05 0.00 0.00 0.45 5.04 10. 16 12.26 14.49 13.62 9.02 4.31 1.23 
9 O. 04 0.00 0.01 0.59 5.69 10. 19 12.89 14 . 81 13.09 8.79 .28 l . 2 j 

10 0.00 0.01 0.02 0.78 6.07 10. 44 13.02 15. O l 12.68 8.34 . 'J O 1.n 

11 0.00 0.00 0.00 0.99 6. II 10. 69 12.56 14 .70 11. 47 8.36 .21 0.68 

12 0.06 0.00 0.00 0.98 6.95 9 "" . , 12.94 15.67 11.07 8.48 85 O .83 

13 0.13 0.00 O. O l l. 27 7.90 3.97 12.24 16 3 l 10.72 8.51 .28 0.23 
14 0.74 0.00 0.02 1. 55 7.18 9.H 11. 34 16.5i 11.06 8.50 .94 'J . .J3 
15 0.87 0.00 0.04 1. 49 6.27 9.82 10.94 16.tS 10.73 8.56 2 . J'7 O. 35 

16 0.83 0.00 0.06 2.05 6.06 11.54 10.96 16.57 10.78 8.58 2.99 0.09 

17 0.94 0.00 0.06 1. 70 6.36 11. 48 11. 35 17.2-1 10.90 8.30 3 . 12 0.07 

18 1. 48 0.00 0.07 l. 91 5.63 10.78 12.53 16.98 10. 5 tl 7.95 .31 l) . Cl! 

19 1. 29 0.00 0.10 l. 72 5.91 12. 03 13.80 17 . .J3 10.50 7.77 2.0.,1 O. 16 

20 0.13 0.00 0.18 2.04 6.18 12.21 14.20 17.83 10.53 7.59 .85 0.08 

21 0.12 0.00 0.27 2.25 6.57 13.03 15.03 17.97 10. 09 7.56 .67 0.05 

22 0.07 0.00 0.20 2.68 6.79 14. 6 O 15.44 17.88 10.45 7.64 1.42 .05 

23 0.02 0.00 0.19 3.14 6.97 15.24 15. 05 17.50 10. 10 7.68 1. C, l l] . OS 

24 0.02 0.00 0.27 3.00 6.83 15.78 15.93 16. 53 9.94 7.80 '-', . 6 ei .os 
25 0.00 0.00 0.38 2.90 6.63 16.72 15.84 15.76 9.88 7.35 'j . 84 .05 

26 O. O O 0.00 0.34 3.40 6.79 16. 2 O 14.67 16. 06 9.67 7.20 O. 43 0.05 

27 0.00 0.00 0.15 3.39 7.19 15.24 13 .79 15.98 9.85 7.18 J.-16 0.05 

28 0.00 0.00 0.10 3. 25 7.83 14.74 13.08 15.71 9.85 7.23 .28 0.05 

29 0.00 0.00 0.12 3.21 7.82 14.73 13.54 15.46 10. 15 7. 06 O. 12 0.05 

30 0.00 0.14 3.22 8.80 14.00 14.23 15.28 10. O l 6.40 0.05 0.05 

31 0.00 0.12 9.09 14.04 14.39 6.24 0.05 

Tabell 2 
Døgnmiddelverdier for stasjon 38.3.0 Vikedalselva ovf. Fjellgardsvatnet. 
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SEDIMENTTRANSPORT I VIKEDALSVASSDRAGET 1996 

Jim Bogen og Truls Erik Bønsnes, Hydrologisk avdeling, NVE 

1. INNLEDNING 

I Vikedalselv ble vannføringsstasjonen (38.1) Holmen opprettet av NVE i 1982. En 
vanntemperaturstasjon på samme sted ble satt i gang i oktober 1985. I mai 1994 ble det også opprettet 
en vanntemperaturstasjon i innløpselva til Fjellgardsvatn. I juli 1994 ble det også opprettet en 
vannprøvetaker for suspensjonstransport ved Holmen. Dette er en automatisk prøvetaker for organisk og 
minerogen suspensjonstransport. Vikedalsvassdraget har utløp i Vindafjord ved Vikedal og har et 
feltareal på 118.4 ml. Arealet oppstrøms Holmen er på 115.0 ml. 

Figur. 1 Nedbørfeltet og lokaliseringen til målestasjon for suspensjonsmateriale 38.1 Holmen. 
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2. V ANNF0RINGSMÅLINGER 

Stasjonen er lokalisert ved Holmen i Vikedalselv og kom i drift i 1982. Stasjonen har vært i kontinuerlig 
drift fram til i dag. I løpet av perioden med suspensjonsmålinger i 1996 (11/1-21/1 og 4/3-22/9), ble det 
registrert et avløp på 111.47 mill ml, mens avløpet totalt i 1996 var på 222.7 mill ml. 
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Figur 2. Vannføringen i 1996 ved st. nr. 38,1 Vikedalselv. 
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3. SUSPENSJONSKONSENTRASJON OG TRANSPORT 

Vannprøvetakeren er lokalisert ved opp strøms terskelbassenget ved toppen av fossen i Storfallet. 
Stasjonen kom i drift i 1992 og er instrumentert med en ISCO 3700 automatprøvetaker. Prøvetakingen 
følger NVE's standard som er beskrevet av Bogen 1986, 19920 

Årets måleserie ble igangsatt 4. mars og avsluttet 22. september (125 døgn). Det er også målt i en kort 
periode i januar, (11 - 21. januar). Prøvetakingsfrekvensen ble innstilt på 4 prøver pr. dag. 

Den høyeste konsentrasjonen av minerogent materiale (36.0 mg/l) inntreffer 8. juni, og sammenfaller 
med at vannføringen er i ferd med å kulminere på omkring 18.0 m3/s etter noe nedbør. Med unntak av 
noen få enkeltprøver med en konsentrasjon høyere enn 10 mg/l, var den minerogene 
suspensjonskonsentrasjonen i resten av måleperioden relativt lav. Middelkonsentrasjonen for hele 
måleperioden var på 1.35 mg/l. Enkelte nedbørflommer fører til en respons i 
suspensjonskonsentrasjonen, men det er ingen markerte svingninger knyttet til vannføringen. 

Middelkonsentrasjonen for organisk materiale i hele måleperioden var på 1.58 mg/l (januar ikke 
inkludert). Maksimumskonsentrasjonene er imidlertid noe lavere enn de høyeste konsentrasjonene av 
minerogent materiale. Middelkonsentrasjonen av organisk materiale for perioden fra mai til og med 
utgangen av juni, er noe høyere enn middelkonsentrasjonen i resten av måleperioden. 

Den totale transporten av minerogent suspensjonsmateriale for perioden med målinger (214 døgn) var 
på 151 tonn, se tabell 1. Tilsvarende var det en organisk transport på 175 tonn, se tabell 1. Den 
sesongmessige variasjonen i konsentrasjon av minerogent og organisk materiale er vist i figur 2A-B og 
3A-B. Sesongmessig variasjon i transport av minerogent og organisk materiale er vist i figur 4A-B og 
5A-B. Totaltransport, månedstransport og månedsmiddelkonsentrasjoner er angitt i tabell 1. 

Den totale suspensjonstransporten for minerogent og organisk materiale i 1996 er beregnet til: 

minerogent materiale (4/3 - 22/9): 
organisk materiale (4/3 - 22/9): 

146.8 tonn 
171.4 tonn 
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Tabell l. 

MND 

x" 

JAN 

MAR 

APR 

MAI 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

TOT 

ANT. 
DØGN 

11 

28 

30 

31 

30 

31 

31 

22 

203 

Avløp, minerogen og organisk sLlspensjonstransport i Vikedalselv 1996. 
* J 'kk . kl d lb anuarerl em LI ert l tota eregnmgene 

" 
, ' , ," ' ,' ,-' ' ~ • <i .. , , .. " '~'T~ 

AVLØP ..' . JUORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANS~RT?i;/ . " ..... ,.; . ~§~i;: TOT IPR Tm.: ' 'PR KONS TQT PR KONS 
DØGN ' I?ØGN I ~ DØGN ~J'~4'~; mill ml mill ml to@ Tonn mg!) tonn > tonn 

3.04 0.28 4.15 0.38 1.36 3.79 0.34 1.25 

3.56 0.13 14.98 0.54 4.21 6.49 0.23 1.82 

24.69 0.82 25.31 0.84 1.03 27.21 0.91 1.10 

16.05 0.52 0.72 0.02 0.04 36.19 1.17 2.25 

25.50 0.85 57.34 1.91 2.25 54.09 1.80 2.12 

19.13 0.62 22.61 0.73 1.18 21.01 0.68 1.10 

15.66 0.51 25.30 0.82 1.62 22.21 0.72 1.42 

3.85 0.17 0.52 0.02 0.13 4.14 0.19 1.08 

108.43 0.53 146.78 0.72 1.35 171.36 0.84 1.58 
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VIKEDALSE LV 1996 
Vonnf."ng usp', 'lonskansen!rOSla" 
m3/s (uarg) mg/I 
r-'---~/ ---~8 

VI KEDALSELV 1996 
'Vonnf.nng Suspensjonskonsenlrosjon 
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Figur 3. A: Konsentrasjon av organisk suspensjonsroatr. (rog/l), Vikedalselv ,januar 1996. 
B: Konsentrasjon av organisk suspensjonsroatr. (rog/l), Vikedalselv. Vannføring ro 3fs i Vikedalselv ved 
Holmen. 
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B: Transport av organisk suspensjonsmateriale (mg/l) i Vikedalselv 1996. Døgnmiddelvannføring mJ/s i 
Vikedalselv ved Holmen. 



98 
5. KORNFORDELINGSANALYSER A V 

SUSPENSJONSMATERIALE 

Komfordelingsanalysene viser en markert endring i komstørrelse med årstidene. Under 
lavvannsføringen om vinteren er suspensjonsmaterialet relativt finfordeltmed sandinnhold varierende fra 
4.7% til 8.9%. De tre prøvene som ble tatt i mai viser imidlertid et sandinnhold fra 20.2% til 55.2%. 
Endringene har sannsynligvis sammenheng med skifte av sedimentkilder. Prøver fra resten av sesongen 
er ennå ikke analysert. 

Vikedalselv 1996. 
% 
sand 

1111 1310 2.09 9.2 0.09 86.1 0.86 4.7 0.05 1.00 
17/1 1330 2.93 11.2 0.06 81.8 0.41 7.0 0.04 0.51 
10/3 1450 1.30 5.8 0.06 87.9 0.87 6.3 0.06 1.00 
16/3 1330 1.10 8.3 0.04 82.8 0.41 8.9 0.04 0.50 
22/3 1330 1.05 10.7 0.11 82.2 0.87 7.1 0.08 1.06 
18/4 1500 9.91 13.9 0.69 81.0 4.04 5.1 0.25 4.98 
1/5 1520 8.65 7.6 0.05 43.8 0.27 48.7 0.30 0.65 
7/5 1300 5.08 14.3 0.04 65.5 0.18 20.2 0.06 0.28 
13/5 1410 5.71 10.1 0.03 34.7 0.12 55.2 0.19 0.34 
middel 10.1 0.13 71.8 0.89 18.1 0.12 1.15 

De enkelte diagrammene for hver komfordelingskurve som er analysert er vist i figur 5, A og B. 
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6. BRUK AV DATA 

Data fra sedimenttransportmålingene i referansevassdraget ble i 1997 benyttet 
som grunnlag for en nærmere analyse av hvor mye som tilføres fra de forskjellige sedimentkildene i det 
nærliggende Suldalsvassdraget. I Suldal foreligger det bare en sesong med målinger. Det er i slike 
sammenhenger nyttig å kunne bygge på data fra referansevassdrag med mer omfattende målinger. 
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VANNKVALITET I VIKEDALSVASSDRAGET 

Av Øyvind Kaste og Anja Skiple, NIVA 

FORMÅL MED UNDERSØKELSENE 

Formålet med de vannkjemiske undersøkelsene i Vikedalsvassdraget er å dokumentere natur
tilstanden i et vestlandsvassdrag som mottar mye nedbør, samt å framskaffe grunnlagsdata for de 
biologiske undersøkelsene som foretas. Overvåkingen har et langsiktig preg og skal fange inn 
naturlige svingninger i vannkvalitet, samt avdekke eventuelle langtidsendringer, f.eks. forårsaket 
av langtransporterte forurensninger eller klimaet. 

VANNKJEMISK PROGRAM 

I forbindelse med etableringen av Vikedalsvassdraget som en forskref-Iokalitet ble det i 1995 
igangsatt tre vannkjemiske prøvetakingsstasjoner oppstrøms Låkafossen (figur 1). Stasjonene er 
konsentrert omkring Fjellgardsvatnet (154 moh.): 

1. Innløp Fjellgardsvatn 
2. Utløp Fjellgardsvatn 
3. Bekk fra Røyravatn 

UTM 
3341-66073 
3304-66059 
3304-66047 

Kartblad 
1214 Il 
1214 Il 
1214 Il 

Prøvefrekvens 
12 ggr. årlig 
12 ggr. årlig 
12 ggr. årlig 

I tillegg til de tre stasjonene blir det i forbindelse med andre prosjekter tatt prøver hver høst i 
utløpet av Røyravatn, samt månedlige vannprøver ovenfor Låkafossen (UTM: 3292-66038) og i 
elva nedenfor innløpet av Litlaelvi (UTM: 3288-66035) (SFr 1996, Kaste og Hindar 1995). På 
grunn av at elva kalkes ved Låkafossen er sistnevnte stasjon mindre relevant i forskref
sammenheng. 

o 2 l " 5 km 
, , ' f 

Figur l. Vikedalsvassdraget med vannkjemiske prøvetakingsstasjoner. 1. Innløp Fjellgardsvatn, 2. 
Utløp Fjellgardsvatn, 3. Bekk fra Røyravatn, 4. Oppstrøms Låkafossen, 5. Nedstrøms kalking. 
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Alle prøver blir analysert av NIVA mhp.: pH, konduktivitet, kalsium, magnesium, natrium, 
kalium, klorid, sulfat, nitrat, total nitrogen, total fosfor, totalt organisk karbon, alkali tet, silisium, 
samt reaktivt og ikke-labilt aluminium. 

NEDB0R1996 

Meteorologisk stasjon Hundseid i Vikedal: 

Årsnedbør 1996: 1965 mm 
Normalt: 
% av normalen: 

2816 mm 
70 
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Figur 2. Månedlig nedbør i 1996 ved meteorologisk stasjon Hundseid i Vikedal. Normal 
månedsnedbør for perioden 1961-1990 er angitt (DNMI 1997). 
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GENERELL VANNKVALITETSKARAKTERISTIKK - LÅKAFOSSEN 1986-1996 

I figur 3 og er det framstilt utvalgte vannkjemiske data fra overvåkingsstasjonen ved Låkafossen i 
perioden 1986-1996 (SFr 1996). Generelt sett er vassdraget fattig på kalsium « 1 mg/l) og 
organisk stoff (-1 mg/l). Elva er dårlig bufret og er dermed sårbar for tilførsler av sterk syre. 
Aluminiumskonsentrasjonene overstiger ofte nivåer som kan være skadelig for f.eks. laksesmolt 
(Kroglund et al. 1994, Staumes et al. 1995). 

Vassdraget er sjøsaltpåvirket, og særlig i forbindelse med nedbør i kombinasjon med kraftig vind 
kan det påtreffes høye kloridkonsentrasjoner i elva. I forsurede områder vil sjøsaltepisoder pga. 
ionebytte i jord kunne løse ut store mengder sterk syre og aluminium som kan skade vannlevende 
organismer i vassdragene (Hindar et al. 1993). 

Sulfatkonsentrasjonen i vassdraget viser tegn til å avta, fra et nivå på omlag 2,5 mg/l i 1986 til 
rundt 2,0 i 1996. Dette er i tråd med en regional trend som skyldes reduserte svovelutslipp i 
Europa (SFr 1996). Den reduserte sulfatbelastningen er trolig årsak til at det er blitt registrert en 
økning i pH-verdien i vassdraget i de seneste 2-3 årene. 

Atmosfærisk tilført nitrogen er ved siden av svovel den viktigste årsaken til menneskeskapt 
forsuring av vassdrag i Sør-Norge. Konsentrasjonen av nitrat ved Låkafossen viser en tydelig 
sesongvariasjon, men nivået har holdt seg relativt stabilt i den siste tiårsperioden. Dette skyldes at 
tilførslene av langtransportert nitrogen, i motsetning til svovel, har holdt seg forholdsvis stabile de 
siste 15-20 årene (SFr 1996). 

VANNKVALITET OPPSTR0MS LÅKAFOSSEN 1996. 

Vannkvaliteten i hovedvassdraget ved Låkafossen vil i stor grad være summen av vannkvaliteten i 
utløpet av Fjellgardsvatn og vannkvaliteten i bekken fra Røyravatn. Tilførselsgrenen fra 
Fjellgardsvatnet er den klart største av de to, men blandingsforholdet mellom de to 
tilførselsgrenene vil kunne variere noe over året, avhengig av hydrologiske forhold. 

Utvalgte resultater fra den vannkjemiske oppfølgingen er gjengitt i figurene 4 og 5, samt i tabell 1 
som angir middelverdiene for de undersøkte stasjonene i 1996. 

Sulfat og klorid 

Innløpet til Fjellgardsvatn hadde gjennomgående lavere konsentrasjoner av sulfat og klorid enn 
utløpet av innsjøen. Avstand fra sjøen, høyde over havet og andelen av skogdekket areal er 
faktorer som kan være medvirkende til dette. Graden av sjøsaltpåvirkning vil generelt avta med 
avstand fra sjøen og høyde over havet. De skogdekkede arealene omkring Fjellgardsvatn vil kunne 
holde tilbake mer sjøsalter og luftforurensninger enn de mer snaue fjellområdene lenger inn i 
vassdraget. 

Sulfat- og kloridkonsentrasjonen endret seg lite på strekningen mellom Fjellgardsvatn og 
Låkafossen. Konsentrasjonene i utløpet av Røyravatn lå i en mellomstilling mellom nivået i 
innløpet til Fjellgardsvatn og de to øvrige overvåkingsstasjonene. 
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Sesongvariasjonen i nitratkonsentrasjon var mindre tydelig i vassdraget i 1996 sammenlignet med 
1995. Videre overvåking vil vise om det dreier seg om naturlige år-til-år variasjoner eller om det 
er en tendens til økt nitrogen-lekkasje til vassdraget. 

pH, kalsium og aluminium 

Det ble gjennomgående målt høyere pH-verdier i 1996 sammenlignet med 1995. Dette har trolig 
sammenheng med at de var lite snØ i fjellet og generelt lite nedbør dette året. I perioder med liten 
tilførsel av surt vann fra nedbørfeltet kan biologisk produksjon (fotosyntese) føre til en pH-heving 
om sommeren ved at C02 likevekten forskyves. De laveste pH-verdiene i 1996 ble registrert i 
utløpet av Røyravatn. 

Kalsiumkonsentrasjonene i vassdraget er svært stabile over året, rundt 0,5-1 mgIL. Innløpet av 
Fjellgardsvatn og utløpet av Røyravatn hadde de laveste kalsiumkonsentrasjonene. Forskjellene i 
kalsiumkonsentrasjon innad i vassdraget er trolig geologisk betinget ved at et er kalkfattig, tungt 
oppløselig berggrunn i de Øvre områdene. 

Aluminiumskonsentrasjonene i hovedvassdraget er relativt lave sammenlignet med f.eks 
Sørlandsvassdrag med tilsvarende pH-verdier. Den labile fraksjonen, som er mest giftig for fisk, lå 
gjennomgående under 30 /JgIL i hovedvassdraget, men opp mot 60 /JgIL i utløpet av Røyravatn. 
Ved Låkafossen ble det ikke målt konsentrasjoner av labilt aluminium som oversteg 10 /JgIL. Når 
konsentrasjonene av labilt aluminium er under 15 /JgIL er det generelt lite fare for skade på 
laksesmolt (Hindar et al. 1997). 

Selv om de månedlige prøvene viste relativt høy pH og lave aluminiumkonsentrasjoner i 1996, er 
det overveiende sannsynlig at vannkvaliteten har vært betydelig dårligere i løpet av 
snøsmeltingsperioden og nedbørepisoder. 

Totalt organisk karbon (TOC) 

Vassdraget er generelt fattig på organisk stoff, med TOC-konsentrasjoner i området 1-2 mgIL. De 
største variasjonene ble registrert i utløpet av Røyravatn. 
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Figur 3. pH, nitrat, klorid og sulfat i Vikedalselva ved Låkafossen 1986-1996. Data fra NIVAs 
overvåking for SFr (SFr 1996). Resultatene fra 1996 er foreløpig upubl. 
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Figur 4. Konsentrasjoner av sulfat, nitrat, total nitrogen og klorid ved de vannkjemiske prøvetakingsstasjonene i 
Vikedalsvassdraget. 
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Figur 5. pH, kalsium, labilt aluminium og totalt organisk karbon ved de vannkjemiske prøvetakingsstasjonene i 
Vikedalsvassdraget. 
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Tabell l. Middelverdier for utvalgte parametre ved stasjoner i Vikedalsvassdraget i 1996. 

pH Kond Alk-E Cl S04 N03-N Tot-N Tot-P Ca LAI 
mS/m l!..elcv/l mg/l mg/l l!..g/l l!..g/l l!..g/l mg/l pg/l 

Inn Fjellgardsvatn 5,54 1,63 5 2,2 1,6 170 256 1,8 0,45 13 
Ut Fjellgardsvatn 5,87 2,11 15 3,1 2,2 178 254 2,8 0,83 8 
Ut Røyravatn 5,30 1,81 O 2,6 1,9 194 279 1,9 0,48 31 
Låkafossen 5,81 2,10 12 3,2 2,1 180 253 0,78 
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Primærvedlegg 

Stasjon Dato pH Ca Alk Alk-E RAI ILAI LAI TOC Kand Mg Na K Cl SD." NO, Tat N ANC Tat P SiD, 

mgn mmoln uekvn ug!! ugn ugn mgn mS/m mgn mgn mgn mgn mgn ugn ug!! uekvn ugn mgn 
Inn Fjellgardsv. 23/01196 5,50 0,47 0,038 8 37 21 16 1,0 1,64 0,25 1,56 0,18 2,5 1,7 160 220 -l 
Inn Fjellgardsv. 22/02196 5,81 0,56 0,045 
Inn Fjellgardsv. 21104196 5,52 0,43 0,037 
Inn Fjellgardsv. 22105/96 5,41 0,44 0,026 
Inn Fjellgardsv, 23/06/96 5,52 0,42 0,036 

Inn Fjellgardsv. 21/07/96 5,47 0,41 0,032 
Inn Fjellgardsv. 23/08/96 5,64 0,46 0,036 
Inn Fjellgardsv. 24/09196 5,60 0,46 0,038 

Inn Fjellgardsv, 24/\0196 5,46 0,39 0,035 
Inn Fjellgardsv, 26/11196 5,48 0,41 0,035 
Inn Fjellgardsv, 20/12/96 5,63 0,46 0,040 

Ut Fjellgardsv, 23/01196 5,89 0,89 0,047 

Ut Fjellgardsv. 

Ut Fjellgardsv. 
Ut Fjellgardsv. 
Ut Fjellgardsv. 
Ut Fjellgardsv. 
Ut Fjellgardsv. 
Ut Fjellgardsv. 
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Ut Fjellgardsv. 
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Ut Røyrav. 

Ut Røyrav. 
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Ut Røyrav. 
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Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

Låkafoss 

20/03/96 6,13 1,14 0,058 

12/04/96 5,71 0,76 0,043 
22105196 5,89 0,83 0,036 
23/06/96 5,83 0,72 0,043 
21/07196 5,78 0,77 0,041 
23/08/96 6,0 l 0,87 0,042 
24/09/96 5,96 0,75 0,042 
24/\0/96 5,70 0,70 0,041 
26/11196 5,93 0,82 0,046 
20/12/96 5,95 0,93 0,051 

23/01/96 5,23 0,52 0,034 
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21/04/96 5,15 0,39 0,031 
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23/06196 5,30 0,42 0,032 
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23/08/96 5,36 0,54 0,031 
24/09196 5,57 0,48 0,034 
24/10/96 5,25 0,40 0,032 
26/11/96 5,21 0,43 0,030 
20/12/96 5,19 0,44 0,030 
03/01/96 5,85 0,84 0,044 
22102/96 5,88 0,81 0,045 
20/03/96 6,02 0,87 0,045 
21/04196 5,57 0,69 0,041 
26/04/96 5,50 0,71 0,043 
04/05196 5,74 0,74 0,044 
14/05/96 5,81 0,73 0,045 
22105/96 5,83 0,76 0,031 
23/06196 5,77 0,70 0,032 
21/07/96 6,17 0,94 0,048 
24/10196 5,91 0,70 0,041 
26/11196 5,99 0,78 0,042 
20/12/96 5,96 0,85 0,046 
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Vikedalsvassdraget i Rogaland ble opprettet som Forskref-vassdrag i 1995. Viktige begrunnelser for å 
velge Vikedalsvassdraget er at det er vesentlig forskjellig fra det andre Forskref-vassdraget, Atna i 
Hedmark, og at det har pågått kjemiske og biologiske undersøkelser i Vikedal i mange år (Braadland 
& 0vstedal 1994, Henriksen m. fl. 1984, SFT 1997, DN 1997) 

Siden Vikedal ble opprettet som Forskref-vassdrag i 1995 har begroingsobservasjoner inngått. Det 
første året gikk med til innledende undersøkelser. Det ble bl.a. gjennomført en befaring for å bli kjent 
i vassdraget, samt fastlegge stasjonsnettet. Fra 1996 har det pågått regelmessige observasjoner av 
begroingssamfunnet etter de samme metoder som i Atnavassdraget. 

Begroing er en praktisk betegnelse på organismesamfunn innen gruppene alger, bakterier, sopp og 
enkle mikroskopiske dyr, som sitter fast på eller lever i direkte tilknytning til ulike typer underlag i 
vannet. Vannmosene vokser direkte på et fast underlag, som oftest stein, og inngår vanligvis også 
under betegnelsen begroing. I lite forurenset vann dominerer vanligvis primærprodusentene, det vil si 
alger og moser. 

METODER OG MATERIALE 

Metoder for å undersøke begroingssamfunnet er beskrevet i Lindstrøm og Johansen (1997). Disse kan 
deles i fire hovedkomponenter: 

• Kvalitative prøver av synlige begroingselementer, vesentlig fastsittende alger og moser 
• A vskrap av 10 tilfeldig valgte stein til studier av mikrosamfunnet, vesentlig til frekvensanalyse av 

kiselalger 
• Transektanalyser - manuell vurdering av dekningsprosent av synlig begroing langs definerte 

transekter 
• Undervannsfotografering av begroing langs faste transekter og randomisert 

Målsettingen er at feltarbeidet i de to Forskref-vassdragene, Atna og Vikedal, gjøres på omlag samme 
tidspunkt hvert år. Feltarbeid med innsamling av prøver skal foregå i juni og september. Grunnet 
diverse omstendigheter, vesentlig væravhengige, måtte høst-feltarbeidet i Vikedal utsetts til oktober i 
1996 og 1997. 

Begroingsobservasjonene er lagt til et utvalg av stasjonene for sur nedbør- og kalkings-overvåking, 
gitt bl.a. i Henriksen m. fl. (1984) og DN 1997. På alle syv stasjoner som ble valgt, foregår også 
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kvalitative undersøkelser av bunndyrsamfunnet. Stasjonsplassering og betegnelser er vist i figur 1 og 
tabell 1. 

I denne rapporten presenteres resultater av de kvalitative begroingsundersøkelsene i juni og oktober 
1996. For undervannsfotograferingen presenteres data fra en stasjon; st. 11 nedstrøms Fjellgardsvatn, 
innsamlet i juni og oktober 1996 og 1997 . 

• Prøvetakingsstasjon 

... Kalk doserer o 2.5 km 

V i kedalsvassdr aget 
Figur 1 Skisse av Vikedalsvassdraget med plassering av stasjoner for begroingsobservasjoner. 

Tabell 1 Stasjoner for begroingsobservasjoner i Vikedalsvassdraget 1996 og 1997. 
Nr. Lokalitet 
St. 1 Innløpsbekk til Botnavatn fra Knutsvatnet 
St. 3 Knipselva fra Flotavatn 
St. 5 Innløp Fjellgardsvatn 
St. 11 Vikedalselva nedstrøms Fjellgardsvatn 
St. 12 Utløp Røyravatn 
St. 14 Vikedalselva nedstrøms Låkafossen 
St. 17 Vikedalselva ved Ørnes 
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RESULTATER - KVALITATIVE BEGROINGSUNDERS0KELSER 

Resultatene av de kvalitative begroingsundersøkelsene i 1996 er vist i bilagstabellene Bl til B7. 

ARTSSAMMENSETNING 

Tabell 2 gir en foreløpig oversikt over organismer som ser ut til å prege begroingssamfunnet i 
Vikedalsvassdraget. Ikke alle er identifisert, inntil videre gis disse en arbeidsbetegnelse, f. eks. "Cyan 
003". Samfunnet preges av organismer som trives i surt næringsfattig vann. Med unntak av de 
trådformede grønnalgene Bulbochaete (slekt) og Klebsormidium rivulare, de to rødalgene 
Chantransia hermanni og Lemanea (slekt) og mosen Blindia acuta ser alle de kjente organismene i 
tabell 2 ut til å trives best i surt vann, gjerne med pH under 5.5. Særlig påfallende er det store 
innslaget av forsuringsbegunstigede trådformede grønnalger. Blant disse nevnes Binuclearia 
tectorum, Klebsormidiumflaccidum, Microspora palustris var minor, Mougotia "a3" og Zygogonium 
sp3. Disse ser alle ut til å være overrepresentert i forsuringsskadde vassdrag i Sør-Norge (Lindstrøm 
1993, Brandrud m. fl. 1997, DN 1997). Med unntak av st. 17 Ørnes viser stasjonene påfallende stor 
likhet i artssammensetning. I så måte skiller Vikedalsvassdraget seg fra Atnavassdraget, der det er 
påvist betydelige endringer i artssammensetningen fra Øvre til nedre deler (Lindstrøm og Johansen 
1997). 

Tabell 2 Organismer som preget begroingssamfunnet i Vikedalsvassdraget i 11-12. juni og 9-10 
oktober 1996. Vev): vår. H(h): høst. Store bokstaver: mengdemessig viktig. Små bokstaver: liten 
forekomst 

St.1 Innløp St.3 Bekk St.S Innløp St.11 Nedst. St. 12 Utløp St.14 Nedst. St.17 
Botnavatn fra F10tavatn Fjellgardsv. Fjellgardsv. RØyravatn Låkafossen Ørnes 

Blågrønnalger: * 
"Cyan 003" V VH v h v h v 
Scytonematopsis VH VH VH VH VH 
starrnachii 
Stigonerna mamillosum VH h VH VH VH VH h 
GrønnaiIler: 
BinucIearia tectorum V h vH V h V h VH v h h 
Bulbochaete spp, VH v h h 
Ulotricales, uident. VH VH V h V 
(3-S~, Vb=I-S) 

Klebsormidium flaccidum VH V 
Klebsormidium rivulare V h h VH H 
Microspora palustris v. V h H v h V h v h 
minor 
Mougotia "a3" VH v H V h v h VH h h 
Zygogonium sp3 (l4-19~) v v H VH VH 

Kise/a/Iler: 
Tabellaria floeculosa V h v h VH VH VH V h h 
Moser: 
Blindia acuta v h v h VH v h VH h 
Nardia compressa VH VH VH VH VH VH h 
Rødailler: 
Chantransia hermanni H 
Lemanea sp. H 

*: ingen prøve fra st. 17 Ørnes i juni 1996 pga. flom. 

Artssammensetningen på st. 17 Ørnes skilte seg ut med et markert innslag av forsuringsømfintlige 
arter. Særlig markert var innslaget av rødalgene Lemanea og Chanthransia hermanni. Disse er begge 
tolerante for ulike typer vannkvalitet, men trives best i nesten nøytralt vann med noe høyere 
næringssaltnivå enn hva den resterende algefloraen i Vikedalsvassdraget tilsier. Et markert innslag av 
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trådfonnede bakterier tilsier dessuten at denne stasjonen tilføres lett nedbrytbart organisk materiale i 
perioder. 
Innslaget av forsuringsbegunstigede trådfonnede grønn alger ser ut til å være særlig markert tidlig på 
året (juni). Ettersom høstobservasjonenene har vært så sent som oktober, er det vanskelig å si om det 
også kan være en topp i utviklingen av de trådfonnede grønnalgene på sensommeren eller tidlig på 
høsten. Se også resultatene av undervannsfotograferingen. 

Et annet trekk som karakteriserer begroingssamfunnet i Vikedal er et arts- og individfattig 
kiselalgesamfunn. Bortsett fra Tabellariaflocculosa, som danner synlige gulgrønne overtrekk på stein 
sammen med ovenfor nevnte trådfonnede grønnalger, er det så langt bare observert enkeltindivder av 
kiselalger. 

Mosefloraen er som i mange forsurede vassdrag i Sør-Norge preget av den forsuringsbegunstigede 
levennosen Nardia compressa. På stasjoner med stabile fysiske forhold, som st. 11 nedstrøms 
Fjellgardsvatn og st. 12 nedstrøms Røyravatn, dekker denne mosen mellom 50 og 100 % av elveleiet. 

ARTSMANGFOLD 

Figur 2 viser antall registrerte taxa av blågrønnalger (cyanobakterier) og grønnalger i juni og oktober 
1996. Også når det gjelder artsmangfold skiller Vikedalsvassdraget seg fra Atnavassdraget. Det er 
ikke veldig store endringer i artsantall nedover langs vassdraget, fra st. 1 til st. 17. Det ser heller ikke 
ut til å være store endringer i artsantall fra vår til høst. Det tas forbehold om årstidsvariasjonene da 
prøvene fra Vikedal er tatt sent i vekstperioden (oktober), mens de er tatt i september i 
Atnavassdraget. Artsmangfoldet går vanligvis noe ned så sent som i oktober. Det ser ut til å være en 
økning i artsantall av blågrønnalger rett nedstrøms kalk dosereren, på st. 14 Låkafossen. Her er det et 
lite, men tydelig innslag av forsuringsømfintlige blågrønnalger. Artsantall av grønnalger ser ut til å 
være størst øverst i vassdraget, på st. 1 innløp Botnavatn. Det ser dessuten ut til å være størst i juni. 
Her er Vikedal og Atna svært forskjellige, da det knapt finnes grønnalger i Atnavassdragt så tidlig på 
året. 
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Figur 2 Antall taxa av blågrønnalger og grønnalger på 7 stasjoner i Vikedalsvassdraget, Juni og 
oktober 1996. 

MENGDEMESSIGE FORHOLD 
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Før undersøkelsene har pågått noe lenger har det liten hensikt å kommentere mengdemessige forhold 
og variasjoner i disse, bortsett fra det som står i neste avsnitt om undervannsfotografering. 

BEGROING REGISTRERT VED UNDERVANNSFOTOGRAFERING. 

Undervannsfotografering er et supplement til de kvalitative begroingsprøvene og skal som i 
Atnavassdraget brukes til å studere mengdeforhold og prosesser i de makroskopiske 
begroingssamfunn. Hensikten og bakgrunn for fotoregistreringen ble gitt i Forskref-rapport nO.2 
1997. 

Tabell 3 gir en oversikt over stasjoner med fotodokumentasjon og tidspunkt for prøvetaking. Figur 3 
viser stasjonsplassering i vassdraget. 

Tabell 3 Tidspunkter for undervannsfotografering i Vikedalsvassdraget i perioden 1996-1997. 
RA=randomfotografering og TR=transektfotografering. Q= vannføring i Låkafossen. 

stasjon STA.5 STA. II STA. 17 
dato Q Innløp Nedstrøms Ørnes Røyravatn 

m3fs Fjellgardsvatn Fjellgardsvatn 

11.06-12.06.96 7,0 RA+TR RA+TR - RA+TR 
09.10-10.10.96 10,5 RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR 
24.06-25.06.97 5,3 RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR 
21.10-22.10.97 6,9 RA+TR RA+TR RA+TR RA+TR 
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HYDROLOGI OG TEMPERATUR 

Figur 3 viser døgnmiddelvannføring og døgnmiddeltemperatur målt i Låkafossen ved 
kalkingsanlegget i perioden 1996-1997. Tidspunkt for fotografering er markert. Som det fremgår av 
figuren er Vikedalselva en elv i et typisk vestlandsvassdrag hvor vannføringen varierer mye og brått 
gjennom året. Under normale forhold må en regne med større og mindre regnflommer mer eller 
mindre hele året. Flomfrekvensen og dermed graden av forstyrrelser og erosjon i begroingssamfunnet 
er derfor trolig større enn det en finner i det andre Forskref-vassdraget Atnavassdraget. 

Vannføringskurven for 1996 viser at den første prøveserien ble tatt like i forkant aven større 
regnflom etter en forholdsvis lang periode med liten vannføring i mai og begynnelsen av juni. Dette 
burde være en gunstig situasjon for oppbygging av bl.a. grønnalgebiomasse. Sommerperioden hadde 
meget liten vannføring i en lengere periode i august og september. Dette var trolig også en gunstig 
vekstperiode for alger. Prøvetakingen i oktober var imidlertid etter den første store høstflommen, noe 
som sannsynligvis påvirket dekningsgraden av grønnalger betydelig ved at en god del av biomassen 
ble utspylt under denne episoden. 

Vinteren 1997 var det en rekke større regnflommer. Prøvetakingen i juni var innledningen på en 
lengere sommerperiode med liten vannføring. Prøvetakingen i oktober var såvidt sein at en rekke 
regnflommer hadde rensket opp i vassdraget i forkant. 

Som det fremgår av figur 4, var 1996 et kaldere år enn 1997. I tillegg til at både vår og høst prøvene 
ble tatt på et senere tidspunkt i 1997, medførte dette en relativt stor forskjell i døgngradsummen ved 
sammenlignbare årstidspunkter. Antall døgngrader i en definert periode i forkant av prøvetaking 
regnes som en god forklaringsvariabel sammen med flomfrekvens i tilsvarende periode for tolking av 
mengdemessig forekomst av visse typer algebegroinger. Det er derfor viktig å få bygd opp 
langtids serier omkring dette, noe som vil bli videre fulgt opp i årene som kommer. 

35,-------------------------------------------------------------, 

30+-------------------------+---------------------------------~ 

25+---------------------~~+---------~~------------~------~ 

JFMAMJJASONDJFMAM 

Figur 3 Døgnmiddelvannføring ved Låkafossen for årene 1996 og 1997. Tidspunkt for 
undervannsfotografering er markert. 
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Figur 4 Akkumulerte døgngrader målt ved Låkafossen for årene 1996 og 1997. Tidspunkt for 
fotoregistrering er markert. 

RESULTATER 1996-1997 

Som en første bearbeiding av bildematerialet har en valgt å illustrere det kvantitative aspektet ved å se 
på dekningsgraden av de lett synlige makroskopiske begroingselementer på en stasjon; stasjon 11 
nedstrøms Fjellgardsvatn. Det er beregnet middelverdier ut fra et større antall bilder (N=38 og 39) pr. 
observasjonsdato . 

For perioden 1996-1997 har vi konsentrert oss om følgende begroingselementer: 
1. Moser 
2. Trådformede grønnalger 
3. Makrofytter 
Disse elementene danner lett synlige belegg eller dusker som kan mengdebestemmes ved å vurdere % 
dekning. 

A v moser er det til nå observert 4 arter på stasjon 11. De to levermosene Nardia compressa og 
Scapania undulata utgjør hovedelementet og den forsuringstolerante N. compressa er klart 
dominerende. De to bladmosene Fontinalis antipyretica og Polytrichum commune opptrer svært 
spredt og bare som enkelteksemplarer. Figur 5 viser dekningsprosenten av moser ved 4 påfølgene 
prøvetidspunkter i perioden 1996-1997. Mosedekningen har variert fra 85 til 76% dekning i denne 
perioden. Av dette utgjør Fontinalis og Polytrichum mindre enn 0,06%. Den totale mosedekning må 
betegnes som relativt høy, men ikke spesielt høy sammenlignet med det en finner i Suldalslågen 
(Johansen 1995, 1997) og på enkelte stasjoner i andre elver som Bjerkereimselva, Mandalselva og 
Tovdalselva (DN 1997). Endringene i mosedekningen skyldes en kombinasjon av direkte erosjon i 
mosesamfunnet og endringer i substratet. 
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Figur 5 Prosent dekning av moser og trådformede grønnalger på stasjon 11 i Vikedalselva vår og 
høst i årene 1996 og 1997. 

Nardia com pressa danner i utgangspunktet tepper og puter på stein. I noen tilfeller kan den også 
danne lange skudd som gjør at den får en mer dusklignende vekstform. Disse duskene synes å være 
mere utsatt for erosjon i et visst stadium enn putestrukturen, og en del av erosjonen observert i 
perioden etter juni 1996 skyldes at denne type Nardia-dusker er blitt revet bort og steinflater er blitt 
blottlagt. Den andre faktoren som har påvirket mosedekningen har vært erosjon i substratet bestående 
av småstein, grus og sand som i enkelte tilfeller har overleiret tepper av levermose. 

Trådformede grønnalger 

Trådformede grønnalger på stasjon 11 var dominert av slektene Bulbochaete, Binuclearia, 
Klebsormidium, Microspora, og Mougeotia med noe varierende innbyrdes dominans på de ulike 
tidspunkter. I figur 5 er satt opp prosent dekning av grønnalgesamfunnet sammen med 
mosedekningen. For begge årene er det et klart mønster med størst dekning om våren (34 og 40%) og 
betydelig mindre dekning om høsten «5%). Tidligere er det påpekt at begge høstobservasjonene er 
gjort etter at regnflommene har påvirket sommer og tidlig høstsituasjonen. Ut fra erfaringer fra andre 
vassdrag synes tepper av levermose å være et meget godt substrat for flere typer grønn alger. Spesielt 
på elvestrekninger påvirket av regulering med utjevnet vannføring og liten flomaktivitet har det flere 
steder utviklet seg massive tepper med grønnalger oppå tepper av levermose om høsten. Dette er ikke 
observert på denne stasjonen i Vikedalselva til nå, selv om forholdene for grønnalgebegroing skulle 
være gunstige. En av konklusjonene om algebegroing i Vikedalselva så langt må derfor være at en bør 
om mulig få kartlagt grønnalgesituasjonen på denne stasjonen på flere tidspunkter i løpet av et år for å 
se om høstflom-effekten er så opprenskende i forhold til en flomdempet regulert tilstand som det kan 
se ut for så langt. 
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Makrofytter 

Et annet tydelig makroskopisk begroingselement er karplanten krypsiv (Juneus supinus tidl. 
bulbosus) som liksom Nardia compressa trives i sure vannforekomster. Krypsiv danner små enkelte 
rosettplanter som synes å kunne etablere seg oppå mosedekket. Dekningen er imidlertid meget 
beskjeden (maks 0,25% dekning høsten 1996) og den står kun med spredte enkeltplanter. Krypsiv 
synes likevel å være et fast innslag i våre sure vassdrag slik at det er viktig å følge med veksten av 
denne planten også i Forskref-sammenheng. 
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Bilagstabell1. st. 1 Innløpsbekk til Botnavatn 

Organismer -
Latinske navn 

Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Aphanocapsae sp. (1-1.SIJ) "Aphano-1" 
Aphanothece grålig 11J 
Calothrix fusca Barnet et Flahault 
Calothrix sp. 
CapsosiralPleorocapsae? 
Chamaesiphon cf. rostafinskii 
Chamaesiphon conf. var elongata Starmach 
Chamaesiphon minutus Schmid/e 
Choroococcus 7-101J. gulaktig skjede 
Clastidium setigerum Kirchner 
Coleodesmium sagarmathae 
Cyano tråd i skjede> 2 IJ Lyngbyalik. 
Cyanobact •• 2.S-3.S IJ. 
Cyanobact .• tvunnet. 1-1.S IJ 
Cyanophanon mirabile Geitler 
Gloeocapsa sanguinea (Agardh)KOetz. 
Homoeothrix cf. nordstedtii 
Merismopedia glauca 
Oscillatoria limosa 
Phormidium sp. 31J. rund ende 
Phormidium sp. 4-SIJ. spiss ende 
Pleurocapsae sp. 
Schitzothrix liten grå 
Scytonema mirabile 
Scytonematopsis starmachii Kovacik et Komårek 
Smale cyanobact på Stigonema maillosum 
Stigomena 12-1SIJ. subdicotom grening 
Stigonema m. sidestilte hormogonier. ellers som mam 
Stigonema mamillosum (Lyngb.)Agardh 
Stigonema mamilosum "2" 
Stigonema ocellatum 
Uident. Chroococcus "Chrooc-1" (41J) 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Uidentifiserte trådlormede cyanophyceer 

Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia tectorum (KOtz.)Berger 
Bulbocaete spp. 
Cf . Gongrosira sp. 
Closterium spp. 
Cosmarium reniforme 
Cosmarium spp. 
Gonnatozygon sp. 
Klebsormidium f1accidum (Kotz.)Silva.Mattox et Blackwell 
Klebsormidium riwlare Morison et Sheat 
Microspora palustris 
Microspora palustris var minor Wichman 
Mougeotia (12-1SIJ.Ilb=5-20) 
Mougeotia a3 (8-12u. L1B=5-8. vanlig type) 
Mougotia a (3-61J. temnogametum ?) 
Netrium sp. 
Oedogonium a (3-10u) 
Peniumsp. 
Protoderma vi ride KOtz. 
Schizochlamys gelatinosa A.Braun 
Uident. coccal (Pandorina likn.) 
Uident. coccal m 4 cilier 
Uident. coccale grønnalger 
Uident. kimstad. av Chaetophorales (8-91J) 
UlothricalesiChaetophorales (3-SIJ. 1Ib=1-S) 
Zygogonium sp1 (12-131J. 2 pyrenoider) 
Zygogonium sp2 (8-101J. 1Ib=3-10) 
Zygogonium sp3 (17-191J.1lb=2-S) 

KIselager (Baclllariophyceae) 
Tabellaria f1occuosa 

Rødalger (Rhodophyceae) 
Cf. Chantransia hermann ni (9-101J. 1Ib=2-S. brun-rødlig) 
Lemanea. kimstadier 
Lemaneasp. 
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Bilagstabell1, fortsetter. St. 1 Innløpsbekk til Botnavatn 

1996 Organismer -
Latinske navn 11-jun 10-okt 

Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 
Nardia compressa 
Uident levermose 
Marsupellacf. emarginata 
Fontinalis dalecarlica 
Racomitrium aciculare 
Scapania undulata 
Uident. levermose 

Diverse 
Sopphyfer 
Sphaerotilus sp. 
Bakt trå 
Jem/mangan bakterier, aggregater 
Jem/mangan bakterier, trådformede 
Jem/mangan bakterier, stav/ormede 
Aggregater av div. alger, det ritus o.l. 
Fargeløse flagelIater 
Ciliater 

Tegnforklaring: 

Tal/angivelser viser organismens % dekning av elveleiet på stasjonen. 

x 

x 
x 

x 

Organismer som ikke opptrer som en viktig del av makroskopisk synlige elementer er merket: 

x: sparsom, xx: vanlig, xxx: hyppig 

x 

x 

xx 

x 

x 



Bilagstabell 2. St. 3 Bekk mellom Flotavatn og Fjellgardsvatn 

Organismer -
Latinske navn 

Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Aphanocapsae sp. (1-1.5~) 'Aphano-1' 
Aphanothece grålig 1 ~ 
Calothrix fusca Bomet et Flahault 
Calothrix sp. 
CapsosiralPleorocapsae? 
Chamaesiphon cf. rostafinskii 
Chamaesiphon conf. var elongata Starmach 
Chamaesiphon minutus Schmidle 
Choroococcus 7-10~. gulaktig skjede 
Clastidium setigerum Kirchner 
Coleodesmium sagarmathae 
Cyano tråd i skjede> 2 ~ Lyngbyalik. 
Cyanobact.. 2.5-3.5 ~. 
Cyanobact.. tvunnet. 1-1.5 ~ 
Cyanophanon mirabile Geit/er 
Gloeocapsa sanguinea (Agardh)KOetz. 
Homoeothrix cf. nordstedtii 
Merismopedia glauca 
Oscillatoria limosa 
Phormidium sp. 3~. rund ende 
Phormidium sp. 4-5~. spiss ende 
Pleurocapsae sp. 
Schitzothrix sp. (liten grå) 
Schizothrix sp. ( gul skjede) 
Scytonema mirabile 
Scytonematopsis starmachii Kovacik et Komarek 
Smale cyanobact på Stigonema maillosum 
Stigomena 12-15~. subdicotom grening 
Stigonema m. sidestilte hormogonier. ellers som mam 
Stigonema mamillosum (Lyngb.)Agardh 
Stigonema mamilosum '2' 
Stigonema ocellatum 
Uident. Chroococcus 'Chrooc-l' (2-3~) 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Uidentifiserte trådformed blågrønnalger 

Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia tectorum (Kotz.)Berger 
Bulbocaete spp. 
Cf . Gongrosira sp. 
Closterium spp. 
Cosmarium reniforme 
Cosmarium spp. 
Gonnatozygon sp. 
Klebsormidium flaccidum (KOtz.)Silva.Mattox et Blackwell 
Klebsormidium rivulare Morison et Sheat 
Microspora palustris 
Microspora palustris var minor Wichman 
Mougeotia a (12-15~.1/b=5-20) 
Mougeotia a3 (8-12u. UB=5-8. vanlig type) 
Mougotia a (3-6~. temnogametum ?) 
Netrium sp. 
Oedogonium a (3-10u) 
Penium sp. 
Protoderma viride KOtz. 
Schizochlamys gelatinosa A.Braun 
Uident. coccal (Pandorina likn.) 
Uident. coccale grønnalger 
Uident. kimstad. av Chaetophorales (8-9~) 
UlothricaleslChaetophorales (3-5~. I/b= 1-5) 
Zygogonium spl (12-13~. 2 pyrenoider) 
Zygogonium sp2 (8-10~.1/b=3-10) 
Zygogonium sp3 (17-19~.1/b=2-5) 

KIselalger (Baclllariophyceae) 
Tabellaria flocculosa 

Gullager (Chrysophyceae) 
Cf. Hydrurus ? 

Rødalger (Rhodophyceae) 
Cf. Chantransia hermannni (9-10~.1/b=2-5. brun-rødlig) 
Lemanea. kimstadier 
Lemaneasp. 

11-jun 
4 
xx 

x 

xx 

xx 

5 
xx 
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Bilagstabell 2 fortsetter. St. 3 Bekk mellom Flotavatn og Fjellgardsvatn 

Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 

Organismer -
Latinske navn 

Nardia compressa 
Uident levermose 
Marsupellacf. emarginata 
Fontinalis dalecaniea 
Racomitrium aciculare 
Scapania undulata 
Uident. levermose 

Diverse 
Sopphyler 
Sphaerotilus sp. 
Bakt trå 
Jem/mangan bakterier, aggregater 
Jem/mangan bakterier, trådformede 
Jem/mangan bakterier, stavformede 
Aggregater av div. alger, detritus o.l. 
Fargeløse flagellater 
eiliater 

Tegnforklaring: 

T aJlangivelser viser organismens % dekning av elveleiet på stasjonen. 

1996 
11-jun 10-okt 

Organismer som ikke opptrer som en viktig del av makroskopisk synlige elementer er merket: 
x: sparsom, xx: vanlig, xxx: hyppig 



Bilagstabell 3. St. SInnløp Fjellgardsvatn 

Organismer -
Latinske navn 

Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Aphanocapsae sp. (1-1.SII) 'Aphano-1' 
Aphanothece grålig 111 
Calothrix fusca Bomet et Flahault 
Calothrix sp. 
CapsosiraiPleorocapsae? 
Chamaesiphon cf. rostafinskii 
Chamaesiphon conf. var elongata Starmach 
Chamaesiphon minutus Schmid/e 
Choroococcus 7-1011. gulaktig skjede 
Clastidium setigerum Kirchner 
Coleodesmium sagarmathae 
Cyano tråd i skjede> 2 Il Lyngbyalik. 
Cyanobact .• 2.S-3.S Il. 
Cyanobact .• tvunnet. 1-1.S Il 
Cyanophanon mirabile Geitler 
Gloeocapsa sanguinea (Agardh)KOetz. 
Homoeothrix cf. nordstedtii 
Merismopedia glauca 
Oscillatoria limosa 
Phormidium sp. 311. rund ende 
Phormidium sp. 4-SII. spiss ende 
Pleurocapsae sp. 
Schitzothrix liten grå 
Scytonema mirabile 
Scytonematopsis starmachii KovtJcik et Komllrek 
Smale cyanobact på Stigonema maillosum 
Stigomena 12-1SII. subdicotom grening 
Stigonema m. sidestilte hormogonier. ellers som mam 
Stigonema mamillosum (Lyngb.)Agardh 
Stigonema mamilosum '2' 
Stigonema ocellatum 
Uident. Chroococcus 'Chrooc-1' 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Uidentifiserte trådlormede blårgrønnalger 

Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia tectorum (KOtz.)Berger 
Bulbocaete spp. 
Cf . Gongrosira sp. 
Closterium spp. 
Cosmarium reniforme 
Cosmarium spp. 
Gonnatozygon sp. 
Klebsormidium flaccidum (KOtz.)Silva.Mattox et Blackwell 
Klebsormidium rivulare Morison et Sheat 
Microspora palustris 
Microspora palustris var minor Wichman 
Mougeotia 'a' (12-1 Sil. IIb=S-20) 
Mougeotia a3 (8-12u. L1B=S-8. vanlig type) 
Mougotia a (3-611. temnogametum ?) 
Netrium sp. 
Oedogonium a (3-10u) 
Penium sp. 
Protoderma viride KOtz. 
Schizochlamys gelatinosa A.Braun 
Uident. coccal (Pandorina likn.) 
Uident. coccale grønnalger 
Uident. kimstad. av Chaetophorales (8-911) 
Ulothricales/Chaetophorales (3-SII. 1Ib=1-S) 
Zygogonium sp1 (12-1311.2 pyrenoider) 
Zygogonium sp2 (8-1011. 1Ib=3-10) 
Zygogonium sp3 (14-1911.1Ib=2-S) 

Kiselalger (Baclllariophyceae) 
Tabellaria flocculosa 

Rødalger (Rhodophyceae) 
Cf. Chantransia hermann ni (9-101l.1Ib=2-S. brun-rødlig) 
Lemanea. kimstadier 
Lemanea sp. 

1996 I 
11-jun 10-okt 
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Bilagstabell 3 fortsetter. St. 5 Innløp Fjellgardsvatn 

Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 

Organismer -
Latinske navn 

Nardia compressa 
Uident levermose 
Marsupellacf. emarginata 
Fontinalis dalecarliea 
Racomitrium aciculare 
Scapania undulata 
Uident. levermose 

Diverse 
Sopphyfer 
Sphaerotilus sp. 
Bakt trå 
Jem/mangan bakterier, aggregater 
Jern/mangan bakterier, trådformede 
Jem/mangan bakterier, stavformede 
Avleiringer av jem, manganforb. o.l. 
Fargeløse flagellater 
Ciliater 

Tegnforklaring: 

Tal/angivelser viser organismens % dekning av elveleiet på stasjonen. 

1996 I 
11-jun 10-okt 

2 
25 

x 

xx 

2 
30 

x 

xx 

Organismer som ikke opptrer som en viktig del av makroskopisk synlige elementer er merket: 
x: sparsom, xx: vanlig, xxx: hyppig 



Bilagstabell 4. St. 11 Vikedalselva nedstrøms Fjellgardsvatn 

Organismer -
Latinske navn 

Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Aphanocapsae sp. (1-1.51J) 'Aphano-1' 
Aphanothece grålig 11J 
Calothrix fusca Bomet et Flahault 
Calothrix sp. 
Capsosira/Pleorocapsae? 
Chamaesiphon cf. rostafinskii 
Chamaesiphon conl. var elongata Starmach 
Chamaesiphon minutus Schmidle 
Choroococcus 7-1011, gulaktig skjede 
Clastidium setigerum Kirchner 
Coleodesmium sagarmathae 
Cyano tråd i skjede> 2 IJ Lyngbyalik. 
Cyanobact., 2.5-3.5 Il, 
Cyanobact., tvunnet, 1-1.511 
Cyanophanon mirabile Geitler 
Gloeocapsa sanguinea (Agardh)KOetz. 
Homoeothrix cf. nordstedtii 
Merismopedia glauca 
Oscillatoria limosa 
Phormidium sp. 31J, rund ende 
Phormidium sp. 4-511, spiss ende 
Pleurocapsae sp. 
Schitzothrix sp. (1-211, grå) 
Scytonema mirabile 
Scytonematopsis starmachii Kovåcik et Komårek 
Smale cyanobact på Stigonema maillosum 
Stigomena 12-1511, subdicotom grening 
Stigonema m. sidestilte hormogonier, ellers som mam 
Stigonema mamillosum (Lyngb.)Agardh 
Stigonema mamilosum '2' 
Stigonema ocellatum 
Uident. Chroococcus 'Chrooc-1' 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Uidentifiserte trådformede blågrønnalger 

Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia tectorum (KOtz.)Berger 
Bulbocaete spp. 
Cf . Gongrosira sp. 
Closterium spp. 
Cosmarium reniforme 
Cosmarium spp. 
Gonnatozygon sp. 
Klebsormidium flaccidum (KOtz.)Silva,Mattox et Blackwell 
Klebsormidium rivulare Morison et Sheat 
Microspora palustris 
Microspora palustris var minor Wichman 
Mougeotia 'a' (12-151J, 1/b=5-20) 
Mougeotia a3 (8-12u, UB=5-8, vanlig type) 
Mougotia a (3-61J, temnogametum ?) 
Netrium sp. 
Oedogonium a (3-10u) 
Penium sp. 
Protoderma vi ride KOtz. 
Schizochlamys gelatinosa A.Braun 
Uident. coccal (Pandorina likn.) 
Uident. coccale grønnalger 
Uident. coccal m 4 cilier 
Uident. kimstad. av Chaetophorales (8-911) 
UlothricalesiChaetophorales (3-511, 1Ib=1-5) 
Zygogonium sp1 (12-131J, 2 pyrenoider) 
Zygogonium sp2 (8-101J, 1/b=3-10) 
Zygogonium sp3 (17-191J, 1/b=2-5) 

KIselalger (Bacillarlophyceae) 
Tabellaria flocculosa 

Rødalger (Rhodophyceae) 
Cl. Chantransia hermannni (9-1011, 1Ib=2-5, brun-rødlig) 
Lemanea, kimstadier 
Lemaneasp. 

1996 
11-jun 10-okt 

5 7 

x 

xx xx 

x 

xx 

2 2 

2 2 

x xx 

13 
5 
x 

10 

x 
10 
x 
xx 
xx 

X 

x 
xx 
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xxx 
X 

X 

xx 

x 

xxx 

129 



130 

Bilagstabell 4 fortsetter. St. 11 Vikedalselva nedstrøms Fjellgardsvatn 

1996 Organismer -
Latinske navn 11-jun 10-okt 

Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 
Nardia compressa 
Uident levermose 
Marsupellacf. emarginata 
Fontinalis dalecarliea 
Racomitrium aciculare 
Scapania undulata 
Uident. levermose 

Diverse 
Sopphyler 
Sphaerotilus sp. 
Bakt trå 
Jem/mangan bakterier, aggregater 
Jem/mangan bakterier, trådformede 
Jem/mangan bakterier, stavformede 
Aggregater av div. alger, detritus o.l. 
Avleiringer av jem, manganforb. o.l. 
Fargeløse flagellater 
Ciliater 

Tegnforklaring: 

Tal/angivelser viser organismens % dekning av elveleiet på stasjonen. 

x 
x 

x 

x 

xx 

xxx 

Organismer som ikke opptrer som en viktig del av makr05kopisk synlige elementer er merket: 

x: sparsom, xx: vanlig, xxx: hyppig 

x 
x 

x 

x 

x 

xxx 



Bilagstabell 5. St. 12 Utløp Røyravatn 

Organismer -
Latinske navn 

Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Aphanocapsae sp. (1-1.51J) 'Aphano-1' 
Aphanothece grålig 11J 
Calothrix fusca Bomet et F/ahault 
Calothrix sp. 
CapsosiralPleorocapsae? 
Chamaesiphon cf. rostafinskii 
Chamaesiphon conf. var elongata Starmach 
Chamaesiphon minutus Schmid/e 
Choroococcus 7-10IJ. gulaktig skjede 
Clastidium setigerum Kirchner 
Coleodesmium sagarmathae 
Cyano tråd i skjede> 2 IJ Lyngbyalik. 
Cyanobact.. 2.5-3.5 IJ. 
Cyanobact.. tvunnet. 1-1.5 IJ 
Cyanophanon mirabile Geit/er 
Gloeocapsa sanguinea (Agardh)Kuetz. 
Homoeothrix cf. nordstedtii 
Merismopedia glauca 
Oscillatoria limosa 
Phormidium sp. 31J. rund ende 
Phormidium sp. 4-51J. spiss ende 
Pleurocapsae sp. 
Schitzothrix liten grå 
Scytonema mirabile 
Scytonematopsis starmachii Kovacik et Komarek 
Smale cyanobact på Stigonema maillosum 
Stigomena 12-151J. subdicotom grening 
Stigonema m. sidestilte hormogonier. ellers som mam 
Stigonema mamillosum (Lyngb.)Agardh 
Stigonema mamilosum '2' 
Stigonema ocellatum 
Uident. Chroococcus 'Chrooc-1' 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Uidentifiserte trådformede blågrønnalger 

Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia tectorum (Kutz.)Berger 
Bulbocaete spp. 
Cf . Gongrosira sp. 
Closterium spp. 
Cosmarium reniforme 
Cosmarium spp. 
Gonnatozygon sp. 
Klebsormidium flaccidum (Kutz.)Silva.Mattox et B/ackwell 
Klebsormidium rivulare Morison et Sheat 
Microspora palustris 
Microspora palustris var minor Wichman 
Mougeotia 'a' (12-151J. JIb=5-20) 
Mougeotia a3 (8-12u. UB=5-8. vanlig type) 
Mougotia a (3-61J. temnogametum ?) 
Netrium sp. 
Oedogonium a (3-10u) 
Penium sp. 
Protoderma viride Kutz. 
Schizochlamys gelatinosa A.Braun 
Uident. coccal (Pandorina likn.) 
Uident. coccale grønnalger 
Uident. kimstad. av Chaetophorales (8-91J) 
Ulothricales/Chaetophorales (3-51J. JIb=1-5) 
Zygogonium sp1 (12-131J. 2 pyrenoider) 
Zygogonium sp2 (8-101J. JIb=3-10) 
Zygogonium sp3 (17-191J. JIb=2-5) 

KIselalger (Baclllariophyceae) 
Tabellaria flocculosa 

Rødalger (Rhodophyceae) 
Cf. Chantransia hermann ni (9-10IJ. JIb=2-5. brun-rødlig) 
Lemanea. kimstadier 
Lemanea sp. 

1996 
11-jun 10-okt 
7 8 

x 

x 

xx 

x x 

2 2 

3 3 

xx xx 
xx xx 

11 
2 

x 
x 

x 

2 
x 

x 
xx 

3 
x 

2 

8 

x 

2 

x 
x 
x 

xx 
5 

2 
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Bilagstabell 5 fortsetter. St. 12 Utløp Røyravatn 

1996 Organismer -
Latinske navn 11-jun 10-okt 

Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 
Nardia compressa 
Uident levermose 
Marsupellacf. emarginata 
Fontinalis dalecarliea 
Racomitrium aciculare 
Scapania undulata 
Uident. levermose 
Cf. Schistidium sp. 

Diverse 
Sopphyfer 
Sphaerotilus sp. 
Bakt trå 
Jem/mangan bakterier, aggregater 
Jem/mangan bakterier, trådformede 
Jem/mangan bakterier, stavlormede 
Aggregater av div. alger, detritus o.l. 
Avleiringer av jem, manganforb. o.l. 
Fargeløse flagellater 
Ciliater 

Tegnforklaring: 

Tal/angivelser viser organismens % dekning av elveleiet p~ stasjonen. 

80 

xxx 

xx 

xx 

Organismer som ikke opptrer som en viktig del av makroskopisk synlige elementer er merket 

x; sparsom, xx; vanlig, xxx; hyppig 

80 

xxx 

xx 

xx 



Bilgstabell6_ st. 14 Vikedalselva nedstrøms Låkafossen 

Organismer -
Latinske navn 

Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Aphanocapsae sp. (1-1.51l) "Aphano-l" 
Aphanothece grålig 1 Il 
Calothrix fusea Bomet et Flahault 
Calothrix sp. 
CapsosiraiPleorocapsae? 
Chamaesiphon cf. rostafinskii 
Chamaesiphon con!. var elongata Stannach 
Chamaesiphon minutus Schmidle 
Choroococcus 7-101l. gulaktig skjede 
Clastidium setigerum Kirchner 
Coleodesmium sagarmathae 
Cyano tråd i skjede> 2 Il Lyngbyalik. 
Cyanobact •• 2.5-3.5 Il. 
Cyanobact .• tvunnet. 1-1.5 Il 
Cyanophanon mirabile Geit/er 
Gloeocapsa sanguinea (Agardh)Koetz. 
Homoeothrix cf. nordstedtii 
Merismopedia glauca 
Oseillatoria limosa 
Phormidium sp. 31l. rund ende 
Phormidium sp. 4-51l. spiss ende 
Pleurocapsae sp. 
Schitzothrix sp. (1.51l. grå) 
Scytonema mirabile 
Scytonematopsis starmachii Kovåcik et Komåtek 
Smale cyanobact på Stigonema maillosum 
Stigomena 12-15 Il. subdicotom grening 
Stigonema m. sidestilte hormogonier. ellers som mam 
Stigonema mamillosum (Lyngb.)Agardh 
Stigonema mamilosum "2" 
Stigonema ocellatum 
Uident. Chroococcus "Chrooc-l" 
Uidentiliserte coccale blågrønnalger 
Uidentifiserte trådformede blågrønnalger 

Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia tectorum (Kotz.)Berger 
Bulbocaete spp. 
Cf . Gongrosira sp. 
Closterium spp. 
Cosmarium reniforme 
Cosmarium spp. 
Gonnatozygon sp. 
Klebsormidium flaccidum (KOtz.)Silva,Mattox et Blackwell 
Klebsormidium rivulare Morison et Sheat 
Microspora palustris 
Microspora palustris var minor WlChman 
Mougeotia "a" (12-151l, 1Ib=5-20) 
Mougeotia a3 (8-12u. UB=5-8. vanlig type) 
Mougotia a (3-61l. temnogametum ?) 
Nelriumsp. 
Oedogonium a (3-10u) 
Peniumsp. 
Protoderma viride KOtz. 
Schizochlamys gelatinosa A.Braun 
Uident. coccal (Pandorina likn.) 
Uident. coccale grønnalger 
Uident. kimstad. av Chaetophorales (8-9JJ) 
UlothricaleslChaetophorales (3-51l, 1Jb=1-5) 
Zygogonium sp1 (12-141l, 2 pyrenoider) 
Zygogonium sp2 (8-101l. 1Jb=3-10) 
Zygogonium sp3 (17-191l. 1Ib=2-5) 

KIselalger (Baclllarlophyceae) 
Tabellaria flocculosa 

Rødalger (Rhodophyceae) 
Cf. Chantransia hermannni (9-101l. 1Ib=2-5, brun-rødlig) 
Lemanea. kimstadier 
Lemaneasp. 

1996 .1 
11-jun 10-okt 
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xxx 
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xx 

xx 
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xx 
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xx 
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Billagstabell 6 fortsetter. St. 14 Vikedalelva nedstrøms Låkafossen 

Organismer -
Latinske navn 

1996 I 
11-jun 10-okt 

Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 
Nardia compressa 
Uident levermose 
Marsupellacf. emarginata 
Fontinalis dalecarlica 
Racomitrium aciculare 
Scapania undulata 
Uident. levermose 

Diverse 
Sopphyfer 
Sphaerotilus sp. 
Bakt trå 
Jem/mangan bakterier, aggregater 
Jem/mangan bakterier, trådformede 
Jem/mangan bakterier, stavformede 
Aggregater av div. alger, detritus o.l. 
Avleiringer av jem/mangan 
Fargeløse flagelIater 

Tegnforklaring: 

Tal/angivelser viser organismens % dekning av elveleiet pa stasjonen. 

1 
10 

Organismer som ikke opptrer som en viktig del av makroskopisk synlige elementer er merket: 

x: sparsom, xx: vanlig, xxx: hyppig 

1 
10 



Bilagstabell 7. St. 17 Vikedalselva ved 0rsnes 

Organismer -
Latinske navn 

Blågrønnalger (Cyanophyceae) 
Aphanocapsae sp. (1-1.51-1) 'Aphano·l' 
Aphanothece grålig 1 \.I 
Calothrix fusca Bomet et F/ahauJt 
Calothrix sp. 
CapsosiraiPleorocapsae? 
Chamaesiphon cf. rostafinskii 
Chamaesiphon conf. var elongata Starmach 
Chamaesiphon minutus Schmid/e 
Choroococcus 7-101-1, gulaktig skjede 
Clastidium setigerum Kirchner 
Coleodesmium sagarmathae 
Cyano tråd i skjede> 2 \.I Lyngbyalik. 
Cyanobact., 2.5-3.5 1-1, 
Cyanobact., tvunnet, 1-1.5 \.I 
Cyanophanon mirabile Geit/er 
Gloeocapsa sanguinea (Agardh)KOetz. 
Homoeothrix cf. nordstedtii 
Merismopedia glauca 
Oscillatoria limosa 
Phormidium sp. 31-1, rund ende 
Phormidium sp. 4-5\.1, spiss ende 
Pleurocapsae sp. 
Schitzothrix liten grå 
Scytonema mirabile 
Scytonematopsis starmachii Kov;}cik et Kom;}rek 
Smale cyanobact på Stigonema maillosum 
Stigomena 12-15 \.I, subdicotom grening 
Stigonema m. sidestilte hormogonier, ellers som mam 
Stigonema mamillosum (Lyngb.)Agardh 
Stigonema mamilosum '2' 
Stigonema ocellatum 
Uident. Chroococcus 'Chrooc-l' 
Uidentifiserte coccale blågrønnalger 
Uidentifiserte trådformede blågrønnalger 

Grønnalger (Chlorophyceae) 
Binuclearia teclorum (KOtz.)Berger 
Bulbocaete spp. 
Cf . Gongrosira sp. 
Closterium spp. 
Cosmarium reniforme 
Cosmarium spp. 
Gonnatozygon sp. 
Klebsormidium flaccidum (KOtz.)Si/va.Mattox et B/ackwell 
Klebsormidium rivulare Morison et Sheat 
Microspora palustris 
Microspora palustris var minor Wichman 
Mougeotia 'a' (12-151-1.1Ib=5-20) 
Mougeotia a3 (8-12u, UB=5-8, vanlig type) 
Mougotia a (3-61-1. temnogametum ?) 
Netriumsp. 
Oedogonium a (3-10u) 
Penium sp. 
Protoderma viride KOtz. 
Schizochlamys gelatinosa A.Braun 
Uident. coccal (Pandorina likn.) 
Uident. coccale grønnalger 
Uident. kimstad. av Chaetophorales (8-91-1) 
Ulothricales/Chaetophorales (3-51-1. 1Ib=1-5) 
Zygogonium spl (12-131-1,2 pyrenoider) 
Zygogonium sp2 (8-101-l.1Ib=3-10) 
Zygogonium sp3 (17-191-1.1Ib=2-5) 

KIselalger (Bacillariophyceae) 
Tabellaria flocculosa 

Rødalger (Rhodophyceae) 
Cf. Chantransia hermann ni (9-10I-l,IIb=2-5. brun-rødlig) 
Lemanea. kimstadier 
Lemanea sp. 

1996 I 
11-jun 10-okt 
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BIlagstabell 7 fortsetter. St. 17. Vikedalselva ved ørsnes 

Moser (Bryophyta) 
Blindia acuta 

Organismer -
Latinske navn 

Nardia compressa 
Marsupellacf. emarginata 
Fontinalis antipyretica 
Fontinalis dalecarliea 
Hygrohypnum ochraceum 
Racomitrium aciculare 
Scapania undulata 
Uident. levermose 

Diverse 
Sopphyler 
Sphaerotilus sp. 
Bakt trå 
Jem/mangan bakterier, aggregater 
Jern/mangan bakterier, trådformede 
Jern/mangan bakterier, stavformede 
Aggregater av div. alger, detritus o.l. 
Avleiringer av jem/mangan 
Fargeløse flagellater 
Uident. tråd på Lemanea 

Tegnforklaring: 

Tal/angivelser viser organismens % dekning avelvelBiet på stasjonen. 

1996 I 
11-jun 10-okt 

F 
L 
O 
M 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

xxx 
xxx 
x 

x 
xx 

Organismer som ikke opptrer som en viktig del av makroskopisk synlige elementer er merket: 

x: sparsom, xx: vanlig, xxx: hyppig 
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Siden 1994 har det vært prøvefisket en gang hvert år med bunngarn (oversiktsgarn) og flytegarn i 

Fjellgardsvatnet. I 1996 ble det samtidig tatt både planktoniske og littorale zooplanktonprøver, mens 

det tidligere bare er tatt planktoniske dyreplanktonprøver. Auren lever stort sett nær overflaten i 

pelagisk sone og nærmest strandsonen i epibentisk sone. Røya lever derimot dypere i begge 

habitatene. Rekrutteringen er god hos begge artene og de fleste yngste individene lever i epibentisk 

sone. I pelagisk sone er flest eldre individ. Røya spiser nesten bare zooplankton i begge habitatene i 

august, mens auren i tillegg til zooplankton ernærer seg mest av overflateinsekter. Både røye og aure 

hadde en dårlig vekstsesong i 1993. Kondisjonsfaktor ligger i underkant av 1,0 hos begge artene. I 

likhet med tidligere år hadde Holopedium gibberum og Diaptomus sp. størst biomasse av de 

planktoniske zooplanktonartene, mens Polyphemus pediculus dominerte i littoralen. 

INNLEDNING 

Fjellgardsvatnet i Vindafjord kommune i Rogaland ble fra 1994 i tillegg til Atnsjøen med i Forskref

undersøkelsene. Fjellgardsvatnet ligger 154 m o.h., og har et overflateareal på 2,2 km2 (figur 1). Sjøen 

er næringsfattig og hadde i august 1996 et siktedyp på 7 m. 

Fjellgardsvatnet ligger i nedre deler av Vikedalsvassdraget, og det er rapportert om forsurningsskader 

på fiskebestander i innsjøer i Øvre deler av vassdraget (Hesthagen et al. 1995). 

Hensikten med undersøkelsen er å følge fiskesamfunnet i Fjellgardsvatnet over tid for å dokumentere 

naturlige svingninger og om mulig årsaken til disse, og eventuelle endringer som skyldes 

forurensning. Fiskesamfunnet i Fjellgardsvatnet består av røye, aure og ål. Røye ble introdusert i 

1940-årene fra Røyravatnet som ligger i det samme vassdraget. 
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N 

o 1000 m 
'-' ---J'---" 

Morfometriske data: 
Maks. dyp (m) 95,5 
Overflateareal (km2) 2,2 
Volum (m3) 94.106 

Figur l. Kart over Fjellgardsvatnet med plassering av bunngarnstasjoner ST.1-ST7 og 

flytegamstasjoner P.I-P.2. 
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METODER 

Ved prøvefiske i Fjellgardsvatnet i 1996 ble det benyttet Nordisk oversiktsgarn. Ett gam er 30 m langt 

og 1,5 m dypt (45 m2), og består av 12 ulike maskevidder:5,0, 6,3, 8,0, 10,0, 12,5, 15,5, 19,5,24,0, 

29,0, 35,0,43,0 og 55,0. Hver maskevidde er da representert med 2,5 m (3,75 m2) på hvert gam. 

Oversikts garna ble satt på 7 stasjoner i 7 ulike dyp: 0-3, 3-6, 6-12, 12-20,20-35,35-50 og 50-75 m, 

totalt 40 gam (figur 1). I tillegg ble det også satt en flytegamserie i to dyp: 0-6 m og 6-12 m på to 

stasjoner. En slik serie er satt sammen av to lenker a fire garn som er 6,75 m lange og 6 m dype (40,5 

m2), dvs. at en serie er 54 m lang (324 m2). Flytegamserien består av åtte ulike maskevidder: 10, 

12,5, 16,5,22,25,29,37 og 45 mm. Fangstutbyttet (CPUE) er definert som antall fisk fanget pr. 100 

m2 garnareal. 

Det ble tatt kvantitative zooplanktonprøver med rØr (51) i tre paralleller: 0-5, 5-10 og 10-15 m dyp. I 

tillegg ble det tatt en kvalitativ prøve med håv (90 f.t) fra 25 m og opp til overflaten, og en littoral 

håvprøve der håven ble dratt 20 m i overflaten i strandsonen. Zooplanktonprøvene ble fiksert i lugol. 

Antallet av hver art ble telt i hver prøve og maksimum 20 individer av hver art ble lengdemålt i hver 

prøve. Det er utarbeidet likninger for omregning fra lengde til vekt for ulike arter (Botrell et al. 1976, 

Langeland 1982, Segawa & Yang 1990). 

Som et mål på årlig vekstøkning hos aure og røye har vi benyttet tilbakeberegnet lengdevekst i tredje 

leveår, og bare for fisk som var 3+ ved fangst. Det betyr eksempelvis at en fisk på 3+ fra august 1996 

hadde sin tredje vekstsesong 1995. Plusstegnet er tilveksten fra siste vår og fram til den ble fanget i 

august 1996. 

Kondisjonen til ett individ blir beskrevet ved en kondisjonsfaktor (KF) som er beregnet slik: KF= 100 

x vekt (g)flengde (cm( Fordi kondisjonsfaktoren varierer med fiskens lengde og for at dataene skal 

være mest mulig sammenlignbare, er KF bare beregnet for individ med en kroppslengde på 20 cm. 

Fiskens næringsvalg ble uttrykt som vektprosent av ulike næringsdyr (art eller gruppe). Antall 

individer av hver art/gruppe i hver mageprøve ble telt og lengdemålt (kroppslengde eller hodebredde). 

Det er utarbeidet likninger for omrekning fra lengdelbredde til vekt for de ulike dyregruppene (Botrell 

et al. 1976, Langeland 1982, Hindar et al. 1988). 
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RESULTATER OG DISKUSJON 

Totalt ble det fanget 75 røyer og 172 aure på bunngarn, og 74 røyer og 20 aure på flytegarn ved 

prøvefiske i Fjellgardsvatnet 1996. Det var en klar fordeling i dyp mellom aure og røye både langs 

bunnen og i de frie vannmassene (figur 2). I epibentisk sone ble de fleste aurene fanget fra strand sona 

og ned til 12 m dyp. De var en dominans av røye mellom 12-20 m dyp, men noen ble også fanget 

dypere enn 50 m. I motsetning til tidligere år ble det i 1996 også tatt en del røye mellom 3-6 m dyp i 

epibentisk sone (figur 2). Det ble fanget nesten like mye røye i pelagisk sone som i epibentisk sone i 

Fjellgardsvatnet både i 1995 og 1996, mens det ble tatt antallssmessig færre aure på flytegarn enn på 

bunngarn i samme periode. I pelagisk sone ble det fanget flest aure i de tre øverste meterne, mens 

røya stort sett oppholdt seg dypere (4-12 m). Andre undersøkelser viser også at når aure og røye lever 

i samme innsjø blir røya fortrengt til dypere områder av sjøen, inkludert i Atnsjøen (Langeland et al. 

1991, Saksgård & Hesthagen 1997). Røya vil imidlertid også utnytte de grunne områdene når den er 

alene i en sjø (Langeland et al. 1991). 

o 
o ..... 

li 35 

~ 30 ca 

~ 25 
Cl 

Ne 20 

g 15 ..... 
a 10 
CD 
~ 5 

Røye, epibentisk 

0-2,9 6-11,9 20-34,9 

Dybdeintervall, m 

Aure, epibentisk 

1019941 

50-74,9 

[] 1994 

1
01995 

.1996 

u o +-'-..... '-+-'-..&-.-4-L~-+JI::1..J--+-~--+---'''-'---j 
0-2,9 6-11,9 20-34,9 50-74,9 

Dybdeintervall, m 

8 

~ 7 
ca 
E 6 
ca 
Cl 5 
E 
o 4 
~ 3 .. 
: 2 
~ 1 
u 

o 

"i 
6 

;;; 5 
E 
~ 4 

Ne 
o 3 
o 
::: 2 
a. 
~ 1 
a. 
u o 

Røye, pelagisk 

0-3 4-6 7-9 

Dybdeintervall, m 

Aure, pelagisk 

0-3 4-6 7-9 

Dybdeintervall, m 

01994 

01995 

.1996 

10-12 

01994 

019951 I 

.199611 

10-12 

Figur 2. Fangst pr. innsats (CPUE) pr. 100 m2 garnareal av røye og aure i ulike dybdeintervall i 

epibentisk og pelagisk sone i Fjellgardsvatnet 1994-1996. 
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Aldersfordelingen av aure viser at den har hatt en god og jevn rekruttering med en dominans av 

ettåringer både i 1994 og 1996, mens toåringene dominerte i 1995 (figur 3). I pelagisk sone er det 

mest eldre individer, men det totale antall individ som er fanget her er lite i forhold til i epibentisk 

sone. Røya i Fjellgardsvatnet synes også å ha en god rekruttering med en dominans av to- og 

treåringer. I 1996 ble det også fanget årsyngel av røye i Fjellgardsvatnet. I likhet med auren var det 

mest eldre individer som ble fanget i pelagialen. 
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Figur 3. Aldersfordeling hos aure og røye i epibentisk ( ) og pelagisk (.) sone i Fjellgardsvatnet 

1994-1996. 

Kondisjonsfaktor ligger i underkant av 1,0 hos både aure og røye. Røya hadde en mindre k-faktor enn 

auren i 1994 og 1996, mens den var noe større i 1995 (tabell 1). 

Tilbakeberegnet lengdevekst for aure og røye i det 3. leveåret viser at begge artene hadde en dårlig 

vekstsesong i 1993. 
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TabelJ 1. Kondisjonsfaktor ± standard avvik, og tilveksten (mm) i 3. leveår hos aure og røye i 

Fjellgardsvatnet i henholdsvis1994-1996 og 1993-1995. 

K-faktor Tilvekst 3. leveår 
År 1994 1995 1996 1993 1994 1995 
Aure 0,94 ±0,08 0,97 ±0,06 1,00 ±0,07 38,0 46,9 45,9 
Røye 0,84 ±0,14 0,99 ±0,03 0,95 ±0,1O 27,0 36,7 33,7 

Zooplankton var de viktigste næringsdyra for røye både i epibentisk og pelagisk sone (figur 4). 

Holopedium gibberum utgjør mest av røyas diett i pelagisk sone, mens for røya i epibentisk sone var 

også Bythotrephes longimanus og Bosmina longispina viktige næringsdyr. Auren har også spist en 

god del zooplankton sammen med overflateinsekter og mygg larver/pupper. I 1996 var B. 

longimanus svært viktig i aurens diett i pelagisk sone, mens den hadde spist mest overflateinsekter i 

1994. Forskjellen i diett hos aure og røye gjenspeiler forskjellene i dybdefordeling hos de to artene. 

Auren oppholder seg i de Øvre vannlag i begge habitatene og har spist mye overflateinsekter. Røya 

lever dypere enn auren og den har stort sett spist zooplankton. 
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Figur 4. Ernæring (vektprosent) hos epibentisk og pelagisk røye og aure i Fjellgardsvatn 1994-1996. 
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I de planktoniske zooplanktonprøvene ble det registrert fire vannloppearter og to copepodearter 

(tabell 2). I likhet med de to foregående årene dominerte H. gibberum blant vannloppene, mens 

Diaptomus sp. dominerte blant copepodene i 1996. Antallet av H. gibberum var størst nærmest 

overflaten, og det ble færre individer desto dypere prØvene var tatt. For B. longispina var det 

imidlertid omvendt. Samtidig var biomassen av H. gibberum større fra lO-15m dyp enn fra 0-5 m dyp 

hvor antallet var størst. Dette er fordi det var mange små individer nærmest overflaten, mens det var 

store individer fra 10-15 m dyp. Mellom 5-10 m var det også en overvekt av store dyr, men her var 

antallet H. gibberum nesten like stort som fra 0-5 m dyp. Det var også flest individer av C. scutifer i 

de dypeste prøvene, mens Diaptomus sp. dominerte fra 5-10 m. Biomassen av Diaptomus var 

imidlertid like stor fra 0-5 m som fra 5-10 m. Dette skyldes også at det ulike størrelser på dyra i de 

ulike dybdeintervallene. 

Det er ikke tatt littorale zooplanktonprøver i de tidligere årene, men i 1996 var det en stor dominans 

av Polyphemus pediculus. I tillegg ble det registrert en del Alona sp. i littoralprøven. Begge disse 

artene er svært vanlige i strandsonen i norske innsjøer. 

Tabell 2. Antall individer (antall/m3) og biomassen (mg/m3) av planktoniske zooplanktonarter i ulike 

dyp og littorale arter i Fjellgardsvatnet i 1996. 

Antall pr. m3 Mg pr. m3 

Art 0-5m 5-lOm 10-15 m Littoral 0-5m 5-lOm 10-15 m Littoral 

H.gibberum 440 427 240 2,60 17,10 4,80 

B.longispina 13 187 293 831 0,05 0,70 1,50 3,30 

D.brachyurum 8 0,05 

Alona sp. 785 7,10 

P.pediculus 13 11778 0,30 235,60 

B.longimanus 27 2,70 

C.scutifer 53 280 747 8 0,20 0,30 0,60 0,02 

Diaptomus sp. 627 2507 680 38 7,50 7,50 2,00 0,20 



144 

REFERANSER 

Botrell, H. H., Duncan, A., Gliwiez, Z. M., Grygierek, E., Herzig, A., Hillbrieht-Ilkowsak, A., 

Kurasawa, H., Larsson, P. & Weglenska, T. 1976. A review of some problems in 

zooplankton produetion studies. Now. J. Zool. 24: 419-456. 

Hesthagen, T., Saksgård, R., Fløystad, L., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1995. 

Bestandsendringer hos aure i innsjøer i Vikedalsfjellet, 1982-1994. 

NINA Oppdragsmelding nr 382, 18 sider. 

Hindar, K. Jonsson, B., Andrew, J. H. & Northcote, T. G. 1988. 

Resouree utilization of sympatrie and experimentally allopatrie eutthroat trout and Dolly 

Varden eharr. Oeeologia 74: 481-491. 

Langeland, A. 1982. 

Interaction between zooplankton and fish in a fertilized lake. Holare. Ecol. 5: 273-310. 

Langeland, A., L' Abee-Lund, J. H., Jonsson, B. & Jonsson, N. 1991. 

Resouree partitioning and niche shift in Arctic eharr Salvelinus alpinus and brown trout 

Salmo trutta. J. Anim. Ecol. 60:895-912. 

Saksgård, R. & Hesthagen, T. 1997. 

Fiskebiologiske undersøkelser i Atnsjøen 1994. I: Fagerlund, K.R. & Grundt, 0. (red.) 

Forskref- Forskning- og referansevassdrag nr l, Årsrapport 1994: 63-67. 

Segewa, S. & Yang, W. T. 1990. 

Growth molt reproduetion and filtering rate of an estuarine cladoceran, Diaphanasoma 

celebensis in laboratory eulture. Bullet. Plankton Soe. JPN 37 (2): 145-156. 



FORSKREF 
VIKEDALSVASSDRAGET - STUDIER AV BUNNDYR OG ZOOPLANKTON 

Statusrapport 1996. 

Arne Fjellheim og Gunnar G. Raddum. 
LFI, Zoologisk institutt, Allegt. 41, 5007 Bergen 

INNLEDNING 

145 

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Bergen (LF!) har siden 1979 hatt undersøkelser 
i Vikedalsvassdraget. Undersøkelsene ble startet ved «10 års vernede vassdrag» hvor det ble tatt 
kvalitative og kvantitative prøver fra store deler av vassdraget. I 1982 startet overvåking av vassdraget 
med hensyn på sur nedbør. Fra 1987 er den nederste delen av Vikedalselva kalket, og bunndyrstudier i 
denne delen av elva inngår også i Kalkingsprosjektet. En oppsummering av aktivitetene i 
Vikedalsvassdraget er gitt av Raddum & Fjellheim (1995). 

Prøvetakingen i forbindelse med overvåkingsprosjektene er basert på kvalitativ metodikk. Der var også 
et stort behov for å sikre et kvantitativt datamateriale fra vassdraget. Gjennom ForskRef-programmet 
ble det igangsatt kvantitative studier av bunndyr fra to stasjoner i hovedelven og ett transekt fra 0,5 m 
til 45 m dyp i Fjellgardsvatnet i 1995 (Fjellheim & Raddum 1997). Stasjonene er identiske med de 
som ble undersøkt etter lignende metodikk i 1979. Den ene av de to stasjonene (St. 11) ligger i dag 
ovenfor kalkdosereren og den andre (st. 17) i den kalkete delen av elva (Figur l). 
Bunndyrprøvetakingen i Fjellgardsvatnet ble lagt langs samme transekt som i 1979. 

Flotvatn 

~ 
Taksteinen 

2km 

Figur l Kart over Vikedalsvassdraget med stasjonsnettet inntegnet. 
..,. Kalkdoserer 
•• stasjoner i rennende vann 
•• stasjoner i stillestående vann. 
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I 1996 ble det i tillegg samlet inn kvantitative og kvalitative prøver av zooplankton og littorale 
krepsdyr fra Fjellgardsvatnet, Røyravatnet og Botnavatnet. Disse prøvene er viderebearbeidet og 
kommentert av Bjørn Walseng, Norsk Institutt for Naturforvaltning. 

I det følgende presenteres en statusrapport over de kvantitative undersøkelsene i Vikedalsvassdraget i 
1996. De presenterte data vil senere inngå i en samlerrapport der også en sammenligning med tidligere 
data vil bli utført. 

MATERIALE OG METODER 

Zooplankton og Iittorale krepsdyr 

Tilsammen foreligger 34 prøver fra Vikedalsvassdraget i 1996. Prøvene fordeler seg som følger; 
Fjellgardsvatn 14 prøver, Røyravatn 15 prøver og Botnavatn 5 prøver. Fra alle besøk er det tatt 
kvalitative hovtrekk fra 20 meters dyp og opp til overflate. Med unntak fra et par datoer foreligger det 
også litorale strandtrekk. Det samme er tilfelle med prøver fra stein(er) som er vasket over hov. Fra 
disse prøvene er det utarbeidet artslister. All innsamling er utført med hov, maskevidde 90 11m. 

Kvantitative bunndyrprøver 

I Vikedalselva ble det tatt seks parallelle kvantitative Surber-prøver på to stasjoner vår og høst. (Figur 
1). I Fjellgardsvatnet ble det om høsten tatt seks parallelle Kajak-prøver på dypene 0,5,2,5, 10,20 og 
45 m. PrØvene ble silt gjennom en duk med maskevidde 250 11m, konservert på etanol og senere sortert 
og artsbestemt under lupe. 
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RESULTATER OG DISKUSJON 

Zooplankton og littorale krepsdyr 

Registrerte arter 

Tilsammen ble det registrert 24 arter krepsdyr (18 vannlopper og seks hoppekreps) i 
Vikedalsvassdraget (tabell 1). Åtte avartene er vanlige planktoniske arter (fem vann lopper og tre 
hoppekreps). Sammenlignet med landet forøvrig må artsantallet karakteriseres som lavt. I forsurede 
vassdrag på Sørlandet kan imidlertid tilsvarende lave artsantall forekomme. 

Røyravatnet hadde flest arter, tilsammen 18 (13 vannlopper og fem hoppekreps) etterfulgt av 
Fjellgardsvatn med 16 arter (13 vannlopper og tre hoppekreps). Færest arter hadde Botnavatn der det 
ble registrert 13 arter. 

Tre avartene Acantholeberis curvirostris, Alona rustiea og Diacyclops nanus forekommer med høyest 
frekvens i lokaliteter med lav pH. I Fjellgardsvatn ble det kun registrert ett individ av A. rustiea. 
Chydorus gibbus og Alona intermedia er de eneste artene som normalt forekommer med høyere 
frekvens ved en gunstig pH. 

Planktonets sammensetning 

A v tabell 2, som er basert på kvalitative hovtrekk fra 0-20 m i alle vann, framgår det at det er fire arter 
som kan dominere i planktonsamfunnet; Holopedium gibberum, Bosmina longispina, Eudiaptomus 
gracilis og Cyclops scutifer. B. longispina og C. scutifer er de to vanligste. Høye andeler av C. scutifer 
tilsier at ingen av de tre vannene har alvorlige forsuringsproblemer da forekomsten av denne går 
tilbake ved lav pH « 5,0). H. gibberum, som er en regnet som en sommerform, ble registrert med et 
maksimum i august. 

I både Fjellgardsvatn og Røyravatn ble det registrert nauplier som sannsyligvis tilhører en 
Megacyclops art. De to Megacyclops-artene i Norge, M. gigas og M. viridis har vanligvis tilhold i 
litoralsonen, men det er ikke uvanlig at nauplier og små copepoditter tilhørende de to artene fins i 
pelagialen. 

Litoralsamfunnets sammensetning 

Tabell 3 viser sammensetningen av litoralsamfunnet. I Fjellgardsvatn er det vannloppene B. 
longispina, A. elongata og P. pediculus som dominerer. Disse er ofte vanlige i næringsfattige innsjøer 
og oppblomstring med total dominans aven artene er ikke uvanlig. I mai var det total dominans av 
rovformen P. pediculus. Denne er tolerant for lav pH og er funnet i mer enn 50% av 
ferkvannslokaliteter med pH lavere enn 4,5. I august var det total dominans av A. elongata som er en 
karakterart for næringsfattige klarvannssjøer og samtidig Norges vanligste litorale krepsdyrart. Den 
mangler i næringsrike lavlandslokaliteter på østlandet. Også denne er tolerant for forsuring, og 
forekommer med en frekvens på 50% i lokaliteter med pH lavere enn 4,5. 

I oktober var samfunnet noe mer di verst med vannloppene B. longispina og Acroperus harpae som de 
to dominerende. Ved dette besøket var cyc1opoiden E. serrulatus også tilstede. Blant hoppekrepsene er 
dette en av de mest tolerante artene overfor lav pH. 



148 

Litoraie cyclopoider utgjorde ellers lave andeler i Vikedals vassdraget. Unntaket er Botnavatn der C. 
scutifer og E. gracilis dominerte i litoralsonen. Dette vannet har sannsynligvis en dårlig utviklet 
litoralsone og har derfor dominans av planktoniske former også her. 

Chydorus gibbus, som ble registrert i både Røyravatn og Botnavatn, er den eneste arten som kan 
karakteriseres som sjelden. Den er funnet i 18 lokaliteter i Norge og er ny art for Vestlandet. Den er 
ikke funnet ved pH lavere enn 5,0 og er ofte assosiert med sandsubtrat uten vegetasjon. 

Cyc1opoidefaunaen var meget sparsom og utenom C. scutifer var det kun registrert tre arter, alle 
vanlige i næringsfattige vann og med vid toleranse for pH. 

Kvantitative bunndyrstudier i Vikedalselva 

Bunndyrtetthetene i Vikedalselva var henholdsvis 14967 individer m'2 på stasjon 11 (ukalket) og 
14550 individer m'2 på stasjon 17 (kalket) om våren (Tabell 4). Høstprøvene viste høyere tettheter, 
henholdsvis 34854 og 20083 individer m'2. Fjærmygg var den dominerende dyregruppen med tettheter 
varierende mellom 8600 og 21200 individer m'2, 
Videre var steinfluer, krepsdyr, vannmidd, rundormer og fåbørstemark vanlige dyregrupper. Det ble 
registrert 2 døgnfluearter, 14 steinfluearter, og 12 arter/slekter av vårfluer på de to stasjonene i 
Vikedalselva. Til sammen 12 av de registrerte bunndyrtaxa er sensitive overfor forsuring (Fjellheim & 
Raddum 1990). 

Ferskvannssneglen Lymnaea peregra har dannet tynne bestander i hovedelva. Denne arten ble 
registrert i få eksemplarer i 1979 (Raddum & Fjellheim 1984). Arten var fraværende i prøver tatt i 
tidsrommet 1982 - 1994, og ble i 1995 relokalisert i den kalkete delen av vassdraget (Fjellheim & 
Raddum 1997). Ferskvannssnegl er svært sensitive ovenfor både forsuring og lavt kalkinnhold 
(Økland 1990). 

Etter kalkingen, som startet våren 1987 skjedde det en hurtig re-etablering av sensitive bunndyr i 
hovedelven. Vårsituasjonen har imidlertid vært kritisk, og de mest sensitive bunndyrene har hatt 
problemer i denne perioden (Fjellheim & Raddum 1995). Dette bildet har endret seg i de senere år. I 
1996 hadde den sensitive døgnfluen Baetis rhodani høyere tettheter nedstrøms kalkdosereren enn året 
før, henholdsvis 128 og 830 individer m'2 vår og høst. Et interessant trekk i utbredelsen av sensitive 
bunndyr er at disse også har øket noe i ukalkete områder i de senere år. Eksempelvis ble Baetis 
rhodani registrert i lave tettheter på st. 11 både vår og høst. Dette kan skyldes avtakende forsuring. 
Oppbygging av levedyktige populasjoner i de kalkete deler av vassdragene sikrer i tillegg korte 
spredningsveier for rekolonisering i perioder med gunstig vannkvalitet. 

Kvantitative studier i Fjellgardsvatnet 

Tettheten av bunndyr i Fjellgardsvatnet var høyest på 0,5 og 2 m dyp (tabell 5), henholdsvis 40300 og 
35700 individer m'2. Fra 5 m dyp (27700 individer m'2) viste tettheten, som foregående år, en 
avtakende trend mot 45 m (2394 individer m'2). Fjærmygg, rundormer, vannmidd, fåbørstemark og 
krepsdyr hadde gjennomgående de høyeste tetthetene. I de øverste ti metrene var i tillegg insekter, som 
døgnfluer, vårfluer, tovinger, vannbiller og øyenstikkerlarver vanlige. Ingen av de registrerte artene er 
sensitive ovenfor forsuring. 
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Tabell la 

Vannlopper og hoppekreps i tre vann i Vilædalsvassdraget 

Lokalitet Fjellgardsv. Røyravatn Botnavatn 

Vannlopper 
Sida crystallina (O.F.M.) x x 
Holopedium gibberum Zaddach x x x 
Ceriodaphnia quadrangula (O.F.M.) x 
Scapholeberis mucronata (O.F.M.) x 
Bosmina longispina Leydig x x x 

Acantholeberis curviostris (O.F.M.) x x 

Acroperus harpae (Baird) x x 

Alona affinis (Leydig) x x 

Alona intermedia Sars x 
Alona rustica Scott x x x 
Alonella excisa (Fischer) x 
Alonella nana (Baird) x 
Alonopsis elongata Sars x x x 
Chydorus gibbus Lilljeborg x x 
Chydorus sphaericus (O.F.M.) x x x 
Eurycercus lamellatus (A.F.M.) x x 
Polyphemus pediculus (Leuck.) x x 
Bythoptrephes longimanus Leydig x x 

antall vannlopper 13 13 10 

Hoppekreps 
Eudiaptomus gracilis Sars x x 
Heterocope saliens (Lillj.) x x 
Eucyclops serrulatus (Fisch.) x x 
Cyclops scutifer Sars x x x 
Megacyclops gigas (Claus) x 
Diacyclops nanus (Sars) x 

antall hoppekreps 3 5 3 
Totalt antall krepsdyr 16 18 13 

Tabe/llb 
Hjuldyr i fire vann i Vilædalsvassdraget 

Keratella cochlearis (gosse) x 

Keratella hiemalis Carlin x x 

Kellicottia longispina (Kellicott) x x x 

Conochilus unicornislRousseletlhippocrepes (~ x x 

Polyarthra dolichoptera (Idel son) x x x 

Asplancha x 
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Tabell] 

Planktonets sammensetning i tre vann i Vikedalsvassdraget 

Lokalitet FjeIlg.v FjeIlg.v FjeIlg.v Røyrav Røyrav Røyrav Botnav 
Dato 08.05.9628.08.9625.10.9608.05.9628.08.96 24.10.96 28.08.96 

Cladocera 
Ho1opedium gibberum Zaddach 1,2 11,3 + 0,2 16,9 3,3 8,8 
Bosmina longispina Leydig 58,2 15,1 26,3 70,5 3,2 8,2 28,0 
Polyphemus pedicu1us (Leuck.) + + 
Bythoptrephes longimanus Leydig 0,6 + 0,1 

Copepoda 
Eudiaptomus gracilis Sars 7,8 18,8 15,8 5,7 
Heterocope saliens (Lillj.) l, l + 0,2 
cal naup 6,7 11,7 0,2 0,1 
Cyclops scutifer Sars 23,0 12,6 53,9 27,8 0,3 88,5 23,5 
naup 2,5 29,9 3,8 0,5 78,5 33,7 
naup stor 0,6 1,0 

Tot ant ind i prøven(e) 1132 7432 4752 8751 3793 35413 12052 

Tabell 3 
Litoralsamfunnets sammensetning i tre vann i Vikedalsvassdraget. 

Lokalitet FjeIlg.v FjeIlg.v Fjellg.v Røyrav Røyrav Botnav 

Dato 08.05.9628.08.9625.10.9628.08.9624.10.9628.08.96 

Cladocera 

Sida crystallina (O.F.M.) 2,1 + 
Ho1opedium gibberum Zaddach + 
Ceriodaphnia quadrangu1a (O.F 0,3 

Scapho1eberis mucronata (O.F.~ 0,9 0,6 

Bosmina longispina Leydig 0,3 40,6 99,0 12,5 2,0 

Acantholeberis curviostris (O.F.M.) + 3,1 + 
Acroperus harpae (Baird) 0,6 29,6 0,1 12,5 

Alona affinis (Leydig) + 0,5 6,3 

Alona rustica Scott 0,1 

Alonella nana (Baird) 2,5 

Alonopsis elongata Sars 4,8 97,0 7,7 0,6 31,3 2,5 

Chydorus gibbus Lilljeborg 9,4 + 
Chydorus sphaericus (O.F.M.) 1,2 0,1 + 
Eurycercus lamellatus (A.F.M.) + 3,8 0,1 

Polyphemus pediculus (Leuck.) 90,9 1,2 I, I + 

Copepoda 

Eudiaptomus gracilis Sars + 2,7 15,9 

Heterocope saliens (Lillj.) 0,1 15,6 3,0 

cyclopoida 

Eucyclops serrulatus (Fisch.) 0,5 

Cyclops scutifer Sars 0,1 57,2 

naup 3,3 16,9 

cop indet 9,9 9,4 

Tot ant ind i prØven 3334 164 1822 10152 32 20104 
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Tabell 4. Tetthet av bunndyr på stasjon 11 og 17 i Vikedalselva vår og høst 1996. 

St. 11 St. 17 St. 11 st. 17 
08.05.96 08.05.96 23.10.96 23.10.96 

Gruppe/art Nm 2 Std dev Nm2 Std dev Nm2 Std dev Nm 2 Std dev 

Turbellaria 
Otomesostoma auditivum 4 9 O O 11 19 2 5 
Crenobia a/pina 7 13 O O 9 8 2 5 

Nematoda 613 1220 241 240 605 302 196 202 
Oligocheta 317 147 96 35 707 481 754 232 
Acari 2339 4163 250 298 3087 1826 1015 696 
Gastropoda 
Lymnaea peregra O O O O 4 9 6 6 

Bivalvia 

Pisidium sp O O O O O O 4 6 
Ephemeroptera 

Leptophlebia sp 2 5 O O 24 22 O O 
Leptophlebia vespertina O O O O 7 11 O O 
Baetis rhodani 11 19 78 68 128 100 830 236 
Baetis sp O O O O 33 52 O O 

P1ecoptera 
Brachyptera risi O O 15 17 48 44 206 129 
Amphinemura borea/is 167 143 800 217 467 397 2259 1348 

Amphinemura sulcicollis 93 70 31 24 167 116 1418 1250 
Amphinemura sp 20 40 156 171 313 303 893 690 
Protonemura meyeri 15 31 6 9 4 9 65 44 
Leuctra fusca 91 73 152 52 718 357 687 497 
Leuctra hippopus 152 165 17 21 100 59 500 258 
Leuctra digitata O O 11 14 O O O O 
Leuctra nigra O O O O O O 43 94 
Nemoura cinerea O O O O 2 5 7 13 
Nemoura avicularis O O O O O O 2 5 
Nemurella picteti O O O O O O O O 
Nemourasp O O 2 5 4 9 O O 
Taeniopteryx nebulosa O O O O 7 18 O O 
Siphonoperla burmeisteri 56 48 15 11 69 77 37 15 
Diura nansen; 2 5 6 9 O O 4 6 
Isoperla sp. O O O O O O O O 
Plecoptera ind O O 2 5 2 5 2 5 

Trichoptera 
Rhyacophila nubila O O 15 17 15 18 44 23 
Rhyacophila nubila p. O O O O 4 9 O O 
Tinodes waeneri O O O O O O 2 5 
Polycentropodidae ind 141 142 4 6 204 151 94 69 

Polycentropus flavomaculatlLl 281 180 6 6 465 191 144 59 
Plectrocnemia conspersa O O O O 13 23 4 9 
Neureclipsis bimaculata 11 17 O O 33 31 O O 
Limnephilidae ind. 7 9 2 5 4 9 O O 
Hydropsyche sp O O O O 4 9 O O 
Hydropsyche pellucidula 4 6 4 9 28 34 37 9 
Hydropsyche siltalai 2 5 O O 2 5 O O 
Lepidostoma hirtum 4 9 15 13 11 19 83 83 
Apataniasp O O 6 9 4 9 113 63 
Oxyethira sp 193 273 11 19 533 703 44 25 

Trichoptera ind O O O O 13 32 O O 
Chironomidae l. 8642 10392 11319 4317 21240 9381 9206 2347 
Chironomidae p. 20 24 406 164 O O O O 

Ceratopogonidae O O 9 15 O O 24 49 
Simulidae 19 17 33 43 2089 1141 326 163 
Tipulidae O O 13 23 6 9 7 18 
Diptera 57 47 354 299 202 8B 222 164 
Coleoptera O O 426 401 2 5 365 222 
Crustacea 

Calanoidae ind 85 30 6 9 274 179 7 9 
Cyc/ops sp 287 280 7 13 235 110 78 72 
Nauplii 146 358 O O O O O O 
Bosminasp 302 228 37 67 1705 614 169 167 
Holopedium gibberum 2 5 O O 2 5 O O 
Polyphemus sp O O O O 2 5 O O 
Chydoridae ind 865 2037 2 5 1228 859 37 41 
Ostracoda 13 8 2 5 22 34 146 29 

Sum 14967 18687 14550 5487 34854 13543 20083 4303 
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Tabell 5. Antall bunndyr i kajakprøver fra Fjellgardsvatnet 11.11.96. 

Prøvetakingstransektet er avmerket på figur 1. 

Dyp O.Sm 2m Sm 10m 20m 4Sm 

... ... ... ... ... ... 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,: E ,,: ::. 
~ .", ~ .", ~ .", ~ .", ~ .; ~ .; 

Gruppe/art 
c ~ c ~ c ~ c ~ c ~ c ~ < < < < < < 

Nematoda 9170 7080 9905 3802 1715 570 1190 454 315 575 42 94 
Oligocheta 910 491 805 429 280 217 385 429 910 826 168 176 
Acari 13965 13418 2520 1806 70 108 315 220 35 86 O O 
Zygoptera O O 490 217 O O O O O O O O 
Ephemeroptera 

Leptophlebia sp 70 171 280 316 315 115 O O O O O O 
Plecoptera 

Leuctra nigra 35 86 O O O O O O O O O O 
Siphonoperla burmeisteri O O 35 86 O O O O O O O O 

Trichoptera 
Polycentropodidae ind O O 35 86 O O O O O O O O 
Polycentropus jlavomaculatu O O 105 257 O O O O O O O O 
Polycentropus irroratus O O O O O O 35 86 O O O O 
Limnephilidae ind 35 86 O O O O O O O O O O 
Limnephilus sp 35 86 O O O O O O O O O O 
Limnephilus rombicus 70 108 O O O O O O O O O O 
Mystacides azurea 35 86 O O O O O O O O O O 
Mystacides sp O O O O 140 108 O O O O O O 
Cymus jlavidus O O O O 35 86 105 176 35 86 O O 
Cyrnus trimaculatus O O 35 86 280 108 35 86 O O O O 
Oxyethira sp O O O O 35 86 O O O O O O 

Orironomidae l. 13440 9641 18760 7285 23835 7051 6965 2336 1715 670 798 544 
Qratopogonidae 315 289 315 492 105 115 245 245 O O O O 

Diplera 70 108 O O O O O O O O O O 
Crustacea 

Bosminasp 35 86 O O O O 35 86 315 435 546 657 
Calanoidae ind O O O O O O O O 105 257 42 94 
Cyclops sp 805 779 665 708 525 474 385 521 245 206 378 430 
Chydoridae ind 910 1193 1400 1780 O O 70 108 O O O O 
Eurycercus lameUatus 70 171 O O O O O O O O O O 
Iliocryptus sp 315 474 105 115 280 171 O O O O O O 
Ostracoda O O 105 176 70 108 315 370 245 245 420 492 

Sum 40285 29365 35665 15082 27720 7219 10080 2238 3920 1034 2394 1341 
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Lokalitet ,.I'~egrOirlg"., t~je~;, i"{~[:,~:;;.;;:~:;;.1 HY:~00~Ogi.: ."> 

Dørålen 2 ganger I 2 ganger I Månedlige 

Vidjedalsbekken 

Elgvassli 2 ganger 

Liabru 

SandanIV olden 

Storbekken 

Atnsjøens innløp I 1 - 4 ganger 

Atnsjøen 

Atnsjøens utløp 

Oppstrøms 
Setninga 
Setninga 

Solbakken 

1 - 4 ganger 

2 ganger 

2 ganger 

2 ganger 

2 ganger 

2 ganger 

2 ganger 

2 ganger 

Nøkkelparametre Atna. Årlige undersøkelser. 
Oppdatert til og med sesongen 1995 

For Halvorsen: oppdatert t.o.m. 1996. 

Månedlige 

Månedlige 

Månedlige 

Ukentlige 

Månedlige 

Vanntemp. 

Vannføring 
Vanntemp. 
Sedimenttransp. 
Snø, Vanntemp. 

1 stasjon 5 ganger I Vanntemp.
profil 
Isforhold 

Månedlige 

Månedlige 

Vannføring 
Vanntem..Q. 

Vannføring 
Vanntemp. 
Sedimenttransp. 

Fytopla.tikton 
'I .~:;// ;, 

70 oversiktsgam fordelt på 13 stasjoner 5 
10 stasjoner i 7 dybde- ganger 
intervaller. En flytegamserie 
på 3 stasjoner i to dyp. 

Dyreplanktoti • 

3 stasjoner 5 
ganger 

-VI 
-...J 



Fjellgardsvatn 

Utløp 

Holmen 

Litleelva 

6 prøver. (0.5, 2, 
5, 10, 20 og 50 m) 

4 - 5 Surberprøver 

4 - 5 Surberprøver 

Nøkkelparametre Vikedal. Arlige undersøkelser. 
Oppdatert til og med sesongen 1995 
* Planlagt måleprogram. 

2.hver måned 

2.hver måned 

Isforhold. 
Vanntemperaturprofil 

Vannføring/-temp. 

Snømålinger 

Oversiktsgarn fordelt 
på 7 stasjoner i 7 
dybdeintervaller. En 
flytegarnserie på to 

oner i to 

3 parallelle prøver 
til 3 ulike 
tidspunkt. 
Samleprøver fra 0-
6 Ol! 6-12 m. 

3 parallelle prøver 
til 3 ulike ti 

..... 
VI 
\O 
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