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FORORD
Vassdragsforsk,
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i Oppland til

a

utarbeide en statusrapport for faget

limnologi i Gudbrandsdalsl&gens

nedbrfelt.

Arbeidet har besttt

i å skaffe en oversikt over tilgjengelig materiale og dernest
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for gjennomlesning av litteraturoversikten.
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heim.

ved As, Glommens og Laagens bruks-
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Trondheim

og Inn-

i Bergen, Oslo og

for verdifulle opplysninger.
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D N I NG

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med vannbruksplanen
for Gudbrandsdalslågen, Oppland fylke.

Kontaktutvalget for vass-

dragsreguleringer, Universitetet i Oslo, ble i den forbindelse
kontaktet av Miljvernavdelingen

i fylket og bedt om & utarbeide

en statusrapport innen fagene limnologi og fluvialgeomorfologi.
Denne rapporten behandler status for faget limnologi og i brev til
fylkesmannen ble det foreslått:
1.

Skaffe oversikt over tilgjengelig materiale.

2.

Vurdere eventuelle behov for supplerende undersøkelser i områder hvor det fra tidligere ikke foreligger materiale, og
som ut fra antagelser kan være av interesse.

Rapporten er ment som en basis for eventuelt senere å kunne vurdere konsekvensene av ulike framtidige utnyttelsesmuligheter i
nedbrfeltet.
Litteraturoversikten

er ordnet etter vassdragsavsnitt.

vassdrag til Gudbransdalslgen
behandlet separat.

km,

med nedbrfelt

strre

Sidevassdrag med nedbrfelt

Alle side-

enn 50 km

strre

er

en 1000

dvs. Vinstra, Sjoa og Ottavassdraget er igjen delt inn i

mindre avsnitt.

Fagene vannkjemi, vannvegetasjon, phytoplankton,

zooplankton og bunndyr er behandlet hver for seg under det enkelte
sidevassdrag.

Utredninger av hva som foreligger av opplysninger

om fisk og fiske pågår separat og er ikke tatt med i dette
arbeidet.

En beskrivelse av de viktigste arbeidene kommer foran

litteraturoversikten.

Litteraturen er ordnet etter utgivelesår da

dette synes hensiktsmessig fordi mange arbeider i vassdragsbeskrivelsen er basert

p

tidligere underskelser.

Til slutt i den generelle delen flger

en vurdering av inte-

ressante delområder hvor det foreligger lite eller ikke noe materiale.

Dette siste blir en prioriteringsliste over hvor resursene

innen faget limnologi burde settes inn i nedb@rfeltet.
Litteraturlista er ajour fram til sommeren 1985.

I september

samme år ble deler av GudbrandsdalslAgens nedbrfelt

befart.

-

2 -

Vann-, zooplankton- og vannprøver ble innsamlet ved følgende
lokaliteter; Lågendeltaet, Losnadeltaet, Arsj, Lalmsvatn, Tromsa,
Lora, Skjli, stri og Gausa.

-
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ES KR I VE L S E

1. BELIGGENHET
Gudbrandsdalslågens

nedbørfelt

(fig. 1) ligger alt vesentlig i

Oppland fylke i kommunene Ringsaker, Gausdal, Øyer, Ringebu, Vang,
Øystre Slidre, sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og
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Fig.

1.

Gudbrandsdalslågens

nedbørfelt.

- 4

Lesja.

Kun få kvadratkilometer

-

lengst vest i Ottavassdraget

ligger i Møre og Romsdal fylke mens de nordligste deler av vassdraget ligger i sør-Trøndelag fylke.

Den geografiske utstrekning

er begrenset av koordinatene 66.71-69.16
Gudbrandsdalslågen

N og 4.10-6.01

drenerer et areal på ca. 12.800

av vassdraget er høyfjellsområder

over 1000

E.

km?.

Ca. 2/3

m o.h. (fig. 2).

Deler av Jotunheimen, Dovre og Rondane hører til vassdraget.

Sen-

tralt i Jotunheimen ligger Galdhopiggen som er nedb6rfeltets
høyeste topp (2469 m o.h.).
de største dalsystemene

Kun sørlige deler av vassdraget samt

ligger under 100

Otta med et areal på 4150

m o.h.

km2 er det største sidevassdraget og

slutter seg til Lågen ved Otta tettsted.

Gudbrandsdalslagen

for Otta drenerer til sammenligning bare 2074

km.

Ca. 80

arealet ligger på vestsiden av Lågen.

N

Mlestokk
0

E] ovER 1ooo.0.8.

0

Fig.

2.

UNDER 1000M,0,H,

Nedborfeltets

topografi.

10

20

30

40

50 km

nord
av

-
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Nedbørfeltet grenser mot Glommavassdraget i øst. Rauma, Aura- og
Drivavassdraget danner grensen mot nord. I vest grenser nedbørfeltet mot en rekke større og mindre vestlandsvassdrag som drenerer til forskjellige fjordarmer. Dokkavassdraget grenser mot de
sør-vestlige deler av vassdraget.
Bygdin (34-40 km?), Vinstervatn (23,5-27,8 km), tta-VAgAvatn
(27,6 km&), Gjende (13,8 km?), Tesse (9,3-14,2 km) og Losna (ca.
10 km)

er de strste

innsjpene i nedbrfeltet.

For regulerte

vann er arealet av minste og største vannspeil satt i parentes.
Bygdin og Vinstervatn drenerer til Vinstra som slutter seg til
Gjende drenerer til Sjoa mens Tesse
Vågåvatn og Losna er innsjøer som ligger i

Lågen ved Vinstra tettsted.
drenerer til Otta.

henholdsvis Otta og Lågen.

2. KLIMA
Lavereliggende deler av vassdraget har et typisk innlandsklima med
relativt hy sommertemperatur og lav vintertemperatur. Gjennomsnittlige temperaturer i januar og juli for Lillehammer, Vinstra,
Vågåmo og Dombås bekrefter dette (tab. 1).

Sommertemperaturen

synker med hyden over havet og den gjennomsnittlige julitemperaturen er i Lillehammer (226 m 0.h.) 15.69C mot 12.99C pa Dombas
(638 m o.h.).

Januar og juli er henholdsvis kaldeste og varmeste

måned for de respektive stasjoner.
Ca. 2/3 av nedbørfeltet ligger over 1000 m og kan klimatisk karakteriseres som høyfjell (fig. 2). Her er både sommer og vintertemperaturen lav. I mangel av meteorologisk stasjon innen nedbørfeltet er gjennomsnittlig januar og julitemperatur vist for Fanaråken.

Denne værstasjonen ligger i Jotunheimen, få kilometer vest

for Gudbrandsdalsl&gens

nedbrfelt.

(1931-60) registrert ved seks klimastasjoner er også
vist i tabell 1. Disse tallene er stort sett i overensstemmelse
med observasjoner gjort i seinere Ar. Arlig nedbr avtar i
Normalnedbr

Lillehammer har mest nedbr
i dalfret.
retning srst-nordvest
med et årsgjennomsnitt på 703 mm, mens Vågåmo har 326 mm. Indre

-

Tabell

1.

as on
Lillehammer
Vinstra
V3g3mo
Domb&s I I

6 -

Normalnedbør.
gjennomsnittlig
turer ved seks meteorologiske
dalsl&gens nedborfelt.

h.o.h.
I I

norma

januar- og julitemperastasjoner i Gudbrands-

ne

226

725

241

4%09

371

326
410

Bygdin

638
1055

1000

Fanarake

2 62

1221

deler av 0ttadalfret
børfattige område.

-

nuar

9.0
-10.8

15.6
15. 5

-

14.5
12.9

-

9.6
9.0

mangler
-12.3

.6

ligger i regnskyggen og er Norges mest nedGjeilo i Skjåk har landest laveste årsgjennom-

snitt med 270 mm.
Høyfjellsområdene
mye nedbr.

på vestsiden av Gudbrandsdalen mottar relativt

Nedbrregistrering

(1221 mm) viser dette.

ved Bygdin (1000 m) og FanarAken

Et relativt stort areal er dekket av is-

breer.

3. BERGGRUNN
Berggrunnen i Gudbrandsdalslågens

nedbørfelt

variert opprinnelse og sammensetning.

(fig. 3) er av

I grove trekk kan det

skilles ut fire delfelt.
I øst og sør-øst består berggrunnen av sparagmitt som er sandsteiner avsatt i eokambrisk alder.
for sterkere metarmorfose

(hyt

kaledonske fjellkjedefoldningen

I nord har disse vært utsatt

trykk og hy

temperatur) under den

enn lenger sør.

Sentrale vestlige deler tilhdirer Jotundekket som ble skjpvet pa
plass under den kaledonske fjellkjedefoldingen.
Berggrunnen består her av gabbro som er mørke bergarter.
Nedb6rfeltets nord-vestre omrAde tilhirer det nord-vestlandske
grunnfjellsområde som består av gneiser av forskjellige opprinnelse.

7 -
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nedbørfelt.
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Et belte nord-syd, sentralt i vassdraget med en utlper
består av metamorfe kambro-silur bergarter.

mot vest

Fylitter og glimmer-

skifer er vanlig i dette området.
Mellom Jotundekket og de metamorfe kambro-silurbergartene
Valdres-sparagmitten

fram.

stikker

Disse består av konglomerater med

materiale blant annet fra Jotundekkets gabbroer.

4.

LOSMASSER

Løsmassene består av avsetninger fra istidene og tida etter siste
istid.

I dalsider og fjellområder dominerer bunnmorener avsatt

under innlandsisen.

Glasifluvialt materiale er avsatt i rennende

vann under isavsmeltingstiden.

Tildels mektige forekomster finnes

der større sidevassdrag munner ut i hovedelva.
finner vi ved Gausas og Vinstras utlp
i Gudbrandsdalslagen

Eksempler på dette

i Lgen.

Flere av viftene

er opprinnelige glasifluviale avsetninger.

Der innlandsisen har demt opp det naturlige avlip for smeltevannet, ble det dannet sjøer hvor mer finkornet materiale er avsatt.

Slike bresjsedimenter

dalen. .I

finnes spesielt nord i Gudbrands-

tida etter istiden har fluvial erosjon fjernet og om-

plassert store mengder løsmasser.
tilsvarende oppfylling.

I dalbunnen har det skjedd en

Alle elveslettene, deltaet i Losna og

Vågåvatn samt flere av viftene er slike fluviale akkumulasjonsformer.
Foran dagens breer ligger resent morenemateriale.

Ofte markerer

tydelige morenerygger breenes utbredelse fra "den siste istid" og
fram til i dag.

-

EHN

III
1.

EBE
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SE

VANNKJEMI

Fram til siste halvdel av 60-tallet foreligger det bare data pA pH
og ledningsevne fra spredte lokaliteter i Gudbrandsdalslågens nedbørfelt.

Problemer ved forsuring og begroing samt forberedende

arbeider i forbindelse med kraftutbygging resulterte i en Øket
interesse for vannkvalitet.

Begroingsproblemene fokuserte opp-

merksomheten på fosfater og nitrater.

Kationer, anioner,

metaller, farge og turbiditet ble også alminnelige data å innhente
fra vannprver.

En vannprve

underskt

m.h.p. de foran nevnte

parametrene er i fortsettelsen beskrevet som en prøve analysert
m.h.p.

e

le te

r

e r

e.

NAr en prve

er underskt

m.h.p.

bare noen få parametere står disse spesielt nevnt i teksten.

NIVA (Norsk institutt for vannforskning) er den forskningsinstitusjon som har arbeidet mest med å få kartlagt vannkjemien i Lågens
nedbørfelt.

Viktig oppdragsgiver har vært NVE som har engasjert

NIVA i forbindelse med forundersøkelser i Sjoa- og Ottavassdraget
og i Gudbrandsdalslågen.
Mjøsaksjonen har også resultert i at mye
oppmerksomhet har blitt fokusert på vannkvaliteten til tilførselselvene.
Den frste

rapporten fra NIVA kom i 1966 og omhandlet underskel-

ser av vannprøver fra Lågen og Mesna i sammenheng med vannforsyningen til Lillehammer.
I forbindelse med underskelse

av vannforsyning og avlopsforhold i

Østlandsfylkene ble det tatt vannprøver fra 76 forskjellige lokaliteter i L&gens nedbrfelt
underskt
felt.

i august 1967.

Alle prvene

ble

med hensyn pd farge, pH, ledningsevne og turbiditet i

I underkant av halvparten av prøvene ble sendt til Oslo for

analyse m.h.p. de fleste parametrene.
Vannforekomster

i Otta- og Sjoavassdraget samt Gudbrandsdalslågen

ble sommeren 1970 undersøkt i forbindelse med planlegging av reguleringstiltak i området.
vatn fulgte i 1972.

En mer detaljert undersøkelse av Vågå-

- 10 -

I perioden 1971-75 pAgikk arbeidet med Mjsprosjektet,

og i kjdl-

vannet av dette fulgte fem framdriftsrapporter.
Fra 1974 har det foregAtt underskelser
tydningen av kraftutbygging
rensingsutvikling

med sikte pa A belyse be-

i vassdraget for vannkvalitet, foru-

og resipientinteresser.

Fra 1976 ble det opp-

rettet åtte permanente overvåkingsstasjoner
Gudbrandsdalslågen.

I 1981 ble antallet redusert til fire sta-

sjoner: Fåberg, Otta, Sel og Lalm.
våkingsstasjonen

i Ottavassdraget og

Etter 1981 er det kun over-

ved Fåberg som har vært i drift (G. Kjellberg

pers. medd.).
I forbindelse med sur nedbrs

virkning p& skog og fisk ble det

valgt ut en rekke lokaliteter rundt om i landet som blir eller er
blitt overvåket m.h.p. vannkvalitet.

Arbeidet er et samarbeids-

prosjekt mellom Norges landbruksvitenskapelige
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
departementet.

forskningsråd og Miljøvern-

Flatningen, Lemonsjpen, Ingulsjen

innsj@er i Gudbrandsdalslagens
sjektet.

forskningsråd,

nedbrfelt

Moksa er eneste elvelokalitet.

og Hornsjen

er

som er med i proVannprøvene er blitt

analysert m.h.p. de fleste parametrene.
Fiskeforskningen

(DVF)'s kjemiske overvåking av forsuringen av

elver på sørlandet ble i 1980 utvidet til å omfatte vassdrag i
hele landet.

Dette er et ledd i "Statlig program for forurens-

ningsovervåkning".

Rondvatnet, Fremre Illmannstjern og Ula elv er

i denne sammenheng blitt regelmessig overvåket siden 1980 med 16
prvetakinger

i &ret.

Vannprvene

blir analysert m.h.p. de fleste

parametrene og prøvetaking pågår fortsatt (O0.K. Skogheim pers.
medd.).
I 1976 kom en oversikt over vannverk i Oppland fylke fra statens
institutt for folkehelse.

Vannverk som forsyner mellom 100 og

1000 mennesker er underlagt helsemyndighetenes

saksbehandling.

Det er stor variasjon i omfanget av vannkjemianalyser
ført av de forskjellige helseråd i denne forbindelse
pers. medd.).

som er ut(T. KROGH

Vannverk som forsyner mer enn 1000 mennesker må

imidlertid være godkjent av statens institutt for folkehelse.
Vannprøver fra disse vannverkene blir underskt

m.h.p. de fleste
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parametrene.
grunnvann.

Flere vannverk har i de senere årene gått over til
Det foreligger imidlertid data fra tida da disse vann-

verkene hentet drikkevannet fra overflaten.
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer har utført undersøkelser
av vannkjemi i Finna, Frya og Joravassdraget.

En rekke lokali-

teter i hvert av vassdragene ble bes6kt to ganger i lpet
sommerhalvåret.

av

Vannprøvene ble analysert m.h.p. de fleste para-

metrene.
Vannprøver er også innsamlet i forbindelse med fiskeribiologiske
underskelser.

Disse er blitt underskt

m.h.p. f& parametere

(ledningsevne, pH og hrdhet).

2.

VANNVEGETASJON

Alger, moser og hyere

planter som vokser pa bunn av innsjer

eller er festet til bunn av elver hører til denne kategorien.
Første arbeid m.h.p. kartlegging av vannvegetasjon i Gudbrandsdalslågens nedbørfelt ble gjort av NIVA i 1967.
samlet fra 27 lokaliteter.
alger og grnnalger),

Benthos ble inn-

Alger (blågrønnalger, brunalger, rød-

moser og hoyere planter ble hovedsaklig be-

stemt til art.
Tilsvarende undersøkelser ble også utført i 1974-75 (NIVA 1975b).
Benthos ble denne gang innsamlet fra 34 lokaliteter.

De viktigste

artene av alger, moser og høyere planter ved hver stasjon er vist
i tabell.
Prøver av begroing ble innsamlet ved Fåberg, Otta, Sel og Lalm i
1981 (NIVA

1982A).

Artsliste foreligger og mengde av hver art er

angitt ved en tredelt skala.

Etter 1981 er prøver av begroing

innsamlet bare ved Fåberg, og resultatene er vist i NIVA

1982b,

1983 og 1984.
Relativ utfrlig

kartlegging av bunnvegetasjon i innsjer

fore-

ligger bare fra Øvre- og Nedre Smådalsvatn (BLAKAR & SAHLQVIST
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1976) og fra Øvre Heimdalsvatn

-

(BRETTUM 1970, 1971, IBP 1972,

1974).

3. PHYTOPLANKTON
Phytoplankton er vanligvis sammensatt av blAgrbonnalger, grnnalger, gulalger, kiselalger og panserflagellater.

Bakterier og

små sopparter finnes også planktonisk.
Phytoplankton ble innsamlet allerede på 1890-tallet av HuitfeldtKaas i forbindelse med planktonundersøkelser

i norske vann.

bestemmelse av phytoplankton fra 19 innsjlokaliteter

Arts-

ble publi-

sert i 1906.
Allerede seks år tidligere, dvs. i 1900, ble diatomeer fra deler
av materialet til Huitfeldt-Kaas artsbestemt og publisert av Holmboe.
Strøm arbeidet også med materiale innsamlet 25 år tidligere av
Huitfeldt-Kaas.

Med suplering av eget materiale fulgte en publi-

kasjon i 1921 over phytoplanktonarter

funnet i norske innsjer,

herav 11 lokaliteter innen Gudbrandsdalslågens
Ved NIVA's underskelser
brandsdalslågen,

i forbindelse med vannforekomster

i Gud-

august 1967, ble det innsamlet seston fra til-

sammen 22 elvelokaliteter.

Phytoplanktonet ble hovedsaklig arts-

bestemt og resultatene foreligger i tabellform.
skelse

nedbørfelt.

I en NIVA-under-

i 1971 ble phytoplankton innsamlet ved seks innsjlokali-

teter i Mesnavassdraget og bestemt til art (NIVA 1971c, LANGELAND
1972).
Den mest intensive underskelsen

pa phytoplankton har foreg&tt i

Øvre Heimdalsvann under IBP-prosjektet i perioden 1969-73.

Resul-

tatene fra undersøkelsen i selve vannet og i bekker og tjern i
tilstøtende områder er publisert i Holarctic Ecology Vol. 1 no.
2-3-1978 (TANGEN & BRETTUM 1978, TANGEN et al. 1978b).
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4. ZPLANKTON
Zooplankton er små organismer som lever i de frie vannmasser.

Tre

hovedgrupper, hjuldyr, vannlopper og hoppekreps, dominerer i zooplanktonet.

Midd og svevemygg hører også med til zooplanktonet.

De første undersøkelser av zooplankton i Gudbrandsdalslågens nedbrfelt

ble utfrt

av Huitfeldt-Kaas (19O6) i perioden 1895-98 i

forbindelse med planktonunderssøkelse i norske vann.
fra tilsammen 19 innsjlokaliteter

Zooplankton

ble artsbestemt og talt opp og

resultatene er presentert i tabellform.
De mest grundige studier av zooplankton er blitt gjort i Øvre
Heimdalsvatn (LARSSON 1978).

Fra mai 1969 til august 1973 ble det

gj0rt utfrlige

omkring livssyklusdynamikk og pro-

underskelser

duksjon av zooplankton i vannet.

Arbeidet inngikk i IBP-pro-

sjektet og er seinere publisert i Holarctic Ecology Vol. 1 no. 23-1978.
Jora-, Finna- og Fryavassdraget er alle underskt
ton (HALVORSEN 1982, 1983, upubl.).
fra et titalls innsjlokaliteter
tive vassdrag.

m.h.p. zooplank-

Kvalitative hovtrekk ble tatt

bade sommer og hst

i de respek-

Artssammensetning, samfunnsindekser, prosentvis

sammensetning av planktonsamfunnet, diversitet, kjønnsfordeling
samt aldersfordeling, går fram av figurer.
NIVA

har utfrt

Losna (NIVA

zooplanktonunderskelser

1975b) og i seks innsjer

1971C, Langeland 1972).

i Vag&vatn (NIVA

i Mesnas nedbrfelt

1974),
(NIVA

Antall av de enkelte arter er vist i

tabeller og i undersøkelsene fra Losna og Vg&vatn
delingen av zooplanktonet vist i figur.

er vertikalfor-

Planktonarter funnet som

driv ved 22 elvelokaliteter går fram av tabeller i NIVA 1967.
Undersøkelser på zooplankton er også gjort i Nedre Heimdalsvatn
(Saltveit 1978) og ved sju innsjlokaliteter

i Sjoa- og Ottavass-

draget (BLAKAR & JACOBSEN 1979).
Ved analyser av mageprøver i forbindelse med fiskeribiologiske
undersøkelser er frekvens og/eller volum av zooplankton blitt
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bestemt. I noen tilfelle er det tatt separate hovtrekk og de
viktigste artene er blitt bestemt.

5. BUNNDYR
Fbrstemark,
snegler, muslinger, krepsdyr og vanninsekter utgjr
de viktigste bunndyrgruppene. Til de bunnlevende krepsdyrene
hører blant annet skjoldkreps, marflo og linsekreps. Vanninsekter
kan leve deler av livssyklus over vann slik som dgnfluer, steinfluer, vårfluer og fjærmygg, mens f.eks. buksvømmere og ryggsvømmere lever hele livet i vann.
Øvre Heimdalsvatn er utvilsomt den lokaliteten i Norge som er best
underskt m.h.p. bunndyrfaunaen. Siden IBP-prosjektet startet i
1968 har mer eller mindre kontinuerlige undersøkelser pågått i
vannet. Tjern og bekker i tilsttende omrAder er ogsa blitt innlemmet i prosjektet. Bløtdyr (BRITTAIN 1978c), steinfluer (LILLEHAMMER 1978a), dgnfluer (BRITTAIN 1978a), vårfluer (LILLEHAMMER
1978b), fjærmygg (AAGAARD 1978) og vannbiller (BRITTAIN 1978b)
hører med til de bunndyrgruppene som er blitt studert. Alle disse
arbeidene er publisert i Holarctic Ecology, Vol. 1 no. 2-3-1978.
En rekke andre artikler har ogs& fulgt i kjblvannet av IBP-prosjektet og fra undersøkelser som er blitt gjort etterpå.
Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandfiske, Universitetet
i Oslo, har gjort bunndyrundersøkelser i Øvre og Nedre Smådalsvatn
(BORGSTRØM & SALTVEIT 1976), Nedre Heimdalsvatn (SALTVEIT 1983).
Kontaktutvalget for vassdragssreguleringer, Universitetet i Oslo
har gjort tilsvarende undersøkelser i Joravassdraget (HALVORSEN
1982) og i Fryavassdraget (G. HALVORSEN upub.). Antall, biomasse
og artsbestemmelse av de viktigste bunndyrgruppene inngår i disse
underskelsene.
Benthosprøver ble tatt av NIVA ved 27 lokaliteter i august 1967.
Bunndyr i prøvene ble hovedsaklig bestemt til art. Innsamlingsmetodene har vært rettet mot begroing og forklarer hvorfor det ble
funnet lite bunndyr. Bunndyrfaunaen er seinere blitt undersøkt i
VagAvatn (NIVA 1974), Losna (NIVA 1978b) og ved elvestasjonene

-

Otta, Sel, Lalm (NIVA
NIVA

1984).
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1982b) og Fåberg (NIVA

1982b, NIVA

Generelle beskrivelser av bunndyrfaunaen

1983,

finnes også

i andre NIVA-rapporter.
Fiskeribiologiske
ferskvannsfisk,

undersøkelser fra Direktoratet for vilt og

fiskerikonsulenten

i Øst-Norge og fylkesmannen i

Oppland basereres hovedsaklig på mageprøver, sjeldent på bunnklipp
og strandplukk.

Vanninsekter er oftest bestemt til ordensnivå,

men i flere underskelser

er det ikke skilt mellom de forskjellige

vanninsektordnene.
Hovedoppgaver

fra landbrukshyskolen

hos fisk er utført i Vinstervatn
(GAMMELSRUD 1982).

pA As over erneringsforhold

(HALIMOEN 198O) og Les jaskogsvatn
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ARBEIDSPLAN

1. SITUASJONEN
I DAG
Kjennskapen til de limnologiske forhold innenfor Lågens nedbørfelt
må sies å være relativt fragmentarisk.
antall undersøkelser

Det foreligger et stort

fra enkelt-lokaliteter,

men disse er i stor

grad begrenset til enkelte deler av fagområdet.

Det mangler der-

for en helhetlig oversikt over fagområdet.
Det foreliggende materiale, spesielt gjennom NIVA's underskelser,
gir en brukbar oversikt over variasjonen i vannkvalitet.
skelsene

Under-

har her bestått av tildels lange serier fra ulike deler

av Lågen og fra de viktigste sidevassdrag.
Påvekstalger i rennende vann, som til en viss grad har inngått som
en naturlig del av NIVA's vannkvalitetsundersøkelser

er også godt

undersokt.

phytoplank-

Opplysninger om vannvegetasjon

forvrig,

ton, zooplankton og bunndyr er derimot mer spredt.

Svært mye av

informasjonen omkring plankton og bunndyr i stillestående vann er
for eksempel hentet fra fiskerapporter, hvor bearbeidelse av
materialet ofte er meget grov.

Med få unntak vil derfor fiske-

rapportene gi relativt liten informasjon utover fisk.
For & kunne gi en biologisk oversikt over L&gens nedbrfelt
det å mangle et helhetlig materiale fra deler av feltet.

synes
Hvilke

opplysninger som er ønskelig avhenger av ambisjonsnivå, og det
synes vanskelig å dekke alle delfeltene like godt.
naturvitenskapelig

Ut fra en

vurdering synes det rimelig å velge et faglig

niva tilsvarende det som ble benyttet i forbindelse med Milj6verndepartementets prosjekt "10 års vernede vassdrag" (NOU 1983).
Innenfor det limnologiske delprosjekt ble det lagt vekt på ved
standardiserte metoder å kartlegge vannkvalitet, bunndyr i
rennende og stillestående vann, strandlevende krepsdyr og zooplankton innenfor hele nedborfeltet.

Det er ogsa nskelig

vannvegetasjon og phytoplankton skal inngå i undersøkelsen.

at
Det

ble lagt vekt på at enkelte dyregrupper skulle artsbestemmes, spesielt krepsdyr, dgnfluer
skelser

og steinfluer.

I LAgen er slike under-

utfbrt i Jora, Finna og Frya, mens vre

Heimdalsvatn med

-
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tilliggende områder og Gjende/Bessvatn omrAdet tilhører de best
underskte i hele Norge. Det foreligger ogsA et relativt omfattende materiale fra Mesnavassdraget. I de øvrige deler av nedbrfeltet er opplysningene mer spredt, og det synes ndvendig med
en vesentlig supplering av data.
I forbindelse med å skaffe en oversikt over variasjonene innenfor
LAgens nedbirfelt syes det ikke praktisk mulig & underske alle
delomr&dene like grundig. Det er derfor ndvendig & velge ut
enkelte felter spredt over hele nedbørfeltet. Forslagene til oppflgingsunderskelser
i denne rapporten har ikke tatt utgangspunkt
i eventuelle framtidige utbyggingsplaner, men sett det som ml 4
foreslå undersøkelser i delområder som sammen skal dekke variasjonene innenfor nedbørfeltet. Dette vil gi forvaltningsorganene
et meget godt grunnlag for
vurdere konsekvensene av ulike typer
inngrep. Det forutsettes imidlertid at det framskaffes noe
materiale i forbindelse med de konkrete sakene for
avklare eventuelle interessante faglige forhold og viktige delområder.
Gausa, Sjoa, Lora og Frya er vassdrag som tidligere er blitt varig
vernet. Våren 1985 kom Stortingsmelding nr. 63 om Samlet plan for
vassdrag. Vassdragene ble her fordelt på tre kategorier avhengig
av hvor konfliktfylt en eventuell utbygging vil være. Om kategori
III
heter det at vassdrag som hører hit ikke anses aktuelle for
kraftutbygging på grunn av meget stor konfliktgrad med andre
brukerinteresser og/eller hoye utbyggingskostnader. Hovdefossen,
Finna, Tromsa/Moksa, SmådØla samt de mest omfattende utbyggingsplanene for Øvre Otta hører til denne kategorien.

2.

VIKTIGE FAKTORERVED VALGAV UNDERSØKELSESDHRADER

Ved valg av aktuelle undersøkelsesområder har vi vurdert Lågen/
Ottadalfret isolert fra resten av vassdraget. Dyrelivet i
rennende og stillestående vann er relatert til bunnforholdene.

I

strykpartier med grovsteinet bunn er artssammensetningen forskjellig fra stilleflytende partier med finpartikulert materiale.
Eventuelle undersøkelsesområder skal gjenspeile spennvidden av

-
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dyregrupper knyttet til vannstrengen og bØr derfor bestå av både
strykpartier og deltaområder.
Ved valg av undersøkelsesområder utenfor Lågen/OttadalfØret ble
flgende

vurdert:

Både vannkjemi, planteliv og dyreliv viser en klar korrelasjon til
nedbørfeltets geologi og løsmassedekning.

Gudbrandsdalslågens

nedbørfelt kan hensiktsmessig deles i fire områder med relativt
ensartet berggrunn:
i)
ii)

Det st-srstlige

sparagmittomrAdet

Jotundekket - gabbro

iii)

Det nord-nordvestlige gneisområdet

iv)

Sentrale områder med omdannede kambro-silurbergarter

I tillegg bør nevnes Valdressparagmitt som opptrer i smale belter
mellom Jotundekket og de omdannede kambro-silurbergartene.

Behovet for nye undersøkelser må vurderes ut fra hva som foreligger av materiale fra de ulike deler av feltet.

Målet må være å

gi en relativt dekkende beskrivelse av delområdene innenfor både
vannkjemi, vannvegetasjon, phytoplankton, dyreplankton og bunndyr.

Nye underspkelser br

konsentreres til de deler hvor det

mangler data eller hvor opplysninger om viktige sider av fagfeltet
mangler.

I enkelte områder er det derimot kun behov for enkelte

supplerende underskelser.

Et omr&de som LAgens nedbrfelt

oppviser stor variasjon i hyde-

sonering, klima, berggrunn og vegetasjon,, og det er viktig at
underskelsene

sikrer en god geografiskspredning

av underskte

delfelt.

Ved valg av undersøkelsesområder er det av praktiske og økonomiske
grunner nødvendig åta

hensyn til tilgjengelighet.
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3. FORSLAG TIL UNDERSØKELSER

Med et samlet fall på nesten 500 m forekommer strykpartier hyppig
Vi har valgt å se på strykpartier henholdsvis

langs hovedelva.
fr

og etter samlp

fr

samlp.

Otta.

Strekningen Brennhaug - Dovre er valgt

Etter samlp

er elvestrekningen ved Vinstra plukket

ut som et aktuelt undersøkelsesområde.
Deltaområder er erfaringsmessig de mest produktive og varierte
naturtyper langs et vassdrag.

Pollvatn-, Losna- og Lågendeltaet

er interessante eksempler innenfor Gudbrandsdalslågens nedbørfelt.

Pollvatn ligger vest i 0ttadalfret,

ligere ikke undersøkt limnologisk.

578 m o.h., og er tid-

Losnadeltaet er et viktig om-

råde botanisk og ornitologisk og det ville være av stor interesse
å få kjennskap til lokaliteten også limnologisk.

Lågendeltaet er

foruten å være interessant ornitologisk, spesielt ved at det er
bygd opp av materiale både fra Gausa og Lågen.

Rondvatnet i nord er en godt undersøkt lokalitet m.h.p. vannkjemi.

Med unntak av Strm

på andre emner.
blitt undersøkt.

sr.

(1944) er det ikke gjort underskelser

Vannplanter- og bunndyr i vannet/området er aldri
Dette foreslås gjort.

Ula grenser mot Frya i

Her foreligger materiale fra underskelser

Halvorsen pers. medd.).

gjort i 1979 (G.

En bearbeidelse og sammenskriving av

dette materiale ville være ønskelig.
Målinger viser at verdier for pH og ledningsevne avtar fra sør mot
nord (NIVA 1967, 1971c).

Verdier for pH og ledningsevne er i Ula

6.4/6.2 og i Tromsa 7.4/37.1 (NIVA 1967).

Kalklommer i sparag-

mitten i Tromsas nedbørfelt er noe av forklaringen til denne forskjellen.

Tromsa er et aktuelt vassdrag å undersøke i de midtre

deler av sparagmittområdet.
I sr
1972).

er det gjort underskelser

i Mesna (NIVA 1971c, LANGELAND

Det er imidlertid ønskelig at dette materialet blir

supplert m.h.p. vannvegetasjon og bunndyr.
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Vinstra- og Sjoavassdraget drenerer store arealer av dette området, hvor det er registrert lave verdier for pH og ledningsevne.

Ved utlpene

til Bygdin og Gjende ble pH malt til henholds-

vis 6.2 og 6.1 mens ledningsevnen var 7.5 0g 6.8 (NIVA 1967).
vre Heimdalsvatn drenerer hovedsaklig områder med berggrunn bestående av gabbro. Vannet med tilliggende områder er Norges best
undersøkte ferskvannssystem (bl.a. Holarctic Ecologoy vol. 2-3
1978).

Fra Gjende/Bessvatn-området

(IBP 1971, 1972) 0g Smådals-

vatnene (BLAKAR 1976, BLAKAR S SAHLQVISIT 1976, BORGSTROM S. SALTVEIT 1976) foreligger til dels omfattende arbeider.

Fra Gjende,

Bessvatn og Nedre Sjodalsvatn foreligger det dessuten materiale på
vannkjemi, plankton og bunndyr som i liten grad er skrevet sammen
(J.A.

EIE pers. medd.).

Dette br

En undersbkelse av mer hyalpine
ressant.

bli gjort.
omrAder hadde ogsa vert inte-

Områdene rundt Kyrkjeglupen som drenerer til Bovra via

elvene Leira og Visa er eneste område i nedbørfeltet over 1500 m
som er relativt lett tilgjengelig.

En undersøkelse her vil bidra

til at området nordvest i Jotundekket som drenerer nordøstover,
blir bedre kjent.

Ledningsevne og pH-målinger fra dette område ligger på samme nivå
som i Jotunheimen (NIVA 1967).
målt i Øvre Otta.

Ledningsevne 4.9 og pH på 6.0 er

Dette området er spesielt lite undersøkt.

foreligger kun undersøkelse fra gneisomrdet
1983, SALTVEIT 1983).
Vi vil derfor foresl& at det utfres
innenfor gneisområdet.

Det

i Finna (HALVORSEN

underskelser

i tre delfelt

I forbindelse med Samlet Plan er astri og

Tora vurdert som aktuelle referansevassdrag innenfor Otta's delfelt.
skelser

Begge områdene er interessante, og vi vil foreslå at underutfres

i begge disse.

Det tredje delfeltet er Lora som

drenerer til Lågen.

En rekke vassdrag drenerer i større eller mindre grad områder med
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omdannede kambro-silurbergarter.
Bivra, Ilka, Jora og Frya.

Dette gjelder blant annet Gausa,

Geologien i de nevnte vassdrag er

imidlertid svært variert, og de drenerer også store arealer med
andre typer bergarter som gabbro, Valdressparagmitt,

gneis og

sparagmitt.
Høye verdier for pH og ledningsevne karakteriserer disse vassdragene.

Målinger fra f.eks. Gausa viser pH-verdier fra 7.4 til

7.7 og ledningsevne

fra 24.5 til 76.0 (NIVA 1967).

Ved utlp

av

Ilka var pH 7.9 og ledningsevnen 95.0.
Innenfor områder med omdannede kambro-silurbergarter
det undersøkelser

i Jora og Frya.

Frya er tidligere

(s. 17) foreslått gjort.

foresl& at det utfres

underskelser

foreligger

Bearbeidelse av materialet fra
Vi vil ytterligere

i Bovra og Gausa, hvor det

foreligger ytterst lite materiale.
Bvra

drenerer et område med variert berggrunn.

Visa og Leira, to

sideelver som drenerer fra Jotundekket i sør, er allerede foreslått undersøkt.

Mellom Jotundekket i sør og gneisområdet i nord

består berggrunnen av Valdressparagmitt
bergarter.

Her renner Bvra

og omdannede kambro-silur-

i retning vest-st.

Underskelser

fra vann som drenerer områder med kambro-silurbergarter
Hydalsvatn

og Bvertunvatn

mangler.

vil bl.a. vere av interesse.

Gausa er det sidevassdraget til Lågen som størrelsen tatt i betraktning er minst undersøkt limnologisk.

Fra Golovassdraget

foreligger det noen eldre arbeider på vannkjemi, phytoplankton og
zooplankton

(Holmoe 1900, Huitfeldt-Kaas

1906, Strøm 1921, 1931).

En sammenligning med resultater fra nye undersøkelser i dette området ville være interessant.
og bunndyr br

innsamles.

Supplerende data på vannvegetasjon
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4. KONKLUSJON
Et forslag til prioriteringsliste
lagens nedbrfelt
I

som br

over områder i Gudbrandsdals-

undersbkes nermere limnologisk er:

LAGEN/OTTADALFORET

1. Losnadeltaet
2. Pollvatndeltaet
3. Lågendeltaet
4. Elvestrekningen Brennhaug-Dovre
5. Elvestrekning ved Vinstra.
II

SIDEVASSDRAG

6. Ostri
7. Tora
8. Lora
9. Gausa (Øvre del) og områdene rundt Feforvatn/Gålån
10. Bvra
11. Tromsa
12. Frya
13. Gjende/Bessvatnet-området
14. Rondvatnet/Ula
15. Mesna
De aktuelle områdene er vist i figur 4.
punkt 1-11 br

det gjennomfres

relativt grundige underskelser

etter monster fra Miljverndepartementets
vassdrag", med mulige modifikasjoner.
Gjende/Bessvatnet

I vassdragene nevnt under
prosjekt "10-rs

vernede

I tilfellene Frya og

foreligger det tilstrekkelig materiale som bØr

bearbeides og sammenskrives.

Rondvatnet/Ula og Mesna er foreslått

supplert med materiale og da i første rekke på bunndyr.

-
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SPARAGMITT
GNEIS
GABBRO
E OMDANNEDEKAMBRO-SILURBERGARTER
gA
E&1 VALDRES-SPARAGMITT
EB GRANITT

Målestokk

0

Fig.

4.

10

20

30

40

50 km

Geologisk
kart over nedbørfeltet
hvor vassdragsobjekter
som er foreslått undersøkt er inntegnet med prioriteringsnummer.
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LITTERATUROVERSIKT

ETTER

VASSDRAGSAVSNITT
1. INNDEL
ING
I den etterfølgende oversikten over hva som er utfrt m.h.p.
ferskvannsbiologi med unntak av fisk i Gudbransdalslågens nedbørfelt, er vassdraget delt opp i mindre deler basert på sidevassdrag (fig. 5). Selve hovedelva er beskrevet i eget kapittel.

I
.·.·.·.·.•[·•.·.·.
... .. ··········.. ·.·.·.·.·

a
.

.

... .

MKSA:

..

. ...

Målestokk

10

20

30

40

50 km

MUSA

Fig.

5.

Sidevassdrag
beskrevet

i Gudbrandsdalslågens

separat

nedbørfelt

i litteraturoversikten.

som blir
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Av sidevassdrag er Vinstra, Sjoa og Ottavassdraget skilt ut på
grunn av at disse er vesentlig større enn de øvrige sidevassdragene (storre enn 1000 km).

Disse tre vassdragene er igjen

blitt delt inn etter sidevassdrag.
Litteraturoversikten

starter med selve Gudbrandsdalslågen for så å

fortsette med sidevassdragene i klokkas retning, dvs. Gausa først
og med Mesna til slutt.

2.

GUDBRANDSDAL
SLAGEN

Gudbrandsdalslågen
strste

(fig. 6), i fortsettelsen bare kalt Lågen, er

till@pselv til Mjsa

og har et samlet nedbrfelt

12800 km?2. Fra Lesjaskogsvatn, L&gens kilde, til utlpet
har Lågen et fall på 490 m.

Otta.

i Mj6sa,

Store deler av Rondane, Dovre og

Jotunheimen drenerer til Lågen.
Otta elv.

pd ca.

Ved Otta renner Lågen sammen med

Denne drenerer et større nedbørfelt enn Lågen nord for

Lågen er i litteraturoversikten delt inn i tre regioner for

å gi en best mulig oversikt:
1.

Gudbrandsdalslågen ovenfor Otta

2.

Gudbrandsdalslågen mellom Otta og Ringebu

3.

Gudbrandsdalslågen sør for Ringebu

Små vannlokaliteter og mindre tillpsbekker
med i kapittelet som fblger.

langs Lågen er tatt
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som drenerer

og Ringebu

til Lågen

og sør for Ringebu.
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for Otta,
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Otta
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2.1. LAGENNORD FDR OTTA
Lågen har et fall på 318 mover
Lesjaskogsvatnet og Otta.

en strekning på ca. 80 km mellom

Småfosser og stryk er hyppige, men

innimellom går elva også i rolige partier.

Selsmyrene, mellom Sel

og Otta, er et godt eksempel på det siste.

Lesjaskogsvatnet med

et areal p& 5 km,

er eneste innsj

blitt kalt Lågens kilde.
til Rauma i vest (53

m/s)

pa strekningen og er med rette

Vannet ligger på vannskillet og drenerer
og til L&gen i dost (25 m/s).

Jora 0g Ula er de tre strste

Lora,

tillbpselvene til LAgen nord for

Otta.
Berggrunnen nord-vest for Dombås utgjøres av gneis.

Seinere

renner Lågen igjennom et stort mangfold av bergarter.

Her kan

nevnes fyllitt, sparagmitt, kvartsskifter og omdannede vulkanske
bergarter.

VANNKJEMI
NIVA 1967.

12 vannprdver ble tatt på strekningen fra fjellbekk på

nordsiden av Lesjaskogsvatn til ca. 500 m ovenfor Otta bru,
17-19/8-67.

Seks prøver ble analysert m.h.p. de fleste para-

metrene, mens de øvrige ble underskt

m.h.p. farge, pH, led-

ningsevne og turbiditet.
To prover ble tatt i LAgen i 1970

NIVA 1971a.

f0or samlp

Otta.

Prøvene ble analysert m.h.p. de fleste parametrene.
NIVA 1974.

Sju prøver ble tatt i perioden 15/1

LAgen fr samlp med Otta.
fleste parametrene.
NIVA 1975b.

25/2-1975

til 3/10-1972

i

Provene ble analysert m.h.p. de

Tilsammen 17 prøver ble tatt i perioden 3/4-1974

til

pA hver av de tre lokalitetene: veibru Lesja kirke,

veibru Rosti og veibru Sel.

Prøvene ble analysert m.h.p. de

fleste parametrene, men bare middelverdier og variasjonsbredde er vist i tabell.
NIVA 1975c. Sammendrag og konklusjon av undersøkelsene presentert

i NIVA 1975b.
MYHRSTAD 1976. Dombås vannverk A/L tar vann fra elva Hundyrju som
dekker vannforsyninga til 800-1000
data på de fleste parametrene.

mennesker.

Det forelliger
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NIVA

1976.

Dataene fra undersøkelsene presentert i NIVA 1975b er

her vist i tabellform.

Fem prøver fra hver av de tre loka-

litetene er analysert m.h.p. de fleste parametrene mens
resten ble analysert m.h.p. farge, pH og ledningsevne.
NIVA

1980.

Sammendrag av undersøkelser i Lågen, ved Sel, fra

perioden 1974 til 1979.

Midlere verdi hvert av årene for de

fleste parametrene er vist i tabellform.
GAMMELSRUD 1982.

Farge, pH, ledningsevne, hårdhet, Ca og Mg ble

bestemt fra prøver tatt i Lesjaskogsvatnet
NIVA

i 1980 og 1981.

I perioden 23/4-1976 til 17/11-81 ble det tatt 139

1982a.

vannprøver ved Sel som alle ble analysert m.h.p. farge, pH og
Fosfater og nitrater ble bestemt i tillegg i

ledningsevne.
131 av prvene,
parametrene.

mens 11 prover ble underskt

m.h.p. de fleste

Middelverdi og standardavvik for hvert av årene

er også beregnet.
NIVA

1982b.

13 prøver tatt ved Sel i perioden 21/1 til 17/11-

1981 .

.E.n prøve ble analysert m.h.p. de fleste parametrene

mens de vrige

inkluderer fosfater, nitrater og Si02 i til-

legg til farge, pH og ledningsevne.

Materialet inngår også i

1982a.

NIVA

1967.

Prøver ble innsamlet på 10 lokaliteter fra fjellbekk på

nordsiden av Lesjaskogsvatn til ca. 500 m oppstrøms Otta.
Materialet ble bestemt til gruppe/art og resultatene er vist
i tabeller.
NIVA

1972.

Rapporten referer til NIVA 1967 og sammenligner resul-

tatene med undersbkeler gjort i andre vassdrag.

Det er lagt

spesiell vekt pd algebegroing.
NIVA

1975b.

Pvekstalger

ble innsamlet ved fem lokaliteter på

strekningen Lesja til L&gen oppstr@oms Otta, hsten
våren 1975.
hyere
JORDHY

1982.

De viktigste grupper/arter av alger, moser og

planter star oppfrt

1982b.

i tabell.

Beskrivelse av makrovegetasjon

pA underskelser
NIVA

1974 og

i Lesjaleirene basert

gjort i perioden 1977 til 1982.

Fire kvalitative prøver av begroingen ble innsamlet

ved Sel i perioden juli-oktober 1981.

Tabell viser artsliste
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over benthiske påvekstalger og moser.

Forekomst er angitt

ved en tredelt skala.

HOLMBOE1900.

stemt.
1898.

Diatom€er fra tre prover tatt i Selsvatn ble artsbePrøvene var innsamlet av Huitfeldt-Kaas i 1896 og

HUITFELDT-KAAS 1906.

Bestemmelse av phytoplankton fra egne prover

innsamlet i Selsvatn i 1896 og 1903.
STROM 1921.

Prover tatt av Huitfeldt-Kaas i 1896 ble underskt
m.h.p. phytoplankton.
Seston ble innsamlet ved fem lokaliteter på strekningen
Lesjaskogsvatn til ca. 500 m oppstroms Otta bru, 17-19/81967. Phytoplankton ble artsbestemt.

NIVA 1967.

ZOOPLANKTON
HUITFELDT-KAAS 1906.

Zooplankton fra Selsvatn innsamlet i 1896 og
1903, ble talt opp og artsbestemt.

NIVA 1967.

Zooplanktonprøver ble innsamlet ved fem lokaliteter på

strekningen Lesjaskogsvatn til ca. 500 m opps trms
Prøvene ble bestemt til forskjellig nivå.

Otta bru.

GAMMELSRUD 1982. Artsbestemmelse og fordeling av zooplankton innsamlet på tre lokaliteter i Lesjaskogsvatnet i 1980 og 1981.

BUNNDYR
SMME 1936. En rekke arter av yenstikkere

ble pAvist ved de tre
lokalitetene: Lesjaverk, Sel og Dombås.
NIVA 1967. Bunndyrprver ble tatt ved 10 lokaliteter på strekningen fra fjellbekk på nordsiden av Lesjaskogvatn til ca.
500 m oppstrms Otta. De fleste dyrene ble artsbestemt.
Diskusjon av fiskeproduksjon i forhold til bunnfaunaen. Rapporten er basert på bunndyrmateriale innsamlet
tidligere.

NIVA 1975a.

Bunndyr ble innsamlet ved seks stasjoner i september
og oktober 1974. Individtetthet, biomasse samt prosentvis
representasjon av de viktigste bunndyrgruppene er vist i ta-

NIVA 1975b.

- 30

beller og figurer.

-

Viktigste familier og slekter av vann-

insekter står nevnt i teksten.
GAMMELSRUD 1982.

Forskjell i valg av næringsdyr hos fisk som er

henholdsvis st6rre og mindre enn 26 cm.
ført i Lesjaskogvatnet 1980 og 1981.

Underskelsen

er ut-

Vanninsekter er bestemt

til ordensnivå.
NIVA

1982b.

Relativ forekomst av de vanligste bunnfaunagruppene

innsamlet ved Sel i november 1981.
fluer, vArfluer og dgnfluer.

Artsliste over stein-
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2.2.

LAGEN MELLOMOTTA OG RINGEBU

Lågen har et fall på 110 mover
Otta og Ringebu.

en strekning på ca. 60 km mellom

Elva går vekselvis i rolige partier og stryk.

Det siste er tilfelle ved Sjoa, Vinstra og Harpefoss.

Vass-

dragene, Otta, Sjoa og Vinstra, slutter seg til Lågen ved tettsteder som bærer samme navn.
Jotunheimen i vest.

Tilsammen har de et nedbørfelt på 7333

nermere 2/3

hvilket utgjr

Alle tre vassdragene drenerer fra

av L&gens totale nedbdrfelt.

n?,

Fra Ron-

dane og Ringebufjellet i øst drenerer henholdvis Frya og Våla
begge med utlp
bygd.

ved Ringebu.

Ved Harpefoss er fallet blitt ut-

Berggrunnen består hovedsaklig av sparagmitt.

Ved Otta og Kvam

renner elva gjennom områder med fyllitt.

VANNKJEM
I
NIVA 1967.

Seks vannprøver ble tatt på strekningen fra bru like

ovenfor till6p Sjoa til L&gen ved Ringebu bru, 21-23/8-67.
Fire prøver ble analysert m.h.p. de fleste parametrene, mens
to prover ble undersdkt m.h.p. farge, pH, ledningsevne og
turbiditet.
NIVA

10 prøver fra sju stasjoner på strekningen Sjoa bru

1971a.

til Ringebu bru ble tatt i 1967
prøver).

Ldgen fr samlp med Sjoa.
fleste parametrene.
1975b.

(5

Prøvene ble analysert m.h.p. de fleste parametrene.

Sju prøver ble tatt i perioden 15/1

NIVA 1974.

NIVA

(5 prøver) og 1970

Prvene

til 3/10-1972

ble analysert m.h.p. de

Tilsammen 17 prøver ble tatt i perioden 3/4-1974

25/2-1975

i

til

på hver av de tre lokalitetene, Lågen ovenfor Sjoa,

Kvam og Harpefoss.

Prøvene ble analysert m.h.p. de fleste

parametrene, men bare middelverdier og variasjonesbredde er
vist i tabell.
NIVA

1975c.

Sammendrag og konklusjon av undersøkelsene presentert

i NIVA 1975b.
MYHRSTAD

1976.

Vinstra vannverk A/L fikk vann fra Lågen (1976).

Inntaket var nord for tettbebyggelsen på to meters dyp i
Lågen.

I dag benyttes grunnvann.

Vannkjemidata analysert
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m.h.p. de fleste parametrene foreligger fra tida da vannverket var i drift.
presentert i NIVA 1975b er

NIVA 1976. Dataene fra undersøkelsene

her vist i tabellform.

Fem prøver fra hver av de tre lokali-

tetene er analysert m.h.p. de fleste parametrene mens resten
ble analysert m.h.p. farge, pH og ledningsevne.
NIVA 1980.

Sammendrag av undersøkelsene i Lågen, nedstrøms Vinstra

fra perioden 1974 til 1979.

Midlere verdi for de fleste

parametrene for hvert av årene er vist i tabellform.
NIVA 1982a.

I perioden 23/4-1976 til 17/11-1981 ble det tatt 126

vannprver

i Lagen etter samlp

Otta som ble analysert

m.h.p. farge, pH og ledningsevne.

Fosfater og nitrater ble

bestemt i 1O8 av provene, mens 1O prover ble underskt
m.h.p. de fleste parametrene.

I perioden 23/4-76 til 16/12-

79 ble det tatt 111 vannprver

ved Vinstra som alle ble ana-

lysert m.h.p. farge, pH og ledningsevne.
ter ble i tillegg underskt
ble underskt

Fosfater og nitra-

i 1O1 av provene, mens 12 prover

m.h.p. de fleste parametrene.

Middelverdi og

standardavvik for hvert av årene er beregnet.
NIVA 1982b.

13 prover ble tatt i Lagen etter samlp

perioden 21/1 til 17/11-81.

Otta i

En prøve ble analysert m.h.p. de

fleste parametrene mens de øvrige inkluderer fosfater,
nitrater og SiO2 i tillegg til farge, pH og ledningsevne.
Materialet inngår også i NIVA 1982a.

NIVA 1967. Prøver ble innsamlet ved fem lokaliteter på strekningen

fra Vinstra til Ringebu bru.

Det meste av alger og moser ble

artsbestemt og resultatene er vist i tabeller.
NIVA 1972. Rapporten refererer til NIVA 1967 og sammenligner re-

sultatene med undersøkelser gjort i andre vassdrag.

Det er

lagt spesiell vekt på algebegroing.
NIVA 1975b. Påvekstalger ble innsamlet fra sju lokaliteter på

strekningen Lågen nedstrøms Otta til Ringebu, hsten
våren 1975.
hyere

1974 Og

De viktigste grupper/arter av alger, moser og

planter star oppfdrt i tabell.
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NIVA 1982b.

Fire kvalitative prøver av begroingen ble innsamlet

ved Otta i perioden juli-oktober 1981.

Tabell viser arts-

liste over benthiske påvekstalger og moser.

Forekomst er an-

gitt ved en tredelt skala.

HOLMBOE 19OO. Diatom€er fra fire prover tatt i Langtjern, NordFron ble artsbestemt.

Prøvene var innsamlet av Huitfeldt-

Kaas 1895-96.
NIVA 1967.

Seston ble innsamlet ved tre lokaliteter: Vinstra,

Harpefoss og Ringebu 17-19/8-67.

Phytoplankton ble artsbe-

stemt.

ZOOPLANKTON
NIVA 1967.

Zooplankton ble innsamlet ved tre lokaliteter på strek-

ningen fra Vinstra til Ringebu bru.

Prøvene ble bestemt til

gruppe/art.

LØKENSGARD 1977a. Plankton (uspesifisert) i prosent av mageinnhold
til ørret og harr fanget ved Harpefossdammen

28/10-74.

SIGHOLT et al. 1984. Plankton (uspesifisert) i prosent av mageinnhold til ørret og harr fanget i fire forskjellige regioner på
strekningen Eiefoss - Harpefoss

1983.

BUNNDYR
NIVA 1967.

Bunndyrprver

ble tatt ved fem lokaliteter pa strek-

ningen fra Vinstra til Ringebu bru.

De fleste bunndyrene ble

artsbestemt.

LKENSGARD

1974. Bunndyrgrupper

(prosent) i mageinnhold fra irret

og harr fanget ved Harpefoss 24/7-72.
stemt til orden.

Vanninsekter er be-

Tabell viser også total mengde bunndyr samt

dominante grupper ved ni stasjoner på strekningen Harpefoss Ringebu bru.
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NIVA 1975a. Rapporten tar for seg fiskeproduksjonen

i forhold til

bunnfauna basert pa tidligere bunndyrunderskelser.
NIVA 1975b. Bunndyr ble innsamlet ved tre stasjoner i september og

oktober 1974.

Individtetthet, biomasse samt prosentvis

representasjon av de viktigste bunndyrgruppene er vist i
tabeller og figurer.

Viktigste slekter og familier av vann-

insekter står nevnt i teksten.
LKENSGARD

1977a.

Bunnklipp, samt prosent bunndyr i mageprover fra

ørret og harr, tatt ved Harpefossen 28/10-74.

Vanninsekter

er bestemt til ordensnivå.
NIVA 1982b.

Relativ forekomst av de vanligste bunnfaunagruppene

innsamlet i Lågen nedstrøms Otta, april og november 1981.
Artsliste over steinfluer, vArfluer og dgnfluer.
SIGHOLT et al. 1984.

Volum av bunndyr basert på mageinnhold til

ørret og harr fanget på strekningen Eiefoss - Harpefoss
1983.

Vanninsekter er uspesifisert.
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2.3. LAGENSØR FOR RINGEBU
Lågen har et fall på 60 mover

P

Ringebu og utlbp Mjsa.
ubetydelig

fall.

L&gen med et areal
stryk for så ående
dammen.

en strekning på ca. 60 km mellom

streknignen Ringebu-Tretten

er det

Her ligger Losna, en ca. 12 km lang innsjø i

p

ca. 10 km.

Sr

for Tretten renner LAgen i

opp i magasinet som er oppdemt av Hunderfoss-

Av det totale fallet på 61 m befinner 50 m seg mellom

denne dammen og Fåberg.
Gausa, med utlpp ved Fberg,
vest.

er eneste strre

sidevassdrag i

Fra Ringebu, Øyer og Lillehammerfjellet

i øst drenerer hen-

holdsvis Tromsa, Moksa og Mesna.
Berggrunnen

består hovedsaklig av sparagmitt.

VANNKJEMI
NIVA

1966.

26 vannprver

ble tatt ved Fåberg stasjon i perioden

7/7-1964 til 20/12-1965.

Farge, pH, ledningsevne og jerninn-

hold ble registrert i alle prøvene, mens sju prøver også ble
analysert m.h.p. hårdhet og alkalinitet.
NIVA

1967. Fire vannprøver ble tatt på strekningen Tretten bru til
Lillehammer bru 23/8-1967.

To av prøvene ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene, mens de to øvrige ble undersøkt
m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.
NIVA

1971a. Sju prøver fra tre lokaliteter, Fåvang, Tretten og Fåberg, ble tatt i 1967 (2 stk) og 1970 (5 stk).

Prøvene ble

analysert m.h.p. de fleste parametrene.
NIVA

1971b. Prøver fra 1 m og 3 m ved tre stasjoner rett før utlip i Mjsa,

28/7-1971 (V&ly-Vingnesbrua).

Prvene

ble

analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne, fosfater og nitrater.
NIVA

1973a. Seks prøver ble tatt ved Fåberg i perioden juni-desember 1972 og undersøkt m.h.p. farge, pH, ledningsevne, fosfater og nitrater.

NIVA

1973b. Fosfor og nitrogenverdier fra Lågen ved Fåberg, 1973.
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NIVA 1975b. Tilsammen

17 prøver ble tatt i perioden 3/4-1974

-

25/2-1975 på hver av de fire lokalitetene Fåvang, Tretten,
Hunderfossen og Fåberg.

Prøvene ble analysert m.h.p. de

fleste parametrene, men bare middelverdier og variasjonsbredde er vist i tabell.
NIVA 1975c.

Sammendrag og konklusjon av undersøkelser presentert

i NIVA 1975b.
MYHRSTAD

1976.

FAberg stasjons vannverk med inntak i Lågen, for-

synte 800 mennesker.

Idag benyttes grunnvann.

Det fore-

ligger sannsynligvis data fra tida da vannverket var i drift.
NIVA 1976.

Dataene fra undersøkelsene presentert i NIVA 1975b er

her vist i tabellform.

5-9 prover fra hver av de fire loka-

litetene er analysert m.h.p. de fleste parametrene mens
resten ble analysert m.h.p. farge, pH og ledningsevne.
NIVA 1980. Sammendrag av undersokelser

perioden 1974 til 1979.

i LAgen ved Fberg

fra

Midlere verdi for de fleste para-

metrene m.h.p. vannkjemi for hvert av årene er vist i
tabeller.
NIVA 1982a.

I perioden 12/1-1976 til 17/11-1981 ble det tatt 203

vannprøver ved Fåberg som ble analysert m.h.p. farge, pH og
ledningsevne.

Fosfater og nitrater ble bestemt i 188 av

pr-

vene mens 19 prøver ble analysert m.h.p. de fleste parametrene.

Alle data er vist i tabeller.

Middelverdier og

standardavvik for hvert av årene er beregnet.
NIVA 1982b.

13 prøver ble tatt ved Fåberg i perioden 21/1- til

17/11-1981.

En prøve ble analysert m.h.p. de fleste para-

metrene mens de vrige

ble undersokt m.h.p. farge, pH,

ledningsevne, fosfater, nitrater og Si02.

Materialet inngAr

også i NIVA 1982a.
NIVA 1983. Rutineundersokeler

ved F&berg 1982.

13 prover ble tatt

i perioden 26/2-18/11-1982 og analysert m.h.p. de samme parametrene som i NIVA 1982b.
NIVA 1984.

Rutineunderskelser

ved F&berg 1983.

13 prover ble

tatt i perioden 27/1-14/11-1983 0g analysert m.h.p. de samme
parametrene som i NIVA 1982b.
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NIVA 1967. Prøve ble innsamlet ved Tretten bru 23/8-1967.

Mate-

rialet ble alt vesentlig bestemt til slekts- og artsnivå.
NIVA 1972. Rapporten refererer til NIVA 1967 og sammenligner re-

sultatene med underskelser
Det er lagt spesiell vekt p

gjort i andre stlandsvassdrag.
algebegroing.

NIVA 1975b. Pavekstalger ble innsamlet fra sju lokaliteter pA

strekningen Ringebu til L&gen fr
våren 1985.
hyere

utlp

Gausa, hsten

1984 og

De viktigste grupper/arter av alger, moser og

planter er vist i tabell.

NIVA 1982b. Fire kvalitative prøver av begroingen ble innsamlet

ved Fåberg i perioden juli-oktober 1981.

Tabell viser arts-

liste over benthiske pavekstalger og moser.

Forekomst er an-

gitt ved en tredelt skala.
NIVA 1983.

To prøver av begroing ble innsamlet ved Fåberg i 1982.

Tabell viser artsliste over benthiske påvekstalger og moser.
Forekomst er angitt ved en tredelt skala.
NIVA 1984.

Fire prøver av begroing ble innsamlet ved Fåberg 1983.

Resultatene er presentert som i NIVA 1983.

HOLMBOE 1900.

Diatomeer fra to prøver tatt i henholdsvis Losna og

ved Hunderfossen ble artsbestemt.
Huitfeldt-Kaas i juli 1896.

HUITFELDT-KAAS 1906.

Prøvene var innsamlet av

Bestemmelse av phytoplankton fra egne prøver

innsamlet i Losna 13/7-1896.
NIVA 1967.

Seston ble innsamlet ved Tretten, Fåberg og Lillehammer

23/8-1967 og bestemt til gruppe/art.
NIVA 1971b.

I perioden 12. til 24. mai 1971 ble det registrert en

oppblomstring av diatom€er ved FAberg.

ZOOPLANKTON
HUITFELDT-KAAS 1906.

Zooplankton fra Losna innsamlet i 13/7-96

ble talt opp og artsbestemt.
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NIVA 1967. Zooplankton i sestonpriver tatt ved Tretten, F&berg og

Lillehammer 23/8-1967.
NIVA 1975b.

Fire zooplanktonprver

ble tatt i Losna 1974.

Totalt

ble det funnet 28 arter, herav 16 hjuldyrarter.

BUNNDYR
NIVA 1967.

Bunndyrprøver tatt ved Tretten, Fåberg og Lillehammer

23/8-67.
LKENSGARD

De fleste bunndyrene ble artsbestemt.

1974. Tabell viser total mengde bunndyr samt dominante

grupper ved 21 stasjoner på strekningen Ringebu-Hunderfossen,
1971.
NIVA 1975a. Rapporten tar for seg fiskeproduksjonen

i forhold til

bunnfauna basert på tidligere bunndyrundersøkelser.
NIVA 1975b. Bunndyr ble innsamlet ved 10 stasjoner i september og

oktober 1974.

Individtetthet, biomasse samt prosentvis

representasjon av de viktigste bunndyrgruppene er vist i
tabeller og figurer.

Viktigste slekter og familier av vann-

insekter står nevnt i teksten.
LKENSGARD

1977a

Bunnklipp, samt prosent bunndyr i mageprdver fra

ørret og harr, tatt ved Fåvang st. og ved Hunderfossen november 1974.
NIVA 1982b.

Vanninsekter er bestemt til ordensnivå.

Relativ forekomst av de vanligste bunnfaunagruppene

innsamlet ved Fåberg i april og november 1981.

Artsliste

over steinfluer, varfluer og dognfluer.
NIVA 1983.

Relativ forekomst av de vanligste bunnfaunagruppene

innsamlet ved Fåberg, april og oktober 1982.
steinfluer, vArfluer og dgnfluer

Artsliste over

med mengde angitt etter en

tredelt skala.
NIVA 1984.

Relativ forekomst av de vanligste bunnfaunagruppene

innsamlet ved Fåberg i april og oktober 1982.

Artsliste over

steinfluer, varfluer og dognfluer med tredelt skala som angir
mengde.
MEIDEL-LARSEN,

B.

in prep. Hovedoppgave ved universitetet i Trond-

heim som tar for seg populasjonsstudier
Svartevja ved Fåberg.

av dammusling i
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3.

-

GAUSA

Gausa (fig. 7) har et nedbørfelt på 932 km2 hvorav mesteparten
ligger i Gausdal kommune.

Også deler av Lillehammer, sør-Fron,

RUTEN

0

/

HORNSJEN

CJ OVER I0O

M,OH

UNDER 1000 M,O,H,

10 km

0

Fig.

7.

Gausas

nedbørfelt.

FBERG
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Nord-Fron og Ringebu kommuner ligger i nedbørfeltet som renner i
nord-syd retning, parallelt med Lågen.

Ruten (1517 m o.h.) er

høyeste punkt i vassdraget og ligger helt i nord.

Vest for Ruten

finner vi Espedalsvatn som har rent sørover, men som i dag drenerer nordover til Vinstravassdraget.
draget, størrelsen tatt i betraktning.
areal på 2.7 km2.

Hornsjøen er størst med et

I nord heter hovedelva Jra,

samløp med Auga tar navnet Gausa.
berg 123 m o.h.

Det er få innsjøer i vassmens den etter

Gausa renner ut i Lågen ved Få-

Bortsett fra områdene helt i nord ligger vass-

draget hovedsaklig under skoggrensen.

Kraftstasjoner er bygd hen-

holdsvis i Vesleelva som renner ut i Gausa ca. 12 km fr
Lgen

og i Gausa etter samlp

med Vesleelva.

Hornsjen

utlp

i

og Ropp-

tjerna er begge regulert.
Berggrunnen i sør består av sandstein i veksling med leirskifer.
I nord finnes omdannende bergarter fra kambro-silur.

VANNKJEM
I
NIVA 1967.

Vannprøver ble tatt ved følgende fem stasjoner i ned-

birfeltet 23-24/8-1967: utlp
Gausa, Auga fr

Gausa, Kilielva for innlop i

innlop i Gausa, Gausa fr

Auga og Jra

ved

Kvisberg. Vannprøvene ble analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.
NIVA 1975a.

Innhold av fosfor, nitrogen og tørrstoff fra prøver

tatt nederst i Gausa 1973-1974.

WRIGHT et al. 1977.

Vannprøver tatt fra overflate og bunn i Horn-

sjøen 30/10-1974 og 31/3-1976 ble undersøkt m.h.p. de fleste
parametrene.

NIVA 1975b.

Beskrivelse av begroingsorganismer i Gausa fra prøver

tatt like for samlp

med L&gen, hsten

1974.
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HOLMBOE 1900. Diatomeer fra to prøver tatt i Fagerlivatnet ble
artsbestemt.

Prøvene var innsamlet av Huitfeldt-Kaas 21/7-

1896.

STRØM 1921. Vertikalt trekk tatt i Svarttjern, tre km nord for
øvre Svartsum 4/8-1918.

Prøven var rik på arter.

NIVA 1975b. Beskrivelse av alger i forbindelse med begroing basert
pd prover fra hosten 1974 tatt i Gausa fr

samlop med Lagen.

ZOOPLANKTON
SKURDAL

6.

QVENILD 1977. Prosent av plankton (uspes.) i mageprøver

til fisk fanget i Hornsjøen og Ropptjerna sommeren 1977.

WRIGHT et al. 1977. Zooplanktonarter funnet i Hornsjøen i oktober
1974.

ENERUD 1985. Volum og frekvens av zooplankton i mageprøver fra
rret

og rye

fisket i Hornsjen

og Roppavassdraget 1983-84.

BUNNDYR
SKURDAL & QVENILD 1977. Viktigste bunndyrgrupper (prosent) i mageprover til fisk fanget i Hornsj@en og Ropptjerna sommeren
1977.

Vanninsekter er uspesifisert.

WRIGHT et al. 1977. Bunndyrunderskelser
1974.

i Hornsjøen i oktober

Tabeller viser artsliste for steinfluer og døgnfluer

samt individantall for forskjellige bunndyrgrupper.

ENERUD 1985. Volum og frekvens til hovedgrupper av bunndyr i mageprver

fra rret

draget 1983-84.

og rye

fanget i Hornsjen

og Roppavass-
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4. VINSTRAVASSDRAGET
Vinstravassdraget

(fig. 8) med et nedbørfelt på 1608 km2 er det

nest største sidevassdraget til Lågen, bare Ottavassdraget er
Vang, Østre Slidre, Lom, Vågå, Gausdal, Nord Fron og sør

større.

Fron kommuner berører nedbørfeltet.
og Hingla-vassdragene
gjort med vre

Pga. størrelsen er Golo, Espa

skilt ut som egne objekter.

Det samme er

Heimdalsvatn som drenerer til HinØgla.

IBP (Inter-

national Biological Programme) valgte dette vatnet for sitt omfattende forskningsprosjekt

i perioden 1968-74.

Seinere er det

også kommet en rekke publikasjoner fra lokaliteten og Universitetet i Oslo har nå en permanent forskningsstasjon ved vannet.

N

VINSTRA

<i.,
o
SANDVATNET,i}-"<;)

YGDIN
VINSTERVATN
A

0

Fig.

8.

Vinstras
separat

nedbørfelt.

Sidevassdrag

i litteraturoversikten

som

20 km

blir

er stiplet.

beskrevet
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V

Vinstra drenerer de sørøstlige deler av Jotunheimen.
Kvitskardtinden

Her ligger

(2193 m o.h.) som er nedbørfeltets høyeste topp.

Elva renner i nordøstlig retning og slutter seg til Lågen 1 km sør
for Vinstra bru ca. 230 m o.h.
sjer.

Fra Bygdin (38 km)

Et stort areal er dekket av inn-

renner hovedelva gjennom Vinsteren

(26 km&), Sandvatnet (6.9 km&), Kaldfjorden (3.6 km),
(5.0 km),

vre

Hersj

tappen (1.9 km&).
hovedelva.

(0.7 km),

Nedre Hersj

(0.9 km)

Ved Olstappen slutter Hingla

yangen

oyvatnet
og ls-

og Golo seg til

med et areal på 3.7 km2 drenerer til Holsa som

renner ut i Vinstra 4 km ovenfor Olstappen.

Alle de foran nevnte

vannene er regulerte i forbindelse med Vinstra kraftverk.
Områdene som drenerer til Bygdin og Vinstervatn tilhører Jotundekket.

I øst består berggrunnen hovedsaklig av omdannede berg-

arter fra kambro-silur.

Valdressparagmitt forekommer i sentrale

deler av vassdraget.

VANNKJEM
I
NIVA 1967. Seks vannprøver ble tatt på strekningen utløp Bygdin
til innlp

L&gen 21-23/8-1967.

To prver

ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene mens fire prøver ble undersøkt
m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

BRITTAIN 1974. Ledningsevne, pH, Ca, Mg og organisk materiale ble
bestemt i prøver fra Urektjern som ligger mellom Vinstervatn
og Øvre Heimdalsvatn.

Gjennomsnittsverdier fra prøver tatt i

1971 og 1972 er gitt i tabell.

NIVA 1975B. Tilsammen 17 prover ble tatt i perioden 3/4-1974 til
25/2-1975 ved Vinstra kraftverk.

Prøvene ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene, men bare middelverdi og variasjonsbredde er vist i tabell.

NIVA 1976. Dataene fra undersøkelsene presentert i NIVA 1975B er
her vist i tabellform.

To prøver er analysert m.h.p. de

fleste parametrene mens 10 prøver er analysert m.h.p. farge,
pH, ledningsevne, fosfater og nitrater.
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HENRIKSEN

1979.

14/3-1979.

-

Prøver fra 2 m, 10 m og 40 m ble tatt i Bygdin
Prvene

ble analysert m.h.p. de fleste para-

metrene.
HESTHAGEN S GUNNERD

1980a.

Farge, pH, ledningsevne og hårdhet ble

registrert i Kaldfjorden, yvatn
HALIMOEN 1980.

og vre

Hersj

14-15/8-1979.

Farge, pH, ledningsevne og hardhet ble målt ved 2,

6, 13 og 20 meters dyp i Vinstervatnet 20/8-1979.
HESTHAGEN & GUNNERØD 1981a.

mdlt i Nordre og Sndre

Farge, pH, ledningsevne og hårdhet ble
Sandvatn, vre

og Nedre Hersj,

Nausterlona, Rundlona og Olstappen 11-16/8-1980.

HALIMOEN

1980.

En generell beskrivelse av viktige moser og hoyere

planter i Vinstervatnet i 1979.

HOLMBOE 1900.

Diatomer

i to prover fra Olstappen ble artsbe-

Prøvene ble tatt av Huitfeldt-Kaas 27/7-1895.

stemt.
HUITFELDT-KAAS

1906.

Bestemmelse av phytoplankton fra egne prøver

innsamlet 27/7-1895
NIVA

1967.

0g 6/7-1902.

To prøver tatt 22/8-1967

Vinstra kraftverk ble underskt

fra henholdsvis Olstappen og
m.h.p. seston.

Prøvene ble

bestemt ned mot artsniva.

ZOOPLANKTON
HUITFELDT-KAAS

1895

1906.

og 6/7-1902.

Zooplanktonprover ble tatt i Olstappen 27/7Forekomsten av de enkelte arter ble grovt

anslått.
NIVA

1967.

Seston innsamlet ved utlp

Olstappen og i Vinstra fr

samlip L&gen 22/8-1967.
AASS 1969.

Mageprover fra ørret fanget i Bygdin, yvatn

vatn i perioden 1964-67.

og Vinter-

Fem viktigste slekter/arter av

plankton i hvert vann er vist i tabell.
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HESTHAGEN & GUNNERØD 1980a.

og sik fanget i •

rret

august 1979.

Plankton i prosent av mageinnhold hos
Hersj,

Kaldfjorden og yvatnet,

Tabell viser fordelingen av seks dyreplankton-

arter i mageprøver og i hovtrekk fra Vinstervatn og Ø. Hersj.
HALIM0EN

1980.

Figur viser frekvensen i

prøvene for de domine-

rende arter av crustaceer i zooplanktonet fra juni til oktober 1979 i Vinstervatn.
HESTHAGEN S GUNNERD

1981a.

Plankton i prosent av mageinnhold hos

ørret, abbor og sik fanget i N. og S. Sandvatn, •
sj,

Nausterlona, Rundlona og Olstappen 1980.

og N. Her-

Tabell viser

fordelingen av åtte krepsdyrgrupper fra mageprøver og fra
hovtrekk.

BUNNDYR
NIVA

1967.

Benthosprove tatt i Vinstra fr

utlop L&gen 22/8-1967.

Ingen bunndyr.
AASS 1969.

Mageprover fra rret

fanget i Bygdin, yvatn

stervatn i periodene 1964-67.
emnene er vist etter forekomst.

og Vin-

De fire viktigste næringsVanninsekter er bestemt til

orden.
BRITTAIN

1974.

1971-72.

Arter av ddgnfluer og steinfluer funnet i Urektjern
Forekomsten av hver art er angitt ved en tredelt

skala.
HESTHAGEN & GUNNERØD 1980a.

Hovedgrupper av bunndyr i prosent av

det totale mageinnholdet fra ørret og sik fanget i Ø. Hersjø,
Kaldfjorden og yvatnet,

august 1979.

Vanninsektene er ikke

bestemt til ordensnivå.
HALIM0EN

1980.

Prosent bunndyr i prøver tatt med bunnskrap, stang-

hov og steinplukk, samt i mageprøver fra ørret fanget i
Vinstervatn i perioden 4/7-29/7-1978.

Vanninsekter er be-

stemt til ordensnivå.
HESTHAGEN & GUNNERØD 1981a.

Bunndyr i prosent av mageinnhold hos

ørret, abbor og sik fanget i N. og S. Sandvatn, Ø. g
sj,

Nausterlona, Rundlona og Olstappen 1980.

er bestemt til ordensnivå.

N. Her-

Vanninsekter
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4.2.

-

GOLD

Golo renner fra sør mot nord og drenerer et nedbørfelt på drøye 50
km2 som slutter seg til Vinstra 4 km fr
9).

med Lågen (fig.

(1160 m o.h.) er høyeste punkt i nedbørfeltet.

Feforkampen

Galan (2.8 km)

samlp

og Feforvatnet

Tette hyttebebyggelser

(2.7 km)

horer til vassdraget.

finnes øst for begge vannene.

Berggrunnen består av fyllitt og leirskifer i veksling.

N
VINSTRA

FEFORKAMPEN

9
8

p'

FEFORVA
TNET

"
E] ovER 1oooM.0..
UNDER 1000 M,O,H,
0

Fig. 9.

Golas

10 km

nedbørfelt.

VANNJEMI
STRØM 1931. Farge, pH, ledningsevne

dyp ned til 50 mi

Feforvatnet.

og oksygen fra 12 forskjellige
Vannprøvene ble tatt i

august 1929.
STRØM 1939. Gjennomsnittsverdier

oksygen fra undersøkelsene

for farge, pH, ledningseve
som ble gjort i Feforvatnet i

august 1929.
KJENSMO 1966.

vatnet.

Ledningsevne i norske innsjøer deriblant FeforData er her hentet fra Strøm 1931.

og

-
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H0LMB0E 1900. Diatom€er fra Feforvatnet, Galan og Valsvatn ble

artsbestemt.

Prøvene ble innsamlet av Huitfeldt-Kaas 1895-

96.

HUITFELDT-KAAS

1906. Artsbestemmelse av phytoplankton fra til-

sammen fem prøver tatt i Feforvatnet (2 prøver) Gålån (2
prdiver) og Valsvatnet (1 prive) 1895-96.
STRØM 1921. Phytoplankton fra Feforvatn (2 prøver) og GlAn
(1
prøve) tatt av Huitfeldt-Kaas i 1896, ble artsbestemt.
STRM 1931. Phytoplankton fra Feforvatn 24/8-1924 ble artsbestemt.

ZOOPLANKTON
HUITFELDT-KAAS

1906. Artsbestemmelse av zooplankton fra tilsammen

fem prver tatt i Feforvatnet (2 prover), Galan (2 prover) og
Valsvatnet (1 prøve), 1895-96.
STRØM 1931. Artsbestemmelse og mengde av zooplankton innsamlet i
Feforvatnet 24/8-1924.

BUNNDYR
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4.3.

ESPA

Espa har et nedbørfelt på ca. 120 km2 og drenerer i nordvestlig
retning med utløp i Olstappen
m o.h.) er hyeste
vatn utgjr

(662 m o.h.) (Fig. 10).

topp i nedb6rfeltet.

Breidsjen

Ruten (1517

og Espedals-

et 16 km langt og ca. 5OO m bredt innsjkompleks

sørøst-nordvest retning.

i

Vannene ligger under skoggrensen og

drenerte tidligere til Gausa-vassdraget med utløp i sør-øst.
Berggrunnen består av gabbro og Valdressparagmitt

rundt de to

vannene og av fyllitt lenger nord.

N

OLSTAPPEN
ESPA

RUTEN

BREIDSJOEN

E]

oveR

1000 M,O,H,

UNDER IO0O M,O,H,

0

Fig.

10.

Espas

10 km

nedborfelt.

VANNSKJEMI
NIVA

1967. Det ble tatt prover ved utlp

av bade Breidsj@en

1967) og Espedalsvatn

Prøvene ble analysert

(24/8-1967).

m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

(22/8-
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V

NIVA 1967.

Phytoplanktonprove

bestemt

til

fra

utlp

Espedalsvatn

24/8-1967

arts/slektsniv.

ZO0PLANKTON

BUNNDYR
BERG 1951.
til

Bunndyr
ørret

ble

fanget

tatt

med bunnskrap

i Espedalsvatn,

og samlet

sommeren

ble bestemt til ordensnivå og veid.

1943.

fra

mageprver
Vanninsekter

ble
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4.4.

-

HINØGLA

HinØgla (fig. 11) med et nedbørfelt på ca. 400 km2 renner ut i
Vinstra rett fir 0lstappen (662 m o.h.). HeimdalshØi (1843 m
o.h.) er høyeste topp i nedbrfeltet.
Hingla renner ut fra Nedre
Heimdalsvatn som har et areal på 7.4 km?. vest for vatnet ligger
Øvre Heimdalsvatn som blir omhandlet i eget kapittel. Nord for
disse vannene ligger Øvre Sikkilsdalsvatn (ca. 1,5 km2), Nedre
Sikkilsdalsvatn (ca. 0.5 km) og Store Akrevatnet (ca. 2 km), som
alle drenerer til Hin6gla.

Ingulssjen

(ca. 1.5 km)

drenerer via

elvene Lona og Flekka også til Hingla 3,5 km før utløp Slangen.
Slangen er et ca. 1 km? stort vann som er adskilt· fra 0lstappen
med en 1 km lang elvestrekning. søndre Muru som drenerer områdene
lengst i øst slutter seg til Hingla 1 km fØr utløp Slangen.
Berggrunnen består hovedsaklig av omdannede bergarter fra prekambrium (Jotundekket) og av Valdressparagmitt. 0lstappen og områdene lenger øst ligger i et felt bestående av fyllitt.

N
OLSTAPPEN
S

EE] OVER
[]

Fig.

11.

Hin@oglas

1ooo M.o.H.

UNDER 1000 M,O,H,

nedborfelt.

0

10 km
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VANNJEMI
NIVA

1967.

Vannprve

ble tatt i Hingla

ved innlp

til Slangen

22/8-1967, og analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og
turbiditet.
BRETTUM 1972B.

Vannprver

ble tatt ved tre stasjoner i Nedre Heim-

dalsvann 23/9-1971 og analysert m.h.p. de fleste parametrene.
BRITTAIN

1974.

Ledningsevne, pH, Ca, Mg og organisk materiale ble

bestemt i prover fra Bltjern,
dalsvatn.

Gjennomsnittsverdier

Brurskardtjern og Nedre Heimfra prøver tatt i 1971 og

1972 er gitt i tabell.
BRETTUM 1975.

Vannprver

ble tatt ved fire stasjoner i Nedre Heim-

dalsvatn 22/9-1974 og analysert m.h.p. de fleste parametrene.
WRIGHT et

al.

1977.

Vannprøver tatt fra overflate og bunn i

Ingulssj@en 20/10-1974,

12/3-1975 0g 6/3-1976 ble undersokt

m.h.p. de fleste parametrene.
SALTVEIT

1978.

Resultatene fra vannprøver tatt av BRETTUM (1972b

og 1975) er vist i tabell.
HESTHAGEN & GUNNERD

1981a.

Farge, pH, ledningsevne og hardhet ble

målt i Slangen 14/8-1979.

SALTVEIT

1978.

Lokalitetsbeskrivelse

Heimdalsvatn,

STROM 1921.

juni og august 1977.

Nedre Heimdalsvatn ble underskt

toplankton.
BRETTUM 1972b.

16/8-1918 m.h.p. phy-

De viktigste artene er nevnt i teksten.

Tabell viser arter som ble funnet i hovtrekk fra

Nedre Heimdalsvatn
BRETTUM 1975.

fra tre transekter i Nedre

23/9-1971.

Tabell viser analyseresultater

planteplanktonprøver
dalsvatn 22/9-1974.

av kvantitative

samlet ved fire stasjoner i Nedre Heim-
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Z0PLANKTON
OLSTAD 1925. Sammensetning
Ingulssjen
histen

og Griningsdalsvatn

1923.

til ørret fanget i

henholdsvis

histen 1922 0g

Krepsdyr er bestemt til hovedgruppe.

AASS 1969. Mageprøver
1965.

av mageinnhold

fra ørret fanget i Nedre Heimdalsvatn,

De fem viktigste

planktongruppene

WRIGHT et al. 1977. Zooplanktonarter

er vist i tabell.

funnet i Ingulssjen

i okto-

ber 1974.

SALTVEIT 1978. Antall og frekvens av forskjellige

zooplankton-

arter tatt i hovtrekk ved to stasjoner i Nedre Heimdalsvatn,
juni og september
ble ogs

1977.

underskt

Vertikalfordeling

av planktonarter

ned til 14 m.

HESTHAGEN & GUNNERØD 1981a. Plankton i prosent av mageinnhold
ørret og abbor fanget i Slangen,

1980.

delingen av åtte krepsdyrslekter

fra mageprøver

hos

Tabell viser forog fra hov-

trekk.

BUNNDYR
OLSTAD 1925. Sammensetning
Ingulssjen
høsten

og Griningsdalsvatn,

1923.

Vanninsekter

LENZ 1928. Underskelse
Griningsdalsvatn
1922-23.
skardtjern

henholdsvis

hdsten 1922 og

er bestemt til orden.

av chironomidaefaunaen
basert på materiale

i Ingulssjen

og

innsamlet av Olstad

a cticus ble funnet av J.O. Sandbu i Brur-

i 1932.

AASS 1969. Mageprøver
komst.

til ørret fanget i

Dyrene ble talt opp og artsbestemt.

SØMME 1934. Leidurus

1965.

av mageinnhold

fra ørret fanget i Nedre Heimdalsvatn,

De fire viktigste næringsemnene
Vanninsekter

er vist etter fore-

er bestemt til orden.

BRITTAIN 1974. Arter av døgnfluer og steinfluer funnet i Blåtjern,
Brurskardtjern

og Nedre Heimdalsvatn,

1971-72.

Forekomsten

av hver art er angitt ved en tredelt skala.

LILLEHAMMER 1974a.
skardtjern

Arter av steinfluer

samt i utlpsbekkene

LILLEHAMMER 1974b.

Materiale

funnet i Blåtjern og Brur-

til de to vannene.

i forbindelse med en analyse av mor-

fologiske og strukturelle

variasjoner

hos steinfluer ble
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blant annet innsamlet i små tjern og bekker som drenerer til
Hingla.
LKENSGARD

1977b. Viktigste

fire forskjellige

al.

WRIGHT et

1974.

1977.

Tabeller viser artsliste

1978.

innhold
insekter

basert på prøver fra

dyp i Nedre Heimdalsvatn

Bunndyrundersokelser

samt individantall
SALTVEIT

bunndyrgrupper

1/9-1970.

i Ingulssjen

for steinfluer

for forskjellige

Frekvens og volumprosent

i oktober

og dgnfluer

bunndyrgrupper.
av bunndyr funnet i mage-

fra fisk fanget i N. Heimdalsvatn

juli 1977.

Vann-

er bestemt til ordensnivå.

HESTHAGEN & GUNNERØD 1981a.

Bunndyr i prosent av mageinnhold

ørret og abbor fanget i Slangen,

1980.

Vanninsekter

hos

er be-

stemt til ordensnivå.
T.

HESTHAGEN upub. Mageprøver

1981 foreligger.
pers. medd.).

fra ørret fanget i Brurskardbekken

Materialet

er tilgjengelig

(Hesthagen

-

54
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4. 5. ØVRE HEIHDALSVATN
Øvre Heimdalsvatn ligger øst i Jotunheimen, innerst i Heimdalen i
Øystre Slidre kommune.

Vannet har et areal på 0.775 km,

langt og ca. 300 m bredt og 13 m dypt.
Nedre Heimdalsvatn

(fig. 12).

Øst for vannet ligger

En elvestrekning på 2,5 km for-

binder de to vannene som drenerer østover.
lppsbekker til •

er 3 km

Det er mer enn 10 inn-

Heimdalsvatn hvorav Brurskardbekken, med innlp

i vestenden av vannet, er den største.

Vannet ligger øverst i

subalpin sone 1090 m o.h. med bjørkeskog langs nordsiden av
vannet.

Isen legger seg i midten av oktober for så å forsvinne i

begynnelsen av juni.

N

soom

000rm

so0om

HI NOLA

1000 - 1500
,.

Fig.

12.

M.O.H.

OVER 1500 M.O0.H.

Nedborfeltet

til

vre

Heimdalsvatn.
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Berggrunnen

består av Gabbro (Jotundekket).

Forskningsvirksomheten
DVF-Fiskeforskningen
populasjonsdynamikk
Brittain

1984).

begynte da Staten kjppte omrAdet i 1952, 0g
på

Aa begynte med sine langsiktige studier av

hos ørret i Øvre Heimdalsvatn

(Lillehammer &

Aktiviteten ble vesentlig utvidet da det Interna-

sjonale Biologiske Program (IBP) valgte Øvre Heimdalsvatn som sitt
ferskvannsprosjekt.
hele Økosystemet
helårsstudier,

Under IBP perioden mellom 1968 og 1974 var

rundt Øvre Heimdalsvatn gjenstand for omfattende

ikke bare selve vatnet, men også forholdet mellom

vann og omgivelser.
I 1974 overtok Zoologisk museum ansvaret for den daglige drift av
stasjonen, og flere forskere fra IBP-perioden fortsatte sin forskning i Øvre Heimdalen, sammen med ansatte ved Zoologisk museum.
I 1984 startet et samarbeidsprosjekt

mellom Zoologisk institutt og

Botanisk institutt, Blindern og Museet p& Tyen
flere hovedfagsstudenter.

med deltagelse av

Forsker John E. Brittain ved Zoologisk

museum har ansvar for den daglige koordinering og drift.

VANNKJEMI
IBP

1969.

Gjennomsnittsverdier

for de fleste parametrene fra prd-

ver tatt på forskjellig dyp, sommeren 1969.
IBP 1970. Tre vannprøver tatt 10/5, 18/6 og 22/7-1970 ble analysert m.h.p. de fleste parametrene, mens to prøver tatt i
august ble sjekket m.h.p. pH, fosfater og nitrater.

Hydro-

grafiske diagrammer viser variasjoner av de enkelte parametre
med kende
GRØTERUD 1971A.

dybde (maks. 10 m).
Oksygenmålinger

Winklermetoden.

in situ.

Oksygenm@linger

Resultater samlignet med

ble utfrt

ned til 10 m dyp

med 1 m intervaller, våren 1970.
GRTERUD

1971b.

In situ. bestemmelser av pH sammenlignet med ver-

dier målt på laboratoriet.
med intervaller på 1 m.

pH ble regisitrert ned til 12 m
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IBP

1971.

-

Figur viser oksygenmetning

måned i 1971.

i de frie vannmasser for hver

Ionesammensetning

blir diskutert uten at de

endelige resultatene foreligger.
GRTERUD

1972a.

Nedbr

og vannprver

fra •

Heimdalsvatn og Sand-

tjern (60 km vest for Oslo) i årene 1969-70 ble analysert
m.h.p. de fleste parametrene.
GRØTERUD 1972b.

Undersøkelse av is m.h.p. fosfater og nitrater.

Prøver ble tatt ved to stasjoner i vannet og forskjelige istykkelser ble benyttet.
GRTERUD

1972c.

Kjemi i is fra •

Osloregionen.

Heimdalsvatn samt to vann i

Prøvene ble hentet fra forskjellige nivåer i

isen og analysert m.h.p. de fleste parametrene.
IBP

1972.

Vannprøver ble analysert m.h.p. næringssalter og resul-

tatene er i grove trekk diskutert i forhold til tidligere års
underskelser.

Av resultater viser rapporten kun oksygen-

metning i innsjen.
AAREFJORD 1973.

dalsvatn,
BRITTAIN

1974.

Tabell viser farge, pH og ledningsevne i Ø. Heim1972.
Gjennomsnittsverdier

for pH, ledningsevne, Ca, Mg

og organisk materiale fra prøver tatt i Arene 1971-72.
IBP

1974.

Her flger

en kort oppsummering over abiotiske forhold i

vannet.
KLOSTER 1978.

En oppsummering av resultater fra perioden 1969-73.

Prover av nedbr

fra seks innlpsbekker

til •

Heimdalsvann

ble undersøkt m.h.p. de fleste parametrene.
LARSSON et

al.

1978.

Diskusjon omkring vannkjemiparametre

tydning for kosystemet
BLAKAR & JACOBSEN 1979.

•

av be-

Heimdalsvatn.

Ledningsevne, pH, Ca og organisk materiale

ble undersøkt tre ganger i perioden 18/6-12/9-1975.

IBP

1969.

Kvantitative prøver av bunnvegetasjon ble samlet inn ved

hjelp av en Ekmans bunnhenter på i alt 80 stasjoner fordelt
på 12 profiler over hele vannet i 1969.

Resultatene er

plottet inn på kart.
BRETTUM 1970. Frisk og tørrvekt pr. areal ble beregnet for stivt

brasmegras og mosen

c r 'diu

scor oi

e

(Hedw.) i •

Heim-
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dalsvann, hsten 1969. Utbredelseskart med mengdeangivelse
er gitt for stivt brasmegras.
BRETTUM 1971.
Fordeling og biomasse av stivt brasmegras og mosen
c
'd'um
o o
s i 0. Heimdalsvann i september 1969.
IBP 1972. Stivt brasmegras ble samlet inn ved 15 stasjoner i
perioden juni-oktober. Materialet er under bearbeidelse.
Utbredelse og biomasse ble underskt for flaskestarr, elvesnelle, flotgras og fjellpiggknopp. Påvekstalger ble innsamlet og artsbestemt. Alle de foran nevnte undersøkelser
ble utfrt i 1972.
PROJECT AQUA 1972. Kort resume fra IBP-prosjektet i Ø. Heimdalsvatn.
IBP 1974. 0ppsummering fra arbeider som er utfrt m.h.p. bunnvegetasjon og påvekstalger under IBP-prosjektet i årene 1969-72.
AAREFJORD et al.
1978. Kort beskrivelse av plantelivet i Ø. Heimdalsvatn.

IBP 1969. Phytoplankton ble innsamlet ved to stasjoner i Ø. Heimdalsvatn i 1969. Prøver ble tatt på forskjellige dyp ned til
12 m. Viktigste arter innen de enkelte klasser er nevnt i
teksten.
BRETTUM 1970. Artsliste over desimidiaccer funnet i • Heimdalsvatn i forbindelse med IBP i 1969.
IBP 1970. Vannprver for kvantitative underskelser av planteplanktonet ble innsamlet med jevne intervaller fra juli 1969
til desember 1970. Det foreligger ikke resultater i rapporten.
IBP 1971. Resultatene fra phytoplankton innsamlet i perioden juli
1969 til september 1970. Prøvene ble tatt ved to stasjoner
på forskjellig dyp. Figurer viser den prosentvise fordeling
av volumet for de ulike artene. Primærproduksjonsmålinger
ble utfrt ved C14-metoden in situ.
BRETTUM 1972a.
Artsliste over phytoplankton funnet i • Heimdalsvatn i perioden juli 1969 til september 1970. Prosentvis
sammensetning og totalt volum for artene er vist i figurer.

-

IBP

-

1972. Både primærproduksjonsmålinger
av phytoplanktonet fortsatte i 1972
figur.

Seston ble også innsamlet

tidligere.

og biamassebestemmelser
0g resultatene

som

av seston ved de to

er vist i figur.

1974. Kort oppsummering

som er utført i forbin-

over arbeidet
1969-72.

delse med IBP-prosjektet,

LARSSON & TANGEN 1975. Phytoplanktonproduksjon
med •

er vist i

etter samme mønster

i totalmengde

Arsvariasjon

stasjonene
IBP

58

Heimdalsvatn

sett i sammenheng

som kosystem.

TANGEN & BRETTUM 1978. Dimensjon og volum av viktige phytoplanktonarter

i Ø. Heimdalsvatn.

fluktuasjoner

Figur og tabell viser årlige

i phytoplanktonbiomasse.

TANGEN et al. 1978a. Liste over mer enn 300 phytoplanktonarter
funnet i •

Heimdalsvatn

i tidsrommet

TANGEN et al. 1978b. Phytoplankton
1972.

Månedlige

1969-72.

som driv i Brurskardsbekken

fluktuasjoner

for de seks vanligste

i

artene

er vist i figur.

ZOOPLANKTON
IBP

1969. I lpet

av 1969

ble det tatt 1560

60% forelopig

ble talt opp.

krepsdyrarter

ble funnet.

enkeltprover

Ni arter av rotatorier
Fordelingen

av

o

hvorav
og &tte

c 'lus s.

er

vist i figur.
IBP 1970.

Artssammensetning,

lus, livslengde,
hos zooplanktonet
samlet i
IBP

1969

1971. Fordeling
generasjonstid
materiale

IBP

ddelighet,

tettheter,

årssyk-

og neringsopptak

basert på materiale

inn-

og 1970.
og beregning

av standing

og næringsopptak
i perioden

1972. Lengde/vekstforhold
planktonet

reproduksjon

i Ø. Heimdalsvatn

innsamlet

samt biomasse

fordelingsmønstre,

hos zooplanktonet

basert på

1969-71.

hos copepoden

for de mest alminnelige

i Ø. Heimdalsvatn

crop, årssyklus,

etere o e saliens
krepsdyrartene

i zoo-

er vist i figurer.

LARSSON 1972. Fordelingsmonstre og estimering av zooplanktonbiomasse i Ø. Heimdalvatn i 1971-72.
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BORGSTRM

LARSSON 1974.

S.

Underskelse

stadiene hos skjoldkreps

av de tre firste larve-

( e idurus articus Pallas).

rialet er blant annet innsamlet i •

IBP 1974.

Heimdalsvatn.

Kort oppsummering over arbeidet som er utført i forbin-

delse med IBP-prosjektet,

LARSSON & TANGEN 1975.
•

Mate-

Heimdalsvatn

LIEN 1978.

1969-1972.

Zooplanktonbiomasse

sett i sammenheng med

som kosystem.

Zooplankton som næring for ørret.

gjennomsnittlig

Tabell viser

antall av de enkelte zooplanktonarter pr.

brretmage.

BLAKAR & JACOBSEN 1979.

Artsliste og tetthet av zooplankton inn-

samlet i Ø. Heimdalsvatn

LIEN 1981.

18/6, 1/8 og 12/9-79.

Krepsdyr som fide for rret

i årene 1975-77.

Mageinnholdet

talt opp og artsbestemt.

og rekyt

i •

Heimdalsvatn

fra et stort antall fisk ble

Gjennomsnittsverdier

er vist i

tabeller.

EIKELAND 1983.

Zooplankton som næring for vårfluer i Ø. Heimdals-

vatn.

BRITTAIN pers. medd. Planktonundersøkelser
hovedfagsstudier

pågår i forbindelse med

i Ø. Heimdalsvatn.

BUNNDXR
IBP 1969.

Betraktninger

rundt et materiale som ble innsamlet ved

hjelp av 201 bunnklipp langs en profil omtrent midt i vannet.
IBP 1970. Utprøving av innsamlingsmetoder
somhet.

ble viet stor oppmerk-

Figurer viser fordeling av antall individer for noen

grupper bunndyr i •
IBP 1971. Kommentarer

Heimdalsvatn, oktober 1970.

til arbeid utført fram til 1971 samt planer

for videre underskelser,
IBP 1972. Undersøkelser

da spesielt

p

hardbunn.

på hardbunn startet opp i desember 1971.

Figur viser totalt antall individer registrert på 20 stasjoner i littoralsonen.

PROJECT AQUA 1972.

Kort oppsummering av de mest karakteristiske

bunndyrene i Ø. Heimdalsvatn.

AAREFJORD et

al.

1973.

Oligochaet-faunaen

i Ø. Heimdalsvatn

71) basert på Ekmanhenter og mageprøver fra ørret.
ble artsbestemt og antall pr. m2 ble beregnet.

(1969-

Dyrene

Tabell viser
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forekomsten

av to forskjellige

arter i forskjellige

sediment-

lag.

BRITTAIN 1974.

Arter av dØgnfluer

dalsvatn
tredelt

IBP 1974.

1971-72.

og steinfluer

Forekomsten

funnet i Ø. Heim-

av hver art er angitt ved en

skala.

Kort oppsummering

over arbeidet

delse med IBP-prosjektet,

LILLEHAMMER 1974a.

1969-72.

samt på sju bekkelokaliteter

fologiske

Materiale

i området

i forbindelse

og strukturelle

samlet i •

funnet i Ø. Heimdalsvatn

Arter av steinfluer

LILLEHAMMER1974b.

som er utført i forbin-

Heimdalsvatn

rundt vannet.
med en analyse

variasjoner

av mor-

ble blant annet inn-

og ved bekkelokaliteter

rundt

vannet.

BRITTAIN 1975.

Livssyklus

logien til dgnfluen

og forskjellige
Bae i

utbredelsen
dalsvatn

Feltstudier

av Økologiske

av steinfluer

1971-72.

m c ni Kimmins

liteter samt klekketidspunkt

1972, hvor flgene
tidspunkt,

er blant annet

faktorer

som influerer

ble blant annet utført ved •

Forekomsten

AAGAARD 1978. Underskelse

ved bio-

fra Ø. Heimdalsvatn.

basert på undersøkelser

LILLEHAMMER 1975.

andre aspekter

av arter på forskjellige

loka-

er vist i tabeller.

av chironomider

i •

gAr fram av tabeller

arter som utgjr

Heim-

Heimdalsvatn

og figurer;

i

klekke-

mer enn 1%, dybdefordeling

og

diversitetsdiagram.

BRITTAIN 1978a.

Underskelse

prosjektet

1969-72.

ning, fordeling,

pa ddgnfluer

Flgende

BRITTAIN 1978b.

vatn ble undersøkt

artssammenset-

livssykluser,

klekkeperi-

i eksponert sone i Ø. Heimdals-

i 1972.

romlig

med IBP-

og biomasse.

Vannbillefaunaen

sammensetning,

ble undersøkt:

årsvariasjoner,

oder, lengde/vekt-forhold

i forbindelse

Tabeller

fordeling,

og figurer viser arts-

årstidsvariasjoner

i for-

deling og biomasse.

BRITTAIN 1978c.
månedlig

Bltdyrfaunaen

i eksponert

fri perioden.
tre artene

sone i Ø. Heimdalsvatn

Årstidsvariasjoner

i

ble undersdkt
1972 i den is-

og fordeling

er vist for de

som ble funnet.

BRITTAIN & LIEN 1978.
mageinnhold
dgnfluer

(snegl og muslinger)

Underskelse

pd forekomst

fra ørret sammenlignet

i •

Heimdalsvatn.

av dignfluer

med naturlig

i

forekomst

av
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BRITTAIN & LILLEHAMMER 1978.

Bunndyr ble innsamlet fra tilsammen

20 stasjoner i Ø. Heimdalsvatn i 1972.

Figur viser fordel-

ingen mellom de forskjellige bunndyrgruppene ved hver stasjon.

Vanninsekter er bestemt til ordensnivå.

Prosentvis

sammensetning, klekking, tetthet, gjennomsnittsvekt og energiinnhold for de viktigste bunndyrgruppene er vist i tabeller
og figurer.
LIEN 1978.

Ernering hos ørret i Ø. Heimdalsvatn ble undersøkt i

perioden 1969-72.

Tabeller viser antall/pr. mage, tørrvekt

og prosent av de enkelte bunndyrgruppene.

Krepsdyr er arts-

bestemt mens vanninsekter er bestemt til ordensnivå.
LILLEHAMMER 1978a.

Steinfluer ble undersøkt i Ø. Heimdalsvatn i

perioden 1971-72.

Figurer og tabeller viser fordeling, an-

tall, klekking, kroppslengde og tetthet av steinfluearter.
LILLEHAMMER 1978b.

Vårfluer ble undersøkt i •

perioden 1971-72.

Heimdalsvatn i

Figurer og tabeller viser arter, antall,

biomasse, klekketidspunkt og tetthet av vårfluer.
LILLEHAMMER& BRITTAIN 1978.

Invertebratfaunaen i elvelop i •

Heimdalen, med vekt pa steinfluer, dgnfluer

og vArfluer.

Tabell viser totalt antall arter fra hver taxa ved innløp og
utlp
BRITTAIN

•
1979.

Heimdalsvann.
Underskelsen

klekking av dgnfluer.

tar for seg de fleste aspekter ved
Materialet til arbeidet er innsamlet

i de isfrie periodene i 1971 og 1972 i •
HOFSVANG 1979.

i

as

Heimdalsvatn.

Laboratorieforsøk med larver av stankelbeinmyggen
lice otum Siebke.

Larvene ble hentet i Ø. Heimdals-

vatn i 1971 og 1972.
BRITTAIN

1980.

DØgnfluestudier fra Ø. Heimdalsvatn som tar for seg

livssykluser, vintervekst, biomasse, ernæring, predasjon,
klekking og fekunditet.
LIEN 1981.

Bunndyr som fde

for rret

og rekyt

i •

Heimdalsvatn

i årene 1975-77. Mageinnholdet fra et stort antall fisk ble
talt opp og bestemt til orden.
BRITTAIN

1983.

Vanntemperaturens innflytelse på vekst av stein-

fluenymfer.

Fire arter ble brukt i undersøkelsen som fant

sted i Ø. Heimdalsvatn i de isfrie periodene 1976-78.
EIKELAND 1983.

Underskelse

på vårfluer i forbindelse med hoved-

oppgave utført i Ø. Heimdalsvatn.
syklus og fdeopptak.

Det er lagt vekt på livs-

-

BRITTAIN et al.

1984.

nymfestrrelse

62

Temperaturens
hos steinfluen

til denne undersøkelsen

-

betydning

for eggstrrelse

Capnia atra Morton.

og

Materiale

er blant annet hentet i Ø. Heimdals-

vatn.
LILLEHAMMER 1984.

Fordeling,

fluer ble undersokt
periodene
SALTVEIT pers.
bekker

i till@psbekker

og klekking

hos stein-

til 0. Heimdalsvatn

i

1969-72 og 1977-79.
medd.

Arbeide

som drenerer

BRITTAIN pers.

årsvariasjoner

medd.

hovedfagsstudier

på steinfluer

til vannet

i Ø. Heimdalsvatn

og i

skal publiseres.

Bunndyrunderskelser
i Ø. Heimdalsvatn.

pågår i forbindelse

med
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5. SJ0AVASSDRAGET
Sjoa (fig. 13) har et nedbørfelt på 1575 km2 og ligger i Lom, Vågå
og Sel kommuner.

Vassdraget er nesten like stort som Vinstravass-

draget som ligger i sør.
vassdraget.

I nord grenser Sjoavassdraget mot Otta-

På grunn av størrelsen er Russa, Veo, Nordre Murua og

Rinda skilt ut som egne objekter.

LÅGEN
FLATNINGEN
N

HEI DAL

SJOA

:BESSVATN

@0·SJODALSVATN

GJENDE
20 km

0

Fig.

13.

Sjoas
separat

nedbørfelt.

Sidevassdrag

i litteraturoversikten,

som

blir

beskrevet

er stiplet.

Sjoa drenerer de sentrale deler av Jotunheimen og renner i retning
øst-nordøst med utløp i Lågen ved Sjoa (ca. 270 m o.h.).

Surtn-

ingsui (2368 m o.h.) er høyeste topp i vassdraget, og ligger rett

-- 64

nord for Gjende som er strste

-

innsj

med et areal pa 13.8

km.

Vannet er langt (ca. 18 km) og smalt (max 1.3 km) og ligger tilnærmet i retning vest-øst.

En elvestrekning på ca. 3 km skiller

Gjende fra Øvre Sjodalsvatn (5.0
vatn (4.5

km)

har utlp

km2).

i dette vannet.

ligger N. Sjodalsvatn (2.7

km).

Bessa som kommer fra BessNedenfor •

Sjodalsvatn

Etter utlop fra dette vannet

følger hovedelva Sjoadalen som ligger under tregrensen.

Trykju

som drenerer fra Flatningen (2.3 km2), slutter seg til Sjoa ved
Heidal.
Berggrunnen består i vestlige områder av gabbro (Jotundekket).
Sjoadalen fdlger et område hovedsaklig bestående av fyllitt.
Lengst i øst består berggrunnen for en stor del av sparagmitt og
omdannede kambriske bergarter.

VANNKJEM
I
STRØM 1935. Farge, pH, oksygen og ledningsevne ble registrert

i

Bessvatn, Gjende og Øvre Sjodalsvatn i august-september
1934.

Prøver ble hentet ned til 90 m dyp i Gjende og Bess-

vatn.
STRØM 1939. Data m.h.p. pH og ledningsevne fra STRØM 1935

inngår i

denne artikkelen som tar for seg flere norske innsjøer.
pH i Gjende ble målt i august 1940

STRØM 1943.

Data fra Gjende 1934

bunn.

(STROM 1935)

i overflaten og på
er også vist i

tabell.
KLAND

1963.

Ledningsevne, pH og hårdhet ble målt i N. Sjodals-

vatn, Birisjen
KJENSMO 1966.

1934

og vre

31/8-1957.

Birisjtjern

Verdier for pH og ledningsevne innsamlet av Strøm i

inngr

i denne artikkelen som omhandler 206

norske inn-

sjber.
NIVA 1967. Vannprver

ble tatt ved sju forskjellige stasjoner på

strekningen utl@op Gjende til innlp

LAgen (Inklusiv en prove

i Bessa) 21/8-1967.
To prøver ble analysert m.h.p. de fleste
parametrene, mens resten ble undersket m.h.p. farge, pH,
ledningsevne og turbiditet.
IBP

1971.

Ledningsevne, pH, 2,

Ca og Mg ble malt i Gjende og

Bessvatn ned mot 100 m dyp i 1970-71.

Ledningsevnene og pH
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ble målt i Øvre- og Nedre Sjodalsvatn, Nedre Leirungen og i
en lagune avsnørt av Gjende, sommeren 1971.

NIVA 1971a. En vannprøve ble tatt ved fire lokaliteter på strekningen 2 km ovenfor Hinseter til utlop i L&gen.
fra 21/8-1967

Resultater

er også vist i tabell hvor de fleste para-

metrene er tatt med.

KJENSMO 1972. Underskelses
august 1970.

av Gjende m.h.p. vannkjemi i juli og

Vannprøver ble tatt helt ned til 130 m og ble

analysert m.h.p. de fleste parametrene.

WRIGHT et al. 1977. Vannprøver tatt fra overflate og bunn i Flatningen 30/10-1974,

12/3-1975

Og 6/5-1976

ble undersdkt m.h.p.

de fleste parametrene.

BLAKAR & JACOBSEN 1979. Ledningsevne, pH, Ca og organisk materiale
ble registrert tre ganger i perioden 17/6

og 11/9-1975

i hen-

holdsvis Øvre og Nedre Sjodalsvatn.

HENRIKSEN 1979. Prøver fra 2 m, 10 m og 40 m ble tatt i Gjende
14/3-1979.

Prøvene ble analysert m.h.p. de fleste para-

metrene.

BLAKAR & DIGERNES 1984. Kritisk vurdering av tidligere pH-mlinger
tatt i Bessvatn, Gjende og • Sjodalsvatn.
J.A. EIE pers. medd. Det foreligger fysisk-kjemiske data fra Bessvatn, Gjende, N. Sjodalsvatn samt en del av tilførselselvene
fra tidsrommet

1970-73.

Materialet er for det meste be-

arbeidet, men resultatene i liten grad skrevet sammen.

NIVA 1975b. De viktigste arter av begroing funnet i Sjoa fr
lp

med Lgen

HOLMBOE 1900.

hsten

1974

Artsbestemmelse

sam-

og vAren 1975.

av diatomeer fra Kvilingen, Flatn-

ingen, Gjende, Bessvatn, Øvre og Nedre Sjodalsvatn.
alet ble innsamlet av Huitfeldt-Kaas

i 1895

og 1896.

Materi-

-

HUITFELDT-KAAS 19O6.

66

-

Bestemmelse av phytoplankton i egne prover

innsamlet i Bessvatn, Gjende, Øvre og Nedre Sjodalsvatn samt
Flatningen 1895-96.
STRØM 1921.

Prøver fra Bessvatn, Kvitingen og N. Sjodalsvatn inn-

samlet av HUITFELDT-KAAS

1896, ble undersokt m.h.p. phyto-

plankton.
IBP

1971.

Phytoplanktonets

artssammensetning

i Gjende, Bessvatn,

Øvre- og Nedre Sjodalsvatn, Nedre Leirungen og i lagunen avsnort av Gjende i 1970-71.

I Gjende og Bessvatn ble phyto-

planktonet fulgt i mer enn et år.

ZOOPLANKTON
HUITFELD-KAAS 19O06. Bestemmelse av zooplankton i prøver tatt i

Bessvatn, Gjende, Øvre og Nedre Sjodalsvatn 1895-96.
OLSTAD 1925.

IBP

Sammensetning av mageinnhold til ørret fanget i Biri-

sjen,

vre

vatn i

1922.

1971.

Birisjotjern, Tjernosen, Damtjern og N. SjodalsKrepdyr er bestemt til underklasse.

Prosentvis sammensetning av planktonet i Bessvatn og

Gjende gjennom året, august 1970 - desember 1971.

Zooplank-

tonets sammensetning i Øvre- og Nedre Sjodalsvatn nedre Leirungen og i lagune avsnørt av Gjende, sommeren 1971.
IBP

1972.

Dybdefordeling av enkelte zooplanktonarter i Gjende

11/4-1972.
ØKLAND & ØKLAND 1976.

rane inec a

Bessvatn 27/8-1970.

aludo a ble funnet i dam ved

Arten er tidligere ikke funnet sør for

Dovre.
BLAKAR & JACOBSEN 1979.

samlet i vre

Artsliste og tetthet av zooplankton inn-

og Nedre Sjodalsvatn.

Det ble avlagt tre bespk

i hvert av vannene i perioden 17/6 - 11/9-1975.
EIE pers. medd. Det foreligger zooplanktondata

fra Bessvatn,

Gjende og N. Sjodalsvatn fra perioden 1970-73.

Materialet er

for det meste bearbeidet men resultatene er i liten grad
skrevet sammen.
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BUNNDYR
Sammensetning av mageinnhold til ørret fanget i Birisjen, vre Birisjtjern, Tjernosen, Damtjern og N. Sjodalvatn i 1922.
Vanninsekter er bestemt til orden.
LENZ 1928.
Underskelse av chironomidaefaunaen i Birisjpen, 0.
Birisjtjern, Tjernosen, Damtjern og N. Sjodalsvatn basert på
materiale innsamlet av Olstad i 1922.
Dyrene ble talt opp og
artsbestemt.
IBP 1972.
Dybdefordeling av enkelte zooplanktonarater i Gjende
OLSTAD 1925.

11/4-1972.

Vurdering av bunndyrproduksjon i Birisj¢en, Ø. BirisjØtjern, Tjernosen og N. Sjodalsvatn basert på materiale innsamlet av Olstad i 1922.
SØMME 1934.
e idurus reties ble funnet ved Memurutugen 26/7-

DAHL 1930.

1883.

Prosentvis sammensetning av viktige bunndyr i
ørretens mageinnhold i Nedre Leirungen, Melingen, Flatningen,
Birisj og Ø. Sjodalsvatn 1947.
Vanninsekter uspesifisert.
KLAND 1963.
Materialet til OLSTAD 1925 er sammenlignet med data
på bunndyrmengde fra andre vann i Norge.
KLAND 1969.
Hunn av amma s acustris med unger funnet i N.
Birisjtjern.
IBP 1972.
Fordeling av bunndyrmengder i forskjellige dybdesoner i
Gjende 26-27/8-1971,
samt fordleing av de viktigste bunndyrgruppene i Memuruelva og Bessa. Steinfluer og dgnfluer er
blitt artsbestemt.
LKENSGARD 1972.
Tabeller og figurer viser bunndyr i strandplukk
og ørretmager fra Gjende, Sjoa-regionen. Vanninsekter er bestemt til orden.
LILLEHAMMER 1974b.
Materialet i forbindelse med en analyse av morfologiske og strukturelle variasjoner hos steinfluer ble
blant annet innsamlet i Gjende.
WRIGHT et al.
1977. Bunndyrundersdkelser i Flatningen i oktober
1974.
Tabeller viser artsliste for steinfluer og dognfluer
samt individantall for forskjellige bunndyrgrupper.
HESTHAGEN 1979.
Skjoldkreps ble funnet i Trygvetjern 4/8-1976
og i
Nedre og vre Grisletjern 1/8-1972.
LKENSGARD

1947.
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LILLEHAMMER1984.

Publikasjon som omhandler fordeling, årstids-

variasjoner og klekking hos steinfluer er basert på materiale
blant annet fra små ferskvannslokaliteter

på Valdresflya i

periodene 1969-72 og 1977-79.
J.A.

EIE pers. medd. Det foreligger bunndyrdata fra Bessvatn,

Gjende og N. Sjodalsvatn fra perioden 1970-73.

Materialet

er for det meste bearbeidet, men resultatene i liten grad
skrevet sammen.
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5.2.

MURU

Muru har et nedbørfelt som er i overkant av 160 km2 og renner fra
sør til nord (fig. 14).
i vassdraget.

Heidalsmuen

(1745 m o.h.) er høyeste topp

Østlige og vestlige deler av vassdraget ligger

over tregrensen, mens de sentrale deler ligger under.
er største innsjø med et areal på ca. 3 km?.
vannet ligger Muruvatn

(ca. O.5 km?).

Muvatnet

Vest for dette

Hovedelva har utløp i Sjoa

4 km ovenfor Leirflaten. Ca. 2 km før utløp i Sjoa ligger Mæringdalsvatn (ca. 0.8 km2). Mellom dette vannet og utløp i Sjoa heter
hovedelva Nermuru.
Berggrunnen består av gabbro (Jotundekket) og omdannede sedimentære bergarter.

SJOA

rKl

N
OVER 1000

M.O.H.

j:(/::.

UNDER 1000 M,O.H,
t

/

NERURU

I

NGSDAL.S'VATN

10 km

0

Fig.

1%.

Murus

nedborfelt.

VANNKJEM!
NIVA 1967. Vannprøve

tatt før samløp Sjoa 21/8-1967.

Prøven ble

analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.
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NIVA

Vannprve

1971a.

analysert
data

fra

tatt

m.h.p.

de fleste

september

QVENILD & LANDE 1978b.

Meringdalsvatn

ZOOPLANKTON

BUNNDYR

samlp

Sj0a

parametrene.

8/7-1970.
Tabell

Proven
viser

ble
også

1967.

QVENILD S: LANDE 1978a.

Muruvatn

fdr

Ledningsevne,

pH og hardhet

ble

malt

i

pH og hårdhet

ble

målt

i

1978.
Ledningsevne,

september

1978.

-

5.3.

71

-

RUSSA

Russa drenerer et nedb5rfelt pa drye 150 km (fig. 15).
Russvatnet med et areal på ca. 4 km2 ligger sentralt i nedbørfeltet,
er ca. 10 km langt og er svakt hesteskoformet. Vest for vannet
ligger Surtningssui (2368 m o.h.), vassdragets høyeste punkt. Fra
utløp Russvatnet renner Russa østover og slutter seg til Sjoa ca.
2 km etter utlp N. Sjodalsvatn. Med unntak av en kort strekning
fr samlp med Sjoa befinner vassdraget seg over tregrensen.
Berggrunnen består hovedsaklig av gabbro (Jotundekket).

[ill

OVER 1000 M, 0, H,
UNDER 100

}

N

M,,H,

SJOA

1SBRE

SURTNINGSSUI

0

Fig.

15.

Russas

10 km

nedborfelt.

VANNSKJEMI
NIVA 1967. Vannprøve tatt der riksveien krysser elva 21/8. Prøven
ble analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

Z0PLANKTON
BUNNDYR
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5.4.

-

VED

Veo har et nedbørfelt på ca. 200 km? (fig. 16).

Glittertind (2452

m o.h.) ligger i nedbørfeltet som drenerer østover. Hovedelva
flger Veodalen helt til samlp Sjoa ca. 12 km fra utlp N. Sj0dalsvatn. Vannflater dekker et lite areal av nedbørfeltet. Nedre
Steinbuvatn (ca. 1 km) og Trollsteintiern (ca. O.5 km) er de to
største vannene. Sistnevnte ligger i Glittertindmassivet 1711 m
o.h. Veo drenerer hovedsaklig alpine områder. Bare 2-3 km av
dalbunnen før møte med Sjoadalen befinner seg under tregrensen.
Veo blir overført via tunnel til SmådØla.
Berggrunnen består for det meste av gabbro (Jotundekket).

E] OVER 1000 M.O0.H.

0

UNDER 1000 M,O,H,

]

ISBR
N
SJOA

0

Fig.

16.

Veos

10 km

nedbørfelt.

VANNKJEM!
NIVA

1967. En vannprøve ble tatt der riksveien krysser Veo 21/81967. Prøven ble analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og
turbiditet.

BLAKAR &. JACOBSEN 1979. Ledningsevne, pH, Ca og organisk materiale

ble registrert 28/7 og 6/9-1975 i Nedre Steinbuvatn.

-

HESTHAGEN & GUNNER)D

1981b.

i Veodalen 7/8-1980.
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Vannprover ble tatt ved tunnelinntaket
Prøven ble analysert m.h.p. de fleste

parametrene.

ZOOPLANKTON
BLAKAR & JACOBSEN 1979.

Artsliste og tetthet av zooplankton inn-

samlet i N. Steinbuvatn 28/7 og 6/9-1975.

BUNNDYR
T.

HESTHAGEN pers.

medd.

Mageprver

ble tatt fra fisk fanget i

Veodalen overfor tunnelinntaket.

Materialet er ikke be-

arbeidet, men er tilgjengelig for interesserte.

-

5.5.
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RINDA

Rinda (fig. 17) har et nedbørfelt som er i overkant av 80 km2
hvorav ca. halvparten ligger over tregrensen. Hovedelva renner
østover og slutter seg til Sjoa ved Leirflaten. Fuglhi (1509 m
o.h.) er høyeste topp og ligger i Veofjellet. Nedbrfeltet
mangler innsjer.
Fyllitt er viktigste bergart i nedbørfeltet.
N

E]

ovER 1ooo .0.H.

[]

UNDER 1O

M.O0,H,

RINDA

LEIRFLATEN

r::::::...

0
Fig.

17.

Rindas

10 km

nedborelt.

VANNKJEM!
En prøve ble tatt ved veibro i Leirflaten 21/8-1967 og
analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

NIVA 1967.

ZOOPLANKTON

BUNNDYR

- 75

-

6. OTTAVASSDRAGET
Ottavassdraget med et nedbrfelt
drag" til Lågen (fig. 18).

p& 4150 km

Nedbrfeltet

er strste

"sidevass-

drenerer de nordlige og

sentrale deler av Jotunheimen og ligger hovedsaklig i Sjåk, Lom,
Vågå og Sel kommuner.

Et lite areal helt i nordvest ligger i

Norddal og Stryn kommuner, Møre og Romsdal.

Hovedelva renner i

sørøstlig retning og slutter seg til Lågen ved tettstedet Otta.
Sidevassdrag er ikke et dekkende uttrykk da Otta drenerer et nedbØrfelt som er dobbelt så stort som Lågen nord for Otta.

I fort-

settelsen er Otta og de viktigste sidevassdragene behandlet hver
for seg.

6.1,

OTTA

Hovedelva har sitt utspring i Djupvatnet som ligger 1016 m o.h.
Vannet har et areal i overkant av 2 km2 og ligger ved foten av
Dalsnibba pA fjellovergangen fra OttadalfØret til Geiranger.

p

strekning

ca. 20 km fra utlp

En

Djupvatnet bestar av en rekke

større og mindre vann: Langvatnet, N. Lægervatnet, S. Laegervatnet,
Breiddalsvatnet og Grotlivatnet.
6.3 km2 er klart størst.

Breidalsvatnet med et areal på

På strekningen Breidalsvatn til Ottavatn

er det et fall på 542 m og sidevassdragene Måråa, Vulu, Tora,
Glitra, Framruste, Astre, Skjli

og Aura slutter seg her til

hovedvassdraget.
Ottavatn er en meget grunn innsjø som i øst går over i Vågåvatn
med varierende dybde.

km.

Bvra

Tilsammen har innsjøene et areal på 27,6

som er stirste tillpselv,

slutter seg til Ottavass-

draget ved Lom som ligger i østenden av Ottavatn.
drenerer områdene sør for Vågåvatn, har utlp

Tesse som

8 km fra østenden av

vannet.

Finnavassdraget ligger nord for Vag&vatn og har utlop ved

Vg&mo.

Otta fra Vag&mo til utlp

i L&gen er ca. 30 km lang og

har et fall på 70 m.
Berggrunnen nord og vest for Vågåvatn består av gneis.

sør og øst

for vatnet er berggrunnen sammensatt av omdannede kambro-silurbergarter med dominans av fyllitt.

N

OTTA

0

Fig.

18.

Ottas

20 km

nedbørfeit.

Sidevassdrag
som blir
rat i litteraturov
ersikten
er stiplet.

beskrevet

sepa-
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VANNKJEM
I
NIVA 1967. 10 vannprver

ble tatt

p

strekningen

vatn til Asår bru 19-29/8-1967.
m.h.p.

farge, pH, ledningsevne

utlp

Breiddals-

Sju prøver ble analysert
og turbiditet

og tre prøver

m.h.p. de fleste parametrene.

NIVA 1971a. Tilsammen 22 prøver ble tatt ved 15 stasjoner på
strekningen

Djupvatn til utlp

fleste parametrene.

Lagen og analysert m.h.p. de

Ni prøver ble tatt 19-21/8-1967 mens

seks prøver er tatt i juli og sju i august

1970.

NIVA 1974. Det ble tatt sju vannprøver ved hver av lokalitetene
Skjåk, Vågåvatn
ble analysert

og Lalm i perioden

m.h.p. de fleste parametrene.

vist variasjoner
turbiditet,

15/1-3/10-1972.

Prvene

For Vagvatn

med årstid og dyp, for ledningsevne,

er

farge,

jern og total fosfor.

NIVA 1975a. Diskusjon angående eutrofigrad basert på resultater
fra tidligere

underskelser.

NIVA 1975b. Tilsammen
25/2-1975

17 prøver ble tatt i perioden 2/4-1974

på hver av de tre lokalitetene

Vågåmo og Asåren.
parametrene,

-

Otta v/fossen,

Prøvene ble analysert m.h.p. de fleste

men bare middelverdier

og variasjonsbredde

er

vist i tabell.

NIVA 1975c. Sammendrag og konklusjon av undersøkelsene presentert
i NIVA 1975b.
NIVA 1976. Dataene til undersøkelsene presentert i NIVA 1975b.
Fem prøver fra hver av de tre lokalitetene
m.h.p. de fleste parametrene
m.h.p.

er analysert

mens resten ble analysert

farge, pH og ledningsevne.

HESTHAGEN & GUNNERØD 1980b. Farge, pH, ledningsevne og hrdhet
målt i Breiddalsvatn

31/7-1979.

NIVA 1980. Sammendrag av undersøkelser
i perioden

1974-79.

m.h.p. vannkjemi

ble

gjort ved 0fossen og Vågåmo

Midlere verdi for de fleste parametrene

er vist i tabeller

for hvert av årene.

NIVA 1982a. I perioden 21/1-1981 til 17/11-81 ble det tatt 13 prver ved Lalm som ble analysert m.h.p. farge , pH, ledningsevne, fosfater og nitrater.

En prøve ble i tillegg analysert

m.h.p. kationer

I perioden 23/4-76 - 16/12-79

og anioner.

ble det tatt 111 prover ved utlp
lysert m.h..

Vagvatnet

farge, pH og ledningsevne.

som ble ana-

Fosfater og nit-

- 78 -

rater ble bestemt i 58 prøver mens de fleste parametrene ble
bestemt i ni prøver.

I perioden 23/4-76 - 17/11-81 ble det

tatt 140 prøver ved 0fossen som ble analysert m.h.p. farge,
pH og ledningsevne.

Fosfater og nitrater ble bestemt i 121

prøver mens de fleste parametrene ble bestemt i 12 prøver.
NIVA 1982b.

1981.

13 prøver ble tatt ved Lalm i perioden 21/1 til 17/11En prøve ble analysert m.h.p. de fleste parametrene

mens de øvrige ble undersøkt m.h.p. farge, pH, ledningsevne,
fosfater, nitrater og S;02.

Materialet inngar ogsa i NIVA

1982a.

V
NIVA 1967. Fire prøver av benthos ble innsamlet på strekningen fra

Grotli til Asår bru, 19-20/8-1967.

Materialet ble bestemt

til slekts- og artsniva.
NIVA 1971a.

Kort beskrivelse av vannvegetasjon,

inklusive algebe-

groing, på strekningene Heilstuguvatn - 0ttavatn og Vågåvatn
- samlbp L#gen, samt i Vag&vatn.
NIVA 1975b. Benthos ble innsamlet fra 10 lokaliteter på strek-

ningen fra Nordberg til Otta fir samlop Lgen.
grupper/arter av alger, moser og hyere
bell.

De viktigste

planter er vist i ta-

Fullstendig artsliste for pavekstalger finnes for tre

stasjoner.
NIVA 1982b.

Fire kvalitative prøver av begroingen ble innsamlet

ved Lalm i perioden juli-oktober 1981.

Tabell viser arts-

liste over benthiske påvekstalger og moser.

Forekomst er an-

gitt ved en tredelt skala.

H0LMB0E 1900. Diatom€er fra seks prover tatt i VAg&vatn ble artsbestemt.

Prøvene var innsamlet av Huitfeldt-Kaas i 1895 og

1896.

HUITFELDT-KAAS 1906. Bestemmelse av phytoplankton fra egne prøver
innsamlet i Vågåvatn 1895 og 1896.
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fra Vag&vatn tatt av Huitfeldt-Kaas i rene

Prver

STROM 1921.

1896 og 1898 ble bestemt m.h.p. phytoplankton.
NIVA

1967.

Seston ble innsamlet ved fem lokaliteter på strekningen

Breiddalsvatn

- Asår bru 19-20/8-1967.

Phytoplankton ble alt

vesentlig artsbestemt.
NIVA

1974.

Underskelse

av phytoplankton i Vg&vatn.

Antall

celler pr. liter, og volum pr. liter er beregnet for seks
prøver tatt i perioden 17/3 - 3/10-1972.

Materialet ble be-

stemt til art/gruppe.

ZO0PLANKTON
HUITFELDT-KAAS

1906.

Zooplankton fra Vågåvatn innsamlet i 1895 og

1896 ble artsbestemt.
NIVA

1967.

Seston ble innsamlet ved fem lokaliteter på strekningen

Breiddalsvatn

til Asår bru 19-20/8-1967.

Zooplankton ble be-

stemt til art/gruppe.

i mageprover fra rret
fanget i Breiddalsvatn i 1967 etter forekomst.
NIVA 1971a.
Kort kommentar til antall arter som ble funnet i 1970

AASS

1969.

De fem viktigste krepsdyrartene

uten at resultater er framlagt.
LKENSGARD

1974.

Plankton i prosent av mageinnhold til ørret

fanget på forskjellige lokaliteter i Otta.
NIVA

1974.

Krepsdyrundersdkelser

i V&gvatn

vidantall, biomasse, vertikalfordeling
vist i tabeller og figurer.
HUITFELDT-KAAS
NIVA

15/1-3/10-1972.

Indi-

og årsvariasjoner er

Artslisten er sammenlignet med

1906.

Zooplankton i Ottavatn 23/8-1974 basert p& fem

1975b.

prover.

Tabell viser arter i hver prove samt variasjons-

bredde.
LKENSGARD

1977a. Plankton i prosent av mageinnhold til ørret

fanget i Vuluvatnet og Breiddalsvatnet
HESTHAGEN & GUNNERØD 1980b.

Prosentfordeling

oktober 1974.
av seks krepsdyrarter

funnet i mageinnhold til ørret fanget i Breiddalsvatn i
1979.

-

8

-

BUNNDXR
SOMME 1934. Le idurus arti

i

s Pallas ble funnet i Ottavatn av Sars

1896.

LKENSGARD

1950.

Prosentvis fordeling av bunndyr i mageprover fra

fisk fanget i Langvatn, n. Lægervatnet, Breiddalsvatn, Grotlivatn, Heimdalsvatn og Pollvatn i 1950.

Vanninsekter er be-

stemt til orden.
NIVA

1967. Fire prøver av benthos ble innsamlet på strekningen
Grotli til Asar bru 19-20/8-1967.

Bunndyrene ble bestemt til

slekts/artsniv.
AASS

1969. Ernæring hos ørret basert på mageprøver fra fisk
fanget i Breiddalsvatn i 1967.
gruppene er vist i tabell.

De fire viktigste næringsdyr-

Vanninsekter er bestemt til

orden.
NIVA

1971a.

Grove betraktninger omkring bunndyrgrupper som ble

funnet i Otta, sommeren 1970.
LKENSGARD

1974.

Dyr funnet i bunnklipp fra Pollvatn, Vagvatn

og

i hovedelva ovenfor Lalm i 1969 og 1971, samt neringsdyrstatistikk basert på strandplukk langs hovedelva med anmerkning
om arter i majoritet.
NIVA

1974.

Bunndyrunderskelser

i Vg&vatn

5/10--1972.

Biomassens,

totalfaunaens og de viktigste dyregruppers dybdefordeling er
vist i figurer.
NIVA

1975B. Individantall/m

og fordeling av de viktigste bunndyr-

gruppene ved 11 lokaliteter i Otta, september og oktober
1974.

Innsamling av bunndyrene skjedde ved steinplukk og

surber sampler.

Ottavatn er behandlet i eget kapittel.

Vanninsekter er bestemt til orden.
LKENSGARD

1977a.

Bunndyr i prosent av mageinnhold til ørret

fanget i Vuluvatn og Breiddalsvatn i 1979.

Vanninsekter er

bestemt til orden.
HESTHAGEN &- GUNNERD

198Ob.

Prosentfordeling av viktigste bunndyr-

grupper basert på mageinnholdet til ørret fanget i Breiddalsvatn i 1979.
NIVA

Vanninsekter er ikke spesifisert nærmere.

1982b. Relativ forekomst av de vanligste bunnfaunagruppene
innsamlet ved Lalm, april og oktober 1981.
steinfluer, varfluer og dgnfluer.

Artsliste over

-

6.2

81

-

TESSE

Tesse (fig. 19) har et nedbørfelt på ca. 430 km2 og ligger i Lom
og Vågå kommuner.

Trollhi

(2201 m o.h.) er høyeste punkt i ned-

børfeltet mens utløp i Ottavassdraget ligger ca. 8 km fra østenden
av Vågåvatn (362 m o.h.).
samme navn.

Vassdraget har navn etter innsjøen med

Denne er regulert og har et areal som varierer mellom

9.3 og 14.2 km2.

Sm&dla

er viktigste tillpsbekk

og renner i

retning vest mot øst, dvs. parallelt med Vågåvatn.

Veo som

drenerer til Sjoa, blir overført via tunnel til Smådøla.
Tesse ligger Lemons jen

med et areal på 3.3 km2.

Øst for

Dette vannet

slutter seg til Tessa via elva Grovi ca. 2.5 km før utløp Vågåvatn. Bortsett fra områdene nord og øst for Tesse ligger nedbørfeltet over tregrensen.
Berggrunnen består hovedsaklig av gabbro (Jotundekket).

vAGlVATN

E]

OVER 1000 M, 0, H,

[_]

UNDER 1000 .O0.H,

TESSA

N

TROLL
HOI

0

Fig.

19.

Tesses

nedbørfelt.

10 km
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VANNJEM I
STRØM 1935. Farge, pH, ledningsevne og oksygen ble målt med for-

skjellige intervaller ned til 30 m dyp i Lemonsjpen 27/81934.
STROM 1939.

Ledningsevne g

dier for Lemons jen
KJENSMO 1966.

Ver-

er hentet fra STRØM 1935.

Kartlegging av ledningsevnen i norske innsj6er.

Data fra Lemonsjen
NIVA

pH i en rekke norske innsjøer.

er hentet fra STRØM 1935.

1967. En vannprøve ble tatt ved utløp av Tessa 20/8-1967 og
analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

NIVA

1971a.

Prøver tatt 8/7 - 21/8-1970 ble analysert m.h.p. de

fleste parametrene.

Prøvene ble tatt ved følgende lokali-

teter; fem i Tesse, en ved utlbp Tesse samt en ved innlbp
Vågåvatn.
BLAKAR 1976.

0vre- og Nedre Smdalsvatn

kjemi, sommeren 1975.
vannene ble underskt
WRIGHT et al.

sjen

1977.

ble undersdkt m.h.p. vann-

Fem prøver fra 12 stasjoner i de to
m.h.p. de fleste parametrene._

Vannprover tatt fra overflate og bunn i Lemon-

30/10-1974 ble underskt

BLAKAR & JACOBSEN 1979.

m.h.p. de fleste parametrene.

Vannprøver tatt i Tessevatn 15/6, 27/7 og

15/9-1975 ble underskt

m.h.p. pH, ledningsevne, Ca og orga-

nisk materiale.
HESTHAGEN S GUNNEROD 1980c.

Ledningsevne, pH og hårdhet ble målt

ved to elvelokaliteter og i Tesse 18/8-1979.
HESTHAGEN & GUNNERØD 1981b.

ble underskt
BLAKAR & DIGERNES

En vannprøve tatt i SmådØla 7/8-1980

m.h.p. de fleste parametrene.
1984.

Kritisk vurdering av tidligere pH-mlinger

tatt i Lemons jpen.

BLAKAR S SAHLQVIST

1976.

Botnvegetasjon i Øvre- og Nedre Smådals-

vatn ble kartlagt sommeren 1975.
profiler er vist i tabeller.

Vegetasjon fra tilsammen 19
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HOLMBOE 19OO.

Diatomer

ble artsbestemt.

fra ni prover tatt i Tesse og Lemonsjen
Prøvene var innsamlet av Huitfeldt-Kaas i

perioden 1895-98.
HUITFELDT-KAAS

19O6.

Phytoplankton fra egne prøver tatt i Tesse og

Lemons jben 1895-98, ble bestemt.
STRØM 1921.

Vertikalt planktontrekk tatt av HUITFELDT-KAAS 8/8-

1898 ble undersokt m.h.p. phytoplankton.
NIVA

1971a.

Kort beskrivelse av phytoplanktonsamfunnet

i Tesse

uten å vedlegge primærdata.
BLAKAR 1976.

Underskelser

p

phytoplankton i vre-

og Nedre Sm&-

dalsvatn basert på prøver innsamlet ved 10 forskjellige lokaliteter sommeren 1975, er vist i tabell.

Mengde er angitt

for den enkelte art.

ZO0PLANKTON
HUITFELD-KAAS

19O6.

Zooplankton fra tre prover tatt i Lemonsjen

og en prøve tatt i Tesse i perioden 1895-98, ble artsbestemt.
AASS 1969.

De fem viktigste krepsdyrslektene

funnet i mageprøver

fra ørret fanget i Tesse, 1965.
NIVA

1971a.

Kort beskrivelse av krepsdyrsamfunnet

i Tesse 1970 med

de viktigste artene nevnt i teksten.
WRIGHT

et al.

1977.

Zooplanktonarter

funnet i Lemensjøen i oktober

1974.
BLAKAR & JACOBSEN 1979.

Zooplankton i Tesse basert på prøver tatt

ved tre anledninger i 1975.

Tetthet av den enkelte art er

vist i tabell.
HESTHAGEN & GUNNERØD 1980c. Prosent av plankton

mageprøver

(uspesifisert) i

fra fisk tatt i forskjellig redskap, til forskjel-

lig tid på året og i forskjellige deler av vannet, er vist i
figur.

Tabell viser forekomsten av krepsdyrarter i magepr-

ver fra fisk tatt med forskjellig redskap og i hovtrekk.
Underskelser

er fra Tesse i 1979.

HESTHAGEN & GUNNERØD 1981b.

Prosentvis fordeling av krepsdyr-

grupper innsamlet ved fem lokaliteter i Tesse i 1980.

-
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BUNNDYR
AASS 1969. Ernering hos rret basert pa mageprver fra rret
fanget i Tesse i 1965. De fire viktigste næringsdyrgruppene
er vist i tabell.

LKENSGARD
1971.

1972.

Vanninsekter er bestemt til orden.

Bunndyr innsamlet (strandplukk) i SmådØla 30/7-

Vanninsekter er bestemt til orden.

BORGSTRØM & SALTVEIT 1976. Beregnet antall bunndyr og våtvekt pr.
bunnflate ved 11 lokaliteter i vre- 0g Nedre Smadalsvatn,
juni og august 1975. Prøvene ble innsamlet med bunnklipp og

m

sparkeprøver og er bestemt til orden.

WRIGHT et al.
1977 Bunndyrunderskelser
i Lemonsjen i oktober
1974. Tabeller viser artsliste for steinfluer og dgnfluer
samt individantall for forskjellige bunndyrgrupper.
HESTHAGEN 1979. Utbredelse av skjoldkreps Leidurus arcticus i Lom
kommune. Beskrivelse av utsatte og naturlige populasjoner.
HESTHAGEN & GUNNERØD 1980c. Prosentvis fordeling av viktigste
bunndyrgrupper i mageprøver fra fisk fanget i Tesse 1979 med
forskjellig redskap, til forskjellig tid og i forskjellige
deler av vannet.
figur.

Aktuelle ordener av vanninsekter er vist i

Tabell viser også mageinnholdet fra fisk fanget i

Silingsbekken.
T. HESTHAGEN pers. medd. Mageprøver som ikke er bearbeidet foreligger fra SmådØla oppstrøms og nedstrøms inntaket fra Veo
samt tilstøtende bekker til Tesse.
1979 og stilles til disposisjon.

Materialet er innsamlet i
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6.3.
Bvra

BOVRA
(fig. 20) med et nedbørfelt på 910 km2 er strste

drag til Otta og ligger i sin helhet i Lom kommune.

sidevass-

Elva drenerer

de sentrale deler av Jotunheimen hvor blant annet Galdhøpiggen
(2469 m o.h.) befinner seg.
bu.

Hovedelva har sine kilder ved Kross-

Utløp i Ottavassdraget er ved Lom (363 m o.h.) som ligger i

østenden av Ottavatn.

På veien mottar Bøvra tilløpselvene Leira

og Visa som drenerer de sørlige delene av nedbørfeltet, begge med

EE]OVER 10

0

UNDER IO

]

ISBRE

M.0,,
M.O,H,

LOM

N

0

Fig.

20.

Bovras

nedborfelt.

10 km
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utspring ved Kyrkjeglupen.
km

er stirste innsj

Hydalsvatn

i nedbrfeltet

en elvestrekning på 6-700 m.
fattig pa innsjer,

strrelsen

med et areal pa ca. 2,5

og er adskilt fra Bvra

med

Nedbørfeltet forøvrig er relativt
tatt i betraktning.

Med unntak av

Bøverdalen som ligger under tregrensen drenerer Bvra

hovedsaklig

alpine områder.
Berggrunnen består av gabbor (Jotundekket) i vestlige og fyllitt i
østlige områder.

VANNKJEM
I
NIVA

1967. En vannprdve ble tatt i Bvra
20/8-1967.

1 km fr

utlp

0ttavatn

Prøven ble analysert m.h.p. de fleste para-

metrene.
NIVA

13 vannprøver ble tatt ved 12 lokaliteter innen ned-

1971a.

børfeltet juli-august 1970 og analysert m.h.p. de fleste
parametrene.
NIVA

1974.

Det foreligger to prover fra Hydalsvatn.

Sju vannprdver ble tatt i Bvra

perioden 15/1-3/10-1972.

fr

utlp

0ttavatn i

Prøvene ble analysert m.h.p. de

fleste parametrene.
NIVA

1975b.

Tilsammen 17 prøver ble tatt i perioden 3/4-1974 til

25/2-1975.

Prøvene ble analysert m.h.p. de fleste para-

metrene, men bare middelverdier og variasjonsbredde er vist i
tabell.
NIVA

1975c.

Sammendrag og konklusjon av undersøkelsene presentert

i NIVA 1975b.
NIVA 1976.
Primerdata til undersøkelsene presentert i NIVA 1975B
er her vist i tabellform. Fem prøver er analysert m.h.p. de
fleste parametrene mens resten ble analysert m.h.p. farge, pH
og ledningsevne.
BLAKAR & JACOBSEN

1979.

Ledningsevne, pH, Ca og organisk materiale

ble undersøkt i prøver fra Leirvatn 24/7 og 3/9-1975 og fra
Juvvatn 25/7 og 2/9-1975.

i 1979.
NIVA 1980.
Sammendrag av undersøkelser i BØvra fra perioden 197479. Aritmetriske middelverdier samt variasjonsbredde for en
del fysisk-kjemiske parametre er vist i figur.
HESTHAGEN 1980.

Hårdhet og pH ble målt i Hydalsvatn
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NIVA

I perioden 23/4-76 til 17/11-81 ble det tatt 139 vann-

1982a.

prover i Bvra

fr

utlbp i Ottavatn.

Fosfater og nitrater

ble bestemt i 120 prøver mens 12 prøver ble analysert m.h.p.
de fleste parametrene.

Middelverdier og standardavvik for

hvert av årene er beregnet.

NIVA

1975b. Benthos ble innsamlet i Bvra

ved Lom camping.

viktigste grupper/arter av alger, moser og hyere

De

planter er

vist i tabell.

NIVA

NIVA

1967. Seston ble innsamlet 1 km fr

utlp

Ottavatn 20/8-

1967.

Phytoplankton ble bestemt til slekt/art.

1971a.

Kort beskrivelse av phytoplanktonsamfunnene i Hdydals-

vatn, Leirvatn, Leira, Gjuvvatn, Visa og Bvra,

sommeren

1970.

Z0PLANKTON
NIVA

1971a.

Kort beskrivelse av viktigste zooplankton arter/

grupper i Hydalsvatn,
LKENSGARD

1974.

Leirvatn og Juvvatn, sommeren 1970.

Plankton i prosent av mageinnhold hos ørret

fanget ved to lokaliteter i Hydalsvatn

i 1970 og 1971.

BLAKAR & JACOBSEN 1979. Zooplankton basert på to prøver henholds-

vis fra Leirvatn 24/7 og 3/9-1975 og Juvvatn 25/7 og 2/91975.

Tetthet av den enkelte art er vist i tabell.

HESTHAGEN 1980. Gjengir resultatene til LKENSGARD
dalsvatn.

1974 fra Hy-
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BUNNDYR
BRUNDIN 1956. Undersøkelse av chironomidaefaunaen

i Juvvatn 11/8-

1952.

KLAND

1963. Bunndyrmengde samt de viktigste arter i Gjuvvatn
basert pa underskelser
av Brundin 11/8-1952.
NIVA 1971A. Kort beskrivelse av de viktigste grupper/arter av
bunndyr i Hoydalsvatn, Leirvatn, Leira, Gjuvvatn, Visa og
Bvra, sommeren 1970.
LØKENSGARD 1974. Bunndyrfauna i Hydalsvatn
og Dalsvatn basert på
mageprøver og bunnklipp, 1971.
Bunndyrfauna i Bbvertunvatn basert på mageprøver

LØKENSGARD 1977a.

og bunnklipp, oktober 1974.
HESTHAGEN 1979.

Utbredelse av skjoldkreps Leidurus

Lom kommune.

arcticus i

Beskrivelse av utsatte og naturlige popula-

sjoner.
HESTHAGEN 1980.

dalsvatn.

Gjengir resultatene til LØKENSGARD 1974 fra Hy-
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6.4.

SK.JØLI

Skjli

(fig. 21) drenerer et nedbdrfelt pa 184 km

helhet i Skjåk kommune.
Bvra,

Vassdraget renner SV-NØ, parallelt med

og slutter seg til Otta ved Sjåk.

dalsvatn,et

og ligger i sin

Elva kommer fra Lunda-

6 km langt, smalt vann med et areal pa ca. 1.5 km2.

Henholdsvis Holåbreen og Hestbrepiggane

ligger på hver side av

vannet, sistnevnte med nedbørfeltets høyeste punkt, 2171 m o.h.
Med unntak av området nordøst for Lundadalssetra

ligger nedbør-

feltet over tregrensen.
Berggrunnen består hovedsaklig av gneis i vest og granitt i østlige områder.

[Eli]OVER 1oo0M.O0.H.,

0

UNDER 1000M,O,H,

]

'SERE
N

0

Fig.

21.

Sjolis

10 km

nedborfelt.

VANNKJEM
I
NIVA

1971a. Prover ble tatt i SkjØli ved Lundadalsetra
og analysert m.h.p. de fleste parametrene.

19/8-1970

-

NIVA

1971a.

inn
NIVA

Kort

kommentar

9O

omkring

-

moser

og alger

som ble

samlet

i elva.

1975b.

De viktigste

planter)

funnet

arter

i Skjli

av begroing
fr

saml@p

(alger,
Otta,

moser

histen

og hoyere

1974.

ZOOPLANKTON

BUNNDYR
NIVA

1971a.

Sitat:

LKENSGARD 1974.
lokaliteter,

Bare
Mengde

få

fjæremygg

næringsdyr

22/9-1971.

ble
basert

funnet.
på strandplukk

fra

12

-
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22.

Ostri

nedborfel·

- 92

-

VANNJEMI
NIVA 1967.

En vannprøve ble tatt i 0stri ved nederste veibro 20/8-

1967.

Prøven ble analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og

turbiditet.
NIVA 1971a.

Det ble tatt sju prøver fra Liavatn og to prøver fra

0stri, juli og august 1970.

Fire prover ble undersdkt

m.h.p. pH, ledningsevne og oksygen mens de øvrige ble analysert m.h.p. de fleste parametrene.

NIVA 1971a. Kort beskrivelse av vegetasjonen i 0stri innsamlet ved

håndplukk i 1970.
NIVA 1975b. De viktigste arter av begroing funnet i 0stri fr

lp

Tundra, hpsten 1974 og våren 1975.

sam-

Alger, moser og

hoyere planter er vist i tabell.

NIVA 1971a.

Sitat: Forekomst av planteplankton i Liavatn var be-

skjedent.

ZOOPLANKTON
NIVA 1971a.

Kort beskrivelse av zooplanktonsamfunnet

i Liavatn,

1970.
HESTHAGEN 1981.

Volum og frekvens av zooplankton i ørretmager fra

Bråtåvatn, juli 1980.

BUNNDYR
LKENSGARD

1950. Prosentvis fordeling av bunndyr i mager fra fisk

fanget i Liavatn i 1950.

Vanninsekter er bestemt til orden.

NIVA 1971a. Kort beskrivelse av bunndyr i Liavatn og 0stri i 1970.

-

LKENSGARD

1974.

93
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Bunndyrfauna i Liavatn og BrAt&vatn basert pA

bunnklipp og mageprøver fra august 1968 og 1971.
HESTHAGEN 1981.

Volum og frekvens av forskjellige bunndyrgrupper

basert på ørretmager fra Bråtåvatn, juli 1980.
er bestemt til orden.

Vanninsekter

-

6..
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FRAMRUSTI

Framrusti (fig. 23) har et nedbørfelt på 181 km2 og ligger i sin
helhet i Skjåk kommune.

Vassdraget renner øst-nordøstover og

slutter seg til Otta like nedenfor Polfoss bru.

Framrusti kommer

fra Raudalsvatn som er største innsjø, i overkant av 1O km lang og
med et areal på 7.4 km2.

Vannet er regulert ca. 3O m og benyttes

som reguleringsmagasin for Eidefoss Kraftanlegg A/5.

Vest for

Raudalsvatn ligger nedre og ytste Leirvatnet, begge med et areal
på ca. 1 km2.

Området rundt disse vannene er dominert av breer.

Nord for Raudalsvatn ligger Skridulaupen (1962 m o.h.), nedbørfeltets høyeste punkt.

Raudalsvatn og Framrusti ligger like under

tregrensen, mens områdene rundt ligger over.
Området består av gneisbergarter.

u]

0

ovER 1o00 M.0.H.
UNDER 1000 M,O,H,

]

ISRE

N
FOLLFOSS BRU
SKRIDULAUPN

OTTA

4.
0

Fig.

23.

Framrustis

l0

km

nedbørfelt.

YANNKJEMI
NIVA

1967. Vannprove ble tatt i Framrusti fr
1967.

innlp

Otta 19/8-

Prøven ble analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og

turbiditet.

-

NIVA

1971a.
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Tre prover ned til 40 m i Raudalsvatn samt en prove

ved utlp

Framrusti, ble tatt i juli og august 1970 og under-

spkt m.h.p. de fleste parametrene.
HESTHAGEN S. GUNNERD

1980b.

Farge, pH, ledningsevne og hArdhet ble

målt i Raudalsvatn og Kringlevatn 5/8-1979.

NIVA

1971a.

Kort beskrivelse av begroing i Framrusti i 1970.

NIVA

1971a.

Sitat: prøven hadde maget liten forekomst av plante-

plankton.

ZPLAKTON
AASS

1969.

De fem viktigste krepsdyrslekter

funnet i mageprøver

fra ørret fanget i Raudalsvatn i 1965.
NIVA

1971a. Kort beskrivelse av zooplanktonsamfunnet

i Raudals-

vatn, 1970.
LKENSGARD

1977a. Prosent krepsdyr i mageprøver fra ørret fanget i

Raudalsvatn

1-3/7-1975.

HESTHAGEN & GUNNERØD 1980b.

Prosentfordeling av seks krepsdyrarter

funnet i mageprøver fra ørret fanget i Raudalsvatn

og

Kringlevatn i 1979.

BUNNDYR
AASS

1969.

Ernering hos rret

basert pa mageprver

fanget i Raudalsvatn i 1965.
gruppene er vist i tabell.

fra rret

De fire viktigste næringsdyr-

Vanninsekter er bestemt til

orden.
NIVA

1971a. Kort beskrivelse av bunnfaunaen i Framrusti, 1970.
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LØKENSGARD 1974. Bunndyrfaunaen i Raudalsvatn basert på bunnklipp
og mageprøver fra august 1971.

Vanninsekter er bestemt til

orden.

LØKENSGARD 1977a. Prosent av de viktigste bunndyrgruppene i mageprover fra rret

fanget i Raudalsvatn

1-3/7-1975.

Vann-

insekter er bestemt til orden.

HESTHAGEN & GUNNERØD 1980b. Prosentvis fordeling av viktige bunndyrgrupper i mageprdover fra rret
Kringlevatn i 1979.

fanget i Raudalsvatn og

Vanninsekter er uspesifisert.
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6. 7. GLITRA
Glitra (fig. 24) drenerer et område i overkant av SO km2 som
ligger mellom Otta og Framrusti i Skjåk kommune. Nedbørfeltets
høyeste topp ligger i Skridulaupmassivet 1949 m o.h. Glitra har
utløp i Otta like nedenfor Pollfoss, 2-3OO m ovenfor Framrustis
utlp.
Glitra deler seg i to grener 3 km fra utlp i Otta. Den
nordre delen bærer navnet Blankåe mens den søndre grenen fortsatt
heter Glitra og kommer fra Glitrevatnet som er nedbørfeltets
st6rste innsjp med et areal pa ca. 2 km.
Berggrunnen består av gneis.

EI)

N

OVER 1000 M, 0,H,

UNDER 1000 M,O,H,

SKRIDULAUPASS
IVET
PLLLFOSS BRO

0
Fig.

24.

Glitras

10 km

nedbørfelt.

VANNKJEM!
NIVA 1967.

En vannprive ble tatt i Glitra fr samlp Otta 19/81967 og analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

zoo
PLANKTON
BUNNDYR
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6.8.

HARAA

MArAa (fig. 25) har et nedbrfelt

p@ ca. 75 km,

og ligger i Sj4k

kommune.

Elva drenerer områdene sør for Breiddalsvatn og slutter
seg til Otta 1 km øst for vannet. Skridulaupen (1962 m o.h.) er

høyeste topp i vassdraget og ligger på vannskillet mot Framrusti.
Måråa drenerer høyereliggene områder og et stort areal er dekket
av breer. Heilstuguvatnet er strste innsjp med et areal pa ca. 1
km, og minner mest om et utvidet parti av selve Måråa.
Berggrunnen består av gneis.

N
BREIDDAL.SV
ATN
OTTA

EE]OVER

1oOO M.0..

0

UNDER 1000.M,O0,H,

}

ISBRE

. ....................
............
.. . .
.········. .
···········
.. .... ....
.........
·······
······
...

SKRIDULAUPEN

0
Fig.

25.

Måråas

10 km

nedbørfelt.

VANNKJEM
I
NIVA 1967. Vannprøve ble tatt på fem forskjellige lokaliteter i
Måråa 19/8-1980 og analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne
og turbiditet.
NIVA 1971a. Prøve tatt ved utløp av Heilstuguvatnet 7/7-1970 ble
underskt m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.
Prøve tatt ved samme lokalitet 18/8-1970 ble analysert
m.h.p. de fleste parametrene.
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V

NIVA

NIVA

Benthos

ble

bestemt

til

gruppe/art.

1971a.

Sitat:

Det

1967.

lpet

innsamlet
var

ingen

ved

to

lokaliteter

iyenfallende

19/8-1967
begroing

ved

og
ut-

av Heilstuguvatn.

ZOOPLANKTON
NIVA

1971a.

Sitat:

dyregrupper

Enkelte
ble

planktonorganismer

for

noen

vanlige

funnet.

BUNNDYR
NIVA

1967.

bestemt

Bunndyr
til

ble

innsamlet

gruppe/art.

ved

to

lokaliteter

19/8-1967

og
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6.S.

VULUA

Vulua (fig. 26) har et nedbørfelt på 64 km2 som hovedsaklig ligger
i Skjåk kommune.

En liten flik helt i nord ligger i Norddal

kommune, Møre og Romsdal.

Vassdraget renner i

renner ut i Otta ved Vuluvatn.

NV- S

retning og

Vulua renner gjennom en rekke

større og mindre vann.

Lengst i nord ligger Brusebotnvatnet med

et areal pA ca. 1 km.

Kun adskilt ved en liten innsnevring

flger
sjø.

Gronvatnet (ca. 3 km)

som er nedbrfeltets

storste inn-

Etter dette vannet renner Vulua gjennom en rekke mindre

vann.

Vassdraget ligger nesten i sin helhet over tregrensen, og

helt i nord ligger høyeste topp, Svartegga 1937 m o.h.
Berggrunnen består av gneis.

N

]

OVER 1oo0 M.0.H,

[]

UNDER 1000 M.O0.H.

]

SBRE

10 km

0
BREIDDAL
SVATN

OTTA

Fig.

26.

Vuluas

nedborfelt.

VANNKJEMI
NIVA 1967. Prøve ble tatt i Vulua ved riksveien 19/8-1967 og analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

NIVA 1971a. Prøve ble tatt i Vulua ved riksveien 18/8-1970 og analysert m.h.p. de fleste parametrene.
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V

NIVA 1971a.

Kort beskrivelse av bunnvegetasjon i Vulua, 1970.

ZOOPLANKTON

BUNNDYR
NIVA 1971a.

Kort beskrivelse av bunnfaunaen i Vulua, 1970.
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TORA

6.10.

Tora (fig. 27) har et nedbørfelt på 282 km2 og ligger i Skjåk
kommune.

Vassdraget renner nord-syd og har utløp i Otta ca. 12 km

nedenfor utlp

Breiddalsvatn.

TverrAi og store Fysa

er tillps-

elver som drenerer vesentlige arealer i østlige deler av nedbørfeltet.

Torsvatn er med et areal på ca. 6 km2 største innsjø og

drenerer til TverrAi.
GrAh,

Nedbrfeltet

ligger over tregrensen med

2014 m o.h. som høyeste punkt.

Berggrunnen består av gneis.

········
. ········

...

N

GRAH

lill] OVER 1000M,O,H,
}

UNDER 1000M,O,H,
ISBRE

......
.. . ....
············
············

.

0

Fig.

27.

Taras

10 km

nedbørfelt.

VANNKJEM
I
NIVA 1967. Vannprøver ble tatt i Tora ved riksveien 19/8-1967 og
undersket

m.h.p. farge, ph, ledningsevne og turbiditet.

-

NIVA
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Vannprøver ble tatt i Tora ved riksveien henholdsvis

1971a.

6/7 og 18/8-1970.

Prvene

ble analysert m.h.p. de fleste

parametrene.

V

ZOOPLANKTON
LKENSGARD

1974.

Andel krepsdyr i mageprver

fra drret fanget i

Torsvatn, august 1971.

BUNNDYR
LØKENSGARD 1950. Prosentvis

fordeling av bunndyr i mager fra fisk

fanget i Torsvatn og Tora elv i 1950.

Vanninsekter er be-

stemt til orden.
LKENSGARD

1974.

Bunndyrunderskelser

ved ni lokaliteter i Tverrai

og Tora elv basert på strandplukk, samt bunnklipp fra Torsvatn.
angitt.

Vanninsekter

er bestemt til orden og mengde/antall er
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6.11.

AURA

Aura (fig. 28} har et nedbørfelt på ca. 140 km2 og ligger i sin
helhet innenfor Skjåk kommune. Vassdraget renner nord-syd og har
utlop i Otta like ovenfor SkjAk. Aursjen, med et naturlig areal
på 6.7 km2 er vassdragets største innsjø. Vannet ble regulert
allerede i 1919. Senere er reguleringshøyden flyttet flere ganger
og er i dag 12.5 m. Hovedelva renner ned under tregrensen 2-3 km
fr utlp Otta. Nedb6rfeltet for6vrig ligger over tregrensen med
Horungen (1934 m o.h.) som høyeste punkt.
Berggrunnen består av gneis.

N

0

10 km

DJOVER 1OO0 M,O,H,
0 UNDER 1000 M,O,H,
]

Fig.

ISBRE

28.

0

Auras

nedbørfelt.

VANNKJEM
I

NIVA 1975b. De viktigste arter av begroing (alger, moser og hyere

planter} funnet i Aura v/bru Solsidevegen, høsten 1974 og
våren 1975.

- 105 -

ZOOPLANKTON
AASS 1969. De fem viktigste krepsdyrslekter funnet i mageprøver
fra brret fanget i Aursjen,
1967.
HESTHAGEN 1981. Volumprosent og frekvens av zooplankton (uspesifisert) i mageprver
fra rret fanget i Aursjpen 1964, 1978 og
1980 er vist i tabell.

BUNNDYR
LKENSGARD

1950. Prosentvis fordeling av bunndyr i mageprøver fra

fisk fanget i Aursjen
SENSTAD 1965. Volumprosent

fanget i Aursjøen

1950.
av bunndyr i mageprøver fra ørret

1964.

Vanninsekter er uspesifisert.

AASS 1969. Ernæring hos ørret basert på mageprøver fra ørret
fanget i Aursjøen 1967. De fire viktigste næringsdyrgruppene
er vist i tabell. Vanninsekter er bestemt til orden.

LUNDER & ENERUD 1978. Kort kommentar til undersøkelser av magepriver fra rret

fanget i Aursjen

1978.

Resultater er vist

i HESTHAGEN 1981.
HESTHAGEN 1981. Volumprosent

og frekvens av ørretens næringsvalg

basert på mageprøver fra 1964, 1978 og 1980.
uspesifisert.

Vanninsekter er
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6. 12. FINNA

Finna (fig. 29) har et nedbørfelt på 465 km2 og ligger på grensen
mellom kommunene Skjåk og Lom. Elva kommer fra Hornsjøen (ca. 1.5
km) og renner stover for s& & slutte seg til Otta ved VagAmo
(300 m o.h.). Råkåi og Skjerva er de to største sidevassdragene,
dvs. Rki
drenerer et større areal enn Finna før disse møtes.
Råkåi kommer fra Leirungsvatn, som med et areal på 2.6 km2, er
vassdragets største innsjø. sørøst for dette vannet ligger Råkåvatn med et areal på 1.5 km.
skjerva drenerer områdene lengst i
nord og slutter seg til Finna 8 km fr utlp i Otta. Nedbrfeltet
omfatter vesentlig høyfjellsområder over 1000 m o.h. Skardstind
(1883 m o.h.) på vannskillet mot Lora, er høyeste punkt.
Berggrunnen består av gneis.

El
0

oveR IO00 M,O,H.

0

UNDER 1000M,O,H,

10 km

N

VÅGÅVATN

Fig.

29.

Finnas

nedbørfelt.

OJ>..
f
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VANNKJEM
I
NIVA 1967. Vannprøver ble tatt i Finna ved Vågåmo 10/8-1967 og
analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og turbiditet.

NIVA 1981a. Drøfting av eventuelle utbygging av Finnavassdraget og
dens betydning for Otta, L#gen og Mjsa.

HALVORSEN 1983. Tilsammen 25 vannprver

ble tatt i periodene

7-11/7 og 7-9/9-1981 i Leirungsvatn og Rk&vatn
bekker og tjern i tilsttende

omrAder.

samt i

Pr&vene ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene.

EIDISSEN et al. 1981. Botaniske inventeringer i deler av Finnavassdragets nedbørfelt i 1981 som blant annet beskriver gjengroing av kroksj@er.

ZO0PLANKTON
HESTHAGEN

&

KLEMENTSEN 1980. Tusenbeinkreps funnet i grunn pytt

ved Leirungsvatn

21/8-1978 og 14/7-1979.

HALVORSEN 1983. Zooplanktonunderskelser
og september 1981.

Artsoversikter,

i Råkåvatn-området

juli

sammenligning av lokali-

teter m.h.p. samfunnsindeks og artssammensetning

er blant

annet vist i tabeller og figurer.

BUNNDYR
HESTHAGEN 1979. Utbredelse av skjoldkreps Leidurus
Lom kommune.

arcticus i

Beskrivelse av utsatte og naturlige popula-

sjoner.

SALTVEIT 1983. Prosentvis fordeling av forskjellige bunndyrgrupper
i mageprøver fra ørret, gruppert etter lengde, fanget i Leir-
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ungsvatn og Råkåvatn, juli og september 1981.
ble bestemt til orden.

Vanninsekter

I samme tidsrom ble det også inn-

samlet bunndyr i Finna ved ni stasjoner.
fluer, knott og snegler ble artsbestemt.

Dgnfluer,

stein-
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7.

ILKA

Ilka er et lite sidevassdrag (ca. 55 km) med utlop i Gudbrandsdalslågen ca. 3 km sør for Dovre (fig. 30). Nedbørfeltet ligger i
Dovre og Vågå kommuner. Ilka deler seg i tre omtrent like store
grener, Jettdalsbekken, yadalsbekken

og Musa.

Vassdragets

høyeste og laveste punkt er henholdsvis Skardshi 1460 m o.h. og
utløp Lågen ca. 460 m o.h. Bortsett fra de nedre deler av de tre
sidebekkene befinner nedbørfeltet seg over skoggrensen. Jettjrni
med et areal pA drye 0.5
er stbrste innsj i et vassdrag
fattig pa innsjder.

km

Berggrunnen består av sparagmitt, fyllitt samt omdannende vulkanske
bergarter.

N

EE] ovER 1oO .0.H.
UNDER 1000M,O,H,

0

Fig.

30.

Ilkas

10 km

nedborfelt.

VANNKEMI
NIVA 1967.
vannprøve ble tatt 18/8-1967 i Ilka ved utløp i Gudbrandsdalslågen. Prøven ble undersøkt m.h.p. farge, pH,
ledningsevne og turbiditet.

-

ZOOPLANKTON

BUNNDYR

110

-
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8.

-

LORA

Loravassdraget (fig. 31) har et nedbørfelt på 350 km?.

Med unntak

av et lite område i sørvest som tilhører Sjåk kommune, ligger
vassdraget i Lesja kommune.

Lora renner fra vest mot øst med

høyeste punkt, GråhØ (2014 m o.h.), i nordvest.

Elva renner

sammen med Lågen ved Lora (ca. 540 m o.h.) som ligger ca. 10 km
sørøst for Lesjaskogvatnet.
her under skoggrensen.

Hovedelva fdlger Loradalen og renner

Vestlige deler samt sideelver til hoved-

elva drenerer fra høyereliggende områder.

Fellingsvatn (ca. 0.5

km2) er største innsjø i et vassdrag som er relativt fattig på
innsjper.
Berggrunnen består hovedsaklig av gneis.
Lora hører med til gruppen av vassdrag som er varig vernet.

E.

OVER 1000 M,O,H,
UNDER1O000M,,H,
E} ISBRE

%

N

0

Fig.

31.

Loras

nedbørfelt.

10 km

-
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VANNKJEM
I
NIVA

1967.
1967

NIVA

En vannprve,
ble underskt

tatt 5 km fr samlp med Lagen 17/8m.h.p. de fleste parametrene.

Benthos ble innsamlet 17/8-1967
5 km fØr samløp med
Lågen. Det meste av alger og moser ble artsbestemt.
1967.

ZOOPLANKTON

BUNNDYR
NIVA

Bunndyr ble innsamlet 17/8-1967
Lågen og bestemt til slekt/artsnivå.
1967.

5 km for saml9p med
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9.

JRA

Joravassdraget

(fig. 32) har et nedbørfelt på ca. 49O km? og

ligger innenfor kommunene Dovre og Lesja, Oppland fylke.
Kommunene Sunndal, Møre og Romsdal og Oppdal, sør-Trøndelag, berører så vidt nedbørfeltet helt i nord.
innenfor Dovrefjell nasjonalpark.

Ca. 15 km2 i nord ligger

Her finner vi nedbørfeltets

hbyeste punkt, Vesttoppen 2253 m o.h., som ligger i Sndhettamassivet.

Jora deler seg i to grener rett nord for utlØpet i

Lågen (ca. 51O m o.h.), hvor den vestligste fortsatt går under
navnet Jara, mens den nordøstligste kalles Grøna.
samlpet

Jora ovenfor
Ca. 85

og Grona drenerer omtrent like store nedbrfelt.

av nedbørfeltet

ligger over skoggrensen.

Nedbørfeltet er rela-

tivt rikt

EE] ovER 1ooo M.0,8.
[_]

.. •·.·.·.·.·

UNDERIO0O M.O0.H.

N

0

Fig.

32.

Joras

nedbørfelt.

10 km
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pa smA innsjer,

hvorav fire har et areal pa 1 km

Sjongsvatnet med et areal pa 1.7 km,

eller strre.

er strst.

Nedbørfeltets geologi er meget komplisert, med grunnfjellsområde i
nord og sparagmitter og omvandlede kambro-siluriske bergarter i de
midtre, sentrale deler.

I sør berøres feltet av

intrusivbergarter.

VANNKJEM
I
NIVA 1967 . En vannprve

Jora ca. 2,5 km fr

ble tatt 18/8-1967 der riksveien krysser
utlp

L#gen.

Proven ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene.
BLAKAR 1982.

I alt atte innsj-

og sju elvestasjoner ble undersdkt

i de to periodene 25/6-2/7 og 25/8-2/9-1980.

Tilsammen 42

vannprøver ble analysert m.h.p. de fleste parametrene.

V

NIVA 1967.

Benthos ble innsamlet 18/8-1967 der riksveien krysser

Jora.

Prøven ble bestemt og resultatene er vist i tabell.

ZOOPLANKTON
QVENILD 1978.

Andel av plankton (uspesifisert) i mageprøver fra

ørret fisket i Sjongsvatn, Flisarvatn og Leirsjøen, sommeren
1977.
HALVORSEN 1982.

Planktonprver

ble innsamlet fra ni innsjlokali-

teter i Joravassdraget i de to periodene 25/6-2/7 og 25/82/9-1980.

Både trekk fra båt og littoraltrekk ble benyttet.

Prøvene ble talt opp og artsbestemt.
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BUNNDYR
NIVA 1967.

Bunndyrprøve ble tatt 18/8-1967 der riksveien krysser

Jora.

Prøven ble bestemt til slekt/artsnivå.

QVENILD 1978.

rret
1977.
ENERUD 1981.

Andel av viktigste bunndyrgrupper i mageprøver fra

fanget i Sjongsvatn, Flisarvatn og Leirsjpen, sommeren
er ikke spesifisert.

Vanninsekter

Kort beskrivelse av næringsdyr i mageprøver til fisk

fanget i vassdraget.
HALVORSEN 1982.

Bunndyr og littoralprøver fra sju elvelokaliteter

og åtte innsjølokaliteter
2/9-1980.

Prvene

i de to periodene 25/6-2/7 og 25/8-

ble talt opp og dgnfluer,

steinfluer,

knott og littorale krepsdyr ble bestemt til artsnivå.

-

10.
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ULA

Ula (fig. 33) har et nedbrfelt
ligger i Sel kommune.

pa 156.5

km,

som hovedsaklig

Utløp i Lågen er ved Sel, 3 km nord for

Hovedelva deler seg i to grener, Store og Vesle Ula, som

Otta.

har sitt utspring i de sentrale deler av Rondane.
det siste stykket

strste

utlop i L&gen ligger nedb6rfeltet over skog-

Rondeslottet (2178 m o.h.) er hoyeste punkt i nedbr-

grensen.
feltet.

fr

Bortsett fra

Utløp i Lågen ligger ca. 290 m o.h.
innsj

Rondvatnet er

med et areal pa 1 km.

Nedbørfeltet ligger i sin helhet i et område bestående av lys sparagmitt som er tungt forvitrende, og gir opphav til næringsfattig
jordsmonn.
Et fall på 22 meter nederst i Ula er utnyttet i Ulafoss kraftverk.

E]

D

ovR

IO

M,0,H

UNDER 1000 M,0,H,
RONDESLOTTET

N

7
Fig.

33.

Ulas

nedbørfelt.

0

10 km
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VANNKJEM
I
STRM

Temperatur, ledningsevne og pH ble målt ved 19 loka-

1944.

liteter i august 1941: Store Ula (8 stasjoner), Kaldbekken (4
stasjoner) og Illmannåni (6 stasjoner).

I tillegg til de

nevnte parametrene ble siktedyp og innsjfarge
Rondvatnet.

registrert i

Vanntemperaturer ble her registrert ned til 50

meter.
KJENSM

I forbindelse med kartlegging av ledningsevne i

1966.

norske innsjer

ble Rondvatnet samt mindre lokaliteter i

samme omr&de underskt.

Iflge

Kjensmo (pers. medd.) skulle

lokalitetene være de samme som ble benyttet i undersøkelsene
til Strom (1944).
NIVA

1967 . .En vannprøve ble tatt 19/8-1967 ved brua hvor E6

krysser Ula og analysert m.h.p. de fleste parametrene.
WRIGHT 1977.

Rondvatnet var en av 130 innsjer

i Norge hvor pH ble

registrert.
HENRIKSEN

1979.

Vannkjemien i Rondvatnet ble undersøkt m.h.p. de

fleste parametrene 4/12-1979.
SKOGHEIM & SIVERTSEN

1980.

Rondvatn, Illmannstjern og Ula er inn-

lemmet i programmet for kjemisk overvåking av vannkvalitet.
Prosjektet startet i 1974 og pågår fortsatt.

Informasjon er

basert på 16 vannprøver pr. år fra hver av de tre lokalitetene.

Nye rapporter ventes i framtiden {Skogheim pers.

medd.).
BLAKAR S DIGERNES

1984.

Kritisk vurdering av tidligere pH-mlinger

tatt i Rondvatnet.

STRhM 1944.

Phytoplankton fra Rondvatnet, Kaldbekken og Illmanns-

dalen ble innsamlet i august 1941.

Materialet ble bestemt og

resultatene er ført opp i tabeller for hver av de tre lokaliteter.
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ZOOPLANKTON
STRØM 1944.

Zooplankton ble innsamlet samtidig med phytoplankton

og er ført opp i de samme tabellene.

BUNNDYR

-- 119
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FRYA

Frya (fig. 34) har et nedbørfelt på 342 km2 og renner gjennom Sel,
Nord-Fron, sør-Fron og Ringebu kommuner.
Rondane.

Her ligger nedbørfeltets

mannshi

(1698

innsj.

Fr

m o.h.).

Elva har sine kilder i

høyeste punkt.

Fremre Ill-

Furusjøen er med sine ca. 5 km2 største

innl6p Furusjen

heter hovedelva Glitra.

Fra Furu-

sjpen renner Frya i sor-bstlig retning mot utlop i L&gen (185
o.h.).

m

På sin vei ned Fryadalen har hovedelva gravd ut en

canyon.

Sparagmitt er viktigste bergart nord-nordvest i nedbør-

feltet.

I sentrale deler dominerer omdannede kambro-silur berg-

arter.
FRERE
ILLANNSHI

N

0

(fil] OVER 1000 M,O,H,
UNDER 1000 M,O,H,

4Gey

Fig.

34.

Fryas

nedborfelt.

10 km
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VANNKJEM
I
NIVA 1967 . .En vannprøve ble tatt 23/8-1967 der riksveien krysser
Frya rett fr utlp i L&gen. Prdven ble analysert m.h.p.
farge, pH, ledningsevne og turbiditet.
NIVA 1976. 17 vannprøver tatt på samme sted som NIVA 1967 i
perioden 3/4-1974 - 25/2-1975. Fem prøver ble analysert
m.h.p. de fleste parametrene mens resten ble analysert
m.h.p. pH, farge og ledningsevne.
G. HALVORSEN upubl. Fra perioden 26/6-3/7-1979 og 2/8-9/8-1979
foreligger 43 vannprøver fra innsjø og elvestasjoner i vassdraget. Disse er analysert m.h.p. de viktigste parametrene
og resultatene foreligger i tabellform (upublisert). Ialt 7
innsj- og 8 elvelokaliteter ble underskt begge perioder.
E. WINTHER pers.medd. Det foreligger vannprøver fra Svartåa som er
underskt m.h.p. de viktigste parametrene.

HOLMBOE 1900. En underskelse av diatom€er i Furusjen og Valasjøen. Materialet ble innsamlet av Huitfeldt-Kaas 27/7-1896.
HUITFELDT-KAAS 1906. Bestemmelse av phytoplankton fra egne prøver
innsamlet i Furusjen og Valsjen
27/7-1896.
STRØM 1921. Vertikalt trekk fra Vålåsjøen tatt av Huitfeldt-Kaas
10/8-1896 ble underskt m.h.p. phytoplankton.

ZOOPLANKTON
HUITFELDT-KAAS 1906. Zooplankton ble innsamlet i Furusjøen og
Vålåsjøen 27/7-1896. Forekomsten av de enkelte arter ble anslått.
G. HALVORSEN upubl. Det foreligger materiale fra 7 innsjøer (70
prøver) i nedbørfeltet innsamlet i periodene 26/6-3/9-1979 og
2/8-9/8-1979. Materialet er ikke bearbeidet.
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BUNNDXR
o era ble
BORGSTRØM & HALVORSEN 1972. Fiskeiglen iscicola
funnet p& rret fra Vlasjen.
G. HALVORSEN upubl. Usortert materiale foreligger fra periodene
26/6-3/7-79 og 2/8-9/8-79. Tilsammen 127 klipp- og sparkeprøver ble innsamlet ved 7 innsjdlokaliteter og 8 elvelokaliteter i begge perioder.
E. WINTHER pers. medd. Det foreligger bunndyrdata basert på mageprøver til fisk fanget i Svartåa. Vanninsekter er bestemt
til ordensnivå og oppgitt i prosent av det totale mageinnhold.
J.

ENERUD pers.

medd.

Hovedgrupper av bunndyr i mageprøver fra
fisk fanget i Furusjen, Orvellingen og Leinetj@nnan.
Rapport er ventet sommeren 1985.
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VALA

Våla (fig. 35) har et nedbørfelt på 306 km,
sin helhet innenfor Ringebu kommune.

og ligger nesten i

En liten flik på et par km2

i øst tilhører Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

Den østligste halv-

parten av vassdraget finner vi over skoggrensen.
(1424 m o.h.), vassdragets høyeste punkt.
Ringebu sentrum 183 m o.h ..

Utløpet i Lågen er i

Våla deler seg i to like store elver,

Nordåa og SØråa, ca. fem km fra utløpet i Lågen.
strste

innsjer,

Flaksjen

Her ligger Muen

og Hirisjen

Nedbørfeltets to

begge med et areal pa

ca. 1,5 km, drenerer henholdsvis til Nordåa og SrAa.
Berggrunnen er dominert av omdannede sedimentære bergarter.

[I]

OVER 1000 M, 0, H,
UEN

UNDER 1000 M,O,H,

...........
....
.
....
.... ······ ..
.... .........
.. .
....

r

: .fLAKSJØEN

N

¢
?

0

Fig.

35.

Vålas

nedbørfelt.

10 km
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VANNKJEM
I
NIVA 1967 . .E.n vannprøve ble tatt 23/8-1967

Våla.

der riksveien krysser

Prøven ble analysert m.h.p. farge, pH, ledningsevne og

turbiditet.
Nord-Vekkom vannverk og Vålebru vannverk A/L tok

MYHRSTAD 1976.

begge vann fra Våla. I dag er disse vannverkene erstattet
med grunnvannsverk. Det foreligger fortsatt data på vannkjemi fra tida da vannverkene var i drift.
NIVA 1976.
1967

17 vannprøver ble tatt ved samme lokalitet som NIVA

i perioden 3/4 til 25/2-1975.

Fem prøver ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene mens resten ble undersøkt
m.h..

pH, farge og ledningsevne.

SKURDAL 1982.

Mling

N. Abborsjen)

av pH i tre småvann (Buvatnet, Frisketjern og
i forbindelse med fiskeribiologiske under-

skelser.
E. WINTHER, pers.

underskt

NIVA 1967.

medd.

Vannprver

fra fiskevatn i nedbørfeltet er

m.h.p. viktige parametre.

Benthos ble innsamlet 23/8-1967

Våla.

der riksveien krysser

Prøven ble bestemt og resultatet står oppfØrt i

tabell.

Z0PLANKTON
DAHL 1943.

rret

fanget i Flaksjen

august 1912

manglet plankton

i mageinnholdet.

BUNNDYR
DAHL 1943.

Underskelse

av bunndyr i magepriver til rret

Flaksjøen august 1912.

fanget i

Vanninsekter ble bestemt til ordens-

- 124 -

nivå, og mengden av de enkelte bunndyrgruppene ble vurdert.
NIVA

1967.

Våla.

Bunndyr ble innsamlet 23/8-1967 der riksveien krysser
Enkelte av dyregrupppene ble bestemt til artsnivå.

LILLEHAMMER 1974b.

Materiale ble innsamlet ved Venabu i forbin-

delse med en analyse på morfologiske og strukturelle karakterer brukt i taxonomien hos steinfluer.
E.

WINTHER pers.

medd.

Det foreligger bunndyrdata basert på mage-

prover til fisk fanget i nedbdrfeltet.

Vanninsekter er be-

stemt til ordensnivå og oppgitt i prosent av det totale mageinnhold.

-
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TROMSA

Tromsa (fig. 36) har et nedbørfelt på 338 km2 som hovedsaklig
ligger i Ringebu kommune. Et lite område i sør hører til Øyer
kommune. Store deler av vassdraget ligger under skoggrensen, men
vi finner ogs& hyfjell i stlige omrAder. Her ligger nedbrfeltets høyeste punkt, Store Kvien (1350 m o.h.). Breia er
strste sidevassdrag og slutter seg til Tromsa 9 km fr utlbp i
Lågen ved Fåvang (182 m o.h.). Vassdraget er fattig på større
innsjer.
Berggrunnen utgjres av sparagmitt.

CJ OVER 1000 M,O,H,
0

N

UNDER 1000 M,O,H,

STOREKVIEN

0

10 km

FVANG

'
Fig.

36.

Tromsas

nedbørfelt.

VANNKJEMI
NIVA 1967.
vannprøve ble tatt 23/8-1967
der riksveien krysser
Tromsa i Fåvang sentrum. Prøven ble analysert m.h.p. farge,
pH, ledningsevne og turbiditet.
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NIVA 1976.

17 vannprøver ble tatt på samme lokalitet som NIVA 1967

i perioden 3/4-1974-25/2-1975.

Fem prøver ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene mens de øvrige prøvene ble
underskt
E. WINTHER pers.

m.h.p. pH, farge og ledningsevne.
medd. Vannprover fra nedbdrfeltet er undersdkt

m.h.p. viktige parametre.

ZOOPLANKTON

BUNNDYR
E. WINTHER pers. medd. Det foreligger bunndyrdata basert på mageprver

fra fisk fanget i nedbdrfeltet.

Vanninsekter er be-

stemt til ordensnivå og oppgitt i prosent av det totale mageinnhold.
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14.

MOKSA

Moksa (fig. 37) har et nedbørfelt på ca. 100 km2 og ligger i sin
helhet i Øyer kommune.

Nedbørfeltet er karakterisert ved store

subalpine myrområder som i øst går over i høyfjell.

Her ligger

Herratind (1174 m o.h.), vassdragets høyeste punkt.

Mot vest

skråner vassdraget ned mot samløp med Lågen ved Tretten 180 m.
o.h ..

Goppollen er største innsjø i nedbørfeltet med et areal på

1,5 km2.

Våsjøen, Grunntjern og Djupen er også betydelige

innsjøer (ca.1 km).

Akksjen

er mindre, men var den første

innsjølokalitet som ble gjenstand for mer vitenskapelige
undersøkelser.

Goppollen, Våsjøen, Grunntjern og Djupen er alle

regulert.
Berggrunnen består av sparagmitt.

E!JOVER 100O0M.O,H,

HERRATIND

N

UNDER 1000 M,O.H,
n

JOPPOLLEN

As.

\
IUPEN
UNNTJERN AKKSJEN

MOKSA

TRETTEN

0

Fig.

37.

Moksas

10 km

nedborfelt.

VANNKJEM
I
NIVA 1976.

17 vannprøver tatt i Moksa fr

3/4-1974-25/2-1975.

utlop i Lågen i perioden

Fem prøver ble analysert m.h.p. de

fleste parametrene mens resten ble analysert m.h.p. pH, farge
og ledningevne.
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SOLDAL S GUNNERD 1977.

pH, total hårdhet og ledningsevne ble målt

i Djupen, Goppollen, Grunnvatn og Vasjen
WRIGHT & HENRIKSEN 1978.

16-19/8-1976.

Ukentlige vannprøveinnsamlinger

i perioden 1/7-1974 til 30/6-1975.

fra Moksa

Prøvene ble analysert

m.h.p. de fleste parametrene.
A.

HOBEK, upub. Det foreligger materiale på vannkjemi fra Gopp-

ollen innsamlet i forbindelse med utfiskingen av sik i vannet
(Hobæk pers. medd.).

ZOOPLANKTON
OLSTAD 1925.

Tabell viser vektprosentvis

sammensetning av innhold

i mageprover fra brret fisket i Akksjen

sommeren 1923.

Krepsdyr ble bestemt til hovedgrupper.
SOLDAL & GUNNERD 1977.

Prosent plankton i mageprøver fra fisk

fanget i Djupen, Goppollen, Grunnvatn og Vasjen,
1976.

august

De viktigste slektene er nevnt i teksten.

LANGELAND et al.

198O.

Frekvens og volum av småkreps i mageprøver

fra sik og ørret fanget i Goppollen 24-28/6-1979.
HOBEK, A.

Upubl. Det foreligger planktonprøver fra Goppollen

(Hobek pers. medd.).

BUNNDYR
OLSTAD 1925.

Vektprosentvis

sammensetning av mageinnhold til ørret

fanget i Akksjpen, sommeren 1923.
SOLDAL & GUNNERD

1977. Prosentvis sammensetning av bunndyr i

mageprøver til fisk fanget i Djupen, Gappollen, Grunnvatn og
Våsjøen, august 1976.

Vanninsekter er uspesifisert.

-

LANGELAND et al.

grupper
ollen
HOBEK, A.

Frekvens

1980.

funnet

i mageprøver

129 -

og volum
fra

sik

av viktigste
og ørret

bunndyrfanget

i Gopp-

24-28/6-1979.
Upubl.

i Goppollen

Det

foreligger

(Hobk

pers.

bunndyrmateriale
medd.).

fra

underskelser

- 130

15.

-

MESNA

Mesnavassdraget (fig. 38) ligger øst for Lillehammer og har et
nedbørfelt på 250 km2. Vassdraget ligger i Øyer og Lillehammer
kommuner, Oppland fylke og i Ringsaker kommune, Hedmark fylke.
Nevelfjell (1089 m o.h.) er høyeste punkt i nedbørfeltet, mens utløpet i Lågen, ligger 120 m o.h. Vassdraget renner gjennom Lillehammer sentrum. Det er syv større innsjøer innen nedbørfeltet,
hvorav Sr-Mesna og Nord-Mesna, begge på ca. 5 km, er de to
største. Med unntak av Nevelvatn er alle innsjøene regulert.
største reguleringshøyder finner vi i Sr-Mesna og Nord-Mesna med
over 8 m. Vassdraget har mer enn 2000 hytter som er sentrert
rundt vannene med minst reguleringshøyde.
Berggrunnen i området består hovedsaklig av mørke sandsteiner som
er lite omdannet.
N

EI] OVER 1000M.O.H.
UNDER 1000M.O.H,
REINSVATNT

NEVELFJELL

f

·.· . .-.._'"'-/

NEYELV,

KROKSJØEN

...__

\

(
ks

LILLEHAMER

s±
ORD-

usJEN

±

--------

&
l

-/1£s

Fig.

38.

Mesnas

nedbørfelt.

0

10 km
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VANNZEMI
NIVA

26 vannprøver ble tatt i perioden 7/7-1964 til 20/12-

1966.

1965.

pH, temperatur, ledningsevne og jerninnhold ble regi-

strert i alle prvene,

mens syv prover ogs

m.h.p. hårdhet og alkalinitet.
ca. 4 km fr

utlop i L#gen.

ble analysert

Prøvene ble tatt ved Kroken,

Rapporten refererer i tabell 2

til en undersøkelse gjort av Statens Institutt for folkehelse
i perioden 7/7 til 16/11-1964.

Fem prøver ble her undersøkt

m.h.p. de fleste parametrene.
NIVA

Det ble innsamlet 115 vannprøver i fire perioder i

1971c.

tidsrommet 10/12-1970 til 6/8-1971.
atte innsjlokaliteter

Prøvene ble tatt ved

og 11 elvelokaliteter, og ble analy-

sert m.h.p. de fleste parametrene.
LANGELAND 1972.

i

1971c er vist i tabell.

NIVA

MYHRSTAD

Vannkjemianalyser fra de &tte innsjlokalitetene

1976.

Lillehammer vannverk som forsyner ca. 16000 per-

soner, får vann fra Mesna via Mesna kraftselskaps turbinledninger.

0pplysninger angående vannkjemi fåes ved henvendelse

til Statens institutt for folkehelse.
MKKELGJERD

S GUNNER0D 1977.

Vannprover

13-20/8-1976 ble underskt
og farge.
MYHRSTAD

1984.

1983.

fra seks

innsjdlokaliteter

m.h.p. pH, hrdhet,

ledningsevne

Utspyling ble forsøkt i Mesnavassdraget oktober

Fire stasjoner ble valgt på strekningen Kroken til

inntaket fra vannforsyningen.

Følgende parametre ble målt:

farge (41 prøver), pH (35 prøver), permanganattall (18
prøver) og ledningsevne (35 prøver).

NIVA

1971c. Bunnvegetasjon ble innsamlet og bestemt ved syv elvelokaliteter i perioden 10/12-1970 til 6/8-1971.

-
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HOLMBOE 1900. Diatomeer fra Melsj og Reinsvatnet ble artsbestemt. Prøvene var innsamlet av Huitfeldt-Kaas 8-9/7-1896.
HUITFELDT-KAAS 1906. Bestemmelse av phytoplankton fra prøver innsamlet i Reinsvatnet, Melsjen og Nevelvatn 8-9/7-1896.
NIVA 1971c. Ni prøver fra seks innsjlokaliteter innsamlet 28/6 og
3-4/8-1971.
Prvene ble bestemt til art og resultatene er
frt opp i tabell.
LANGELAND 1972. Sammenligning av eget materiale (1971)
med materiale innsamlet av Huitfeldt-Kaas (1896)
med vekt på biomasse
og de viktigste artene.

ZOOPLANKTON
HUITFELDT-KAAS 1906. Bestemmelse av zooplankton innsamlet i Reinsvatnet, Melsjen og Nevelvatnet 8-9/7-1896.
BERG 1951. Prosent krepsdyr i mageprøver fra fisk fanget i Sjusjøen 1942 er oppført i tabell. De viktigste artene er nevnt
i teksten.
NIVA 1971c. Zooplankton fra syv innsjøstasjoner i tiden 4/4-26/91971 ble artsbestemt og resultatene foreligger i tabellform.
LANGELAND 1972. Materialet, som omfatter syv innsjlokaliteter,
ble innsamlet i de tre periodene 4-5/4, 28/6 og 3-4/8-1971.
Prøvene ble artsbestemt og sammenlignet med resultatene fra
arbeidet til Huitfeldt-Kaas (1906).
MKKELGJERD S GUNNEROD 1977. Tabell viser prosent plankton i mageprover fra fisk fanget i seks av de strste innsjene i nedbdrfeltet i august 1976.
HESSEN, D. Upubl. Har ikke bearbeidet materiale fra flere lokaliteter i vassdraget.

BUNNDYR
BERG 1951. Bunndyr i mageprover fra rret i Sjusjen 1942.
Insektene er bestemt til ordensnivå og tabeller viser prosenten
disse utgjr av mageinnholdet.

-

NIVA 1971c.
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Bunndyr ble innsamlet på syv elvelokaliteter i tiden

10/12-1971 til 6/8-1972.

Insektene er artsbestemt og mengde-

vurdering ble foretatt etter en seksdelt skala.

MØKKELSGJERD & GUNNERØD 1977. Hovedgrupper av næringsdyr (prosent)
i mageprver til fisk fanget i seks av de strste innsjene i
nedbrfeltet.
Insektene er ikke spesifisert til ordensniv&.
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