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1. INNLEDNING

Grimsavassdraget ble av Stortinget i 1980 vernet for 10 år

(St.prp. nr. 77, 1979-80).

Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i

Oslo, har etter oppdrag fra Miljøverndepartementet påtatt

seg å utrede de naturfaglige undersøkelser i vassdraget.

Disse skal danne grunnlag for en naturfaglig vernevurdering

av vassdraget. Undersøkelsene omfatter fagområdene kvar-

tærgeologi/geomorfologi, botanikk,ornitologi og ferskvanns-

biologi/limnologi. Undersøkelsene av de limnologiske for-

hold er utført etter et standardisert opplegg utarbeidet

i samarbeid med representanter for fagmiljøene fra Bergen,

Trondheim, Troms% og Oslo/As.

Det er tidligere ikke foretatt ferskvannsbiologiske under-

sbkelser i vassdraget.

Den fremlagte rapport bygger på materiale innsamlet fra 13. -
18. juni og 3. - 7. august 1980 og fra egne befaringer fra

22. - 25. juli 1981.

Feltarbeidet ble i juni utført av cand.agric. Kjell Langdal,

og i august av cand.real. Inge Jorgensen.

Materialet av dyreplankton og littorale krepsdyr er artsbe-

stemt og talt opp av cand.real. Inge Jorgensen. Steinflue-

materialet er artsbestemt av cand.real. Svein J. Saltveit og

dgnfluene av dr. John Brittain. Kjemiske analyser er utfort

av cand.real Ingar Blakar, Limnologisk institutt, Universitetet

i Oslo. Alle takkes for godt utført arbeid.

En takk rettes også til kontorassistent Randi Martin ved Institutt

for naturforvaltning for maskinskriving av manuskriptet.
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2. OMRADEBESKRIVELSE

2.1._Beliggenhet

Grimsadalen med Grimsa ligger nord for Rondane og syd for

Dovre og er sidevassdrag til Folla, som igjen renner ut i

Glomma. Det meste av vassdragets nedborfelt p% 492 km

tilhører Dovre kommune i Oppland. De nedre deler hører til

Folldal kommune og kun en liten del av de østligste deler

kommer inn i Alvdal kommune.

Vassdraget dekkes av kartbladene Folldal 1519 II, Hjerkinn

1519 III, Otta 1718 IV, Rondane 1718 I og Atnsjen 1818 IV

i målestokk 1:50 000.

Området karakteriseres ved slake viddeområder og avrundede

fjelltopper. Det slake inntrykk blir brutt av flere større

sidedaler som har skåret seg ned i terrenget og danner gjel

og trange daler. Haverdalen i syd løper i begynnelsen mer

eller mindre parallelt med hoveddalen, mens sidedalen fra

nord loper nord-syd i terrenget. Nedbrfeltets hyeste punkt

StygghØi, 1858 m.o.h., ligger syd for Haverdalen (fig. 1).

Grimsa starter inne ved EinsethØ 1234 m.o.h., og renner øst-

over til den munner i Folla 660 m.o.h., ca. 1 mil syd for

Folldal sentrum. Elvas øvre del går i en trang dal og fal-

let er stort (fig. 2). Fra samløpet ved Tverrgjelbekken som

kommer fra Grønnbakktjern, og 2-3 km nedover er dalen flat-

bunnet og myrlendt. Grimsa går her rolig og danner loner.

Et par km før Verkensetrene (1004 m.o.h.) og frem til om-

rådene ved Grimsdalshytta (920 m.o.h.) er dalen igjen trang

og fallet større. Elva går her i stryk og gjel og danner

mindre fosser. Fra samløpet med Tveråi 920 m.o.h., er land-

skapet åpent og vidt. Elveløpet er rolig og elva anastomo-

serer og meanderer flere steder. Først ved grensen til



- 3 -

St høi

igg e
Gri s-

m
H la -

Sto atty e-
1

'ka
'oo% 'o=er

"••
a

r joho

0

Gr ms@
100

Ekv. 200m

.. v27

' \

'••

a}
N

IM 1 : 250 000

Fig. 1. Grimsas nedbørfelt

1200

1100

1000

100
E 1

100 .,
l

el

L
700 81

l

11 11 11 14 41 .,
km

Fig. 2. Profil over fallforholdene i Grimsa fra
Veslegrimsas begynnelse oppunder Einsethø
til utløp i Folla. Innsamlingsstasjonene
G6 - Gl er avmerket.
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Folldal kommune øker fallet og dalen blir trangere. Elva

går her i stryk. I de nedre deler har elva hovedretning nord-

øst og har gravd seg kraftig ned i sand og grusmassene langs

sydkanten av Grimsmoen. Elva danner her flere store slynger.

De største sideelvene/bekkene til Grimsa er fra nord Verkensåi,

Buåi og Tveråi. Foruten fra Haverdalsåi får Grimsa tilløp fra

syd fra Stadsbubekken/Myrbekken, Mjvassbekken og Sagbekken.

Grimsas nedborfelt er preget av f% innsjer. Medregnet mindre

dammer og tjern som står på 1:50 000 kart, finnes kun ca. 70

vannansamlinger innenfor nedslagsfeltet. De fleste er samlet

i sydvest i Grønnbakktjern - Storvatn området, i nord ved

Veslehjerkinntjern og på Grimsmoen. Lokalitetene ligger

nesten alle i områder med store løsmasseavsetninger og er

ddisdannelser. Stdrste innsj er Storvatn med et areal pa
20,6 km .

De vestlige deler av nedslagsfeltet ligger for det meste i

den lavalpine region, de hoyeste omr&dene i mellomalpin. Fra

samlpet med Tverbekken nord for Verkenseter ligger dalbunnen

i bjrkeskogsbeltet fram til litt vest for Fallet, hvor furu-

skogen kommer inn. En vegetasjonsbeskrivelse er utført av

Schumacher og LØkken (1982).

De berggrunnsgeologiske forhold i nedbørfeltet er delt i to

langs en N-NSV orientert grense, fig. 3. Forholdene er be-

skrevet av Heim 1972.

De sydligste deler tilhører sparagmitt-området i Rondane, med

innslag av øyegneis. Sparagmitten er grovkornet og består av

store mengder sure mineraler (feltspat og kvarts).
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Det nordlige området tilhører Trondheimsfeltet med kambro-

siluriske bergarter. Bergartene her består for det meste av

glimmerskifer og fylitter med innslag av kvartsitter og kalk-

marmor. Mellom disse feltene går et skyveplan som utgjør

store deler av nedbørfeltet og hvor berggrunnen er bygd opp

av skifrige bergarter, grnnskifer/gronnstein og glimmer-

skifer. Mindre forekomster av serpentin står opp som koller.

[:5:]wartsit (=paragitt)

y Grnnskifer/gronnstein
t'i'el clinerskifer. Grafittskifer

s} c1inerskier (±vartsit1s)

[[  Serpentin

8 Kalk

Fig. 3. Forenklet geologisk kart over Grimsas nedbørfelt
(forenklet etter Heim 1972).

Det skarpe skille mellom de tungt forviterlige og sure berg-

artene i sør og de lett forviterlige, kalkholdige bergartene

i nord vil ha stor betydning for de kjemiske forhold i vass-

draget. De øvre stasjonene i Grimsa med Grønnbekktjern

ligger i sin helhet innenfor feltet med de kalkholdige og
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lett løselige bergartene, mens Haverdalsåi, med unntak av

de aller øverste deler, drenerer sparagmittområder. Til-

førselselvene fra syd, med unntak av Sagbekken, som renner

ned i Butjern, drenerer også sparagmittområder.

Løsavsetningene i området er dels store og mektige. Grims-

moen som ligger mellom Folla og Grimsas nedre deler, er en

mektig grusavsetning. Området har flere rygger og gryte-

hull. Flere av disse er fylt med vann og danner i dag typiske

grytehullsj6er uten synlig tillop og avlp. Materialet i

massene i Grimsmoen viser ubetydelig eller intet innslag av

Trondheimsfeltets bergarter (GJESSING 1960). Materialene

stammer for en stor del fra sparagmittområdene i Rondane.

2.3. Klima

Nærmeste meteorologiske målestasjoner er sør-Nesset ved Atn-

sjen (738 m.o.h.), ca. 20 km syd for Grimsdalen og Fokstua

(952 m.o.h.), ca. 15 km nordvest for området. I tillegg

foreligger tidligere målinger fra Folldal (709 m.o.h.) og

Hjerkinn (953 m.o.h.).

Årsnedbøren er lav i området og avtar fra 530 mm ved Atn-

sjøen til 361 mm (Folldal) og 221 mm (Hjerkinn). Over 50 %

av nedbøren faller i sommermånedene juni til og med august.

Forholdene i sesongen 1980 er vist i tabell 1.
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Tabell 1. Middel temp. (Tm) avvik fra normal (ATm), max og min temp.,
total nedbørshøyde og nedbørsmengden som% av normal fra de
meteorologiske stasjonene sør-Nesset og Fokstua sommeren 1980.

Tm Pc Tm max min nedbr nedbr
i mm % av normal

sør-Nesset juni 11,2 1,9 26,5 -1,1 130 173

juli 12,0 -0,2 23,5 3,0 133 137

august 10,0 -0,6 19,5 -1,5 68 79

Fokstua juni 10,5 2,4 24,0 -3,0 87 181

juli 11,4 0,4 22,2 2,2 81 111

august 9,0 -0,7 18,9 -0,6 67 112

Klimaet i Grimsdalen kan beskrives som kontinentalt med lave
vintertemperaturer, forholdsvis høye sommertemperaturer og

liten nedbør som særlig faller i sommermånedene. Forholdene

i juni 1980 kan karakteriseres som betydelig varmere og nedbør-

rikere enn normalt. I juli var temperaturen omtrent som normal,

men nedbørsmengden var større enn normalt. August var litt

kjøligere enn normalt, mens nedbørsmengden trolig var omtrent

som normalen.

For forholdene i rennende vann er døgnvariasjonene i tempera-

tur også av stor betydning idet lave natt-temperatur sterkt

vil virke inn på vanntemperaturen i disse grunne elvene. Døgn-

variasjonen kan være betydelig. På de to meteorologiske sta-

sjonene ble det både i juni og august målt minimumstemperaturer

under 0 C, henholdsvis 6. juni og 1. august. Selv i juli ble

det målt natt-temperaturer ned mot C i slutten av måneden.
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2.4. Menneskelig pvirkning. . .. .. e. e.

Grimsdalen er en gammel seterdal med ca. 15 setrer/setergrender

hvorav de fleste fortsatt drives. I de nedre deler, fra Fallet

og ned, ligger 8-10 gårder. Riksvei 27 fra Atna til Folldal

krysser Grimsa ved Fallet og følger her elva et lite stykke.

Fra Fallet fdlger en sommervei dalen over til Dovre. Ved

vannskillet mellom Grimsa og bekken som renner ned til Lågen,

tar en sommervei av inn mot Grønnbakktjern. Vegen går inn

til Storvassberget hvor det er skiferbrudd. Traktorvei går

herfra ned til Haverdalsseter. I området Grimsmoen går en

mindre veg frem til Tangseter og Bjørntjern. På Grimsmoen er

det flere skogsbilveger,og en krysser Grimsa og går inn til

skogsliene ved Sagbekken.

Aller øverst i Veslegrimsi hvor vegen inn til Haverdalen tar

av, er elva Veslegrimsi demt opp og fiskedam anlagt. En kunstig

utgravd fiskedam er også anlagt ved siden av elva.

Både i Grønnbakktjern og Storvatn er vannstanden hevet noe

ved kunstige jord/grusdammer.

Grimsdalen er mye besøkt av bil- og fotturister; overnattings-

steder er DNTs Grimsdalshytta og gården Fallet.

3. MATERIALE OG METODE

9.1._Kjemiske_og_ fYsiske_ prover

Vannprøver i innsjøene og dammene ble samlet inn fra gummibåt

over lokalitetens antatte største dyp. Lokalitetene ble ikke

loddet opp, men man rodde rundt og forskte finne dypeste

punkt.

Vannprøver ble samlet inn med 2 1 Rutner vannhenter med inne-

bygd termometer. Vannprøver ble oppbevart på 1 1 plastflasker
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og lagret kjølig til analysene ble utført. I rennende vann

ble temperaturen malt med h&ndtermometer med 1/10 C nyaktig-

het. Vannet ble fylt direkte på vannflaskene.

Temperatur, spesifikk ledningsevne, pH, siktedyp og vannfarge

ble målt i felt samme dag prøvene ble tatt. Vannprøver ble

analysert ved Limnologisk institutt, Universitetet i Oslo, og

følgende parametre ble målt: kalsium, magnesium, natrium,

kalium, jern, mangan, sulfat, klorid og alkalinitet.

Siktedyp og innsjøfarge ble bestemt med hvit Secchi-skive

diameter 25 cm.

Surhetsgraden (pH) ble målt med Hellige fargekomparator og

kontrollert med Radiometer 29 på laboratoriet ca. 1-2 md.

etter prøvetaking.

Spesifikk ledningsevne er målt med ledningsevnemåler WTW/LF56

og angitt som us/cm ved 20° C (Ko).

Kationene (Ca, Mg, Na, K, Fe og Mn) er analysert ved hjelp

av Perkin-Elmer atomabsorbsjonsspektrofotometer.

Klorid er bestemt ved potensiometrisk titrering med sølvnitrat-

lsning og et elektrodesystem av slv/kvikkslvsulfat. Sterke

syrers salter (SO4 og Cl) er malt ved kationbytter og titrering

med kaliumhydroksyd. Sulfatkonsentrasjonen er ut fra dette be-

regnet som differansen mellom sterke syrers salter og klorid-

konsentrasjonen .

3.2._.Biologiske_prover

Planktonprøver for undersøkelser av krepsdyrfaunaen i de frie

vannmasser ble samlet inn med hvit nylonhåv med maskevidde

90 u g diameter 30 cm.
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I de frie vannmasser ble vertikale håvtrekk tatt fra bunnen

og opp. To parallelle trekk fra hver lokalitet.

I littoralsonen ble håven kastet 4-5 m ut og dradd sakte inn

mot land. I lokaliteter med varierte substrattyper ble det

tatt to prover.

I rennende vann og i strandsonen ble prøver av bunnfaunaen

samlet inn med en kvadratisk stanghåv med maskevidde 500 u.

Håven ble holdt ned mot bunnen og substratet oppstrøms virvlet

opp med stvlen (sparkemetoden). På alle stasjonene i rennen-

de vann ble det tatt to prover 5 1 minutt. I innsjene ble

det også tatt to sparkeprøver i hver lokalitet, men de to

prøvene ble tatt på forskjellige steder i lokaliteten for å

dekke ulike substrattyper.

Prøver av bunndyr i strandsonen og i rennende vann ble fik-

sert på 70 % alkohol, mens prøver av småkreps ble fiksert

med lugols lsning.

4. BESKRIVELSE AV LOKALITETENE

Beliggenheten av de undersøkte lokaliteter er vist på fig. 4

og tabell 2.

4.1. Rennende vann-------------------
Prøvetakningsstasjonene G1, G2, G3, GS og G6 ligger i hoved-

elva, fra 660 m.o.h. til 1005 m.o.h. Grimsa som i mesteparten

av sitt løp er forholdsvis grunn og jevnbred, har et bunnsubstrat

av grus og mindre stein, med bare enkelte partier med blokkstein

og stryk. Provetakningsstasjonene dekker godt de vanligste bunn-

typer, men de få områdene med stryk og hvor substraktet består

av blokkmark, er ikke representert.
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Fig. 4. Beliggenheten av de undersøkte elvestasjoner (Gl - G6

og Tl) og innsjøer (Vl - V6).

Av de to prvetakningsstasjonene i sidevassdragene dekker G4

de nedre deler av Haverdalsåi som geologisk skiller seg klart

fra resten av Grimsa, mens T1 er den høyest liggende stasjonen

(1070 m.o.h.) og er plassert i side-elva nordre Tveråi.

I tabell 2 og 3 er det gitt en kort krakteristikk og beliggen-

heten av prvetakningsstasjonene.
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Tabell 2. UTM-referanse for undersøkte lokaliteter i Grimsavassdraget.
Vassdragets nedbørfelt dekkes av følgende kartblad i M 711-
serien, 1519 II, 1818 IV, 1519 III, 1718 IV, 1718 I.

Lokalitetsbetegnelse UTM

Gl

G2

G3

G4

GS

G6

Tl

Vl

V2

v3

V4

vs
V6

Ved Kvebergsøyi, nær utløpet i Folla

Nedstrøms Grimsenget, Grimsmoen

Ved riksvei 27, Fallet

Haverdalsåi

Sydøst for Mesetra

Ca. 1 km oppstrms Verkenssetra

Nordre Tverråi

Grønnbakktjern

Storvatnet

Nordre Veslehjerkinntjern

Temporær dam sydvest N. Veslehjerkinntjern

Bjørntjern

Butjern

32V NP 605 901

32V NP 587 871

32V NP 510 828

32V NP 435 803

32V NP 409 846

32V NP 276 808

32V NP 328 862

32V NP 235 745

32V NP 315 783

32V NP 313 914

32V NP 309 907

32V NP 567 834

32V NP 608 900

'abei! 3. Res{rivelse av elvestasjonene i Grimsa.

Lok.nr. Hyde
m.o.h.

G

G3 77

G6

900

875

1005

Tl 1070

Dominerende bunnsubstrat

Stein < 20 cm

Stein av forskjell1g
strrel se

Strre stein, 25 cm

Grus, stein< 20 cm

Sand, grus, stein

Stein

Detritus

svært  l 1 t_e

lite

en del

lite

lite

lite

li te

Vannvegetasjon/
pivekstalger

mangler

mangler

litt mose/
pivekstalger

mangler

mangler

litt mose/
påvekstalger

litt mose

Strandvegetas jon

Kliris,  vier,  bjork/
furu

Vier, bjørk

Litt vier/bjørk,
beitemark

frodig bjørkeskog

rishei, gras

reinrosehei, litt
vier

Vier,  bjørk
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G1 Grimsas nedre løp er flere steder anastomoserende. Nedre

stasjon (fig. 5) som ligger ca. 700-800 ovenfor saml6pet

med Folla, ligger rett nedenfor en større elveøyr. Sub-

stratet består overveiende av grovkornet lys grus med

svært lite detritus. Vegetasjonen i området er blandings-

skog av bjørk og furu. Gården Kvernbergsøyi ligger rett

syd for stasjonen, med noe grasmark/beite oppstrøms på

østbredden. Jåblom og gulsildre i vegetasjonen langs land

indikerer relativt næringsrike forhold.

G2 Grimsa har her skåret seg kraftig ned i løsmassene på

Grimsmoen og danner en 20-30 m hØy raskant langs nord-

bredden (fig. 6). Substratet er av mer variert størrelse,

mest middels stor stein. Vegetasjonen i området består av

furuskog med lav og risslyng og noe vier og bjrk langs

breddene.

G3 Elva renner her sydvestover. Riksveg 27 ligger 8-10 m fra

elva og flger denne et stykke. Elva er 15-25 m bred, med

substrat av forskjellig størrelse, men mest 30-40 cm stor

stein med en del større blokker (fig. 7). Bunnen har en

del alge- og mosebevoksning, særlig elvemose. Langs vegen

og elva er det gras- og lyngvegetasjon og litt småvokset

vier. Langs motsatte bredd vokser bjørkeskog.

G4 Stasjonen ligger ca. 2 km opp langs Haverdalsåi. Bunn-

substratet består for det meste av større stein. Prøver

ble samlet inn på to steder i elva, en på hver sin side av

ei grusøy. Den ene stasjonen hadde mye elvemose, den andre

manglet vannvegetasjon. Omgivelsene er bevokst med frodig

bjrkeskog med einer, vier og dvergbjrk som dominerende.

GS Stasjonen ligger på de store flatene sydøst for Mesetrene

(fig. 8). Bunnsubstratet består av sand, grus og stein av

knyttnevestørrelse og enkelte større blokker. Steinene er

svakt bevokst med påvekstalger. Strømhastigheten var for-

holdsvis lav. Vegetasjonen omkring har karakter av rishei

med dvergbjrk, vier, einer og litt bj6rk.
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Fig. 5. Grimsa sett mot vest (motstroms) ved
stasjon Gl.
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Fig. 6. Grimsa har skåret seg ned i løsmassene
på Grimsmoen, stasjon G2.
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Fig. 7. Ved Fallet (G3) er Grimsa bred og relativt
storsteinet.

Fig. 8. På flatene nedenfor Mesetrene er Grimsdalen
vid og åpen. Stasjon GS.
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Fig. 9. På flatene ovenfor Verkensetrene (G6) flyter
Grimsa rolig.

Fig. 10. Storvatn (V2) sett mot SØ. Etter en kunstig
oppdemning har flytetorv flere steder dukket
opp i vannet.
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G6 Innsamlingsstedet ble plassert nedenfor de flate myrpartiene

700-800 m ovenfor Verk.enssetrene. Elva er forholdsvis smal

og bunnen består av stein, grus og sand, rett nedenfor et

stilleflytende parti (fig. 9). I bunnsubstratet var det

lite ddt organisk materiale. Omgivelsene karakteriseres

som reinrosehei/dels rishei, med lite buskvegetasjon nær

breddene. Breddene er gras- og urtebevokst, med dels

krevende planter som jåblom, gulsildre, rødsildre, dverg-

smelle og rynkevier.

T1 Nordre Tverråi. Elva går i et gjel og er 2-3 m bred og

med stri strøm. Bunnsubstratet består av stein med spar-

som mosebevoksning. Langs breddene vokser bjørk, vier og

litt einer.
4.2._Innsjoer/tjern

Grønnbakktjern (V1), 1107 m.o.h., har et uregelmessig omriss

med odder og to øyer. Arealet er ca. 0,2 km, og samlet ned-

slagsfelt ca. 2 km. Tjernet ligger i et småkupert område med

flere mindre dammer og pytter med myrskk, avlost av trre

rygger. Flere sterkt skifrige bergknatter med kalkkrevende

flora omgir vannet. Det ble ikke funnet større dyp i tjernet

enn 3,5 m, og mesteparten av arealet er mellom 1-2 m dypt.

Bunnsubstratet består av små stein, grus og litt sand, med noe dødt

organisk materiale og spredte forekomster av elvesnelle og myrull.

Tjernet har fått hevet vannstanden ved en grusdemning i nordenden.

Storvatn (V2), 1223 m.o.h., er største innsjøen i nedslagsfeltet

med et areal på ca. 0,6 km. Dens eget nedslagsfelt er lite, kun

ca. 6 km ikke medregnet selve vannet. Fra nordvest og nordst

er hovedtilforselen via Hornsjen, 1261 m.o.h., og et mindre tjern,

1250 m.o.h. En del myr med viervegetasjon vokser langs tilfør-

selsbekkene. Også langs innsjøen vokser dels store vierbelter,

særlig langs vestbredden (fig. 10). I sydvest(nordskråning) er

snpleievegetasjon med museøre og mose typisk, ellers omgis inn-

sjen av torr lavhei.
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Det ble ikke funnet større dyp enn 2,2 m og store deler har

dyp mellom 1,5-2 m.

Innsamlingsstedene lå langs vestbredden. St. 1 hadde stein-

strand med vegetasjonsbelte av starr, og st. 2 hadde mudder-

bunn, dels med steinbunn.

Vannet er,ifolge lokalkjente, et godt fiskevatn, noe de mange

båtene og stativene for garntørking også indikerte.

Vannet har avlop til Haverdalen. En jorddemning har hevet vann-

standen noe og ført til flytetorv flere steder.

Veslehjerkinntjernene (V3), ca. 1250 m.o.h., ligger nordligst

i Grimsas nedbørfelt på grensen over mot Hjerkinn. Området har

flere grusavsetninger med mindre dØdisdammer. De to Veslehjerkinn-

tjernene ligger i et myrområde og er omgitt av tette vierkratt med

innslag av dvergbjørk (fig. 11). Langs store partier av vannet

strekker seg belter av flaskestarr, ellers vannvegetasjon best&ende

av mose og noe småvass-soleie. Bunnsubstratet består av stein

dekket med mudder. Tjernet har et areal på ca. 60 da , og

store deler har dyp på bare 1,0-1,5 m.

Den temporære dammen sør for Veslehjerkinntjern (V4) har et

areal på ca. 250 m2 og et maksimaldyp på 80 cm. Vegetasjonen

omkring består på sydsiden (nordskråning) av snleievegetasjon

med museøre og mose, ellers lav hei med vier og dvergbjørk.

Bjorntjern (V5) 755 m.o.h., ligger i et dodislandskap. Tjernets

areal er ca. 50 da og nedbrfeltet 1,5 km. Omgivelsene be-

står stort sett av lavfuruskog. Tangseter har setervoll ned til

tjernets sydøstre bredd. Flaskestarr og sennegras danner et

Smalt belte langs store deler av tjernet, Det er ellers registrert

flotgras, hesterumpe og botnegras i vannet. Prøvene ble samlet

inn på steinstrand med fra små til knyttnevestor stein, mye dødt

organisk materiale. Tjernet har et maksimaldyp p 10,5 m.
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Butjern (V6), 672 m.o.h., er et lite tjern ner Grimsas utlp

i Folla. Arealet er ca. 30 da og nedslagsfeltet ca. 8,5 km?.

Sagbekken kommer fra fjellområdene ved Randkletten - Hykletten

og drenerer furuskogs-områdene ned mot Bu·tjern Nærområdene

til tjernet er dels fuktig lyngfuruskog, dels myr i syd. Langs

vannkanten vokser bjørk, vier og belter av flaskestarr og elve-

snelle. Av vannvegetasjon ellers ble vass-soleie, flotgras,

hesterumpe og tusenblad registrert. Et kulturbeite grenser

ned til vannets nordvestre del. Vannet har et maksimaldyp på

8 m. Kun få steder var bunnen dekket av stein, ellers mest

organisk materiale. Bunnprøvene ble samlet på steder med for-

skjellig vegetasjon og bunnsubstrat.

5. RESULTATER OG DISKUSJON

9;1._.Hy@rografi

De fysiske kjemiske data er vist i tabell 4 og 5.

5.1.1._Temperatur

Temperaturen på elvevannet ved innsamlingsstedene synes å være

lite korrelert med høyden over havet. Temperaturen er trolig

mer påvirket av tilførsel av kaldt bekkevann eller lokal opp-

varming på steder hvor elva renner stille og rolig over grunne

partier. Hyeste temperatur ble malt pa st. 3 b&de i juni og

august. Grimsa renner her relativt bred og grunn på en lang

strekning og har ikke fått tilførsel av kaldt bekkevann, også

st. 6 hadde i juni relativt hØy temperatur. Vanntemperaturen

viste små forskjeller mellom juni og august målingene.

Av de underskte innsjlokalitetene viste lokalitetene Bj6rntjern

en tydelig temperatursjiktning, mens Butjern særmerker seg ved

et mye kaldere vann og manglende temperatursjiktning. Selv i

august var temperaturen i de øvre vannlag bare 10° C, mens den

i Bjrntjern var 17 C. Begge disse lokalitetene ligger be-

skyttet og har et maksimaldyp på ca. 10 m. Forskjellen kan

skyldes at Butjern får tilførsel fra Sagbekken som kommer fra

fjellområdene Randkletten ca. 1000 m.o.h. eller oppkomst av grunnvann
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De andre lokalitetene ligger betydelig mer eksponert til i den

lavalpine region og viser ingen temperatursjiktning.

De høyereliggende lokalitetene var alle så grunne at siktedypet

er betydelig større enn maksimaldypet, men både Storvatnet,

Grnnbakktjern og N. Veslehjerkinntjern viser innsjfarge med

innslag av gult og grønt som tyder på en viss humuspåvirkning.

Lokalitetene har også flere myrområder i nedslagsfeltene.

Bjørntjern har et siktedyp på ca. 4 m og en brunlig, gul farge.

Nedslagsfeltet er svært lite, ca. 1,5 km, og tilførselsbekken

drenerer myrområder.

Butjern har et betydelig større siktedyp, 7,5-8 m, og fargen

gullig grønn. Selv om det i sydenden av vannet ligger ei lita

myr, er myrfrekvensen mye mindre enn i nedslagsfeltet til

Bjrntjern. Sagbekken som danner tilforselsbekken, drenerer

skogs- og fjellområder.

5.1.3._Surhetsgrad (PH) _0g_alkalinitet

Vannet i Grimsa er svakt basisk, pH 7,5-7,7 i juni og noe lavere

i august, pH 7,2-7,5. Hyest pH ble malt p& de to overste sta-

sjonene, mens St. 4 i Haverdalen hadde nøytralt vann. Også inn-

sjene i nedslagsfeltets vre del er nytrale til svakt basiske.

Vannet i Bjørntjern viste svak sur reaksjon både i juni og august,

også den temporære dammen ved Veslehjerkinntjern hadde svakt surt

vann.

Alkaliniteten viser god overensstemmelse med pH, strst er alkali-

niteten på de øverste stasjonene,og særlig skiller st. G6 seg klart

ut med alkalinitet på omkring 1000 uekv/l. Haverdalen viser en

betydelig lavere alkalinitet enn de andre stasjonene, i underkant

av 100 uekv/1.

I innsjøene varierer alkaliniteten betydelig. Butjern har de

største verdiene, mens Grønnbakktjern også har en betydelig buffer-

evne. Minste bufferevnen ble målt i Bjørntjern og lokalitet V3.
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Tabell 4. Fysisk-kjemiske data fra elvestasjonene i Grimsa sommeren 1980.

Lok. H.0.h. Dato Temp. pH Ko Alk. Ca Mg Na K Fe Mn So, Cl
nr. m oc us/cm uekv./1

mg/1

Gl 670 17/6 12,6 1,5 41 288 s,oo 0,67 ,62 , 78 <0,05 <0,05 4,24 0,42
G2 690 17/6 11 , 8 7,5 40 280 6,84 0,64 ,60 0,74 3,69 ,42
G3 770 15/6 14,7 7,5 46 345 7,16 0,78 0,62 0,90 4,70 0,50
G4 900 15/6 10,2 7,0 16 93 1,44 0,39 0,41 0,39 1,80 0,32
GS 875 13/6 9,0 7,6 77 602 12,34 1,15 0,69 1, 1 7 6,92 0,71
G6 1005 13/6 11,4 7,7 107 926 20, 72 1,09 0,60 1,29 10,14 0,71
Gl 670 5/8 12,5 7,2 49 362 6, 80 0,81 0,71 0, 70 5,26 0,35
G2 690 6/8 12,2 7,2 47 376 6,64 0,81 0,71 0, 70 4,89 0,35
G3 770 6/8 14,0 7,2 51

G4 900 7/8 9,5 6,9 17 95 1,52 0,40 0,55 0,55 2,31 o,32
G5 875 7/8 10,0 7,4 82

G6 1005 7/8 9,0 7,5 114 1044 21,88 1,36 0,69 0, 66 10,83 0,53

Tl 1070 4/8 10,5 7,4 66 450 9,0 1,01 0,71 0,70 7,05 0,53

2.1.4.__pl@ste_salter

Kalsiummengdene i elvestasjonene viser betydelige variasjoner

nedover vassdraget, men små forskjeller mellom målingene i

juni og august. Særlig peker st. G6 seg ut med et svært høyt

innhold, 21-22 mg/1. Verdiene avtar til 5-7 mg/1 på nederste

stasjon i hovedvassdraget, mens stasjonene i Haverdalen peker

seg ut med bare 1,5 mg/l. Tverråi, som renner inn fra nord,

har et kalsiuminnhold lavere enn de to øverste stasjonene i

hovedelva, men høyere enn de nederste stasjonene.

Kalsiummengden i innsjøene viser også betydelig forskjeller.

Butjern skiller seg ut med et høyt innhold, 11,8-12,5 mg/1,

mens Bjørntjern og lok. V4 markerer seg med et svært lavt

kalsiuminnhold, 1,5-2,0 mg/l. Bjorntjern viser bare svak

Økning av kalsiuminnholdet med dybden. For Butjern fore-

ligger dessverre ikke målinger annet enn fra 1 m dyp.

Magnesium, natrium, kalium, jern, mangan og klorid viser små

variasjoner både mellom de enkelte stasjoner og mellom målin-

gene i juni og august. Den samme tendensen som for kalsium

kan merkes. Innholdet av disse ionene er noe høyere for øverste

stasjon enn for nederste og de laveste verdiene ble målt i side-

vassdraget fra sydvest. Alle verdiene lå mellom 0,3-1,4 mg/l.
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I innsjøene varierte verdiene stort sett innenfor de samme

grenser. Blant innsjene skiller Butjern seg ut med et noe

hoyere magnesiuminnhold og ved et betydelig hyere kloridinnhold

i juni enn de andre; i juli derimot lå kloridinnholdet under

1 mg/1.

Sulfatinnholdet i elvestasjonene viser samme tendens som de

andre ionene, særlig skiller st. G6 seg ut og til en viss grad

st. GS. Begge disse har et sulfatinnhold som er det doble av

hva som ble målt på de andre stasjonene i hovedvassdraget, mens

stasjonen i Haverdalsåi har under halvparten.

Det totale ioneinnhold i Grimsa viser som en måtte forvente

ut fra ioneinnholdet, relativt hoye verdier, srlig i de ovre

deler hvor verdiene er over 100 us/cm, mens det i de lavere-

liggende deler fra Fallet og ned er mellom 40-50 us/cm.

Haverdalsåi skiller seg klart ut med et elektrolyttinnhold

på bare 16-17 us/cm.

Elektrolyttinnholdet i innsjøene viser også store variasjoner.

I Butjern ble elektrolyttisk ledningsevne målt til 86 i juni

og 70 i august. Bjrntjern og den temporre dammen V4 hadde

de laveste verdiene. I Bjrntjern var ledningsevnen betydelig

større i vannmassene nær bunnen enn i overflaten.

Ionesammensetningen i Grimsa viser relativt små forskjeller

mellom målinger i juni og august. I den oppsatte ionesammen-

setning i tabell 6 er verdiene for jern og mangan ikke regnet

inn i kationsummen, som i de fleste tilfelie er lavere enn anion-

summen. Med unntak av st. G2 i juni må ionebalansen karakteri-

seres som god.

Kalsium og bikarbonat er henholdsvis dominerende kation og

anion. Vannet er et typisk bikarbonat vann.
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Tabell Fysisk-k jemLske forhold l innsjdlokal1teter l Gr1msas nedbørfelt sommeren 1980.

'aliter Dat> Te7p. h Alr.. ca Mg Na fe Mn So4 Cl Siktedyp I. mlLok. yP 20
oe Is/'cm Lexy,

:ng/ l
innsjøfarge

'JI G>nnbakk- 14/6 15, 2 7,5 37 296 6,00 .J, J6 2,9 0, 39 <0,05 <0,05 ), so 0, so ) 3 ,5
tern gullig grønn

}/R I 5, J ·,) 48 456 9,44 ,53 ,51 0, 51 4, 56 0, Sl > 3 ,5
grønnlig gul

14, a 7,) 55

'J l 5tcrvatnet !·1/6 1),) 7,1 20 1 )6 2, 34 ,44 0,44 0, 4) 2, 12 0, 35 > 2, 2
qullig qrønn

J/8 15 ,0 ,o 24 181 3,92 0,61 0,48 0,47 2, 77 o, )2 > 2 ,2
brunlig qul

2, 2 15 ,'J 7,o 26

•J] Nordre
'/esle

1/R I6,5 ) ,() 39 JOB 5,13 2,61 1, 6 1,06 l,69 0, )5 > I, S
hjerkinn-

grennl  lg gul

------- -------
'14 ""emporr ,: , 2 o,27 1. 15 o,21 0,8tam ·1/8 (),5 1 ! , 0 6,9 IJ $7 1,6

vs Bjorntjern 16/6 17,1 f,, 5 19 64 1, 2 J • SJ 'l,A5 rJ,86 J, 50 0, 42 J,7
brunlig gul

.,, fl 15, 6, 4 18 72 t, 34 Cl, 56 ·J,92 0, 34 3,  64 o,32 4,0
brunlig gul

10 ',0 6,0 JI ! 2fi 2.,16 .J ,68 i,Ot 1.02 J ,Bl 0, 42

'J6 Butjern 18/6 9, 4 1.3 96 550 \I) ,'lB ;,)\ ,76 0, 78 7,19 3, 26 7 ,5
gull lg  grenn

6,8

5/8 10,0 1,3 70 656 12, 48 1,49 0, 83 0,82 7,93 0,71 a,o
qulllg grenn

'! .e 1,0 67

Tabell 6. Ione sammensetningen i uekv/1 i Grimsa sommeren 1980.

JUNI AUGUST

Gl G2 G3 G4 GS G6 Gl G2 G3 G4 GS G6 Tl

Ca uekv/1 250 342 358 72 617 1036 340 332 76 1094 453
Mg 55 53 64 32 95 90 67 67 33 112 83
Na 27 26 27 18 30 26 31 31 24 30 31
K 20 19 23 10 30 33 18 18 14 17 18
Fe <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Mn <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
So4 92 80 102 39 150 220 114 106 50 235 153
Cl 12 12 14 9 20 20 10 10 9 15 15
HCo3 288 280 345 93 602 926 362 376 95 1044 450

r kation 352 440 472 132 772 1185 456 448 147 1253 585
r anion 392 372 461 141 772 1166 486 492 154 1294 618
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Tabell 7. Gjennomsnittlig ekvivalentprosent for de viktigste ionene i Grimsa,
Haverdalsai, Kynna, Atna og Folla.

Grimsa Haverdalsåi Kynna Atna Folla

Juni August Juni August Mai Juli Juni August 1975 - 1976

Ca 78,4 82,5 54,5 51,7 49, 1 54,6 64 58,0 70,9

Mg 13,2 10,3 24,2 22,4 31,3 20,4 11, 0 15.5 15,0

Na 5,1 5,7 13,6 16,3 16,5 21,5 14,0 23,2 10,0

K 4,3 3,3 7,6 9,5 3,2 3,5 10,8 3,3 4,2

Hc, 76,2 76,1 66,9 61,7 50,4 51,0 28,9 34,0 74,3

so, 21,1 21,9 27,7 32,4 46,5 44,1 67,3 58,2 21,8

Cl 2,7 1,9 0,5 5,8 ! 3,6 4,9 3,8 7,8 4,0

Av nærliggende vassdrag det kan være interessant sammen-

ligne Grimsa med, er Folla og Atna. For Folla som er på-

virket av utslipp fra gruvedriften på Hjerkinn, må sammen-

ligningen gjøres med forholdene ovenfor utslippsstedene.

Vannet i øvre del av Folla er svakt basisk med pH 7,0-7,8

og med et kalsiuminnhold varierende mellom 2,56-8,10 mg/1

gjennom året 1980. Elektrolyttinnholdet varierer mellom

26 0g,53 us/cm (NIVA 1981). Vannkjemisk karakteriseres Folla

som et typisk kalsium-bikarbonat vann (AANES 1980).

Ovenfor Atnsjen er vannet i Atna ekstremt elektrolyttfattig,

K20 5-10, og med kalsiuminnhold mindre enn 1 mg/1. Vannet

er svakt surt, pH 5,8-6,5. En nærmere beskrivelse er gitt i

EIE 1982. I tabell 7 er gjennomsnittlig ekvivalentprosent

for juni og august regnet ut for Grimsa, sideelva Haverdalsoi,

Atna og Folla. Forholdene i Kynna, et annet 10 &rs vernet vass-

drag i Hedmark, er også ført opp. For Atna er det store usikker-

heter i verdiene da konsentrasjonen for de fleste salter er svært

lave. Tallene for alkalinitet er satt til 20 uekv/1 som var

middelverdiene av målinger fra 1974 (MATZOW 1974).

Tabellen viser at Grimsa viser liten likhet med Atna idet sulfat

der synes å være dominerende kation, og hvor også andelen av

natrium er betydelig større. Grimsa viser også liten likhet med

Kynna, hvor sulfat og natrium spiller en større rolle. De kjemiske

forhold i Grimsa viser størst likhet med Folla.
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5.2. Bunndyr i rennende vann----------------------------
Det totale antall bunndyr pr. 2x1 minutts prøver (fig. 12,

tabell 8) viser at bunndyrmengdene i Grimsa på alle stasjoner

var betydelig større i juni enn i august, og at til dels store

variasjoner forekommer mellom de enkelte stasjoner. Størst

tetthet ble funnet på stasjon GS med over 1000 individer. I

august er bunndyrmengdene betydelig mindre og variasjonene

mellom stasjonene er også mindre.

1000i 0 JUNI

[]ueusrT
600
»

"O

rtz oo
••••••••••••••

\

Tl

Gl

G2
GS

G3

G
G6

N

JI

Fig. 12. Gjennomsnittlig antall dyr i 2 x 1 minutters
sparkeprøve fra Grimsa sommeren 1980. 0 II 10 km
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Faunaen i rennende vann er på alle stasjoner i hovedvassdraget

dominert av døgnfluer som på stasjonene G1, G2 og G3 utgjør

over 50 % av individene (fig. 13); også på stasjonene GS og G6

er det døgnfluene som dominerer og utgjør mellom 35-45 %. På

den høyestliggende stasjonen, Tverråbekken T1, er forekomsten

av larver av steinfluer og fjærmygg større enn mengden døgn-

fluer. Også stasjon G4 skiller seg ut ved at fjærmygglarvene

her er dominerende dyregruppe og utgjør 45 % av samfunnet.

Nest tallrikeste dyregruppe er på de fleste stasjoner fjær-

mygglarver som utgjorde mellom 20-35 % av samfunnet. Vårfluer

og knott var nest tallrikeste gruppen på stasjonene G1 og G2, hvor

begge stod for ca. 12-14 % av individene.

Sammenligneselvesamfunnene på de undersøkte stasjonene i juni

og august, er det generelle bilde at døgnfluene dominerer på alle

stasjoner unntatt G1 og G4 og T1. I august er vårfluelarver tall-

rikeste gruppe på G1, og fjærmygg på G4, mens steinfluer og fjær-

mygg er omtrent like tallrike på T1 i august.

Med den benyttede metode utgjør dyregruppene døgnfluer, stein-

fluer, vårfluer, fjærmygg og knott samlet over 90 % av faunaen,

tas vannmidd med, som nok er underrepresentert i prøvene, er

nær 97 % av individene fordelt på disse gruppene.

Tabell 8. Antall bunndyr i 2 X 1 minutters sparkeprøve fra Grimsa sommeren 1980.

13. - 17. juni 4. - 7. august

Lokalitet. Gl G2 G3 G4 GS G6 Gl G2 G3 G4 G5 G6 Tl r 8

Ste1nfluer 12 18 I c; 32 7 32 109 56 27 44 27 33 413 8,2

Dgnfluer 437 585 519 90 2C2 105 70 251 69 31 99 25 20 2493 49,3

virfluer 16 105 13 7 7 2 111 80 6 40 3 5 395 7,8

Fjærmygg 43 97 172 165 125 96 8 16 9 87 12 2 32 864 17,1

Knott 110 179 25 5 98 13 8 3 2 443 8,8

Stankelbein 4 3 3 2 9 6 13 4 7 4 60 1,2

Andre tovinger 4 X

Biller 2 X

Vannmdd 12 55 45 34 15 81 15 7 4 14 4 3 290 5,7

Fl a tonner 2 5 X

Fabdrstemark 7 16 18 8 10 2 6 8 6 81 1,6

Steinulke 4 5 X

nd re grupper 3 X.

Sur 64; 1060 810 336 46G,9 303 252 484 145 223 172 71 93 5058
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Fig. 13. Antall individer pr. 1 minutts sparkeprøve på elvestasjoner
i Grimsa.
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Sammenlignes faunaen på de enkelte stasjoner, forekommer de

syv dominerende dyregrupper nesten på alle stasjoner både i

juni og august, unntakene er knott som mangler pa G1, G3 og

G6 i august og vårfluer og knott p T1. Av andre dyregrupper

som ble funnet på nesten alle stasjoner, er larver av stankel-

bein og f&brstemark. Flatormer, biller og larver av andre

tovinger enn de opplistede ble funnet mer tilfeldig og i lite

antall (tabell 8).

Av tabellen fremgår det også at stein- og vårfluefaunaen på

stasjonene GS og G6 i juni er sparsommere enn på de andre

stasjonene.

Det er  i  alt registrert 16 arter av steinfluer  i  Grimsa,  i

tillegg er noen individer fra slektene Isoperla og Capnia

registrert, men disse lot seg ikke sikkert artsbestemme

(tabell 9). I juni ble flest arter steinfluer funnet på

stasjon G4 i Haverdalen og på de nedre stasjonene i Grimsa.

På de øvre stasjonene, GS og G6 ble et lite antall stein-

fluer påvist i juni. I august var bildet mer utjamnet med

unntak av stasjon G2, hvor det ble fanget over 100 indi-

vider steinfluer pr. 2 minutters innsamlingstid.

Sammenlignes artssammensetningen i juni og august, ble det

begge måneder påvist 11 arter, men bare 5 arter ble påvist

både i juni og august. Med unntak av stasjon T1 er Diura

nanseni funnet i hele vassdraget både i juni og august, og

i august var arten helt dominerende på alle stasjoner.

LILLEHAMMER (1974) sier at arten er den dominerende carni-

vore steinflue i alle typer av rennende vann under den lav-

alpine grense. Arten er funnet opp i 1300 m.o.h. i Jotun-

heimen (LILLEHAMMER op. sit.)

Taeniopterx nebulosa som i august ble funnet på alle sta-

sjoner unntatt G1, manglet helt i prøvene fra juni. Arten

er funnet over hele landet (LILLEHAMMER op. sit.)
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Tai.Jell 9. Antall bunndyr 1 2 X 1 minutts sparkeprøver fra Grimsa scmmeren 198C.

; 13. - 1 7. juni 4. - 7. august

Gl G2 G3 G4 GS G6 Gl G2 G3 G4 GS G6 Tl

-·-----  ----------- - --·---  -----' -

PLECOP'TERA I

l\rcynopteryx compacta
Diura nanseni 6 8 2 20 85 32 11 39 22
Isoperla grammatica

l iscura 4 2 3

1. sp.
Siponoperla burmeisteri
Taeniopteryx nebulosa 18 2 5 4 3

Brachyptera risi 23
Arphi nemura borealis 2 4

A. standfuss1 2 2

l\. sulciocollis 2

Nemoura cinerea 2
Nemurella p lC tet i

Protonemura mc·;cr 1

Capnia a tra

c. p. JO
'enuctra fusca 9 6 7

I.. nigra 2

EPEMEROPTERA

Ame lotus i :opinatus
Siphlonurus lacustrs
Baetis lapponicus 135 319 18 8 2 20 19 8 8
B. rhodani 298 230 102 37 80 42 18 12 8 8 10 4 3

i. scambs 45 Sl 32 7

B. vernus 45 5 38 18 20

B. 5pp. 347 39 115 63 68 36 11 9

Heptageni a da le carlica 7 12

Epnemerella anrivillii 4 22 7 2 7 62 9 7

E. mucronata 7

·-- -- ---- - -- - ----· - ---· ---- . - . •----- ---

Brachyoptera risi var helt dominerende art på stasjon G4 i

juni og manglet i prøvene fra august. Arten ble heller ikke

påvist på noen av de andre stasjonene. Arten er funnet over

hele landet og er blant de vanligste steinfluer i de lavere-

liggende deler av Syd-Norge, særlig synes den å være knyttet

til mindre bekker (LILLEHAMMER op. sit.). Også på stasjon T1

var steinfluefaunaen helt dominert av en slekt, Capnia; arten

lot seg ikke bestemme.

Av tabell 9 går det ellers fram at artsantallet på stasjonene

G1 -G4 varierer mellom 6 og 8, mens det på de høyereliggende

stasjonene GS, G6 og T1 kun er registrert 3 arter på hver.
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Steinfluefaunaen i Grimsa viser en klar vertikal sonasjon,

med flest arter i lavereliggende deler. Til disse områdene

er artene I. gramatica, C. atra, S. burmeisteri, A. borealis

og P. meyeri knyttet. Med unntak av C. atra og P. meyeri er

alle tidligere funnet i den lavalpine vegetasjonssone opp til

1200 - 1300 m.o.h. De andre artene er ifolge LILLEHAMMER

op. sit.) knyttet til barskogsområder. A. compacta som kun

ble funnet i et eksemplar både på G1 og T1, er hovedsakelig

en alpin art med laveste funnsted ca. 700 m.o.h. (LILLEHAMMER

1974).

Det er i alt registrert 9 arter av dognfluer i Grimsa.

Baetis rhodani ble funnet på alle stasjoner både i juni og

august, i juni var den på flere stasjoner dominerende art

(tabell 9 ) . B. lapponicus var også en vanlig art og er

funnet på alle stasjoner. I juni dominerte arten sammen med

B. rhodani de nedre stasjoner. • aurivillii er også funnet

på alle stasjoner, men i mindre antall enn de foran nevnte.

Antall dgnfluearter registrert på de enkelte stasjonene

varierer mellom 4 og 7, med unntak av stasjon T1 hvor kun to

arter ble påvist.
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Fig. 14. Gjennomsnittlig antall dyr i 2xl minutters
sparkeprøve i innsjøer i Grimsas nedbørfelt.

Tabell Hl. Antall bunndyr i 2 X 1 minutts sparkeprøve i innsjøer i Grimsas nedbørfelt sommeren 1980.

alitet Vl V2 V3 V4 vs V6

byre«rap>a Grønnbakktjern Storvatn N. Veslenjerkinn Bjørntjern Butjern

14/6 3;8 14/6 3/8 4/8 4/8 i6/6 6/8 18/6 5/8

Steinfluer r, 4 2

'¢r;;{ uer :? t) 1 62 22 8

Virfluor ? 5 8 2 2 55 43 2 5

Fjrry:; y 1(, >294 42 220 196 259 51 1 66 2

5 tareibein 4 3

Andre tovinger lC 19 2 15

Biller 12 8 7 5 8 4 8 15 15 16

Vannmidd 7 >20 5 12

Fib@rstemark 4 2 >SO 4 2 2 >25 >30

Sneql 11 23 111 6 80 17 68

Muslinger 2 9 10

Mndder flue 2

Marf lo i .l(, 9 f, 2(i 3

yenst ikkere 12

5vamp X X

Iaior X

Hydra X

Andre grupper 2 2 X

ntall individer 307 72 48G 92 252 204 537 158 242 11 7

Antal l grupper 12 10 B 7 4 13 11 9 7
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5.3.__Littorale_bunndyr

Prøvene fra de forskjellige biotopene i strandsonen er slått

sammen og resultatene presentert i fig. 14 og tabell10. An-

tall dyr var 2-3 ganger større i juniprøvene enn i august,

og varierte mellom 300-500 individer i juni og 70-250 i au-

gust. Mengden er gitt som antall pr. 2 x 1 minutts prøver.

De storste tettheter ble funnet i Storvatn (V2) og i Bjorn-

tjern (V5), I juni var larver av fjærmygg tallrikeste gruppe

i prøvene fra alle lokaliteter unntatt Grønnbakktjern, hvor

marflo (Gammarus lacustris) forekom i store mengder (tabell 10).

I prøvene fra Storvatn var fjærmygglarvene svært små og derfor

tidkrevende å plukke ut. De oppgitte tall er minimumstall.

Det samme er tilfelle der vannmidd forekommer tallrikt.

Antall påviste dyregrupper varierer mellom 4 og 14 i de under-

skte lokaliteter. Flest grupper ble funnet i Bjorntjern og

Grønnbakktjern, mens tjernene V3 og V4 skiller seg ut ved få

dyregrupper, henholdsvis 7 og 4, og fjærmygg dominerte her

helt i prøvene. Begge disse lokalitetene har mye organisk

materiale i bunnsubstratet og er svært grunne og bunnfryser

trolig mer eller mindre på vinteren. Både steinfluer, snegl

og marflo mangler, grupper som ellers er vanlig i området.

Selv om Gronnbakktjern og Bjrntjern hadde flest dyregrupper,

viser de likevel store forskjeller, bl.a. manglet marflo

(Gammarus lacustris) i Bjorntjern, mens oyenstikkere, svamp

og igler ikke ble registrert i Grønnbakktjern. Tabell 10 viser

også at det i lokalitetene ble funnet litt flere dyregrupper

i juni enn i august. Dette beror trolig dels på tilfeldig-

heter, men også på artens livssyklus. Steinfluer som i juni

ble funnet i 4 lokaliteter, ble bare funnet i et eksemplar i

Grønnbakktjern i august. Nemurea cinerea som var eneste art

i juniprøvene, klekket i juni i Vassfaret (850 m.o.h.) og

manglet (var ikke i fangbar størrelse) i juli og august

(Brittain 1974). Tilsvarende klekkingsmønster kan være til-

felle i Grimsa.
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T'Hell 11, Prosentvs :are:setnng av bunntunaen loixalteter 1 Gr:: :a:s

nedb9rel someren 1980.

-- ------,-- - -- ---------i------------,--
Lokalitet I Vl ! V2 ! VJ

D.J.t.o 14 • 6 J • 8 : 14 • G 3  • 3 j .} . 3
---------- --+-------- - ---4----------------.  - - -------+----
St>n 5 luer j · 9 1 3 ,8

es (» ' »,s

Vcirfiuer 3,9 6,9

i---------
V4 I vs

-LS

Fjrnygg

Stankelbein

16.6

Andre tovinger

B1 ! ler

Van:raidd

Marlo

3, 1

yenstikere

Igler

Musling?reps

Andre grupper

8,4

' n--,  I J

0,8

, 1 =.
4. L 4

I

6.3}
--'--- ------ --

1

I O ,8

.3,2

,0 10,2 27,2

V6

18.6

CJ,2

?, l

0,8

32,2 22,2 58,4 44,2 87,3 96,1 48,2 32,2 68,6

1,] -1,1

' ,9 11,1 1,...J 5,2

' ' 4, 1 -1, 1 1,1-, --'

1,  J 2,7 10,3 4,2

, tJ J [ / ') 22,8 6,3

e,7

2 , 7

44,3 12, 5 l, 2 27,4

,7

'-t  '
3,5 l, 3

3 2,0 1, S 9,S ,-e ,9 7,6 0.4

0,8 l, 0 4,7 1,9 12,3

14,9 10,7 0,4

1, 7 G, 3

5.8

6,8

4,3

1, 7

12,3

1 3, 7

58, 1

1, 2 2 ,o

2,2

X X

X

X

X

0,4 ___ J_

Av de artsbestemte insektgrupper vist i tabell 12 går det fram

at kun to arter steinfluer ble funnet i innsjøene, Nemoura

cinerea og Diura bicaudata, begge artene er vanlig over hel

landet.

Av de fem på viste døgnflueartene ble Caenis tioraria og - vespertina

bare påvist i Bjørntjern. C. horaria synes overveiende å være

knyttet til lavlandslokaliteter, mens L. vespertina har en vid ut-

bredelse og er den dØgnfluearten som holder lengst ut i humus-

påvirkede og sure lokaliteter (Brittain 1974). Siphlonurus

lacustris var tallrik i Butjern, men ble ellers bare så vidt funnet

i Storvatn. Arten er vanlig i innsjøer i sør-Norge.
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Tabell 12. Antall individer og arter av stein- og dognfluer tatt i 2 x 1 minutts sparke-
prove i strandsonen i innsjer i Grimsas nedborfelt sommeren 1980.

Vl v2 v3 vs V6

Gronnbekktj. Storvatn N.Vesle  Hjerkinntj. Bjorntjern Butjern
14/6 3/8 14/6 3/8 4/8 16/6 6/8 18/6 5/8

PLECOPTERA

Diura bicaudata

Nemoura cinerea 6 4

EPEMEROPTERA

Siphlonurus lacustris 22 6

Baetis macani 2 5

Leptophlebia marginata 12 4 5

vespertina 53

Caenis horaria 9

5.4. Littorale smkreps-----------------------
I tabell 13 er ført opp antall arter av vannlopper (cladocera) og

hoppekreps (copepoda) funnet i innsjøer og dammer i Grimsas ned-

børfelt. I tabellen er også ført på tusenbeinkrepsen,

Branchinecta palludosa som ble funnet i lokalitet V4. I tabellen

er det angitt om arten er planktonisk (P), littoral (forekommer

i strandsonen) (L) eller forekommer begge steder (PL).
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Tabell 13. Registrerte arter av krepsdyr l de under sakte lokal1teter l Gr imsas
nedbørfelt sommeren 1980. L - littorale, p - plankton1ske, PL -
plankton-littorale arter.

Vl v2 v3 V4 vs V6 Ant.
lok.

CLADOCERA

Di aphanosoma branchgurum X l PL
S1da crystallina X X 2 L
Holopedium gibber um X X X 3 p

Ceriodaphnia quadrangula X X 2 PL
Daphnia longispina X X X X 4 p

Scapholeberis rnucronata X X X 3 L

Simocephal us vetula X X 2 L

Bosrn:ina Jong:ispina X X X X X X (., PL
Ohr yoxus gracilis X 1 L
Eurycercus lamellatus X X x X X 5 L
Ac roperus harpae X X X X X ':, L
Alonopsis elongata X X X X X X 6 L

Alona rectangula x X L

Alona affinis X Xx X X 4 L

Rhyncotalona fa}cata X L
Alone]la Jana X X X 3 L
Alonella exC} Sa X X be L
Alonella exigua X L
Pleroxus truncatus X X 2 L

Chydorus sphaericus X X X X X X 6 L

Polyphemus pediculus X X X X X 5 L
Branchinecta palludosa X PL
COPEPODA

Heterocope saliens X X 2 p

Acanthodiapt amus denticornis X p

Mix0d1apto:nus laciniatus X PL
Macrocyclops albidus X X X X X 5 L

Eucyclops serrulatus X X X X X 5 L

Cyclops scutifer X Y. X X 4 p

Cyclops abyssorum X X 2 p

Megacyclops gigas X L

Acanthocyclops verna 1 is X X X 3

Ante!l arter 168 l 7 12 5 22 1 7

- .

Totalt er det påvist 31 arter av småkreps. Høyeste artsantall

(22) ble registrert i Bjirntjern (V5), laveste (5) i den tem-

perære dammen (V4). Kun 3 arter forekom i alle lokaliteter

og 8 arter ble bare funnet i en lokalitet. Alle artene er tid-

ligere registrert i Norge og de fleste må karakteriseres som

vanlig.

Av de artene som kun ble funnet i en lokalitet ble 3 påvist i

Bjørntjern. Disse artene, D.

A. denticornis er knyttet til

brachyurum A. exigua og

lokaliteter under barskoggrensen,

gjerne mindre humuspåvirkede skogstjern (Eie 1974), mens

M. laciniatus som bare ble funnet i V4, er vanlig i mindre

fjell-lokaliteter (Eie 1974).
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Av arter som kan karakteriseres som relativt sjeldne er

Simocephalus vetula, Alona rectangula og Cyclops abyssorum.

P. pediculus var vanligste art i juni i flere av lokalitetene,

mens B. longispina dominerte i tre lokaliteter og A. elongatus

i en i august (tabell 14). Den sterke dominansen av en art,

ofte utgjør dominerende art over 50 % av individene, er et vanlig

trekk i littoralsamfunnene. De fleste andre arter utgjør mindre

enn 10 % og ofte bare et par prosent. Lokalitet V6, Butjern,

skiller seg ut fra de andre i dominansforhold. S. mucronata og

E. lamellatus og A. harpae er her svært tallrike, sammen med

P. pediculus.

T'abel1 14 Krepsdyrsamf unnets suensetning i
nedbørfelt. x = arten registrert.

Vl V2

14/6 3/tl 14/6 3/t3

D1dphanosoma branchgurum
Sida rystall1:a
Hol oped 1 un, q 10:..i,!1 u:n
Ceriodaphn:la quadranguld
Dapnn;a long1sp1:1a
Scapholeberis muczonata

.S1mocephalus vetula
Bosmind long1s[!:id
phzyoxa jruc1l1s
Eurycercus lane. 'atus

A.::ruperus harµae
lonopsls elongata
Alona rectangula
.:..lona af f ir11s

Rhynucotalons falcata
Alorella nana
Alonella ex€lsa
Aloneila exigud
Pleroxus truncatus
Chydorus sphaericus
Polyphemus pcd1culus
lletetocupe saliens
Acant11odiaptamus dt:nticorr,1s
M1xad1aptomus lac1niatus
Macrui.:yclops albidus
Eucyclops serrulatus
Cyclops scutifer
Cyclops abyssorum
Megacyclops g1gas
Acanthocyclops vernalis
Branchinecta pal ludosa
Nau lier + sma co e oditter

Antall arter

Antall arter 1 loialiteten

X

X

:J,c

l, 2.

X1,

2,2

G,"/
>,7
0,7

1,6

U')

X

.j':J I 4
X

17, -
'),  3
t:,, b

i littoralsonen i lokdlileter 1 Grimsas

vs V6

4/8

V4

-i/8 16/6 /8 Hl; ll

5, 5
2 I (j

X

5, i3
1,  2,7
0,5

l <', /

i,t

1, 4
95 31, 7 .,-i

15, 4
1,4
2, ll

9to e r
-- ', »

X 1, L, l

X

X

X

1,'
X

X X

X ',o4, X X

X

(\ '
' p h

1, 2
'.M,8

X

1,a
0,7
X

6,U
7,4

79,6 X

9,'
9,»

2'..:l, (i

X

4, l

X

1 ,ti

"J ••J
2, .J

2,.:
U,u

41,1

X

X

2u, »

5,0
u,b
X X

X

1, 6
X

X

1, j

o, 5

2, l

1,-,o X,' X

l ,C

X

X X 1,4
U,6
1, 6

X

1, 4 l,  3

12 15 1J 11
11

2,2

22

10,J

I 5

5, I

1 l•l

l 7 lt, 5 22 16
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5.5.__Planktoniske _krepsdyr

I tabell 13 er 6 arter ført opp som planktoniske og 5 som

plankton-littorale.Ved behandlingen av planktonsamfunnene

er lokalitet V4 som bare var 0,8 m dyp, holdt utenfor.

Dette var også eneste lokalitet hvor Branchinecta paludosa

ble påvist. Arten er betegnet som plankton-littoral art.

Av de påviste arter er 10 regnet å tilhøre planktonsamfun-

net, og sammensetningen i de enkelte lokaliteter er gitt i

tabell 15.

Artsmessig skiller Bjørntjern seg ut med 8 arter. Lokali-

teten inneholder to arter, Diaphanosoma brachyurum og

Acanthodiaptomus denticornis som bare er funnet her. Sam-

funnene viser til dels store forskjeller mellom juni og

august, noe som til dels henger sammen med krepsdyrenes ut-

vikling gjennom året. De fleste cladocerene har en rask popu-

lasjonsvekst på forsommeren, også flere av copepodeartene forplante

seg på forsommeren. Særlig vises dette i Butjern i juni hvor

nesten hele samfunnet, regnet i antall, bestod av nauplius-

stadier og små copepoditter.

Vanligste art i området er Bosmina longispina; arten domininerte

bare i N. Veslehjerkin-tjern hvor den utgjorde 95 % av kreps-

dyrene i planktonet og i Bjorntjern hvor den stod for 43 %.

Den svake dominansen i de andre lokalitetene V1 og V2 til for-

del for Daphnia longispina er noe spesiell, men har trolig

sammenheng med det store kalkinnholdet, høye pH og den svake

humuspvirkningen i disse lokalitetene. B. longispina synes

srlig dominere i sure humusp&virkede lokaliteter. • longis-

pina på sin side faller ut i sure lokaliteter (RADDUM 1980).



- 38 -

En innbyrdes sammenligning av planktonsamfunnene i de fem

lokalitetene er gjort ved hjelp av samfunnsindeksen CC

som beregnes ut fra følgende formel, hvor a og ber antall

arter i hvert lokalitet som sammenlignes og C er antall

arter felles for begge (JACEARD 1932):

CC = 100 C

a+b-c

Denne indeksen tar ikke hensyn til artenes dominansforhold

og legger like stor vekt på sjeldne som på arter som domi-

nerer i samfunnet. En indeks som tar mer hensyn til domi-

nansforholdene er PS prosentvis likhet mellom samfunn.
C

PS-, beregnes ut fra formelen:

s
PS, = 2 min (a], bp)

i=1

hvor a; og b; er den prosentvise andel av i'te art i hen-

holdsvis samfunn A og B. S er antall arter totalt for begge

samfunn. (WHITTAKER & FAIRBANKS 1958). Denne indeksen in-

flueres lite av arter som opptrer i lite antall. Samfunn med

stor likhet viser hoye verder, like samfunn har PS = 100.

En sammenligning av lokalitetene er gjort i fig. 15. I juni

viser indeksen PS,, stor likhet mellom Gronnbakktjern og Bjorn-

tjern, mens de andre lokalitetene viser liten likhet. Indek-

sen CC viser større likhet mellom lokalitetene i juni. For

august viser PS,, svert liten likhet mellom de enkelte loka-

liteter, med unntak av Grønnbakktjern og Storvatn. Også in-

deksen CC viser for august relativt liten likhet mellom loka-

litetene. Når artsantallet er så lavt som tilfellet er her,

er CC minst følsom.
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PS,, - Plankton juni

Grønnbakktjern

I /

7•»i·all
al\zls,

Storvatn

N. Veslehjerkinntjern

Bjørntjern

Butjern

CC - Plankton juni

('xrønnbakktjern

---: --i'storvatn
71 • > ...i I -. N. Veslehjerkintjern

, I '·

2° '?°] ' =as
L_6_7 __i 67 J_20 lb Butjern

s7'7'«o'4«l
-- I''

PSc - Plankton august

i 50 i67
L L __

Grønnbakktjern

'79

\, 4 1 2

'::

Storvatn

N. Veslehjerkinntjern

Bjørntjern

Butjern

9

CC - Plankton august

AGrønnbakktjern

,,  Storvatn» /
5
55 i 6 7 20

LI

N. Veslehjerkinntjern

Bjørntjern

Butjern

·o,«_]
Fig. 15. Sammenligning av plnnktonsamfunnene ved indeksene CC og PS,-.

Tabell lS. Planktonsamfunnets sammensetning i i lokaliteter i Grimsas nedbørfelt sommeren 1980.

Lokalitet Grønnbakktjern

Vl i
----------------- --- -----. _j _

Storvatn
V2

Dato 14.G 3.8 I 14,6 4.8

Bjørntjern
vs

16.6 6.6

Diaphanosoma brachyun;m
Holopedium gibberum
Cer iodapnnia quadrangla
Daphnia longispina
Bosmina long:<rina
Heterocope saliens
Acanthod1aptomus dent icornis
ixodiaptomus laciniatis
Cyclops scutifer

39

11
31
1, 7

3,8

79
14
O,J

48
10

3.8

< 0,5

65,5
11

N. Veslehjerkinntj.
VJ

I

---t--
!

5,0

95

< 0,5
5, 1

< 0,5
22,8
< 0,5
< 0,5

5,9
2,2

2,5
43

< 0,5
5,0

Butjern
V6

18.6 5.8

I
Cyclops abysorum ! < 0,5 1,S 1'

Nauplie & sml1 c:opcpoditter , 1/4 '. 22,5 Hl

----------------------------------------J__________ -----·------1'-----------+----------
Antall arter 5 I S i 3

----- ----------J _
Antall ind. pr. m3 __.,_ 7_::i_o_o 9_s_o_o_i 21500 20900 L

43000 41700[

4,4 2,3 12,3 4, 1

< 0,5

51,5
I < o, 5
' 19,6

2,6 5,0 94,3
0,7
38 93,1 < 0,5

Antall ind. pr. m? 23700 28000 161000

8

0,2
1, 3

1, 5
4,3

6300 16100 8500 45500 62600

6300 84900 318000 440000
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I planktonsamfunnenes sammensetning viser de undersøkte loka-

litetene liten likhet og kan sies å representere forskjellige

typer.

Bruk av planktonhåv for kvantitative bestemmelser av plankton-

mengder er svert usikre. De oppfrte verdier i tabell 15

gir mer et relativt inntrykk av planktonmengdene i de for-

skjellige lokaliteter enn absolutte verdier. Tabellen viser

store forskjeller mellom lokalitetene, fra ca. 6000 individer

pr. m vannoverflate i det grunne N. Veslehjerkinntjern til

440 000 i Butjern. De store mengdene i Storvatn angitt som

antall pr. m3, har sammenheng med at vannet bare er 2 m dypt

og planktonet vil forekomme i alle dyp. Både Bjørntjern og

Butjern er ca. 10 m dype og temperatursjiktet. Planktonet

forekommer trolig i størst konsentrasjoner i de øvre vann-

masser.

Av de registrerte artene ble Mixodiaptomus laciniatus og

Branchinecta palludosa bare funnet i den temporære dammen

V4. Begge artene er hyfjellsarter med strst forekomst i

sm& grunne fisketomme lokaliteter. B. palludosa er tid-

ligere funnet på Dovre (AAGARD et al. 1975) Og nylig fore-

ligger opplysninger om funn fra dammer nær Bersvatn i

Jotunheimen, 1356 m.o.h. (KLAND 1976) Og i en dam nær

Leirungsvatn i Lom, 1366 m.o.h. (HESTHAGEN OG KLEMETSEN 1980).

Arten er tidligere ikke registrert i Rondane.

6. GENERELL DISKUSJON

De store geologiske forskjeller mellom de nordre og de sydlige

deler av vassdraget gir store utslag på vannets kjemiske

sammensetning. I motsetning til de fleste vassdrag hvor

elektrolyttinnholdet Øker nedover i vassdraget, finner en de

største verdiene i øvre deler av Grimsa, særlig er det kalsium,
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sulfat og bikarbonat som bidrar til høyt elektrolyttinnhold.

Forholdene i Tverråi er ikke så ekstreme som i øvre del av

hovedvassdraget, men også her inneholder vannet betydelige

mengder kalsium og sulfat. I hovedelva avtar elektrolytt-

innholdet til omtrent det halve etter samlpet med Haverdalsai,

som drenerer sparagmittområdene i syd. Også målinger i inn-

sjøene viser at det store elektrolyttinnholdet stammer fra

berggrunnen i de nordlige og vestlige deler. Tilførselen

fra setrene i øvre og midtre deler vurderes å ha liten inn-

virkning på hovedvassdraget.

Butjern skiller seg fra de andre vannene både i sin kjemiske

sammensetning og ved manglen på termisk sjiktning. Det

kalde vannet kan skyldes stor tilførsel fra Sagbekken som

drenerer fjellområder i syd. Butjern er lite og gjennom-

stromningen trolig stor. Kjemisk viser Butjern strst lik-

het med det kalkrike Grønnbakktjern, selv om sulfatinnholdet

i Butjern er noe hoyere. Det foreligger ikke malinger fra

Sagbekken, men den drenerer for en stor del områder med

skiferbergarter. Vannets kjemiske sammensetning antas i

vesentlig grad å være bestemt av dette selv om Butjern trolig

ogs far noe tilfirsel fra jordbruksomr&dene nr utlpet.

De underskte innsjene i nedbirfeltet viser trolig det meste

av den variasjon som kan forventes innen området, og spenner

fra svært kalkrike fjellvann til kalkfattige grytehullsjøer

med forskjellig grad av humuspåvirkning. De typiske gryte-

hullsjøene på Grimsmoen kan være noe sterkere humuspåvirket

enn Bjørntjern som står som representant for denne typen.

Vassdragets geografiske plassering mellom Dovre og Rondane

og de store geologiske forskjeller innen nedslagsfeltet, gjør

en sammenligning med nærliggende vassdrag interessant.
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Vassdrag det er naturlig sammenligne med er Atnavassdraget

i syd, som drenerer sparagmittområdene i Rondane og Grimsas

nabovassdrag, Folla i nord som dels drenerer samme fjell-

parti som Grimsa. For Folla må sammenligningen gjøres med

forholdene ovenfor gruveutslippene fra Hjerkinn. Et nær-

liggende vassdrag som dels ligger i Trondheimsfeltet, er

de øvre deler av Driva, som drenerer sentrale deler av

Dovremassivet. Joravassdraget drenerer også Dovremassivet,

men renner sydover og ned i Lågen.

Som påpekt under diskusjonen av de fysisk-kjemiske forhold,

viser Grimsa liten likhet med Atna. Likheten med Folla er

større da begge er forholdsvis kalkrike og med en ionesammen-

setning som viser mange fellestrekk.

Driva er et svært variert og stort vassdrag som fysisk-kjemisk

har sidevassdrag både med ekstremt lavt ioneinnhold og mer

elektrolyttrike forhold (NST 1981). Sidegrenen Vinstra, som

drenerer de østligste områder, har høyest elektrolyttinnhold

(pg 78-87) og viser kjemisk strst likhet med Grimsa. De

øvre deler av Driva, Svna, som drenerer områdene vest for

Hjerkinn, har betydelig lavere elektrolyttinnhold (K, 29)

enn Grimsa. Også Jara har betydelig lavere kalsiuminnhold

(4,5 - < 1 mg/l) og elektrolyttinnhold (6 10-30) enn Grimsa

og viser større likhet med Driva (HALVORSEN 1982).

En sammenligning av faunasammensetningen i de samme vass-

drag er vist i tabell 16. De oppførte tall er gjennomsnitt

av prøver på forskjellige stasjoner i sommermånedene, med

unntak av Folla, hvor tallene er gjennomsnitt av prøver

gjennom 1 år på innsamlingssted ovenfor utslippene fra

Hjerkinn (AANES 1980). Det nærliggende Atnavassdraget har

en faunasammensetning dominert av fjærmygg, mens døgnfluer

spiller en mye strre rolle i Grimsa. Ogs& i Jora er dign-

fluene dominerende sammen med fjærmygg, men i tillegg er knott

en tallrik gruppe. Driva er helt dominert av dgnfluer. I

Folla utgjr fjrmygg 73 % og dgnfluer er nest tallrikeste

gruppe.
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Tabell 16. Prosentvis sammensetning av faunaen og tetthet gitt som antall
dyr pr. 2 minutters prøve i enkelte vassdrag i sør-Norge. Data
fra Atna (EIE 1982), Kynna (SANDLUND og HALVORSEN 1980), Jora
(HALVORSEN 1982), Driva (NST 1981) og Folla (AANES 1980) •

Grimsa Atna Kynna Jara Driva Folla

Steinfluer
Dognfluer
Vårfluer
Fjærmygg
Knott
Biller
Vannmidd
Andre grupper

Antall dyr pr.
2 minutters prøve

8,2
49,3
7,8

17,1
8,8
< 1

5,7
2,0

15,0
9,0
2,7

53,6
2,4
< 1
12,1

5,0

18,6
22,1
17,9

8,5
24,2
2,3

6,4

4,9
33,7

1,5
35,0
21,0

3,0
1, 0

7

70
2
9
3

< 1
6
4

2,8
10,9

1,5
72,9
2,6
< 1
2,9
6,2

389 456 179 988 136

Grimsa

Atna

54 Kynna

34

64

34

44

Driva

33

Fig. 16. Indeksen CC beregnet for stein- og døgnflue-
faunaen i enkelte vassdrag.
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Ut fra tabellen synes Grimsa å vise størst likhet med Jora

og dels Driva. En slik sammenligning har imildlertid mange

usikkerheter, dels ved at det innen vassdragene er store

variasjoner fra stasjon til stasjon og ved at innsamlingen

er utfdrt av forskjellige personer. Sarlig kan innsam-

lingsmåten virke inn på mengden dyr. Med unntak av Jora,

som har de største tettheter, nær det doble av mengden i

Atna, viser tetthetstallene relativt små variasjoner

(tabell 16).

En sammenligning av antall taxa av steinfluer viser tall

fra 17 i Kynna til 24 i Driva (tabell 17). Også antall taxa

av dgnfluer er omtrent det samme i elvene (tabell 17).

Indeksen CC er beregnet for Grimsa, Atna, Kynna og Driva,

fig. 16. Da data over steinfluefaunaen mangler for Folla

og dgnfluer for Jora, er disse vassdrag ikke med i sammen-

ligningen. Grimsa viser strst likhet med Driva. En sam-

menligning på artsnivå viser for steinfluene at i Grimsa

og Driva er Diura nanseni både vanlig og tallmessig domi-

nerende på ettersommeren. I Kynna var Amphinemura sp. g

Leuctra digetata vanlig i henholdsvis juni og juli (SANDLUND

og HALVORSEN 1980). I Atna er det store variasjoner i arts-

dominansen, men Diura nanseni forekom bare i lite antall i
•sidevassdraget Store Myldingi.

Faunasammensetningen i innsjøene viser også tydelige for-

skjeller (tabell 18). Den store forskjellen mellom lokali-

tetene i Grimsa og Atna henger sammen med at de fleste av

Atnalokalitetene er typiske tjern med mudderbunn og starr-

vegetasjon. Grimsa skiller seg ut ved at snegl og dels

marflo utgjør et betydelig innslag i strandfaunaen. Ingen

av områdene peker seg ut med en faunasammensetning særlig

lik forholdene i Grimsa, men innsjene i Jora synes mest lik.

En slik sammenligning har begrenset verdi og gir bare en

antydning om likheten, da de oppførte tall er et gjennomsnitt
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Tabell 17. Artssammensetningen av dogn- og steinfluer i vassdrag i Dovre-Rondane
området.

Atna
-----------

Grimsa Kynna Jora Driva Folla n

STEINFLUER

Arcynopteryx compacta
Diura nanseni
D. bicaudata
D. sp.
Isoperla grammatica
I. obscura
I. sp.
Siponoperla burmeisteri
Taeniopteryx nebulosa
Brachyptera risi
Amphinemura borealis
A. standfussi
A. sulcicollis
A. sp.
Nemoura cinerea
N. avicularis
N. picteti
N. sp.
Protonemura meyeri
Capnia atra
C. pygmaea
c. sp.
Leuctra fusca
L. hippopus
L. digitata
L. nigra
L. sp.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Xx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4
5
3
2
5
4
5
5
4
5
4
4
3
3
5

X X

X

X

X

X

X

Xx

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

4
2

5

3

1
4
5

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

4
4

Antall taxa 20 18 17 19 24

DØGN FI.UER

Ameletus inopinatus
Parameletus chelifer
Siphlonurus aestival1s
S. linneanus
S. lacustr is
S. sp.
Baetis fuscatus
B. lapponicus
B. macani
B. muticus
B. niger
B. rhodani
B. scambus
B. subalpinus/vernus
B. vernus
B. spp.

Centroptilum luteolum
C. pennelatum
Cloeon d1pterum
C. simile
c. sp.
Heptagenia dalecarl1ca
H. fuscogrisea
H. joernensis
H. sulphurea
H. lateral is
Leptophlebia marginata
L. vespertina
L. sp.
Paraleplophlebia submarginata
P. sp.
Ephemerella aurivillii
E. ignita
E. mucronata
E. Sp.
Ephemera vulgata
E. sp.
Caenis horaria

X X X

X

X

X

X

4

2

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 4

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

Xx

X X X

X X

X

X X

2

2
X

X

X X

X

X

x

X

X

X

X

X

Xx

X

X

X

X

X

2
1
1
3
l

3
4

X

X X

X

X 3
X

X

X X

X

X

X

X

l

1
3

Antall taxa 13 15 17 15 13
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og forholdene kan slå sterkt ut dersom en innsjøtype er

overrepresentert.
i-

En sammenligning av småkrepsfaunaen i vassdragene viser at

Grimsavassdraget har omtrent samme artsantall som Jora, men

betydelig færre enn Kynna og Atna og fler enn Driva. Ut

fra hvilke arter som er felles og forskjellige for områdene,

er indeksen CC beregnet. Denne viser størst likhet med

Atnaområdet. (tabell 19).

Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner ut av den fore-

tatte sammenligning, men Grimsa peker seg ut som klart for-

skjellig fra Atna og Kynna, likheten er noe større med Jora

og Driva selv om også forskjellene her synes større enn

likhetene.

Tabell 18. Prosentvis sammensetning av faunaen i strandsonen i innsjøer
i Grimsa, Atna, Kynna, Jora og Driva vassdragene.

Gr1msa Atna Kynna Jora Dr1va
-- ------- -------- ---- -- ---·------- -----------

Fbor stemark 4,9 5,9 2,3 11, 6 10
Igler X < ,5 0, 1 0, l
Vannmidd 2,C 7,4 3,8 7,2 i

Snegl 12,8 < 0,5 0,2 0,3
Muslinger 0,9 < ,5 1, 2 1  ,  l < 1
Steinfluer 0,6 1,6 0,3 1,  3 6
Døgn  fl  uer 5,1 14,2 52,1 6,8 28
byenstikere 0,5 1, 5 4, 1 0, 1
Vannteger 16,5 1,9 0,4
Mudderf)er X < 0,5 0,2 1,0 < 1
Vannbil ler 4 ,0 9, 1 8,7 4,3 8
Vårfluc:r 5,9 13,6 11,0 6,5 (.,

Tov1nger 6,2 27,2 14, 2 39, 34
Fl immererer < o, :i X 1, < 1
Marf lo ·;, 4 X 19,0
.5vamp X

Andre· gr upper 1,1
--------- -- ---- --- -----------

Tabell ll). Antall cladoccr og copepodearter i Grimsavassdraget sammen-
lignet med andre vassdrag.

- . -- - -----------------------------------

Ant.
Cladocer Copepoder

lok Totalt cc
--- ------· ----

Grimsavassdraget 5 21 9 30

tnavassdraget
(EIE 1902) 9 29 14 43 77

Joravassdraget
(HALVORSEN 1n prep.) 9 20 11 31 51

Kynnavasdraget
(SANDLUND HALVORSEN 1 98u) 9 27 17 44 31

Drivavassdr aget (NØST l 'JBl) 18 12 8 20 40

-·---- - ------
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7. SAMMENDRAG

Inventeringen i Grimsavassdraget er et ledd i de naturviten-

skapelige underskeler i vassdrag midlertidig vernet fram

til 1985. Den fremlagte rapport vil, sammen med de andre

fagrapportene, danne grunnlagsmaterialet for de naturviten-

skapelige vurderingene av vassdraget. Feltarbeidet ble ut-

fort i juni og august 1980.

Undersøkelsen er utført etter et standardisert opplegg og

omfatter fysisk-kjemiske data, prøver av elvefaunaen, strand-

faunaen og krepsdyrfaunaen i de frie vannmasser. Syv elve-

stasjoner og 6 vann/tjern som dekker forskjellige deler av

nedslagsfeltet, er underskt.

Grimsavassdragets nedbørfelt er 492 km2 og spenner fra 660

til 1858 m.o.h. Det inneholder svart f innsjer/tjern, og

innsjarealet er bare ca. } % av nedbrfeltet. Strste inn-

sjø er 0,6 km? stor 0g 2,2 m dyp. De fleste vann er grunne,

enkelte tjern 10-15 m dype.

Nedbørfeltet er delt i et sydlig sparagmittområdde med tungt

forviterlige bergarter og et nordlig med lett forviterlige

glimmerskifre og fylitter med innslag av kalkmarmor. Vann-

kjemien er svært variert både i elvene og vannene, fra

kalkrike (22 mg/1) til kalkfattige (1,5 mg/1). Elektrolytt-

innholdet varierte fra 16-114 og pH fra 7,7-6,9. Lokaliteter

med hyt kalsiuminnhold har ogs% hoyt sulfatinnhold (10,8 mg/l).

Kloridinnholdet er mindre enn 1 mg/1. Kalsium og bikarbonat

er dominerende ioner. De største elektrolyttkonsentrasjonene

ble målt i Grønnbakktjern og øvre del av Grimsa, samt i Butjern

nederst i vassdraget. Haverdalen skiller seg ut med elektro-

lyttfattig vann.
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Faunaen i rennende vann er dominert av dognfluer, med unntak

av Haverdalen og de høyereliggende områder, hvor larver av

fjærmygg og steinfluer er mer vanlige. Individtettheten var

på alle stasjoner størst i juni og varierte fra ca. 300-1000

individer pr. 2 minutters prove. Gruppene dgnfluer, stein-

fluer, vårfluer, fjærmygg og knott utgjør i antall over 90 %

av elvefaunaen.

Totalt 17 arter steinfluer, 16 i rennende vann og 2 i innsjer,

er registrert. I Grimsa var Diura nanseni vanlig både i juni

og august og dominerte på ettersommeren. Taeniopteryx nebrulosa

var vanlig i august, men manglet i juniprøvene. Brachyoptera

risi dominerte i Haverdalen i juni, men manglet i august.

Steinfluefaunaen viste en klar vertikal sonasjon, med flest

arter i laverliggende deler.

Av dgnfluer er 9 arter pavist i rennende vann, 5 i innsjer,

totalt 12 arter. Baetis rhodani er vanlig og ofte dominerende,

mens B. lapponicus og E. aurivillii forekom i lite antall pa

de fleste stasjoner i rennende vann.

Littoralfaunaen i vannene viste størst tetthet i juni (300-500

individer pr. 2 minutters prøve). Det var stor variasjon i

faunasammensetningen mellom de enkelte lokaliteter,og antall

dyregrupper varierte mellom 4 og 14. Larver av fjærmygg var

tallrikeste gruppe, unntatt i Grønnbakktjern hvor marflo

(Gammarus lacustris) forekom i store mengder.

Totalt er det påvist 31 arter småkreps, 22 cladocerer og 9

copepoder, men artsantallet varierte fra 5-22 mellom de

enkelte lokaliteter. Tusenbeinkrepsen (Branchinecta palludosa)

er tidligere ikke registrert i Rondaneomrdet.

10 arter småkreps er funnet planktonisk. De enkelte lokali-

teter viser store forskjeller i sammensetning og dominansforhold.
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Daphnia longispina er dominerende i flere av vannene, som

ellers inneholdt fra 3-8 planktonarter. I delavestliggende

lokalitetene kom typiske boreale arter inn.

Grimsavassdraget er relativt lite påvirket av menneskelige

inngrep og kan ferskvannsmessig være egnet som referanse-

vassdrag. Særlig i kjemisk sammenheng skiller det seg fra

nabovassdragene Atna, Jora, Folla og Driva som det er gjort

en sammenligning med, men også i flere bilogiske parametre

avviker Grimsa fra nabovassdragene.
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