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av økt d øgnregu lering som synes å bli den mest ak tuelle formen for effektregu lering
i N orge.
Sæ rtrekk ved effek tregu lering er raskere end ringer i de fysiske forholdene i vassdraget
enn de vi er vant med ved d agens kra ftverksdrift. Slike end ringer v il påvirke vassdrags-
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SAMMENDRAG:  Virkninger på vannvegetasjon er undersøkt ved to prøvekjøringer med effektregulering i
Vinjevatn (LRV = 462, HRV = 465,5) høsten 1997 og 1998. Forsøket i 1997 medførte tørkeskader på plantene
og meget turbide vannmasser pga erosjonsprosesser. Det ble konstatert forflytning av finmateriale og dannelse
av spylesømmer  i  reguleringssonen. De optiske målinger viste meget redusert lysgjennomgang  i  vannsøylen.
Forsøket i 1998 viste mindre effekter både på planter, substratbevegelser og optiske forhold. Begge forsøkene
var eksempler på kjøremønstere som gjorde små skader på plantesamfunnet i den gjeldende perioden om høsten.
Det ble imidlertid observert tegn til skader på plantene og erosj on i vegetasjonssonen som gjør at en må forvente
større negative effekter ved stadig gjentagelse av et tilsvarende manøvreringsmønster. Spesielt en vintersituasjon
med streng kulde vil trolig kunne gi vesentlig større og mer langvarige skader. Som en hovedkonklusjon på
vegetasjon og effektkjøring, vil en måtte forvente større negative effekter i forhold til vegetasjon ved
effektkjøring i forhold til en vanlig manøvrering i et reguleringsmagasin dersom samme reguleringshøyde brukes
i begge tilfeller.

ABSTRACT:  Peaking hydropower impacts on submerged macrophytes were studied in lake Vinjevatn,
Telemark, during two test runs in autumn of 1997 and 1998 that comprised a controlled repeating cycle of
alternating water levels. Vinjevatn has a regulated range of water levels from 462 to 465,5 m a.s.l. In 1997, low
water levels (below the 463 m contour) caused damage to beds of quill wort  (Isoetes lacustris)  that were laid dry.
Thus, quillwort leaf apices withered due to desiccation. Erosion processes along the shorelines resulted in high
turbidity and impaired underwater light quality. These effects were short-term in nature. In 1998, water levels
were kept higher and ranged from 463,5 to 465,5 m a.s.l. within the test run This resulted in negligible impacts to
aquatic vegetation and subsurface light quality. Enhanced and adverse impacts, however, are likely to accrue if
the peaking project is run with these alternating water levels on a regular basis. Low water levels during periods
with cold weather in winter could easily lead to ice scour and frost damages within the auillwort beds.
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Sammendrag

Det har vært utført to 14-dagers perioder med prøvekjøringer i Vinje og Tokke kraftstasj oner,
henh oldsvis 14-27. sept emb er 1997 og 27. august til 9 . september 1998. Hensikten med kj øringene har
vært å illudere døgnregulering i Vinjevatn, et reguleringsmagasin med LRV 462 og HRV 465,5.

Virkninger på vannvegetasj on av forsøkene ble undersøkt ved aanlegge 3 transekter i
reguleringssonen på eksponert og beskyttet strand. Transektene ble fotoregistrert i forkant og etterkant
av ulike kj øremø nster . Det ble foretatt optiske målinger i de fri vannmasser under opp - og
nedkjøringer for ase på indirekte effekter på vannplantene i form av reduserte lysforhold pga.
erosj onsaktivitet og partikkeltransport .

Vinj evatn har i dag et normalt utvikl et vegetasj onssamfunn med totalt 12 registrert e arter av
vannvegetasj on . Soneringen viser at de øvre 1,5 m av reguleringssonen er regelmessig i bruk, mens de
nedre 2 m er lite påvirket av reguleringen. Stivt brasmegras (Jsoetes lacustris) er den dominerende
planten dypere enn kote 463,5 og danner store sammenhengende tette bestander . An dre viktige planter
er mykt brasmegras, tj ønngras, botnegras, evj esoleie og sylblad.

Forsøket i 1997 hvor det ble gjennomført pendlinger mellom kote 462,5 og 465,5, vi ste ingen store
skader på plantedekket i form av erosj onssår eller døde planter i de tette brasmegrasbestandene
mellom kote 462,5 og 463,5. På plantene ble det påvist en del tørkeskade på bladspissene. Dett e gjaldt
først og fremst stivt brasmegras i de øvr e soner der denne var til stede . Viktige prosesser som foregikk
under forsøket var grunnvannserosj on og bølgeerosj on pga. sterk vind. Grunnvannserosj on førte til
utrasninger og løsrivelse av hele planter som kom ut i driv . Bølgeerosj on førte til dannelser av
spylesømmer i reguleringssonen med forflyttning av finmateriale og pålagring av materiale på planter.
Begge erosj onsprosesser gav opphav til stor part ikkeltransport ut i de fri vannmasser som førte til
meget turbid vann. Optiske målinger vi ste klar reduksjon i lysgjennomgangen nedover i dypet , som
indirekte vi l kunne påvirke veksten negativt i p lantesamfunnene.

Forsøket i 1998 hvor det ble gjennomført pendlinger mellom kote 463,5 og 465,5, viste ingen skader
på p lantedekket. En viktig forklaring til dette resultat var at magasinet ikke ble kj ørt lavere enn kote
463,5 der de store sammenhengende brasmegrasbestandene begynner. Det ble ikke påvist ferske
spylesømm er under dett e forsøket , men endringer i substratet som kan tilskrives erosj onsprosesser
under vinterperioden eller andre episoder i tiden mellom forsøkene. De optiske må lingene viste at det
ikke var noen vesentlig øket partikkeltransport gjennom magasinet i den studerte perioden .

Begge forsøkene var eksempler på kjøremønstere som gjorde små skader på plantesamfunnet i den
gjeldende perioden om høsten . D et ble imidlertid observert tegn til skader på plantene og erosj on i
vegetasj onssonen som gjør at en  må  forvente større negative effekter ved stadig gjentagelse av et
tilsvarende manøvreringsmønster . Spesielt en vintersituasj on med streng kulde vil trolig kunne gi
vesentlig større og mer langvarige skader .

Som en hovedkonklusj on på vegetasj on og effektkj øring, vil en måtte forvente større negative effekter
i forhold til vegetasj on ved effektkjøring i forhold til en vanlig manøvrering i et reguleringsmagasin
dersom samme reguleringshøyde brukes i begge tilfeller.
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1. Innledning

1.1. Bakgrunn

Hovedmålsettingen til prosj ektet "Effektregulering- miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak" er
å oppgradere kunnskapen om miljøvirkninger i vassdrag av effektreguleringer. Prosj ektet legger
hovedvekt på virkninger i mindre innsj øer og i fjorder. Deler av Tokke/Vinje-systemet er valgt som
testområde for den delen av prosj ektet (seks delprosj ekter) som vurderer virkninger i innsj øer.

En viktig begrunnelse for valget av Tokke/Vinje som testområde var at det her var kraftstasj oner som
tidvis ble kj ørt som effektverk. I tillegg var installasj oner og vannveier dimensj onert slik at det var
mulig å gjennomføre forsøk med mer utpreget effektregulering enn det som vanligvis ble praktisert .
Det ble også lagt vekt på at utløp og inntak til kraftstasj onene var i mindre innsjøer der en kunne
registrere påvirkning som følge av endret kjøremønster.

Prosj ektet har valgt akonsentrere seg om virkninger av døgnregulering da en forutsetter at det er
denne type effektregulering som vil få størst økning i omfang som følge av kraftutveksling med
kontinentet.

I delprosj ektet "Effektregulering- biologiske virkninger" var undersøkelser omkring vannvegetasj on
opprinnelig ikke med i planene som var konsentrert om fisk og bunndyr (Førde 1995). Etter en
befaring til forsøkslokaliteten i 1996 i regi av styringsgruppen for prosj ektet, ble en oppmerksom på de
store gruntområder dekket av vannvegetasj on som kom til syne i sterkt nedtappet tilstand.
Styringsgruppen anbefalte deretter at en forsøkte å inkorporere noen oppfølgende undersøkelser
innenfor et allerede oppsatt budsj ett for biologiske undersøkelser.

Vannvegetasj on bidrar til den akvatiske primærproduksj onen, gir nærings- og oppvekstområder for
fisk og bunndyr, og har dessuten en betydelig erosjonsdempende virkning i strandsonen.
Effektkjøring av norske vannkraftverk vil kunne gi hurtige vekslinger i vannføring og dermed også
vannstand. Slike vekslinger stresser plantesamfunnene, og kan skade vegetasj onen. Dette betyr i sin
tur økt fare for erosj on og utvaskning av materiale i strandområdene, med påfølgende blakking av
vannmassene nedstrøms. Økt grumsing kan igjen få store negative konsekvenser for
primærproduksjon og andre komponenter i det akvatiske økosystemet.

1.2. Formål og opplegg

Det har vært utført to 14-dagers perioder med prøvekjøringer i Vinje og Tokke kraftstasjoner,
henholdsvis 14-27. september 1997 og 27. august til 9. september 1998. Hensikten med kjøringene har
vaertailludere døgnregulering i Vinjevatn og Våmarvatn. Statkraft SF er regulant og driftsområde
Dalen har stått for selve prøvekjøringene etter spesifiserte ønsker fra prosj ektet "Effektregulering-
miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak". Planer og opplegg for kjøringene er oppsummert i
Førde m.fl. 1997 og 1999.

Formålet med prøvekj øringene har vaert aundersoke fysiske og biologiske korttidsvirkninger av
døgnregulering i et magasin der det til vanlig ikke kjøres systematisk døgnregulering. Den informasj on
en kan få fra slike prøvekjøringer må sees i sammenheng med generelle kunnskaper om virkninger av
regulering i innsjøer og kunnskaper om forholdene i de aktuelle magasinene ved dagens drift av
kraftverkene.
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1.3. Rapportens innhold og avgrensning

Denne rapporten beskriver vegetasj onsforholdene i Vinjevatn generelt og oppsummerer resultatene av
prøvekj øringene i 1997 og 1998 m.h.p . korttidseffekter på vannvegetasj onen. Rapporten tar også for
seg effekter på de optiske forhold i de fri vannmasser under perioder med effektkjøring og
erosj ons forhold i strandsonen. Siden det i 1998 var til dels stort avvik mellom planer for forsøket og
den praktiske gjennomføringen spesielt i tid, er dataene fra 1998 bearbeidet mest m.h.p . generelle
reguleringseffekter.

2. Metoder og materiale

Vannvegetasj onen i Vinj evatn var ikke kartlagt før oppstart av prosjektet. Det var derfor nødvendig
med en innledende befaring i felt før en kunne ta stilling til metoder som kunne brukes til aundersoke
effekter på vegetasj onen under de planlagte forsøk med effektkjøring.

2.1. Metoder

2.1.1. Vannvegetasjon

For akunne studere eventuelle effekter på vannvegetasj onen i detalj , ble det valgt å etablere 3
stasj oner som skulle dekke ulik grad av eksponering og type strand. På hver stasj on ble det anlagt ett
transekt hvor det ble tatt bilder (areal 30x40cm) for hver meter eller 0,5 m fra øverst i
reguleringssonen til maks nedtappet tørrlagt areal under forsøksperioden . Transektene ble nivelert i
forhold til aktuell vannstand. Transektene ble anlagt 18. september 1997 og refotografert 24.
september og dekker eventuelle endringer i vegetasj onen i den første delperioden med effektkj øring
mellom kote 462,5 og 465,5. Transektene ble igjen fotografert 5. september 1998 i forbindelse med
det andre forsøket med effektkjøring i prosj ektperioden. Fordi dette forsøket bare skulle gå i den øvre
del av reguleringssonen, kunne transektene bare fotograferes ned til kote 463,6.

Bildene fra transektene er analysert i lupe og prosent dekning av de ulike plantearter er bestemt. I
tillegg til plantene er det også foretatt en registrering av substratet, hvor en har delt inn i 6 kategorier:
l ) steiner > 15 cm
2) steiner 6- 15 cm
3) steiner 2-6 cm
4) grus 2 mm-2 cm
5) sand <2 mm
6) gytjesediment
En slik analyse av bildene vil både kunne gi en oversikt over naturlig sonasjon og utbredelse av de
enkelte arter i reguleringssonen og eventuelle effekter på planter og substrat av effektkjøringen .

2.1.2. Optiske forhold

Raske vannstandsendringer i reguleringssonen kan medføre stor erosj on og dermed tilgrumsing med
partikler i vannmassene. For å kunne måle eventuelle slike effekter av en effektkjøring i Vinjevatn, ble
det valgt å gå nærmere inn på de optiske forhold i vannmassen som direkte påvirkes av
turbiditetsendringer. De optiske forhold berører direkte vekstforholdene for vannvegetasj onen. For en
nærmere utredning om lysforhold under vann generelt, er det tatt med et kapitel som vedlegg bak i
rapporten.
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Til de optiske målinger ble brukt LI -COR 1000 tilkoblet 4 sensorer; lu ft-sensor , opp- og nedstråling

(PAR -sensor) og 4T-sensor. Det ble utført målinger fra båt i 0,5 - 1 m intervaller i vannsøylen på 3-5
stasj oner ved hvert måletidspunkt. Dataene er bearbeidet etter metoder for lyssvekning og
lysspredning i vann beskrevet i Rørslett ( 1996).

2.2. Materiale

I tillegg til den innledende befaringen i 1996 tidlig i prosj ektperioden for å grovkartlegge området i
sterk nedtappet tilstand, ble det utført feltregistreringer i forbindelse m ed et forsøk med effektkj øring i
1997 og et i 1998. Tabell I oppsummerer tidspunkt for de ulike aktiviteter. Figur 1 viser beliggenheten
av de 3 loka liteter for fototransekter og de 5 lokaliteter for optiske målinger. Tabell 2 oppsummerer
antall regi streringer eller måleprofiler som er gjort på hver av loka litetene.

T b ll l  0a e vers over e/tar e1 me 1nnsa mg av ata 1 mnyevatn.
Ar: Dato: Fotograferin g Optiske målinger merknad:
1996 12 . september befaring, grovkartlegging
1997 1 7. september + langsom nedtapping
1997 18. september + + rask stigende vannstand
1997 23 . september + rask nedtaooing
1997 24 . september + + rask stigende vannstand
1998 24 . august + stabil vannstand
1998 4 . september + rask stigende vannstand
1998 5. september + + langsom stigende vannstand

ikt f l:  br d  ·d' mli d, ' V i '

Tabell 2. Oversikt over loka liteter for vegetasj onsregistrering (TR) og optiske må linger (LY S) i 1997
1998og

Lokalitet beskrivelse antall registreringer
1997 1998

TR-A Delvis beskvttet strand ( eksponert i perioder) 2 1
TR-B Eksponert strand 2 I
TR-C Beskvttet strand 2 1
LY S-1 nedre del av ma gasinet, total påvirkning 5 3
LY S-2 nedstrøms grunn terskel 5 3
LY S-3 oppstrøms grunn terskel 5 3
LYS-4 nedstrøms Vinje kraftstasj on 3 3
LY S-5 referanse oppstrøms Vinje kraftstasj on 1 2
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Figur 1. Kart over Vinj evatn med lokaliteter for vegetasjonsregistrering (A, B og C) og optiske
målinger ( 1-5) i 1997 og 1998.

2.3. Lokaliteter for transektfotografering

Lokaliteter for registrering av vannvegetasj on ble valgt ut fra hensynet til eksponering og type strand.
De 3 lokalitetene for transektfotografering ble nivelert under anleggelsen 18. september 1997. Figur 2
viser strandprofilen på lokalitetene og total lengde av hvert transekt. TR-A ligger på delvis beskyttet,
j evnt skrånende strand og er hele 76 m langt hvorav de ytre 50 meter består av et større gruntområde
med heldekkende teppe av stivt brasmegras (lsoetes lacustris) under kotenivå 463. Transektet dekker
en vertikalgradient på 2,37 m. Pga. bløtt sediment lot det seg ikke gjore anivelere eller ta bilder lenger
ut selv om det var tørrlagt ca. 10 m videre utover ved maksimal nedtapping. TR-B ligger på eksponert
strand og har en j evnt skrånende profil ned til en plattform på ca. kotenivå 462,75, for deretter å ende i
en bratt skråning. Transektet dekker en vertikalgradient på 2,11 m. TR-C ligger på beskyttet strand
lengst sørøst i magasinet. Transektet dekker en vertikalgradient på 2,06 m og har en profil med 3
mindre terasser ved kotenivå ca. 464, 15, 463,3 og 462,8.
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Figur 2. Niv elerte profiler av transekt A, B og C i Vinjevatn 18.09.97.

3. Hydrologiske forhold i Vinjevatn

3.1. Hydrologiske forhold generelt i Vinjevatn

Vinjevatn er inntaksmagasin for Tokke kraftverk samtidig som Vinje kraftverk har utløp i vannet. Det
er regulert mellom LRV på kote 462,00 og HRV pa kote 465,50, dvs. en reguleringshøyde på 3,5
meter. Naturlig vannstand var opprinnelig på kote 464,20. Under befaringen 12. september 1996 ble
vannstanden oppgitt å være 462,88. I figur 3 og 4 og tabell 3 er satt opp en oversikt over viktige
hydrologiske parametre omkring vannstandsendringer i Vinjevatn basert på daglige målinger for
perioden 1985-94 som har betydning for utbredelsen av vannvegetasj onen. Som det fremgår av
figurene har magasinet aldri vært nedtappet t il LRV i den angitte perioden. Bare i 1994 har magasinet
vært nedtappet tilsvarende i befaringsperioden. År lig medianvannstand har vært meget stabil og ligget
relativt høyt innenfor den totale reguleringshøyden i området kote 464,65, dvs. ca. 0,85m under HRV.
Med unntak av året 1994 med laveste vannstand 462,24, har årene 1989 og 199 1 hatt relativt noen
flere dager med vannstander under kote 463,5. Vinjevatn er et forholdsvis lite reguleringsmagasin og
blir i stor grad brukt til korttidsreguleringer i Vinje og Tokke kraftstasj oner. Dette medfører raske
vannstandsvariasj oner innenfor døgnet, noe som døgnmiddelvannstandene i tabell 3 og figurene 3 og 4
ikke fanger opp. Det meste av pendlingen har foregått mellom kote 464 og 465,5. Et viktig trekk ved
vannstanden i Vinjevatn er at det ikke har vært noen klar sesongvariasj on over året. Al le vannstander
er omtrent like sannsynlige uansett arstid.

Tabell 3. Vannstandsdata fra Vinjevatn for perioden 1985-94 basert på døgnmiddelverdier. LRV=
462,00 og HRV= 465,50.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1 1992 1993 1994
min 4 63 ,62 463 ,39 463 ,8 1 4 63 ,00 462 ,83 4 62 ,90 462 ,83 463 ,60 4 62 ,94 4 62 ,24
middel 4 64 ,65 464 ,64 464 ,64 4 64 ,68 464 ,54 464 ,69 4 64 ,56 464 ,62 464 ,63 464 ,58
median 4 64 ,65 464 ,64 4 64 ,64 4 64 ,68 464 ,69 464 ,67 4 64 ,63 464 ,63 464 ,66 464 ,6 1
max 4 65 ,38 465 ,4 5 465 ,35 465 ,59 465 ,50 465 ,43 4 65 ,50 465 ,37 4 65 ,50 4 65 ,48
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Figur 3. Vannstandsdata fra Vinj evatn for perioden 1985-94 basert på døgnmiddelverdier. LRV=
462,00 og HR.V= 465,50.
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Figur 4. Varighetskurver for døgnmiddelvannstander i V injevatn i arene 1985- 1994 . LRV= 462,00 og
HR.V= 465,50.

3.2. Hydrologiske forhold under forsøket i 1997

Når det gjelder oppsatte planer og detalj er om de hydrologiske forhold under forsøket, henvises t il
Førde m.fl . ( 1997) . I figur 5 er satt opp en enkel skisse over vannstanden i Vinjevatn i hele
forsøksperioden. Forsøket startet med en stabilisering av vannstanden rundt ca kote 464. Deretter
fulgte en langsom nedtapping til laveste vannstand kote 462,5. På dette nivået ble transektene for
fotografering anlagt . Deretter startet en syklus med effektkj øring i Vinje og Tokke kraftstasj oner slik
at vannstanden gikk maksimalt opp og ned innenfor et døgn . Ett er start på forsøket ble det oppnådd 4
nedtappingsnivåer i området kote 462,7, 463,1, 463,5 og 463,7. Deretter gikk vannstanden opp til nær
HRV for så og bli tappet ned til ca kote 462,5 som laveste nivå . På dette tidspunkt ble det gjort
fotoregistreringer i transektene og deretter lysmå linger under en rask oppkj øring. Resten av
forsøksperioden ble magasinet holdt godt over kote 463,5.
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Figur 5. Vannstand i Vinjevatn i perioden 14-28. september 1997. Tidspunkt for feltregistreringer
(FOTO = transektfotografering, LYS = optiske målinger) er markert .

3.3. Hydrologiske forhold under forsøket i 1998

Når det gjelder oppsatte planer og detalj er om de hydrologiske forhold under forsøket, henvises t il
Førde m.fl . ( 1999). I figur 6 er satt opp en enkel skisse over vannstanden i Vinjevatn i hele
forsøksperioden. T il forskj ell fra forsøket i 1997, skul le en i 1998 holde seg generelt over kote 463,5.
Dette ble bestemt av prosj ektet for å forsikre seg mot at forsøket skulle gi vesentlige erosj onsskader
i/nær dyrka mark. Forsøket startet derfor med en nedtapping til dette nivået før en startet effektkjøring
i området kote 464 til naer HRV . Mot slutten av perioden ble det noen få pendlinger mellom kote 463,5
og 465.
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Figur 6. Vannstand i Vinjevatn i perioden 2 1. august til 9. september 1998. Tidspunkt for
feltregistreringer (FOTO = transektfotografering, LYS = optiske målinger) er markert .
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3.4. Hydrologiske forhold i perioden september 1997 - september 1998

For å kunne tolke vegetasj onsregistreringene under forsøket i 1998, er det viktig aklarlegge
vannstandsforholdene i hele perioden fra siste registrering 24. september 1997 og frem til 5. september
1998. I figur 7 er satt opp vannstand i Vinj evatn for denne perioden basert på timesverdier. I denne
perioden skiller forsøksperioden i 1997 seg klart ut ved de to tilfellene av nedtapping til kote 462,5.
Etter dette ble magasinet holdt godt over kote 464 med få unntak helt frem til juni 1998. I juni var det
en periode med nedtapping til under kote 463,5 (minimum 462,8), som trolig førte til tørrlegging av en
del gruntområder med stivt brasmegras  (Isoetes lacustris)  (se senere). Neste nedtapping under kote
464 var under forsøksperioden i august-september.

I vinterperioden mellom forsøkene har vannstanden i Vinjevatn gått ned under kote 464 ved noen  få
anledninger. I de strandområder som har vært islagt kan dette ha medført en del erosjon og isskuring
ned til forbi kote 463,5 noe varierende etter isens tykkelse.
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Figur 7.  Vannstand i Vinjevatn i perioden september 1997 til september 1998.
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4. Vannvegetasjon i Vinjevatn

4.1. Vannvegetasjon generelt i Vinjevatn

Under befaringen i Vinj evatn 12.09.96 ble det gjort en grov kartlegging av vegetasj onen på de
tørrlagte strender og i vannkanten. I tabell 4 er satt opp en oversikt over alle registrerte arter av
vannvegetasj on (dvs. karplanter, kransalger og større moser som er tilpasset a ve re permanent
neddykket i vann), med en vurdering av utbredelsen av hver art totalt for innsjøen.

Tabell 4.  Vannvegetasj on i Vinj evatn registrert 12.09.96. Forekomst vurdert ut fra en 5-delt skala hvor
5= dominerende, 4= lokalt (flekkvis) dominerende, 3= vanlig, 2= spredt og 1= sj elden.

latinsk navn norsk navn forekomst
Karplanter:
Callitriche hamulata klovasshår 2
Elocharis acicularis nålesivaks 2
l soetes lacustris stivt brasmegras 5
Isoetes setacea mykt brasmegras 3
/ uncus sup inus krypsiv 2
Littorella unifliora tjønngras 3
Lobelia dortmanna botnegras 4
My riop hy llum altern ifl oru m vanlig tusenblad 2
Ranunculus rep tans evj esoleie 3
Sparganium ang ustif olium flotgras 2
Subularia aquatica sylblad 4
Kr ansalger:
Nite! la fl exilis/op aca 2
Moser:
Blindia acuta 2

Det ble i alt registrert 11 karplanter, en kransalge og en mose som utgjorde det alt vesentlige av
vegetasj onsbildet i innsjøen. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte arter med mindre forekomst kan
være oversett. Antall arter som ble funnet tilsier at Vinj evatn ligger innenfor den normale
variasj onsbredden en kan forvente a finne i denne type innsjøer.

Det var isoetidene eller kortskuddsvegetasj onen som var det dominerende vegetasj onselement på de
blottlagte strendene. Stivt brasmegras  (lsoetes lacustris)  var den klart dominerende art og dannet
sammenhengende tette tepper fra aktuell vannstand og opp til ca. en meter under medianvannstand. I
området under medianvannstand og ned til de tette enger med stivt brasmegras var det stedvis tette
kolonier av blomstrende sylblad  (Subularia aquatica)  og botnegras  (Lobelia dortmanna)  i tillegg til
mer spredte forekomster av stivt brasmegras. Noe høyere opp i den vegetasj onsdekte sonen, i noen
tilfeller også over medianvannstandsnivået, var det også forekomster av andre isoetider som mykt
brasmegras  (lsoetes setacea) ,  tjonngras  (Lit tortella unifl ora)  og evjesoleie  (Ranunculus rep tans).
Langskuddsplanter som klovasshar  (Callitric he hamulata),  krypsiv  (huncus supin us)  og vanlig
tusenblad  (Myri op hy llum alternifl orum)  ble bare observert som enkeltindivider og formet ingen
bestander på de undersøkte lokaliteter. Bare en flytebladsplante, flotgras  (Sp arganium angustifolium) ,
ble registrert og da bare som spredte eksemplarer.
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I den øvre littoralsonen, dvs. fra HR.V og ned til medianvannstand var det sparsomt med vegetasj on,
delvis som en naturlig funksj on av relativt bratt grovsteinet substrat eller eksponerte strender med
sand/grus-substra t. Det ble observert et spesielt fenomen med større mosedotter av Blindia acuta på
grov stein nær utløpsområdet av vannet.

Som en konklusj on på befaringen syntes vannvegetasj onen a vere normalt utviklet i Vinj evatn i de
nedre 2 m av reguleringssonen, mens de øvre 1,5 m virket noe påvirket av reguleringen. Dette kan ha
sin årsak i at den totale reguleringshøyden er forholdsvis beskj eden og at bare de øvre 1,5 m blir
regelmessig brukt under dagens forhold. Videre har medianvannstand ligget relativt høyt opp mot
HR.V i hele perioden 1985-1994.

4.1.1. Kort om de viktigste arter av vannplanter

Nalesivaks (Eleocharis acicularis):
Typisk kortskuddplante ( sk. isoetide eller rosettplante, Rørslett 199 1) . Danner underjordiske utløpere
som kan gi opphav til sammenhengende matter. På leirete eller sandige strender ( oftest fertil) og under
vann, da som regel i steril tilstand.

Stivt brasmegras (Isoet es lacustris):
Typisk ro settplante (isoetide) med spesielt tilpasset karbonmetabolisme (jfr. Rørslett & Brettum 1989) .
Det stive brasmegraset trives best på finkornet substrat, men forekommer også på temmelig steinet
bunn. Synes a tale noe innfrysing om vinteren dersom substratet ikke beveges (ved isskuring e.l.) .
Trives best i forholdsvis klart vann . Flere undersøkelser viser at artens vertikale nisj e er begrenset
nedover av lysfaktoren, j fr. Rø rslett ( 1987) og Rørslett & Brettum ( 1989).

Mykt brasmegras (l soetes setacea):
Typisk rosettplante. Likner mye på Isoetes /acustris, men er vanligvis noe spinklere, mykere og ikke
så tettvoksende. Vokser også grunnere i littoralsonen.

Tjonngras (Littorella unifl ora):
Rosettplante. Likner på brasmegras og botnegras, men har mer runde og spisse blader. Trives på sand
og finsubstrat på grunne partier. Rosettene har utløpere og kan danne tette bestander.

Botnegras (Lobelia dortmanna):
Rosettplante. Basisbladene har to vide luftkanaler. I næringsfattig klarvann. Bladrosett er vintergrønn .
Blomster på lange stengler over vannflaten. Planten kan danne sammenhengende tepper.

Evjesoleie (Ranunculus rep tans):
Rosettplante, såkalt isoetide (Rørslett 199 1). Trives best på finsubstrat der det ikke er for sterk erosj on .
Danner krypende stengler med dannelse av nye rosetter i et "teppe" som utgjør en klon.

Sylblad (Subularia aquatica) :
Forholdsvis vanlig på fint substrat sammen med Ranunculus rep tans. Ettårig rosettplante. Generelt på
leirete strender og grunt vann. Planten kan danne sammenhengende tepper.

4.2. Vannvegetasjon og substrat på de enkelte lokaliteter

I tillegg til et fåtall gras-arter øverst i reguleringssonen, ble det registrert hele 12 ulike vannplanter i
transektet på beskyttet strand (TR-C), mens på eksponert strand (TR-B) og delvis beskyttet strand
(TR-A) ble det registrert bare 6 arter (tabell 5) . Blant artene i transekt A og B var det klar dominans av
stivt brasmegras. I transekt C var det i tillegg til dominans av stivt brasmegras, ogsa større kolonier
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med tj ønngras, sylbl ad, evj esoleie og mykt brasmegras. Det ble også registrert en ny art siden 1996-
befaringen, elvesnel le (Equisetum fl uviatile), i transektet på beskyttet strand. Dette er en såkalt
helofyttplante og trives helt øverst i littoralsonen.

Tabell 5. Oversikt over registrerte arter av vannvegetasj on i de 3 transektene A, B og C .

norsk navn TR-A TR-B TR-C
Callitric he hamulata klovasshår +
Elocharis acicularis nålesivaks +
Equisetum jl uviatile elvesnelle +
lsoetes lacustris stivt brasmegras + + +
Isoetes setacea mykt brasmegras + + +
Juncus sup inus krypsiv + + +
Littorella unifliora tj ønngras + + +
Lobelia dortmanna botnegras + +
Myriop hy llum alternifl orum vanlig tusenblad +
Ranunculus rep tans evj esoleie + +
Sparganium ang ustif olium flotgras +
Subularia aquatica sylblad + + +
Sum antall arter i transektene: 6 6 12

I figurene 8 og 9 er det laget en oversikt over total vegetasj onsdekning i alle 3 transektene og en
tilsvarende fordeling av de ulike substrat-kategorier i hele eller deler av transektene. I TR-A er de
øverste 14 m nærmest fri for vegetasj on ned til kote 463,5. Ved ca 20 m skj er en brå overgang til
na rmest 100% vegetasj onsdekni ng som holder seg transektet ut pga . en langgrunn plattform.
Sonasj onen i substratet viser også at der plantebestandene tettes til, er det samtidig full dominans av
sand og gytjesediment .

TR-B hadde også svært besj eden vegetasj onsdekning ut til ca . 20 m på kote 463,5 og gjenspeiler
grovheten i substratet. Først der sand og gytjesediment blir dominerende, kommer vegetasj onen inn
for fullt. T il tross for en plattform under kote 463 var denne mindre vegetasj onsdekt enn tilsvarende
kotenivå i TR-A . Dette kan vise forskj ell i eksponeringsgrad på de to transektene hvor TR-B er klart
mer eksponert .

TR- C ski ller seg fra de to andre transektene ved at vegetasj oen går høyere opp i littoralsonen . Dette er
en typisk forskjell mellom eksponert og beskyttet strand. At vegetasj onsdekningen ikke var større på
de første 13 m, er m er et resultat av et substrat med stort innslag av grov stein. Fra 14 m og ut
transektet var det fullstendig dominans av gytjesediment. Først ved ca . 32 m og ut var det 100%
dekning med stivt brasmegras. En burde forventet en tettere vegetasj onsdekning i omr adet 14-32 m
siden dette dekker kotenivået 463,3 - 463,6. Ser en imidlertid på sonasj onen i figur 10, er det i denne
son en andre arter enn stivt brasmegras som dominerer. Spesielt tj ønngras og sylblad hadde i denne
sonen lokalt opp mot 100 og 70% dekning. Området kan muligens karakteriseres som ustabilt fordi
flere arter konkurerer om plassen . En episode med iserosj on på dette nivået noe tilbake i tid kan også
være årsak til dette feltet med noe glissent vegetasj onsdekke.
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Figur 8. % dekning av vegetasj on i transektene A (76 m langt), B (40 m langt) og C (47 m langt) i
Vinjevatn 18.09.97.
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Figur 9. Prosentvis fordelinng av de ulike substrat-kategorier i transektene A, B og C i Vinjevatn
18.09.97. For transektene A og C er bare de første 20 m tatt med siden gytjesediment dominerer resten
av disse transektene.
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Figur 10.  Sanasj on av de mest dominerende arter av vannvegetasj on i TR-C 18.09.97. (Iso.lac = stivt
brasmegras, Iso.set = mykt brasmegras, Ran.rep = evjesoleie, Sub.aqu = sylblad, Lit.uni = tjønngras).
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Figur 11.  Utbredelsen av stivt brasmegras  (lsoetes lacustris)  langs dybdegradienten (LRV=462m -
HRV=465,5m) i de tre transektene A, B og C i Vinjevatn 18.09.97.

Stivt brasmegras regnes som best tilpasset et liv i permanent vanndekt tilstand. Følgelig er det denne
planten som går lengst ned i littoralsonen og som først forsvinner i en eventuelt reguleringssone som
periodisk tørrlegges. Sammenhengen mellom % dekning av denne planten og kotenivå i transektene
(figur 11), viser at det generelt er ved kote 463,5 at planten begynner agjore noe av seg, og at den i
både transekt A og C når 100% dekning ved kote 463,3 og dypere. Dette er i god overensstemmelse
med forholdene i f.eks. Maridalsvannet ved Oslo, som har en total reguleringshøyde på 2,56 m og hvor
de tetteste bestandene av stivt brasmegras opptrer i dybdesonen 1,2-2,4 m under medianvannstand
(Rørslett og Johansen 1995, Lien m.£1. 1996). Bilderegistreringene sluttet ved kote 462,5, men både
ved TR-B og TR-C var det mulig ase planten helt ned til kote 461,5, dvs. godt under LRV. I TR-B er
det en tydelig sone hvor det er ugunstige forhold for vekst av stivt brasmegras. Dette kan skyldes høy
grad av eksponering på denne lokaliteten, som gjør at erosj onsprosessene under normal manøvrering
går lenger ned i littoralen.
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De tre transektene er i utgangspunktet forskjellig både mhp. vegetasj onsdekning og substrat. En må
derfor i utgangspunktet ikke kunne forvente lik respons på de 3 lokalitetene med samme type
effektmanøvrering.

5. Resultater fra forsøket i 1997

5.1. Effekter på vannvegetasjon

Basert pa generelle observasj oner ute i felt, ble det ikke registrert store skader pa vannvegetasjonen i
løpet av forsøksperioden 18-24. september. Det meste av de store engene med stivt brasmegras var
fortsatt inntakt da vannet ble kj ørt opp igjen 24. september. Det ble ikke registrert større mengder driv
av plantedeler og løsnede planter som det ville vært mye av dersom store ødeleggelser hadde vært
tilfelle. Det ble imidlertid observert en del drivmateriale av hele planter, noe som viste seg å stamme
fra utrasninger som følge av grunnvannserosj on. Det ble konstatert en relativt høy grunnvannstand i
området (Førde m.fl.1997) og ved vannstand kote 463,5 og lavere ble denne erosj onsformen godt
synlig flere steder.

På plantene ble det konstatert en del tørkeskade på bladspissene. Dette gjaldt først og fremst stivt
brasmegras i de øvre soner der denne var til stede. Her ble det tørrlagt 4- 5 ganger i løpet av
forsøksperioden. Pga. kjøremønsteret ble ikke de store områdene med sammenhengende tepper
tørrlagt mer enn 2 ganger i tilsvarende periode. Tørkeskadene var her mindre utbredt. I den øvre
reguleringssonen ble det også registrert noen tilfeller av tørkeskade på tjønngras, mykt brasmegras og
sylblad.

For å undersøke om det skj edde endringer i plantedekket fra 18. til 24. september, er dekningsgraden i
samtlige transektbilder før og etter plottet mot hverandre (figur 12). For alle tre transektene
fremkommer en klar lineær sammenheng mellom før og etter situasj onen. Dette viser klart at det ikke
skj edde noe omfattende tap av planter som følge av effektkjøringen. Det mest markerte unntaket er et
område i transekt A der dekningen gikk ned fra vel 25% til 10% dekning. Dette skyldtes ikke erosj on
og tap av planter, men pålagring av materiale som dekket til plantene. Området rundt transekt A var
preget av at spylesømmer var lagt opp flere steder (se kap. 5.2).

Figur13 og 14 illustrerer tørkeskader på stivt brasmegras (TR-B kote 463,25) og en viss
erosj onseffekt ved at slam på steinflater ble vasket vekk. Trolig er vaskeeffekten bestemt av sterk
bølgeerosj on pga vind under nedtappingen. Tørkeskader med opp til 50% av bladlengden var sj eldent
og må betraktes som det mest ekstreme tilfellet som ble observert.

Figur 15 og 16 viser eksempel på overlagring av brasmegras-planter med finmateriale (TR-A kote
463,45). Effektkj øringen medførte en del forflyttning av finmateriale i reguleringssonen, både som
følge av bølgeerosj on og grunnvannserosj on.
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Figur 12.  Plot av total plantedekning i de tre transektene A, B og C i Vinjevatn FØR ( 18.09.97) og
ETTER (24.09.97) forsøket med effektregulering.
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Figur 13.  Brasmegrasplanter på transekt B. 18.9.1997. Friske planter og mye ferskt slam på steinene i
strandsonen. Målestokk ca 1 :3.

Figur 14.  Samme utsnitt som ovenfor, fotografert 24.9.1997. Steinene er "vasket" rene for slam, og
bladspissene på brasmegrasplantene er tydelig tørket inn. Uttørkingen omfatter opp til 50% av
bladlengden.

20



Figur 15.  Utsnitt av øvre brasmegrassone på transekt A, 18.9.1997. Målestokk ca 1 :3. Legg merke til
forekomst av grovdetritus (kvister) og sand rundt plantene. Ingen bølgeslagsmerker kan observeres
ved dette tilfellet.

Figur 16.  Samme utsnitt som fig. 15 ovenfor, fotografert 24.9.1997. Man ser tydelig at det har lagt seg
opp en spylesøm tvers over bildet. Kvisten på foregående bilde er skylt ut av bildefeltet. Brasmegras-
plantene er nesten helt dekket av finmateriale. Ved sammenliknende bildeanalyse ble imidlertid
samtlige planter funnet igjen, slik at dødeligheten har vært lik null.

2 1



5.2. Effekter på substratet

Ettersom det var klart at erosj on i strandsonen ble et viktig terna under forsøket, ble det også gjort
observasj oner som kunne dokumentere dette i forhold til betydning for vegetasj onen. I området ved
transekt A ble det spesielt lagt merke til såkalte spylesømmer, dvs. tydelige belter og soner med
opplagring av sand, finmateriale samt rester av organisk materiale (planterester av både terrestrisk og
akvatisk opprinnelse) etter at første forsøk med effektkjøring var avsluttet. I figur 17 er inntegnet
nivåer med tydelige avleiringer i forhold til strandprofilen i transekt A. Spylesømmer var tydelig flere
steder i området kote 463,5 og opp mot HR.V.

Det er foreløpig uklart når disse spylesømmene ble anlagt, dvs. under hele forsøksperioden eller i den
siste nedtappingen før registreringen. Enkelte sømmer korrelerer med vannstandsnivåer for
vendepunkter under pendelkjøringen, mens andre ligger midt i mellom. Det er rapportert om til dels
sterk vind i hele perioden, noe som klart har bidratt til dannelsen av spylesømmene. En mer detalj ert
sammenstilling av vinddata i forhold til vannstandsnivåer vil trolig kunne gi mer innsikt i
dannelsesforløpet. Spylesømmene er først og fremst et bevis for erosj onstransport i strandsonen der
det er noe eksponert og viser at det kan flyttes betydelige mengder finmateriale i korte perioder.

I figur 18 er satt opp en oversikt over endringer i fordelingen av finmateriale i de 3 transektene basert
på overlappende bilder tatt før og etter forsøket. Med finmateriale regnes alle fraksj oner mindre enn 2
cm i diameter som antas å kunne bevege seg ved erosj onspåvirkning. I alle transekter er det større eller
mindre endringer. En del av de mindre endringer kan skyldes sma avvik i overlappende bilde-
posisj oner. Spesielt i TR-C med et forholdsvis grovsteinet substrat i den øverste sonen, kommer dette
til uttrykk. Både i TR-A og TR-B er det tendenser til at en har fått en pålagringssone i øvre deler og en
erosj ons-sone noe lenger ned i transektprofilen. Samholdt med spylesømmene i TR-A området, er det
både samsvar og ikke samsvar med erosj onsspor og akkumulasj onsspor i transektene. Dette viser at
det må brukes en til dels omfattende metodikk og at flere parallelle transekter må anlegges for akunne
fange opp detalj er i erosj onsprosessene i littoralsonen.

k oteniva (m) • spylesøm

465,5

465

464,5

464

463,5

463

462,5

462

0 5 10 15 20
meter

Figur 17.  Spylesommer i området ved transekt A i Vinjevatn nivelert inn 24.09.97 etter en periode
med effektkj øring i Vinje og Tokke kraftstasj on.
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5.3. Effekter på optiske forhold i vannmassene

Lysforholdene ble målt i løpet av effektkj øringsforsøket i tidsromm et 17.-18. og 23.-24 . september
1997. Opprinnelig ble lys målt på tre stasj oner (st.LYS-I i l LYS-3, fig. 1 ), men mot slutten av
perioden ble antallet målepunkter økt til fem. Resultatet av lysmålingene er plottet i figurene 19-22.

De optiske forholdene var i startfasen, 17.9.97, temmelig like på alle målestasj onene. Lysverdiene på
10 m vanndyp tilsvarte rundt 2-3% av innfallende lys på overflaten, noe som tilsier at vannmassene
var meget klare. Reflektanskurvene viste et temmelig normalt forløp og steg fra rundt 0,5% i
overflatelagene til ca. 1 % rundt 10 m dyp .

Neste måleserie, 18.9.97, viste at det kunne spores en begynnende, men svak, tilgrumsing av
vannmassene. Først og fremst kom dette frem i reflektanskurvene, som hadde overflateverdier over
1 % på de fleste stasj onene. Likeens var det antydning til et maksimum pa 1,5-2% rundt 2-3 m
vanndyp på de fleste stasj onene. Dette antyder at det foregikk en viss partikkeltransport gjennom
innsj øen på dette tidspunktet, vesentlig ved tetthetsstrømmer nær overflaten.

Ved neste målerunde, 23.9.97, var lysforholdene i Vinjevatn nokså sammenfallende med den
foregående serien fra 18. september. Fortsatt viste reflektanskurvene at det foregikk en viss partikkel-
transport i vannsøylen, og at denne transporten forekom vesentlig i de øvre vannlagene. Lysverdiene
ved 10 m vanndyp lå rundt 3% av overflateverdiene på samtlige stasjoner, slik at vannmassene fortsatt
kunne betegnes som temmelig klare.

Lysforholdene forverret seg derimot klart neste dag, 24.9.97. Typisk for denne måleserien er store
utslag mellom de ulike stasj onene. På st. LYS- 1, naer utløpet, lå reflektansverdiene mellom 3 og 5%
med de høyeste verdiene i overflaten tidlig på dagen. Mot ettermiddagen forekom størst reflektans
dypere ned, noe som indikerer en betydelig bunntransport av partikler. Vannmassene var visuelt
tydelig blakket i farge. Samtidig ble lysgjennomgangen redusert til < l % ved 10 m vanndyp .

Størst endring ble observert på st. LYS-2, som ligger i en dyp kulp nedstrøms en tverrgående grunne.
Vanndypet over terskelen er 2-3 m ved medianvannstand i Vinjevatn . På formiddagen 24.9.97 var
vannmassene sterkt misfarget av minerogene partikler. Reflektansverdiene lå over 10% i
overflatelagene, og holdt seg høye gjennom hele vannsøylen. Så høye reflektansverdier måles
vanligvis bare i brevannspåvirkede lokaliteter og må betegnes som helt ekstreme for en innsjø av
Vinjevatns type. Lysgjennomgangen i vannmassene var samtidig betydelig redusert og lysverdiene
ved 10 m dyp lå på <0,1 % av innfallende lys. Utover dagen klarnet vannmassene noe, men vi målte
fortsatt svært høye reflektanseverdier (rundt 5%) samme ettermiddag.

Det er interessant a sammenlikne st. LYS-2 med LYS-3, som ligger oppstrøms den grunne, tverr-
gående terskelen. Den 24.9.97 var også her vannmassene visuelt påvirket av partikkeltransport , men
optisk sett betydelig klarere enn på LYS-2. Reflektansverdiene lå rundt 3-4% pa formiddagen og avtok
til rundt 3% på ettermiddagen. Dybdeprofilen av reflektans indikerte at det foregikk størst
partikkeltransport i 2-3 m og rundt 6 m vanndyp . Lysverdiene ved 10 m vanndyp lå rundt 0,7%, som
indikerer mindre lyssvekning enn på LYS-2. Sammenlikn er vi de to stasj onene hhv. opp- og
nedstrøms terskelen i Vinjevatn, er det åpenbart at økt vannhastighet kombinert med ekstra lav
vannstand har gitt kraftig erosj on over terskelen.

I dyppartiet utenfor kraftverket, st. LYS-4, observerte vi også en tiltakende tilgrumsing av
vannmassene den 24.9.97 . Stasj onen stemte optisk nokså bra overens med LYS-3, og hadde
reflektansverdier mellom 3 og 5% gjennom det meste av vannsøylen denne dagen. Også på st. LYS-4
var det klare tegn til økt partikkeltransport i dybdesj iktene 2-3 m og rundt 6 m denne dagen.
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Figur 19. Undervannslysprofiler i Vinjevatn, 17-24.9 .1997, st. L YS-1. Nedstrømmende irradians (%
av innfallende lys på vannflaten) og reflektans  (%)  er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (horisontale streker). Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket
linj e.
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Vinjevatn Profil 2/17.9.97 (2/1) Vinjevatn Profil 2/18.9.97 kl. 1804 (2/2)
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Figur 20.  Undervannslysprofiler i Vinj evatn 17-24.9.1997, St. L YS-2. Nedstrømmende irradians (%
av innfallende lys på vann flaten) og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (horisontale streker).
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Vinjevatn Profil 3/ 1 17.9.97 (3/1) Vinjevatn Profil 3/18.9.97 kl. 1834 (3/2)
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Figur 21. Undervannslysprofiler i Vinj evatn, 17-24 .9. 1997, St. LYS-3. Nedstrømmende irradians (%
av innfallende lys på vannflaten) og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (horisontale streker). Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket
linj e.
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Figur 22. Undervannslysprofiler i Vinjevatn, 23-24.9 .1997, St. LYS-4. Denne stasj onen ble ikke målt
de to første gangene ( 17. hhv. 18.9.97). Nedstrømmende irradians (% av innfallende lys på vannflaten)
og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av standardavvik (horisontale streker).
Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket linje.

5.4. Samlet vurdering av forsøket

Forsøket i 1997 må karakteriseres som delvis vellykket med en del interessante observasj oner. Når en
bruker betegnelsen delvis vellykket ligger det i dette at det var noe avvik mellom de oppsatte planer og
det som det i praksis lot seg gjøre å få til. I etterkant kan det ha vært en fordel at ikke alt gikk etter
planen, bl.a. kunne nedtapping til kote 462 i stedet for 462,5 ha medført større utrasninger som følge
av grunnvannserosj on. Det ble gjort observasj oner som viste at plantesamfunnet tålte en periode med
effektkj øring om høsten under de rådende forhold. Det ble imidlertid observert tegn til skader på
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plantene og erosj on i vegetasj onssonen som gjør at en må forvente større negative effekter ved stadig
gjentagelse av et tilsvarende manøvreringsmønster . Spesielt en vintersituasj on med streng kulde vil
trolig kunne gi vesentlig større og mer langvarige skader.

Det ble konstatert meget gode lysforhold for vannvegetasj oen i Vinj evatn under normale forhold.
Dette innebærer at vannplantene har gode vekstbetingelser ned til godt under LRV-nivå. Det ble målt
bare mindre endringer i lysklima under den første nedtapping og oppkjøring 17-18. september. Ved
den neste episoden 23-24. september ble det målt betydelige endringer i lysklima i området 0,5 km
nedstrøms utløp Vinje kraftstasj on og helt ned mot inntaket til Tokke kraftstasjon. Det ble påvist en
klar reduksj on i lysmengden i de nivåer som er aktuelle for planteproduksjon. Årsaken til dette var en
blakking av vannmassene som følge av tilførsel av finmateriale fra utrasninger nær LRV-nivå og
erosj onssår som oppsto på grunne partier pga. relativt stor vannhastighet over disse arealene under
oppkjøring. Varigheten av episoden med grumset vann ble ikke undersøkt, men en antar at
vannmassene fort klarnet opp etter at normal drift av Vinjevatn ble etablert etter forsøksperioden.
Dersom større deler av vegetasj onsdekket i Vinjevatn blir borte som følge av effektkjoring vil en
måtte regne med større episoder med turbid vann i lang tid inntil at strandsonen påvirket av
effektregulering har stabilisert og tilpasset seg et nytt kj øremønster.

6. Resultater fra forsøket i 1998

6.1. Effekter pavannvegetasjon

Basert på generelle observasjoner ute i felt, ble det ikke registrert store skader på vannvegetasj onen i
prøveperioden. En viktig faktor for å forklare dette var nedtappingsnivået ved forsøket i 1998, som
gikk ned til kote 463,5, hvor de tetteste bestandene av vannvegetasj on begynner. Disse bestandene var
derfor ikke berørt på samme måte som ved forsøket i 1997.

Det ble ikke registrert driv av hele planter. Bare få enkeltblader av stivt brasmegras ble observert
drivende sammen med relativt større mengder driv av terrestrisk opprinnelse. Enkeltblader av
brasmegras i driv må en forvente å finne i alle innsjøer under normale forhold på denne årstiden. Driv
av terrestrisk opprinnelse viser at pendlingen har foregått helt opp mot HR.V, som flere steder
innebærer at vannet går godt inn over torvkanten. Følgelig blir løv, kvist og barnåler lett vasket ut .

Det ble ellers observert en del erosjonssår i brasmegras-bestander som ikke ble tørrlagt under årets
forsøk. Spesielt var dette tydelig i området ved transekt A. Mest sannsynlig stammer dette fra
iserosj on i foregående vinterperiode da det flere ganger har vært tappet ned til under kote 464. Dette er
et fenomen som også er observert i andre innsjøer med større bestander av denne planten.

Figur 23 viser % dekning av vannvegetasj on i alle 3 transektene 5. september 1998 etter en del
effektkj øring i kotenivå 464-465,5, sammenlignet med vegetasj ons-dekningen før og etter forsøket i
1997. TR-A viser fortsatt en lav dekning i de øvre deler. Nederste del av transektet viser økt
plantedekning i den sonen som ble gjenstand for pålagring med finmateriale under forsøket i 1997. Det
kan mao. tyde på at en del av finmaterialet igjen har forflyttet seg og at hele eller deler av nedgravde
planter igjen har kommet frem. Når dette har skjedd er imidlertid vanskelig å si, da det ikke ble tatt
bilder umiddelbart før forsøket i 1998 startet.

I TR-B var det i 1997 enkelte gras-tuer og enkeltstående planter av spesielt krypsiv i de øvre deler. I
1998 var det meste av dette borte slik at det totalt sett var et tap av plantedekke i dette transektet. Igjen
er det vanskelig å anslå tidspunkt for tapet, men vinterperioden kan godt tenkes å ha forårsaket erosj on
i dette området.
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I TR-C var vegetasj onsdekningen økt betraktelig siden 1997. Som tidligere påpekt kan noe skyldes det
grovsteinete substratet med gytjesediment imellom som kan gi utslag ved små endringer i
bildeposisj on . Tar en hensyn til dette ved asammenligne vegetasj onsdekning i prosent av tilgjengelig
gytjesediment, er det fortsatt en klar økning fra 1997 til 1998. Figur 24 viser at det er i hovedsak bare
en plante, sylblad (Subularia aquatica) , som står for økningen. Denne planten er som nevnt ettårig og
er kjent for å kunne ha stor år til år variasj on i forekomst på samme loka litet. Det er imidlertid klart at
effektkjøring i 1997 og årets forsøk ikke har hatt noen negativ innflytelse på denne planten på
beskyttet strand .
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Figur 24. Sonasj on av de mest dominerende arter av vannvegetasj on i TR-C 05.09.98.

6.2. Effekter på substratet

Siden det ikke ble tappet lenger ned enn kote 463,5 i 1998, var det begrenset hvor langt ned i de
opprinnelige transekter en kunne gjøre registreringer. Som en kompensasjon for dette ble det tatt to
parallelle bildeserier i øverste del av transektene med en oppløsning på et bilde pr. 0,5 m. Den ene
serien skulle tilnærmet overlappe fjorårets bilder. Dette gjorde det mulig å studere substratet mer i
detalj og eventuelle endringer over en lengere periode, som også inkluderer vinterperioden med
muligheter for iserosj on.

For ase på eventuelle endringer i substratet er det tatt utgangspunkt i substrat-fraksj onene mindre enn
2 cm i diameter. Det er videre gjort sammenligninger med før-situasj onen, dvs. før forsøksstart i 1997
og situasj onen i 1998 (figur 25). For TR-A ser det ut for at tendensen fra slutten av forsøket i 1997 er
vedvarende ved at en i sonen 5-15 m har fått en større andel finfraksjoner i den øvre del av dette
området og en reduksj on i den nedre sonen. I sonen nær HR.V er situasj onen uendret. Mønsteret er
mye det samme, men utslagene i % endring er større. Det har mao. skjedd videre forflyttninger av
finsubstrat i kotenivå 463,5-464,5 mellom observasj onsperiodene. Tidspunkt er vanskelig afastsla,
men det har trolig skj edd i forkant av forsøket i 1998, da det ikke ble observert ferske spylesømmer
etter forsøksperioden. Dette stemmer også bra med vindobservasj onene som gav betydelig mindre rom
for bølge-erosj on enn tilfellet var under forsøket i 1997.

I ti lfellet TR-B kan det se ut for at det har kommet inn noe mer finsubstrat i de øverste 15 m av
transektet og at det har vært erosj on og bortføring av finmateriale ved ca kote 463,75. Igjen er det
vanskelig å anslå tidspunkt for endringene. Nivået for erosj onspåvirkning ligger like under nivået for
nedtapping under forsøket. Området er eksponert og kan derfor ha vært utsatt for bølgeerosj on i denne
perioden. Sannsynligheten er likevel stor for at eventuell iserosj on og erosj on i andre
nedtappingsperioder er årsaken .

TR-C viser også endringer i tid. Her er det også mest fremtredende forskjeller mellom de to parallelle
bildetransektene tatt i 1998. Dette viser først og fremst at det bør legges flere parallelle transekter i
områder med lite homogent substrat dersom en skal studere detaljprosesser i littoralsonen. Forøvrig
utgjør gytjesediment den dominerende fraksjonen av finsubstrat ved denne lokaliteten. Fra forsøket i
1997 ble det klart vist at finmateriale flyttet seg (figur 13 ogl 4). Dette er lettest mobiliserbart og kan
dekke til grovere substrat i perioder etter en mobiliseringsprosess. Igjen blir det vanskelig å tidfeste
denne prosessen i forhold til forsøket i 1998, da førdata mangler.
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6.3. Effekter på optiske forhold i vannmassene

De samme stasj onene som i 1997 ble brukt. Målinger ble utført 24.8.98, før effektkj øringen startet,
samt 4 .-5.9.98 under selve pendlingen. Av tidsmessige årsaker kunne ikke samtlige stasjoner måles
alle dagene. Resultatet av lysmålingene er plottet i figurene 26-30.

Optisk sett var vannmassene litt mindre transparente ved forsøket i 1998 sammenliknet med 1997.
Forskjellen var imidlertid nokså beskj eden, siden lysverdiene ved 10 m vanndyp lå mellom 3 og 4% i
1998 mot 2-3% foregående år . Slike endringer er trolig godt innenfor den naturlige variasj onsbredden
år om annet. Reflektanskurvene oppviste et normalt forløp med en stigning mot dypet, og verdiene lå
gjennomgående litt under 1 %. I 1998 var det også bare ubetydelige forskjeller mellom målestasj onene
før effektkjøringsforsøket tok til.

I løpet av forsøksperioden steg reflektansverdiene noe, særskilt i dypvannspartiene hvor verdier opp til
1,8% ble målt. Lysklimaet under vann endret seg forøvrig temmelig beskj edent, i det lysverdiene ved
lOm vanndyp lå rundt 4-5 % gjennom hele forsøket. Sammenliknet med foregående år indikerte
lysmålingene at det ikke var en vesentlig øket partikkeltransport gjennom magasinet i den studerte
perioden.
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Figur 26. Undervannslysprofiler i Vinj evatn, 24.8-5.9.1998, st. L YS-1. Nedstrømmende irradians (%
av innfallende lys på vannflaten) og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (horisontale streker). Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket
linje.
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Figur 27. Undervannslysprofiler i Vinj evatn 24.8-5.9.1998, St. LYS-2. Nedstrørnrnende irradians (%
av innfallende lys på vannflaten) og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (horisontale streker). Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket
linje.
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Figur 28. Undervannslysprofiler fra V inj evatn 24.8-5 .9 .1998, St. L YS-3. Nedstrørnmende irradians
(% av innfallende lys på vannflaten) og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (hori sontale streker). Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket
linje.
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Figur 29.  Undervannslysprofiler i Vinjevatn 24.8-5.9.1998, st. LYS-4. Nedstrømmende irradians (%
av innfallende lys på vannflaten) og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (horisontale streker). Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket
linje.
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Figur 30.  Undervannslysprofiler i Vinj evatn 24.8-5.9.1998, st. LYS-5. Nedstrømmende irradians (%
av innfallende lys på vannflaten) og reflektans (%) er plottet i hvert diagram, med angivelse av
standardavvik (horisontale streker). Weibullmodellen er tilpasset irradiansdata og vist med heltrukket
linj e.
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6.4. Samlet vurdering av forsøket

Forsøk i 1998 ble ikke en reprise av 1997-forsøket i og med vedtaket om astoppe nedtappingen på et
høyere nivå i magasinet (kote 463,5 som nedre grense). Følgelig fikk en ikke målt eventuelle effekter
på de store engene med stivt brasmegras, som i utgangspunktet var det mest interessante element
innenfor vannvegetasj onen. Det var likevel antatt at en kunne gjøre interessante vegetasj ons-
registreringer i den planlagte effektkjøringssonen. Forsøk i 1998 var også preget av en del uklarheter
omkring tidspunkter for start av forsøksperiode og selve kjøremønsteret i perioden, noe som gjorde at
feltarbeidet ikke ble så fullstendig som det en hadde planlagt. Bl. a. ble det ikke anledning til a gjore
registreringer i nedtappet tilstand i forkant av forsøket. Dermed ble det et begrenset materiale a kunne
bruke på vegetasj onsdelen av prosj ektet. Det ble likevel samlet inn en del data som kan belyse en del
viktige konsekvenser av effektkjøring innenfor det kotenivået som ble brukt under årets forsøk.

Resultatene av lysmålingene både i forkant av og under forsøket i september 1998 viste meget klare
vannmasser, og at det var svært små utslag som kunne tyde på noe mobilisering av partikler og
partikkeltransport som så tydelig kunne dokumenteres i 1997. Bare i enkelte tilfeller kunne en ane en
viss økning av partikler i vannet, og da på noe større dyp og ikke nær overflaten og ellers i nesten hele
vannsøylen, som var tilfelle i 1997. Dette tyder på at årets forsøk ikke gav noen tilsvarende
erosj onseffekter som i foregående forsøk fordi en tydeligvis har manøvrert i et område av strandsonen
som for en stor del allerede var tilpasset en fluktuerende vannstand.

7. Diskusjon og sammenfattende konklusjoner

Konklusjoner vedrørende vannvegetasjon og effektkjøringsforsøkene i Vinjevatn.
Innledende undersøkelser omkring forholdene i Vinj evatn viste at utbredelse og sonasj on av
vannvegetasj onen var meget lik det en finner i lite regulerte innsjøer. Blant annet dannet stivt
brasmegras store sammenhengende tepper fra kote 463,5 og dypere. Hovedårsaken var a finne i de
hydrologiske forhold som viste at man stort sett har manøvrert magasinet slik at pendling har foregått
øverst i reguleringssonen (kote 464-465,5) . At stivt brasmegras ikke gikk lenger opp i
reguleringssonen på beskyttet strand i forhold til eksponert strand selv om idelt substrat var
tilgjengelig, viser at vegetasj onssoneringen er hydrologisk bestemt i Vinjevatn. Følgelig ble det
fremsatt hypoteser om at en effektregulering hvor en tok i bruk hele reguleringssonen (kote 462-
465,5), ville kunne føre til store skader på vegetasj onsdekket spesielt i den nedre del av
reguleringssonen.

Det ble fremsatt planer for gjennomføring av forsøk med effektregulering som medførte pendling helt
ned til kote 462. I praksis kom en ikke lenger ned enn kote 462,5 i 1997-forsøket og 463,5 i 1998-
forsøket. Bare i 1997 ble de store brasmegras-bestandene direkte berørt med tørrlegging og da bare
noen få ganger i løpet av forsøksperioden. De få tørrleggingsperiodene var likevel nok til a pavise
tørkeskader på plantene. Både stivt og mykt brasmegras, sylblad og tj ønngras viste tegn på uttørking i
bladspissene i de områder som var blitt tørrlagt oftest. Dette var den mest fremtredende
korttidseffekten av forsøket på plantene.

De ulike planter har forskjellig grad av tørketoleranse. Stivt brasmegras tåler ikke tørke, mens både
sylblad og tjønngras kan blomstre dersom de tørrlegges i en periode på sommeren. I tilfellet Vinjevatn
er det således tørkeskader på brasmegras som er mest alvorlig og som vil kunne få konsekvenser ved
eventuell fremtidig effektkjøring. Tørkeskadene under forsøkene i 1997 og 1998 var imidlertid ikke
større enn at plantene vil klare seg meget bra. Dette fordi disse plantene har en normal vekstsyklus
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med delvis bladutskifting en gang i året (fortrinnsvis om høsten). Det kan diskuteres om tørkeskadene
kunne vært større dersom værforhold og grunnvannsforhold hadde vært annerledes. Relativt høy
grunnvannstand motvirket uttørring ved at sedimentet holdt meget godt på fuktigheten . Sterk vind uten
nedbør i forsøksperioden fremmet uttørking ved tørrlegging. Klimaforholdene er derfor avgjørende for
grad av uttørking under effektmanøvrering.

En annen korttidseffekt av forsøkene og spesielt i 1997, var erosj on i plantedekket. Det ble observert
både effekter av grunnvannserosj on i nedre sone i form av utrasninger og påfølgende løsrivelse av hele
brasmegras-planter, og bølgeindusert erosjon høyere opp i strandsonen med effekter som renvaskede
planter, blottleggelse av røtter og overlagring av planter med finmateriale. Ikke alle disse effektene
kom til syne i transektene som var ment askulle fange opp detalj er i prosessene, men kunne
observeres i nærområdene til de utvalgte lokaliteter. Når det gjelder grunnvannserosjonen var dette et
noe spesielt tilfelle av effekter pga. den relativt høye grunnvannstand i området . I andre magasiner kan
derfor denne erosj onsformen være helt ubetydelig dersom grunnvannsforholdene er annerledes.

Erosjonseffekten som følge av vindindusert bølgeerosj on er derimot en effekt som må kunne forventes
i alle typer magasiner. Under forsøket i 1997 var det ekstra mye vind, som trolig gjorde sitt til at denne
effekten ble spesielt tydelig. I 1998-forsoket var vinden betydelig svakere og tilsvarende erosj ons-
effekter ble ikke observert. Bølgeerosj on med løsriving av planter som resultat vil kunne forekomme i
alle typer reguleringssoner. Det er således tørrleggingsfrekvensen, klimaforhold og årstid som vil
avgjøre hvor omfattende erosj onen vil bli og eventuelt hvor lenge et plantedekke vil kunne vedvare.
Effektkjøring i magasiner med bruk av større reguleringshøyder og hyppig frekvens, vil helt klart raskt
kunne ødelegge all vegetasj on i den berørte sonen. Følgen av dette vil være en blottlegging av
finsediment og gytje som i noe tid vil bety meget turbid vann i magasinet og påvirke nedenforliggende
kraftverksinstallasjoner og resipienter som nedenforliggende magasiner, elvesrekninger og fjorder. Et
magasin som utsettes for denne type erosj on vil på sikt utvikle en steril littoralsone uten planter og
med et grovere substrat som ikke vil medføre turbide vannmasser. Tidsaspektet avhenger av
magasinenes morfometri og opprinnelig substratsammensetning.

En annen type erosj onseffekt i forbindelse med forsøkene i Vinjevatn var dannelse av spylesømmer.
Dette var vesentlig finmateriale fra littoralsonen som ble konsentrert og lagt opp der bølger hadde stått
og vasket i lengere tid. Spylesømmene medførte at planter ble overlagret og nærmest helt eller delvis
begravd. Enkelte observasj oner viste også at slike spylesømmer kunne være borte året etter, samtidig
som det kan være større masseforflytninger i øvre del av reguleringssonen i løpet av en vinter. Enkelte
flerårige planter kan tåle delvis overlagring i perioder. Imidlertid vil slike prosesser generelt virke
stressende og føre til utarming av plantene over tid. Effektkjøring vil i denne sammenheng også virke
mer negativ i forhold til en normal regulering.

Som en hovedkonklusj on på vegetasjon og effektkj øring, vil en måtte forvente større negative effekter
i forhold til vegetasjonen ved effektkjøring i forhold til en vanlig manøvrering i et reguleringsmagasin
dersom samme reguleringshøyde brukes i begge tilfeller.

Konklusjoner vedrørende lysklima og effektkjøringsforsøkene i Vinjevatn.
Våre omfattende måleserier av undervannslys i Vinjevatn i 1997-98 dokumenterer at  enkelte
driftssituasj oner kan f orårsake kraft ig erosj on og p artikkeltransp ort i magasinet.  Utslagene kan bli så
store at f.eks . vekstforholdene for vannvegetasj onen påvirkes i stor og meget uheldig grad. Måledata
viser at  gjentatte  nedtappinger til for lavt nivå i magasinet kan utløse erosj on i strandområdene. Denne
konklusj onen bygger på den dokumenterte beskj edne økningen i tilgrurnsing 23.9.97, mot den kraftige
blakkingen av vannet som forekom i pendlingssyklusen dagen etter. Det er også klart at størst
belastning på vannmassene kan forventes ved oppfylling, ikke ved den forutgående senkingen av
vannstanden dersom bølgeerosj on som følge av sterk vind ikke virker inn. De klimatiske forhold med i
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første omgang sterk vind med påfølgende bølgeerosj on, vil ha stor betydning i tidsrommet pendlingen
pågår og i forhold til de kritiske nivåer i reguleringssonen.

Trolig skapes tilgrumsingen gjennom flere uavhengige erosj onsprosesser i strandsonen. Utvasking av
finmateriale i øvre del av strandsonen fører til ornlagring og noe partikkeltransport , men sannsynligvis
er dette materialet såpass grovt at det bare i liten grad kommer ut i de frie vannmassene. Større
betydning har trolig utrasninger i marbakkeområdene når vannstanden går ned og det hydrostatiske
trykket fra siden minsker. Grunnvannserosj on viste seg da å være meget aktiv. Lokalt kan det
forekomme betydelig hastighetsbetinget skuring på bunnen og dermed transport av finmateriale. Dette
ble tydelig observert nedstrøms den tverrgående grunne terrskelen i Vinj evatn, mellom st. L YS-2 og
LYS-3.

Fordi såpass lite plantemateriale kom i drift i Vinjevatn under effektkj øringen i 1997, er det lite trolig
at blakkingen av vannmassene stammet fra områder der plantene ble skylt vekk ved den hyppige
pendlingen av vannstanden.
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9. Vedlegg

Lysforhold under vann: generelt
Lysstrømmen under vann bestemmes dels av optiske forhold (absorpsj on, refleksjon) i vannmassene,
dels av det vanndypet hvor observasj onen utføres. Vanligvis måles  PAR (Photosy nthetic Active
Radia tion,  400-700 nm bølgelengde). Dette er den del av spektret som er tilgjengelig for fotosyntese,
og sammenfaller med den delen av lysspektret som er synlig for oss. Lysfeltet under vann er
retningsbestemt, med en nedstrømmende og en oppstrørnmende komponent. Mot dypet blir lysfeltet
mer og mer diffust. Lysstrømmen normalt på en flate betegnes som  irradians (Kirk, 1983) .

Den generelle likningen for svekning av nedstrømmende lys (irradians) E v,t) under vann er i følge
Rørslett ( 1996) gitt ved,

E v.) = T, ) Ea,( @) exp- 6 ) ] (0)

hvor  t er  tid,  v  er dyp målt i forhold til øyeblikkets vannstand, T,(@) er vannflatens lysgjennomgang
(transmittans), E ( @) er innfallende irradians mot overflaten og den samlede svekningen av
irradiansen er gitt ved termen K (v,t) . For korte tidsrom ( I time eller mer)  kan  svekningen i vann-
massene antas konstant slik at  K( ) = K(v, t) .  Tilsvarende antagelse kan gjores om T,, selv om nyere
undersøkelser (Rørslett  et al .,  1997) viser at denne faktoren varier hurtig. Dersom skiftningene følger
en stasj onær statistisk fordeling med definerte egenskaper  kan  likevel Ts estimeres. En lognormal
fordeling passer vanligvis ob servasj onsdata av lys under vann i forhold til i luft meget bra (Rørslett,
1987, 199 1) .

Reflektansen, R, er andelen av lysstrømmen som stråler oppover, E v,), i forhold til den nedstrålende
irradiansen,

R(@,) =E ) /E,, ) (2)

Partikler i vannet som ikke absorberer lys vil øke reflektansen. Dette dreier seg om minerogene
partikler, siden organisk materiale reflekterer lys i liten grad. Norske innsjøer har vanligvis reflektans
< 1% i overflatelagene og verdier > 3% er uvanlige (Rørslett, upubliserte data 1986-99). Reflektansen
øker generelt med dypet inntil lysfeltet er helt diffust, deretter er R tilnærmet konstant med mindre
vannmassene er optisk heterogene.

I likn. ( l ) er irradiansen E/ , t) beskrevet som pro duktet av innfallende irradians, L ,vannflatens
transmittans  T,(c),  og samlet svekning i vann soylen, exp[- K( ) ]. Den konvensj onelle beskrivelsen av
irradians ' rett under vannflaten ' , som i litteraturen vanligvis betegnes med  E(O),  er her oppfattet som
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et produkt av innfallende irradians og transmittansen gjennom vannskorpen. Denne beskrivelsen har
en rekke praktiske og teoretiske fordeler, som vist av Rørslett (1996) og Rørslett  et al.  ( 1997). Vi vet
bl.a. at T må være < l siden vannflaten til en viss grad reflekterer innfallende lys.

Vi kan ganske enkelt male E( v,) , E v, ) og  E 4(@)  i  felt,  enten som energimengde eller som antall
lyskvanter pr . flate- og tidsenhet. Reflektansen  R  kan dermed enkelt beregnes. Den nedstrømmende
irradiansen "umiddelbart" under vannflaten, "E(0)" er det derimot meget vanskelig å måle, teknisk
sett, og dybde lik 0  gir  også store problemer dersom en undervannssensor skal brukes. Dersom termen
K(v) kan uttrykkes som en (glatt) funksjon av dyp er det derimot mulig aestimere faktoren T i likn.
( l ) ved hj elp av data fra noe større vanndyp.

Det har lenge vært kj ent at irradiansen under vann svekkes tilnærmet eksponensielt mot dypet (Kirk,
1983). Dette forholdet beskrives tradisj onelt ved følgende likning,

E v,)  = E(O)  exp (-kv) (3)

hvor termen K (v) = kv.  Dette forer til en rett linje dersom log-transformerte lysverdier plottes mot
dyp . Konstantleddet  E(O)  estimeres da ved skjaeringspunktet v = 0 ved en regresj onsanalyse av logE
mot  v.  I limnologisk litteratur siteres dessverre ofte bare helningskoeffisienten, k. Rørslett  et al.  (1996)
har vist at dette fører til betydelige feil ved estimering av virkelige irradiansverdier på et gitt dyp,
dersom konstantleddet ikke er kj ent og svekningen antas afolge den loglineære modellen i (3) . Dette
skyldes flere forhold, men den viktigste er trolig at  "E O)"  i (3) i praksis er udefinert selv om
forklaringsgraden i regresj onsanalysen nærmer seg 99%, samt at kurveforløpet vanligvis er sterkt
krummet i de øvre vannlagene. Selv ved log-transformering av lysverdiene blir ikke lyskurven lineær
mot dyp . Ofte måles heller ikke innfallende lys kontinuerlig eller simultant med undervannsverdiene,
og dette gjør selvsagt beregning av konstantleddet  E(O)  nokså problematisk.

En alternativ modell fremsatt av Rørslett (1996) er en modifisert Weibull-kurve gitt ved,

E v,) = T, ) Ea,( ) exp[-b ] (4)

hvor K v) = bV . Denne modellen er sterkt ikke-linear, men inneholder likevel likn. (3) som et
grensetilfelle for c  0. Weibull-modellen beskriver greit den sterke krumningen av lyskurven nær
overflaten, samtidig som den passer for dypvannsdelen av kurveforløpet. Ved analyse av flere
hundrede måleserier, både innen- og utenlandske, ga W eibullmodellen ( 4) alltid vesentlig bedre
kurvetilpasning enn likn. (3) (Rørslett 1996, Rørslett et al. 1996, 1997 og upubliserte resultater) . Vi
kjenner ikke en bedre modell enn Weibull-kurven i (3) dersom vi skal gi en generell beskrivelse av
lysf eltet under vann.  Normalt vil forklaringsgraden i tilpasningen av Weibullmodellen ligge godt over
99%, verdier fra 99,5% til 99,9% er typiske.

Irregulariteter i vannskorpen, f.eks . bølger og krusninger,  gir  korttidsendringer i lysfeltet rett under
vannflaten. Endringene kan skj e innenfor meget korte tidsrom, < 1 s, og vil al ltid gi økt målestøy i
lysprofilen. Årsaken ligger i vannflatens evne til lysbrytning. Størst utslag får man i solskinn og det er
faktisk mulig i korte øyeblikk å måle høyere lysintensitet under vann enn i luft (Rørslett  et al.,  1997) .
Bølger gir også økt støy i mål ingene, men endringene skjer ikke like raskt som ved lysbrytning i
vannoverfl aten. I Weibull-modellen (4) forer stoyen vesentlig til okt usikkerhet i anslaget for T,.De
øvrige parametrene influeres adskillig mindre og kan vanligvis estimeres med god presisj on selv om
lysforholdene nær overflaten varierer kraftig. Skygge fra båten eller refleksjoner fra båtskroget kan
påvirke mål te lysverdier i betydelig grad, særlig på temmelig grunt vann. Selv om lysprofilen viser
disse forstyrrelsene tydelig vil de ikke uten videre forhindre gode estimater av Weibull-parametrene,
dersom lysprofilen er tilstrekkelig lang.

43



I tennisk sj iktede innsj øer vil det være også være noen uregelmessigheter i lyskurven omkring termo-
klinen. Vanligvis ser vi at kurven får en karakteristisk "S"f asong her, trolig forårsaket av økt
refleksjon i selve sprangsj iktet. Det er bare når vannflaten er temmelig rolig at dette forholdet vil
fremstå i observasj onsdata, ellers "drukner" effekten i målestøy i lysobervasjonene.
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