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Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen, og kalla LFS-prosjektet, er knytt til det nye manøvreringsreglementet for 
Suldalslågen som blei vedteke av Kronprinsregenten i Statsråd den 22. juni 1990. Reglementet er eit prøvereglement som 
har funksjonstid på 5 år. 

Grunnen til at Statkraft søkte om nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen var at den tidlegare manøvreringa førde til 
relativt store ulemper for laksen i Suldalslågen, og dermed store utgifter for Statkraft. Det var dessutan mykje som tydde på 
at ulempene kunne reduserast utan at dette trang gå ut over kraftproduksjonen. 

I prøveperioden er målet å utvikle lakseforsterkingstiltak som kan kompensere for ulempene reguleringa har påført 
laksestamma. Utgangspunktet er å gjera tiltak i elva framfor å arbeide med laks i oppdrett, og at tiltaka skal vera både 
økologisk og økonomisk betre enn tiltaka som blei bruka før prøveperioden starta. 

Ettersom arbeidsoppgavene synes! å ha interesse ut over å løyse problemstillingane i Suldalslågen, og at resultata truleg 
får overføringsverdi til andre vassdrag, var det naturleg for Statkraft å ta initiativ til etablering av eit samarbeidsprosjekt om 
desse problemstillingane. 

Statkraft vende seg til Universitetet i Oslo som hadde arbeidd i Suldalslågen i mange år, og til NVE som var i gang med sitt 
Biotopjusteringsprogram. Desse partane etablerte Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen i 1990. Det blei og oppretta 
formell kontakt med Suldal Elveeigarlag som har observatørstatus i styret. Frå 1992 vart EFFEN Miljø samarbeidspart. 
EFFEN Miljø er eit delprogram i FoU- programmet EFFEN (Effektivt Energisystem), som er eit forskingsprogram i 
samarbeid med Norges Forskningsråd og Energiforsyningens FoU-råd. I 1993 vart også Energiforsyningens 
Fellesorganisasjon (EnFO), tidlegare Vassdragsregulantenes forening (VR), samarbeidspart. EFFEN Miljø og EnFO har 
kvar sin representant i prosjektstyret. 
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Sammendrag 
Suldalslågen har vært inne i en 5-års periode (1990-1994) hvor en har kjørt et prøvereglement for 
manøvrering av elva. I denne forbindelse har NIVA vært engasjert for å gjøre undersøkelser i 
forbindelse med begroingsforholdene i elva. Det har vært gjort en rekke observasjoner og studier av 
ulike forhold til forskjellig tid gjennom hele perioden. Hensikten har vært å skaffe mest mulig materiale 
som vurderingsgrunnlag for fastsettelse av det endelige manøreringsreglement. 

Det har vært fokusert bl.a. på begroingsutvikling over tid på overvåkningsstasjoner etablert i 1988, 
kartlegging av begroingssitusjonen på periodisk tørrlagt areal og i gyteområder, vekststudier av moser, 
gjengroingsprosesser på renska arealer, effekter av flommer på utspyling av organisk materiale og 
forekomst av moser i sidevassdragene. 

De klimatiske forhold i perioden har avveket fra normalen på flere områder, bl.a. ved milde vintre og 
mye nedbør. Dette har påvirket vannføring og temperaturen i Suldalslågen forskjellig fra år til år. Årene 
1990, 1992 og 1993 hadde generelt større vannføring enn årene 1991 og 1994, og dermed en klart mer 
opprenskende og eroderende effekt på begroingen i elva. Vanntemperaturen i elva var spesielt lav i 1993 
og delvis også 1994 i forhold til 1990-1992. Kalde år med stor vannføring synes å ha begrenset veksten 
i begroingssamfunnene. 

Suldalslågen har i perioden 1990-1994 hatt en svakt sur ionefattig vannkvalitet som basis med en 
konduktivitet på 1,5-2,5 mS/m det meste av året. Tilsvarende pH-verdier ligger i området 6-6,5. Unntak 
fra dette er episoder med mye nedbør, spesielt senhøstes og i vinterhalvåret hvor en kan få enkelte 
episoder med betydelig lavere pH ned i området 4,8-5,5. Sudalslågen er generelt næringsfattig med 
middelverdier for totalnitrogen og totalfosfor på henholdsvis 233 µgN/1 og 2,7 µgP/1. Dette gir kun 
vekstforhold for lite næringskrevende arter av begroingsalger, moser og karplanter. 

Begroingssamfunnene i Suldalslågen er blitt lite endret i perioden i forhold til tidligere beskrevet fra 
observasjoner i 1988. På permanet oversvømt areal er det fortsatt levermosene Scapania undulata og 
Marsupella aqatica som dominer. Av bladmosene er det Fontinalis sp. som dominerer. Av karplanter er 
det størst forekomst av Callitriche hamulata og bare mindre innslag av Juncus bulbosus. Det 
makroskopiske algesamfunnet er fortsatt dominert av trådformede grønnalger. Våren 1994 ble det første 
gang i perioden registrert større forekomster av Hydrurus foetidus som trolig har sammenheng med den 
spesielt kalde perioden den våren. 

Når det gjelder den kvantitative begroingsutvikling i Suldalslågen er denne målt ut fra fotografisk 
registrering av bunnarealer på 11 overvåkningsstasjoner og 5 transektstasjoner. For perioden 1988-1991 
er det konstatert en økning i mosedekket areal fra 64,5 % til 81,3 %. I 1994 var mosedekket areal 80,5 
%. Den totale mosedekning i elva synes derfor å ha stabilisert seg etter 1991. I 1988 var fordelingen 
mellom bladmoser og levermoser 22, I % bladmoser, dvs. i alt vesentlig Fontinalis sp. og 42,4% 
levermoser. I 1994 var dette endret til 23,9% Fontinalis og 55,8% levermoser. Dette viser at 
levermosesamfunnet har hatt størst fremgang, noe også mer detaljerte studier i faste transekter viser for 
perioden 1991-1994. 

Karplantesamfunnet hadde en meget lav dekningsgrad på ca. 0,8% i 1994, den laveste i hele perioden. 
Dekningen av grønnalger viser fortsatt en betydelig gradient både m.h.p. avstand fra Suldalsosen og 
årstidsvariasjon. Det er en betydelig lavere dekning med grønnalger om våren i slutten av april i forhold 
til høsten hvor det øverst i elva kan bli opp mot I 00% dekning dersom vekstforholdene er gunstige. 
Mengden grønnalger avtar alltid nedover elva om høsten, mens en om våren har en jevnere fordeling og 
ofte som i 1994 et tyngdepunkt i elvas midtparti (Lindum-Førland). Grønnalgedekningen synes å kunne 
settes i sammenheng med vanntemperatur og vannføring /flomfrekvens i de ulike deler av elva. 
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Undersøkelsen av begroingsforholdene i områder med gytegroper viste at de kvalitative 
begroingssamfunn var de samme som for elva ellers. Mengdemessig forekomst av de ulike 
begroingselementer og da spesielt mose, varierte mye fra område til område. Generelt var andelen bart 
substrat uten mosedekning større i gyteområdene enn i de tilgrensende stasjoner for overvåkning i elva. 
Det kan synes som om fisken gyter både i sterkt mosebegrodde områder (50-65% dekning) og i områder 
med lite mose (20-30% dekning). Det kan også tyde på at fisken selv er i stand til å danne sår i 
vegetasjonsdekket og på den måten kunne rydde mindre områder slik at den kan gyte. 

Begroingsobservasjoner på periodisk tørrlagt areal som er viktige oppvekstområder for småfisken i 
sommerperioden, viste en del forskjeller fra arealer permanent oversvømt. Det var til dels store 
forskjeller i de få områder som ble undersøkt, både stor og liten mosedekning på sammenlignbare 
elveavsnitt. Dataene vil være verdifulle for senere studier av tidsutvikling av begroing og betydning for 
forholdet mellom bunndyrproduksjon og fisk på disse områdene. 

Forsøk med lengdevekst hos Fontinalis-planter viste en beskjeden netto tilvekst (2-4 cm pr. år) i et 
blandingssamfunn av utsatte planter. Slitasjen var stor spesielt i årene 1992 og 1993 med høy 
signifikant vannføring i forhold til 1991 og 1994. Det ble målt maks lengdevekst i Fontinalis 
dalecarlica på 10-16 cm pr.år, noe som antyder et meget stort tilvekstpotensial i år med gode 
vekstforhold, i hovedsak liten flomaktivitet. 

Små arealer på lm2 rensket for mose i 1988 viste en meget stor tilgroing i perioden etter. På samtlige 
stasjoner var mosedekket areal økt fra 5% etter rensking til 59-90% dekning i 1992. Fram til 1994 
skjedde en ytterligere økning på de fleste stasjoner slik at det opprinnelige renska areal og tilsvarende 
referanseareal hadde samme mosedekning. Resultatene viser at rensking av små arealer hvor substratet 
ikke blir endevendt har begrenset varighet. 

I 1992 ble det utført rensketiltak i større skala med maskinell graving i substratet. Oppfølging av 
begroingsutvikling på de renska arealene viser at en fram til utgangen av 1994 har hatt en jevn økning 
av mosedekket på de renska arealene. På 3 av arealene som periodevis blir tørrlagt ved 
minstevannføring har mosedekket kommet opp i 11, 12 og 22% dekning, mens et areal permanent 
oversvømt er oppe i 30% mosedekning. Den store tilveksten synes primært å være relatert til gjenvekst i 
rester av moseprotonema som ikke ble fjernet under selve renskeprosessen. Nykolonisering på nytt 
blottlagt steinsubstrat synes å ha hatt svært liten betydning de 3 første årene etter rensking. Forsøket 
skal følges opp videre. 

I forbindelse med overgangen fra minstevannføring om vinteren til sommervannføring, som etter 
nåværende prøvereglement skal skje ca. l .mai, har det vært målt mengde driv av ulike fraksjoner av 
organisk materiale i 4 år på rad. Hensikten har vært å se på betydningen av ulike manøvreringer i 
forhold til utspyling av bl.a. fraksjoner av lett nedbrytbart dødt organisk materiale som en ønsker skal 
bli holdt tilbake i elva m.h.p. produksjon av næringsdyr for fisk. Flommene de 4 årene har vært 
forskjellig hvert år og ulike manøvreringer har gitt ulike effekter med tanke på utspyling og 
opprensking. I 1991 ble det kjørt en meget skånsom oppkjøring som sammen med lite lokaltilsig hadde 
liten opprenskende effekt. I de påfølgende år var flommene større og en fikk spylt ut totalt 2,98, 8,84 og 
5, 45 tonn organisk materiale på tørrvektbasis i henholdsvis 1992, I 993 og 1994. Av dette utgjorde 
mose/alge-fraksjonen 82, 55 og 78%, mens dødt organisk materiale av nytteverdi, vesentlig lett 
nedbrytbart løv og gras utgjorde 8, 10 og 14%. Det foreliggende datamateriale burde være nyttig for 
videre finanalyse av hensiktsmessig manøvrering i forhold til rensking og utspyling av organisk 
materiale i elva. 

Undersøkelser omkring utvikling av algebegroing i forbindelse med forsinket sommervannføring i 1994 
viste at det ikke ble utviklet større mengder algebegroing i denne perioden. Elva hadde et renere preg i 
slutten av forsøksperioden i forhold til en normal vårsituasjon. En av årsakene til dette resultat var trolig 
en opprenskende effekt av en smoltutvandringsflom midt i forsøksperioden. 
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Med bakgrunn i et endret balanseforhold mellom bladmosen Fontinalis (som ansees å være nyttig bl.a. 
som skjul for småfisk) og levermoser i Suldalslågen, ble mosevegetasjonen underskt i 22 store og små 
sidevassdrag til Suldalslågen i 1994. Undersøkelsen viste at mosevegetasjonen her var meget lik den en 
finner i Suldalslågen. Det ble funnet Fontinalis i 14 av lokalitetene. Bare tre av de større sidebekkene 
hadde fravær av denne mosetypen og er blant de sureste sidevassdragene. Forekomst av Fontinalis satt 
opp mot vannkvalitet i sidevassdragene tyder på at vannkvaliteten i Suldalslågen er god nok for normal 
vekst av Fontinalis pr. i dag, og at elva må bli betydelig surere for at det skal kunne påvirke veksten av 
Fontinalis-samfunnet i vesentlig grad. 
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1. Innledning 
Suldalslågen har vært inne i en 5-års periode (1990-1994) hvor en har kjørt et prøvereglement for 
manøvrering av elva. I denne forbindelse har NIVA vært engasjert for å gjøre undersøkelser i 
forbindelse med begroingsforholdene i elva. Det har vært en viss utvikling i aktivitet og 
problemstillinger i hele perioden. Opprinnelig ble det utarbeidet et programforslag for hele perioden 
hvor det ble fokusert på betydningen av å ha en overvåkning av et fast antall stasjoner som basis for alle 
undersøkelsene. Etter hvert ble det utarbeidet årlige programforslag hvor det ble valgt å styre 
aktivitetene mer i retning av konkrete forsøksopplegg og spesielle problemstillinger. Sorn eksempel på 
slike konkrete problemstillinger er mengdebestemmelse av utspyling av organisk materiale ved 
kontrollerte flommer, effekter av mekanisk opprensking på elvebunnen og begroingstilstand i områder 
med gytegroper. 

I 1987-88 ble det gjort et omfattende arbeid for å kartlegge biologiske effekter i Suldalsvassdraget i 
forbindelse med Ulla-Førre utbyggingen (Rørslett rn.fl. 1989). Det ble den gang bygd opp et omfattende 
stasjonsnett i Suldalslågen. Mye av aktivitetene i perioden 1990-1994 er bygd opp omkring disse 
stasjonene, men en del nye områder er også etablert. En har med hensikt forsøkt å følge trådene fra 
undersøkelsen i 1988 når det gjelder å dokumentere tidsutviklingen av begroingsforholdene i elva, siden 
dette var den første omfattende dokumentasjon av både de kvalitative og kvantitative 
begroingsforholdene. 

Siden prosjektperioden har vært såvidt lang, er det samlet inn en god del materiale som en ikke får 
bearbeidet fullstendig innenfor tilmålt tid. Denne rapporteringen prioriterer derfor å dokumentere mest 
mulig av det innsamlede materiale. 

2. Materiale og metoder 

2.1. Materiale 

2.1.1. Aktiviteter 1990-1994 

I prosjektperioden har det vært gjort en rekke forsøk på å samle inn mest mulig kunnskap om 
begroingsforholdene i Suldalslågen. Det har vært en kombinasjon av egeninitierte programforslag og 
konkrete ønsker fra prosjektets styringsgruppe som er bakgrunnen for de ulike aktiviteter og 
prioriteringer av disse. I tabell 1 er satt opp en oversikt over de ulike aktiviteter i prosjektperioden og 
når de ulike aktiviteter har vært prioritert. 

Tabell 1. 
aktivitet 1990 1991 1992 1993 1994 

Overvåkning X X X (x) (x) (x) (x) X X 

Transekter X X X X X X X X X X 

1988-arealer X X X X X X 

Flomepisoder X X X X 

Vekst av moser X X X X (x) (x) (x) (x) X X 

Biomasseprøver X X 

Renska arealer X X X X X X X X X 

Gyteområder X X X X X 

Tørrlagt areal X X X 

Moser i sidebekker X 

Skisse over ulike aktiviteter i prosjektperioden 1990-1994 
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Overvåkning. 

Det ble opprettet et nett av 12 overvåkningsstasjoner i april 1988 (Rørslett m.fl. 1989). 
Stasjonsområdene dekker et areal innenfor ca. 50-1 00m langs elvebredden. Stasjonsområdene blir 
fotografisk registrert ved å vade rundt og ta flest mulig bilder med tilfeldig nedslag langs 
dybdegradienten 30-130 cm. Det er tatt 35 til 115 bilder pr. stasjon pr. registrering. 
Overvåkningsstasjonene skal primært påvise langtidsendringer i vegetasjonsdekket på permanent 
oversvømt areal. P .g.a. bygningsarbeider og andre forhold har det vært noen små justeringer på 
plasseringen av stasjonsområdene og en stasjon (OV5) er tatt ut f.o.m. våren 1992. Stasjonene OV 11 og 
OVl5 ble flyttet våren 1992 og OV18 høsten 1993. 

Flomtransekter. 

I april 1991 ble det anlagt fasttransekter på i alt 5 stasjoner på permanent oversvømt areal. Disse skulle 
opprinnelig brukes til å registrere effekter på bunnvegetasjonen i forbindelse med kontrollerte 
flomepisoder. Transektene ble merket med steiner for hver 2m og fotografisk registrert med 2 bilder pr. 
meter maks l 9-20m utover. Da transektene ble anlagt på minstevannføring, var en avhengig av å 
komme ned på tilsvarende vannføring etter en eventuell flom for å registrere den umiddelbare effekten. 
Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre i forbindelse med den årlige våroppkjøringen rundt l .mai og det 
har heller ikke vært iverksatt større kontrollerte spyleflommer om høsten i prosjektperioden slik som 
opprinnelig var planlagt. Flomtransektene har derfor vært registrert vår og høst på minstevannføring for 
å dokumentere endringer i begroingssamfunnet gjennom større deler av vekstsesongen. 

1988-arealer. 

I 1988 ble det i forbindelse med studier av flomeffekter oppmerket arealer på totalt 4m2 på i alt 6 
stasjoner (Rørslett m.fl. 1989). På hver av stasjonene ble det manuelt rensket en rute på lm2. Resten av 
det omkringliggende areal ble bevart inntakt. I perioden 1991-1994 er 5 av disse stasjonene fotografisk 
registrert (hele det samme arealet) med tanke på å dokumentere tilgroingshastighet på det renska arealet 
og tidsendringer i begroingssamfunnet på det omkringliggende areal. Stasjonene ligger på permanent 
oversvømt areal. 

Flomepisoder. 

Det har i perioden 1991-1994 vært gjort registreringer i forbindelse med overgangen fra 
vintervannføring til sommervannføring som ifølge manøvreringsreglementet skal skje lrnai. I alle 4 
flomepisodene har det blitt samlet drivprøver for å kvantifisere ulike fraksjoner av organisk materiale. I 
1991 ble det i tillegg gjort en det fysisk/kjemisk registreringer på vannkvaliteten og suspendert organisk 
og uorganisk materiale. Drivprøvene er samlet inn av LFI. 

Vekstforsøk med moser. 

Høsten 1990 ble det satt i gang et forsøk for å måle lengdevekst hos bladmosen Fontinalis. Det ble satt 
ut steiner med merkede moseplanter på 2 stasjoner. I 1991 ble dette utvidet til 5 stasjoner. I tillegg til å 
måle veksthastighet på mosene, skulle de brukes til å registrere slitasje på mosesamfunnet i forbindelse 
med flomepisoder. Dette ble gjort i flomepisoden i 1991. Denne aktiviteten ble ikke videre prioritert etter 
1991, og det ble bare gjort målinger på det allerede utsatte materiale uten å følge opp med erstatninger 
for tap. I 1994 ble denne virksomheten tatt opp igjen og det ble anlagt 3 nye stasjoner. 

Biomasseprøver. 

Årlig prøvetaking av begroingsbiomasse var med i det opprinnelige programforslag for å samholde med 
bildene fra overvåkningsstasjonene. Dette ble gjort i 1990, men ble ikke prioritert i resten av perioden. I 
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1994 ble det tatt biomasseprøver av algebegroing på 5 stasjoner i forbindelse med forsøk med utsatt 
sommervannføring. 

Renska arealer. 

Forsøk med rensking av mose på periodisk tørrlagt areal ble igangsatt våren 1992. Forsøket var et tiltak 
for å fjerne uønsket mosebegroing. Det ble anlagt 4 områder på periodisk tørrlagt areal og 6 områder på 
permanent oversvømt areal. Av disse er henholdsvis 3 og ett område fulgt opp med fotografisk 
registrering 2-3 ganger pr. år i 1992-1994 for å studere tilgroingshastighet og med dette varigheten av 
tiltaket. 

Gyteområder. 

Våren 1993 ble det igangsatt registreringer av begroingsforhold i områder med gytegroper. Det ble valgt 
ut 4 områder som senere er fotografisk registrert vår og høst 1993 og l 994 på minstevannføring. 
Hensikten har i første omgang vært å dokumentere begroingsforholdene i slike områder sammenlignet 
med andre områder i elva, samt å se på endringer/prosesser over tid. To av stasjonene ligger tett opp til 
områder med overvåkning og transektstasjoner. 

Tørrlagt areal. 

Våren 1993 ble det igangsatt registreringer av vegetasjonsforhold på periodisk tørrlagt areal, siden dette 
ikke hadde vært fokusert på tidligere. Dette er områder som er tørrlagt på minstevannføring i 
vinterhalvåret, men som er viktige oppvekstområder for fisk resten av året. Det ble valgt ut 3 områder 
hvor det ble anlagt transekter i de samme transekter som er brukt i arbeidet med fysisk beskrivende 
vassdragsmodell i Suldalslågen (Harby 1992). De tre transektene er H8 ved Stråpa, H5 ved Steinsøy og 
H3 ved Førland. Det ble gjort fotografisk registrering av vegetasjonen langs transektene med bildepar 
for hver 2. og hver meter alt etter transektenes lengde. Hensikten har vært å gi en beskrivelse av 
vegetasjonforhold i slike områder samt på sikt å kunne dokumentere eventuelle endringer over tid. 

Moser i sidebekker. 

I august 1994 ble det utført en inventering av 22 større og mindre sidebekker til Suldalslågen. Hensikten 
var å se på mosesamfunnet som funksjon av vannkvalitet (surhetsgradient) og ellers sammenligne med 
begroingsamfunnet i hovedvassdraget. 

2.1.2. Stasjoner 

I tabell 2 er satt opp en oversikt over alle stasjonsplasseringer i Suldalslågen. Dette gjelder 
overvåkningsstasjoner (OY), arealstasjoner 1988 (AR), transekter (TR), renska arealer fra 1992 (RA), 
gyteomåder (GYT) og transekter på periodisk tørrlagt areal (TØ). I figur l er disse plassert i forhold til 
elveprofilen. I figurene 2 og 3 er merket av stasjoner i henholdsvis Suldalslågen og sidebekker på kart. I 
tabell 3 er satt opp en oversikt over de inventerte sidevassdrag og sidebekker i august 1994. 
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Tabell 2. Stasjoner i Suldalslågen 1990-1994. Kart.angivelsene er i henhold til kartblad M71 l- 
1313IV ( l :500000; 100-km rute 32V LL). Stasjonskodene er OY= overvåkning ( 1988), 
AR= fast.arealer (1988), TR= transekter (1991), RA= renska arealer (1992), GYT= 

0d (1993) TØ I 1(1993) gyteomra er og = tørr all t area 
Stasjonskode UTM Avstand fra Høyde over 

kartreferanse Suldalsvatn (km) havet (m) 
OVl, TØH8 59 4 97 3 0,3 66,5 
OV2, AR2,TR2 58 9 96 9 1,1 63,7 
GYT! 58 8 96 8 1,1 63,7 
OV4 57 8 97 2 2,6 61, I 
AR5 57 6 96 8 3,0 60,5 
OV5 57 3 96 8 3,3 60,3 
OV6, TR6, GYT2 56 3 96 5 4,3 59,3 
GYT3 54 6 96 0 6,4 57,0 
TØH5 54 4 95 7 6,6 56,6 
7RA 54 4 95 6 6,7 56,5 
OV8, AR8, TR8 54 3 95 3 7,2 56,3 
OVl0, ARIO, TRIO 52 3 94 0 10,1 49,4 
I0NRA, l0MRA, l0SRA 52 3 94 0 10, l 49,4 
TØH3 51 3 94 0 10,9 49,0 
GYT4 51 2 93 9 11, l 48,2 
OVll 51 0 93 9 11,3 48,0 
O V l l A  50 9 93 9 11,4 47,9 
OV12 49 6 94 3 12,9 45,8 
OY14, AR14 47 2 96 2 17,4 11,5 
OV15, OV15A 46 6 96 7 18,2 9,3 
OY18A, TR18A 45 5 97 3 20,3 6,5 
OV18, TR18 45 4 97 0 20,6 6, l 

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 
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Figur 1. Beliggenhet av stasjonsområdene i Suldalslågen I 990-1994. Overvåkningsstasjoner fra 
1988 er markert med nummer. AR= fast.arealer (1988), TR= transekter (199 I), RA= 
renka arealer (1992), GY= gyteområder (1993) og TØ= tørrlagt areal (1993). 
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Laksetrappa ved Sandsfossen 
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Figur 2. Stasjonsplassering i Suldalslågen i perioden 1990-1994. 
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Figur 3. Oversikt over sidebekkene til Suldalslågen som ble inventert i august 1994. 
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Tabell 3. Sidevassdrag (sidebekker) til Suldalslågen. Kartangivelsene er i henhold til kartblad 
M711-1313JV (1:500000; 100-km rute 32V LL). Avstand fra Suldalsvatn og høyde over 
havet er i henhold til bekkenes utløp til hovedvassdraget. 

kode navn UTM Avstand fra Høyde over 
kartreferanse Suldalsvatn (km) havet (m) 

Bl Stråpabekken 59 5 97 2 0,3 66,0 
B2 liten flombekk 59 2 96 7 0,7 64,5 
B3 Stråpaåa 58 9 96 6 1,1 63,9 
B4 Prestvikabekken 58 0 97 4 2,1 61,8 
B5 Sørestadbekken 57 6 96 7 2,7 61, l 
B6 Lundebekken 56 7 96 8 3,5 60,3 
B7 Tjøstheimåa 56 5 96 0 4,4 59,3 
B8 skogsbekk l 55 5 96 2 5, I 58,3 
B9 skogsbekk 2 55 5 96 2 5,] 58,3 
BIO Steinsåa 54 8 96 4 5,8 57,5 
Bl I Mosåi 54 0 94 4 7,9 54,7 
BJ2 Vasshus bekken 53 4 94 6 8,6 52,5 
B l3  K væstadbekken 51 7 93 9 10,8 48,9 
Bl4  Fossåa 50 3 94 l 12,5 46,3 
B l5  K vammenbekken 49 I 94 2 13,8 44,7 
B l6  Himsåi 48 3 95 0 15, l 23,3 
Bl7  Grovbekken 49 2 95 8 15,4 19,3 
Bl8  Brommelandsbekken 48 6 96 4 16,6 13,3 
B l9  sidebekk til Br.bekken 48 2 96 5 16,6 13,3 
B20 Hanakarnbekken 48 0 96 3 16,7 13,2 
B2l Mobekken 46 7 96 7 18 10,1 
B22 Tjelmanebekken 45 6 96 5 21, l 5,9 

2.1.3. Eksterne data 

Til å karakterisere meteorologiske forhold i området er det innhentet data fra DMI. NVE og Statkraft 
(Vestlandsverkene Ulla-Førre) har bidratt med rådata for temperatur og vannføring i Suldalslågen. 
Tabell 4 gir en oversikt over stasjoner det er brukt data fra. 

Tabell 4. Oversikt over DMI-stasjoner og NVE-stasjoner for klimadata og vannføring/temperatur i 
Suldalslågens nærområde og selve Suldalslågen. 

kode navn parameter 

DMI 4661 Sauda lufttemp., nedbør 
DMI 4615 Sand i Ryfylke II nedbør 
NVE VM 2257 Stråpa vannføring 
NVE VM 1372 Larvika vannføring 
NVE 16602 Suldalslågen v/Suldalsosen vanntemperatur 
NVE 16603 Suldalslågen v/Tjelmane bru vanntemperatur 
NVE 16623 Suldalslågen v/Prestvika vanntemperatur 
NVE 16624 Suldalslågen ndf. Steinsåna vanntemperatur 
NVE 16625 Suldalslågen ndf. Gjuvfossen vanntemperatur 
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2.2. Metoder 

2.2.1. Fotografering og bildeanalyse 

For å beskrive og analysere begroingssituasjonen i Suldalslågen er det benyttet 
undervannsfotografering. Det er benyttet NIKONOS V kamerahus med 15mm NIKKOR UW objektiv 
og IKLITE 205 undervannsblitz. Utstyret ble påmontert en ramme slik, at et bestemt billedareal ble 
fotografert. I 1990 ble det benyttet en ramme med billedareal 50x50cm. Fra og med 1991 og ut perioden 
ble denne erstattet med en mindre ramme med billedareal 30x40cm (0.12m2). Til hvert bilde er det målt 
dyp. I 1991 ble det foretatt en kontroll på eventuelle forskjeller mellom de to rammestørrelser. Det ble 
ikke funnet større forskjeller av betydning som skulle gjøre det vanskelig å sammenligne med data fra 
perioden 1988-1990. Største gevinst ved skifte av metode var at minste registreringsdyp ble redusert fra 
ca. 70cm til ca. 30cm. 

Fra og med 1992 ble det også gjort fotoregistrering på tørrlagt areal. Det ble benyttet samme oppsett 
med ramme og blitz, men med landkamera NIKON FM med 20mm NIKKOR objektiv. 

Bildeanalysen er utført ved å studere bildene under binokularlupe ved forstørrelse 10-40 X. Ved hjelp 
av et kalibrert rutenett er så dekningsgraden (=horisontalprojeksjon av forekommende begroing) av de 
ulike begroingselementer samt andelen bart substrat bestemt. Av begroingselementer er det forsøkt å 
skille mellom karplanter (gras og ekte makrofytter), moser (bladmoser og levermoser) og alger. Når det 
gjelder algebegroing er det bare synlige makroskopiske forekomster som lar seg bestemme til gruppe. 
Dette gjelder spesielt filamentøse grønnalger og rødalger. Artsbestemmelse av alger og delvis moser må 
gjøres på spesielt innsamlet materiale under lupe eller mikroskop. 

2.2.2. Kvalitativ og kvantitativ begroing 

Det er tatt kvalitative prøver av moser og alger med jevne intervaller i perioden for kontrollbestemmelse 
i laboratoriet som en kalibrering til bildeanalysen. 

I 1990 ble det tatt kvantitative begroingsprøver (5 paralleller) på alle 12 overvåkningsstasjoner som en 
oppfølging av 1988-serien. Tilfeldig representative steiner ble tatt opp og et avgrenset areal på 28,3cm2 
ble skrapt rent for begroing (moser + alger) og uorganisk materiale (vesentlig sand + slam i mosen). 
Prøvene ble frysetørket for tørrvektsbestemmelse og analysert m.h.p. gløderest (NS4764), totalt 
organisk karbon (TOC/F) og total nitrogen (TN/F) etter forbrenningsmetoden. 

I forbindelse med forsøket i 1994 med utsatt vårflom ble det tatt kvantitative prøver av algebegroing på 
naturlig substrat. Representative steiner ble tatt opp fra elvebunnen. Et definert areal ble avgrenset med 
en plexiglass-sylinder med diameter 6cm (areal 28,3cm2), og algebegroingen skrapt av med skalpell. 
Prøvene ble frysetørret for tørrvektsbestemmelse, homogenisert og analysert for klorofyll a etter 
metanolekstraksjonsmetoden. Det ble tatt prøver av 4 parallelle steiner pr. stasjon både før og i slutten 
av forsøksperioden l.mai-10.juni. 

I samme forsøket ble det lagt ut kunstig substrat i form av uglasserte kjeramiske fliser (areal I 00cm2). 
Disse ble skrapt rene for algebegroing etter endt eksponering. Materialet på flisene ble analysert etter 
samme mønster som ovenfor. Det ble også gjort forsøk med to typer trådsubstrat (1mm tynn 
husholdningstråd og 3mm tykk flaggline), for å fange opp begroing. Trådene ble bunnet til steiner og 
plassert sammen med flisene. Etter endt eksponering ble trådene (20 cm lange) høstet, frysetørret og 
analysert direkte på klorofyll. Det ble satt ut 3 paralleller av hver trådtype pr. stasjon. 
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2.2.3. Flomepisoder 

Under flomepisoden i 199 I (3. -6.mai) ble det fulgt et opplegg som tidligere ble utprøvd i forbindelse 
med de store spyleflommene i 1988 (Rørslett m.fl. 1989). Laksetrappa ved Sandsfossen ble brukt som 
observasjonssted. Under flommen ble temperatur, pH, konduktivitet og turbiditet målt direkte ved hjelp 
av selvregistrerende instrumenter. Det ble i tillegg tatt vannprøver med 1 0min intervaller på det tetteste 
for å måle på suspendert organisk og uorganisk tørrstoff (POM og PUM). Dette for å beregne 
stofftransporten ut av elva. For å fange opp driv av mose og større algefragmenter ble det montert 
kyllingnetting på en rist i laksetrappa. Denne ble tømt med jevne mellomrom og materialet tørket og 
veid. Prøvene ble grovsortert på stedet slik at løv og kvist ble fjernet. Vannstand og vannføring ble nøye 
målt og kalibrert i laksetrappa slik at totaltransport av mosedriv kunne beregnes. 

Parallellt med disse registreringer i laksetrappa, ble det i regi av LFI tatt drivprøver av fisk ved 
Tjelmane bru. Til denne prøvetaking ble det brukt en finmasket middels stor håv med diameter 1 meter. 
Håven ble ført ut i vannstrømmen ved hjelp av et vaiersystem. Håven sto ute et bestemt tidspunkt 
samtidig som strømhastigheten ble målt foran håven. Filtrert vannvolum er beregnet på bakgrunn av 
disse målinger samt prosentvis anslag over hvor mye av håven som har filtrert effektivt. 16 av 
drivprøvene tatt i 1991 som var fiksert på formalin, ble sortert m.h.p. mose/alge-fraksjon og dødt 
organisk materiale. En sammenligning av mose/alge-fraksjonen fra disse prøvene med prøvene tatt i 
laksetrappa, viste at det var meget liten forskjell mellom de målte konsentrasjoner som gram tørrvekt pr. 
filtrert vannvolum. Siden det ble tatt et betydelig større antall prøver i laksetrappa, har en valgt å bruke 
disse prøvene under resultatpresentasjonen av 1991-resultatene. 

Etter 1991 var det utspyling av organisk materiale som var hovedproblemstilling i tillegg til utspyling av 
fisk og bunndyr. Under flommene i 1992 (6.-8.mai), 1993 (3 .-6.mai) og 1994 ( I 0.-13.juni) har LFI stått 
for prøvetaking. Det er brukt samme type håv og gjort de samme registreringer av vannhastighet, tid og 
prosentvis filtreringskapasitet under prøvetakingen. Drivprøvene ble frosset ned og transportert til 
laboratoriet. Prøvene er senere tint og sortert i 4 ulike fraksjoner m.h.p. organisk materiale: 

Fraksjon I: levende organisk materiale; moser og alger 
Fraksjon II: levende organisk materiale; makrofytter 
Fraksjon III: dødt organisk materiale; lett nedbrytbart løv og gras 
Fraksjon IV: dødt organisk materiale; tungt nedbrytbart kvist, barnåler og trebiter 

Etter sortering ble de ulike fraksjoner tørket i varmeskap og tørrvekt bestemt gravimetrisk. Tallene for 
tørrvekt ble så brukt til å beregne massetransport av de ulike grovfraksjoner organisk materiale ut av 
elva under flomepisodene. 

2.2.4. Lengdevekst av moser 

For å bestemme lengdevekst av moser, ble det høsten 1990 introdusert et forsøk med å sette ut steiner 
med merkede moseplanter som så skulle kunne taes opp og måles med jevne mellomrom utover i 
prosjektperioden. Forsøket ble utvidet i 1991. Steiner med Fontinalis ble tatt opp fra elvebunnen og 
enkelte moseplanter ble merket med plaststrips rundt stengelen. Det ble satt 2 til 3 merker på hver plante 
for å kunne skille de fra hverandre ved senere målinger. Lengden mellom merkene og total-lengden av 
plantene ble målt til nærmeste mm. Steinene ble lagt ut på tilnærmet samme sted som de var tatt opp. 
Dyp og strømforhold ble registrert ved utsetting. Moseplantene er lengdemålt vår og høst i hele 
prosjektperioden. Tap av planter er ikke erstattet. 

En gyldighetskontroll av metoden ble foretatt i samband med undersøkelsene av vårflommen i 
begynnelsen av mai 1991. Avstanden mellom merkene på moseplantene ble målt henholdsvis før og etter 
flom, med 4-5 dagers mellomrom. Resultatene oppnådd er satt opp i tabell 5. 
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Tabell 5. Kontrollmålinger av avstander mellom merkepunkter på Fontinalis-planter i Suldalslågen 
før flom 29.4-1.5 og etter flom 4.5 1991. 

avstand mellom merker St.feil (N=72) 
Gj.snitt (cm) 

før flom 8,59 0,31 
etter flom 8,58 0,30 

Resultatene i tabell 5 bekrefter at man har en god nøyaktighet i målingene, og setter samtidig en norm 
for oppnåelig presisjon (±3 mm). Denne presisjonen gjelder for en enkelt måling, og vekstberegninger 
som baseres på to målepunkter vil høyst ha en presisjon på ±5 mm. Vekstrater som skal være 
signifikant større enn 0, bør derfor være basert på en målt vekst på minst 1,4 cm. 

2.2.5. Rensking av mose i elva 

I 1988 ble det gjort forsøk med å renske små arealer på I m2 på 6 stasjoner i Suldalslågen (Rørslett m. 
fl. 1989). I perioden I 990-1994 er 5 av disse fulgt opp med fotografisk registrering for å dokumentere 
tidsutvikling og tilgroingshastighet på det renska arealet og det nærmeste omkringliggende areal. 

I 1992 ble det satt i gang et større prosjekt med rensking av mose. Det ble valgt ut to hovedområder til 
forsøket; det ene nedstrøms Steinsholmen (oppstrøms NIVA-stasjon OV8) og ved Kvæstad (ved NIVA- 
stasjon OVl0). Ved Steinsholmen ble det ved hjelp av gravemaskin rensket et større areal på ca. 
20x50m på en flat banke som er tørrlagt på vinteren ved minstevannføring. Ved Kvæstad ble det 
tilsvarende rensket et areal på ca. l 0x50m på sørsiden av elva på flat grunn og to arealer på ca. 4x50m 
på nordsiden på mer skrånende bredder. I tilknytning til de renska arealene er det nærliggende 
referansefelter som er tilsvarende situasjonen før rensking på de renska arealer. Ved Kvæstad ble det i 
tillegg rensket 6 mindre felter på ca. 3x3m ute i elva som er permanent oversvømt. For å følge med 
begroingsutviklingen på de renska arealer, ble det opprettet fastarealer på l,8x2,4m (4,32m2) på 4 
steder (stasjoner) som ligger innenfor de renska hovedfeltene. Arealene er merket med armeringsjern og 
er blitt fotografisk registrert 2-3 ganger pr. år etter renskingen. Samtidig er det tatt tilfeldig 
fotoregistrering av restarealet rundt de oppmerkede fastarealer. 

3. Omkringdata, fysisk-kjemiske miljøfaktorer 

3.1. Nedbørfeltet 

Etter at Suldalslågen ble regulert, har det lokale nedbørfeltet til Suldalslågen fått en relativt større 
betydning enn tidligere for både vannføringsforhold og vannkvalitet. Restfeltet er definert som den delen 
av nedbørfeltet som ligger mellom Sandsfjorden og Suldalsvatnet (figur 3). Restfeltet har et areal på 
134,5 km2 og når opp i 800-1000 m.o.h. på begge sider av elva. Skoggrensen i området ligger på ca. 
650 m.o.h .. Ca. 20 større eller mindre sidebekker drenerer restfeltet ut i Suldalslågen. Restfeltet har en 
årlig midlere avrenning på ca. 12 m3/s. Spesifikt avløp er 74.5 l/s/krn2 med lokal variasjon fra 60 - I 05 
l/s/krn2. Restfeltets bidrag til vannføringen i Suldalslågen varierer mye gjennom året. Størst bidrag fra 
restfeltet er tilfelle i vinterhalvåret med minstevannføring. I sommerperioden er bidraget fra restfeltet 
som regel lite i forhold til vannføringen ut av Suldalsvatn. Dette medfører til dels store forskjeller i 
flom-forholdene langs den 22km lange elvestrengen. 
Det er en del jordbruksvirksomhet langs Suldalslågen. Om lag 90 gårdsbruk med ca. 7725 daa dyrket 
jord drenerer ut i elva. Undersøkelser omkring jordbruksavrenning og forurensning fra sidebekkene har 
vist at bidraget fra landbruket har liten effekt på vannkvaliteten i Suldalslågen (Teigen og Ness 1994). 
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3.2. Meteorologiske forhold 

For å karakterisere de meteorologiske forhold i prosjektperioden, har en brukt data fra stasjon 4661 
Sauda fordi denne stasjonen måler både nedbør og temperatur. Tilsvarende stasjon i Suldal ble nedlagt i 
1993, mens nedbørstasjonen på Sand fortsatt er i drift. Temperaturnormalen er 0,2 grader lavere på 
stasjonen i Suldal, mens årsnormalen for nedbør er omlag 230 mm høyere i Sauda. De klimatiske 
forhold er illustrert i tabell 6 og figur 4. 

Tabell 6. Meteorologiske forhold i Suldalområdet i perioden 1988-1994. Årsmidler for temperatur 
og nedbør i forhold til normalperioden 1961-1990 for stasjon 4661 Sauda. 

normal 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

lufttemp. °C 6,2 7,2 7,4 7,6 6,8 7,0 6,2 6,7 
nedbør mm 2201 2252 2824 2992 2366 3071 1913 2284 

Både 1988 og 1989 var varmere enn normalt med 1990 som et rekordår pga. en meget mild vinter (figur 
4). Etter dette har det vært en noe kjøligere periode, dog varmere enn normalt, med bare 1993 nede på et 
normalår. I hele perioden 1990-1993 har det vært milde vintre. 

Nedbøren har ligget over normalen i hele perioden med unntak av 1993 som hadde en relativt tørr 
sommer og høst. I 1990 og 1992 var nedbøren betydelig over normalen. Det er spesielt vinterhalvåret 
som har hatt de største avvik i nedbør og da i fonn av kraftige stormer med mye nedbør. 

3.3. Regulering, manøvreringsreglement 

Røldal-Suldalutbyggingen og Ulla-Førreutbyggingen som begge berører Suldalslågen i vesentlig grad, 
er godt beskrevet i bl.a. Heggberget (1994). For Suldalslågen er det nå manøvreringsreglementet som 
beskriver minstevannføringspålegg ved slippstedet Suldalsosen, og avrenningen fra det uregulerte 
restfeltet til Suldalslågen nedstrøms Suldalsosen, som er avgjørende for hydrologi, temperatur, 
vannkvalitet og biologiske forhold i elva. 

I 1990 ble det fastsatt nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen. Dette var i første omgang et 
prøvereglement for en S-års periode. Denne undersøkelsen skal forsøke å beskrive effekten av dette 
reglementet på begroingsforholdene i elva. De viktigste forhold i manøvreringsreglementet er som 
følger: 

Normalt opprettholdes følgende minstevannføringspålegg ved slippstedet Suldalsosen: 
I .mai - 31.juli skal det slippes 9 m3/s til Suldalslågen som kompensasjon for Ulla-Førrereguleringen, 
sammen med tilløpet fra det lokale uregulerte restfelt til Suldalsvatn midlet over de foregående 5 døgn. I 
tillegg slippes tilløpet til Suldalsvatn fra de nedbørfelter som er regulert for Røldal-Suldal Kraft AJS 
(RSK) begrenset til 42 m3/s, men minst 42 m3/s når fyllingstidspunktet for RSK's kraftverker er 
inntrådt. 
I .august - 30.september 62 m3/s 
I .oktober - 14.oktober 50 m3/s 
15.oktober - 14.november 
15.november - 14.desember 
15.desember - 30.april 

35 m3/s 
19 m3/s 
12 m3/s 

Alle reduksjoner i vannføring ved slippstedet skal foregå med gradvise overganger, helst over en 3- 
døgns periode og ikke raskere enn gjennomsnittlig 3% pr. time. I tiden I.mai - 14.oktober kan en av de 
fiskeberettigede utpekt representant pålegge slipping av ytterligere 50 mill m3 pr. år for 
situasjonstilpassede manøvreringsfonnål. 
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Figur 4. Meteorologiske forhold i perioden 1990-1994 fra stasjon 4661 Sauda sammenlignet med 
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normal-temperatur, C) mm nedbør, D) nedbør i prosent av normalnedbør. 
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3.4. Hydrologi 

De hydrologiske forhold i perioden 1988-1994 er oppsummert i tabell 7 og figur 5. I perioden 1990- 
1994 har en som figur 5 viser hatt et veldefinert slipp av vann fra Stråpa som i grove trekk har fulgt det 
oppsatte prøvereglement. Middelvannføringen har vært størst i årene 1990, 1992 og 1993 med 57-58 
m3/s, mens 1991 og 1994 var omtrent på lavnivået fra 1988. Maks døgnmiddelvannføring ble målt i 
1990 med 272 m3/s. 

Ved Larvika har minstevannføringen hvert år vært nede i 13-15 m3/s i vinterperioden, men pga. nedbør 
og mildvær forekommer det større og mindre flommer hver vinteri denne perioden som gjør forholdene 
stadig mer ustabile jo lenger ned i elva en kommer. Største lokaltilsig ble målt vinteren 1991/92 med 
døgnmiddelvannføring opp mot 160 m3/s. Maksimal døgnmiddelvannføring var i 1990 med 320 m3/s. 

Signifikant vannføring som pr. definisjon er middelverdien av de 1/3 største vannføringer for en periode, 
relaterer til vassdragets evne til å transportere finmateriale og kan følgelig brukes til å anslå 
stressbelastning på begroingssamfunnet i elva. Den signifikante vannføring var størst i årene 1992, 
1993 og 1990, og relativt lav i 1991 og 1994. En kan derfor anta at årene 1992 og 1993 har hatt større 
opp renskende effekt på begroingen i elva i forhold til årene 1991 og 1994. 

Tabell 7. Hydrologiske forhold i Suldalslågen i perioden 1988-1994. Vannføring som m3/s. 
D ta I t b rt O d • dd I d. a igrunn a,g e ase pa øgnrru ever ier. 

sted: parameter: 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Stråpa mm 10,3 9,7 10,8 11,8 11,5 11,0 11,3 
maks 201 250 272 193 233 237 230 
middel 43,2 50,6 57,7 45,9 57,3 58,3 43,9 
siznifikant Q 79,2 103,4 122 92,l 127 128 95,8 
total Q mill. m3 1370 1600 1820 1450 1810 1840 1380 

Larvika mm 14,4 14,5 15,l 14,8 14,0 13,6 13,0 
maks 211 306 320 212 287 266 251 
middel 50,9 61,5 72,5 56, 1 71,6 68,8 53,6 
signifikant Q 86,3 110,5 138,3 102,5 146,3 142,4 104,6 
total Q mill. m3 1610 1940 2290 1770 2260 2170 1690 

Lokal middel 7,7 10,8 14,7 10,2 14,3 10,5 9,7 
maks 73,9 116 136,9 59,3 158,3 117,5 61,2 
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Figur 5. Døgnmiddelvannføring i Suldalslågen ved VM 2257 Stråpa, VM 1372 Larvika og 
beregnet lokaltilsig fra uregulert restfelt nedstrøms Suldalsosen i perioden 1988-1994. 
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3.5. Temperatur 

Temperaturforholdene i elva er oppsummert i tabell 8 og figur 6 for perioden 1988-1994. Temperaturen 
måles kontinuerlig øverst (Stråpa) og nederst (Larvika) i elva og viser et relativt stabilt årsforløp med 
makstemperaturer i august og minimumstemperaturer i januar-februar. Temperaturen ut av 
Suldalsvannet går sjelden under 2°C og går sjeldent over l l-12°C. Vannet avkjøles om høsten og 
vinteren på veg ned til utløpet ved Sandsfossen, mens en får en tilsvarende oppvarming om våren og 
sommeren. Således kan temperaturen komme ned mot 0°C ved Larvika om vinteren, mens en kan få 
rekordvarme på 15,4°C som i 1991. Makstemperaturen har ellers variert mellom 11,3 og 12,9°C 
nederst i elva i perioden I 990-1994. 

Ser en på graddagsummen på årsbasis, har både 1993 og 1994 vært relativt kalde år mens 1991 har 
vært det varmeste året i perioden 1990-1994. Sammenligner en med året 1988 har hele perioden vært 
relativ kald. 

Med hensyn på begroingsforholdene, er graddagsummen en av faktorene som påvirker veksten. I figur 7 
er vist graddagsummen for periodene januar-april og august-november for årene 1988 til 1994. Vinter- 
perioden har vært jevnt kaldere siden de milde vintrene i 1989 og 1990, hvorav den kaldeste var i 1994 
(figur 8). I april dette året ble det funnet en markert utvikling av kaldtvannsalgen Hydrurus foetidus, 
som indikerer at forholdene har vært noe forskjellig fra tidligere år. For perioden august-november viser 
I 990 og 1993 å være kalde perioder sammenlignet med 1991 og 1994 med hensyn på 
grønnalgeutviklingen. 

Tabell 8. Temperaturforhold basert på døgnmiddelverdier (0C) Suldalslågen perioden I 988- 
1994. 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Stråpa nun 2, 1 2,6 2,7 2, 1 2,2 1,9 1,4 
maks 13,3 10,5 11, 1 10,7 10,9 11,9 
middel 6,6 5,7 5,7 5,6 5,2 5,2 
median 5,2 4,8 4,9 4,8 4,6 4,6 
graddagsum 2399 2068 2068 2071 1885 1884 

Larvika nun 0,3 0,8 0,7 0,2 0,4 0,1 0, 1 
maks 13,8 11,9 11,4 15,4 11,3 12, 1 12,9 
middel 6,5 6,0 5,7 6,0 5,8 5,2 5,4 
median 5,2 5,7 5,6 5,3 5,3 5, 1 5,2 
graddagsum 2363 2196 2093 2205 2127 1882 1958 
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3.6. Vannkvalitet 

Vannkvaliteten i Suldalslågen har lenge vært overvåket som en del av undersøkelsene i forbindelse med 
ettervirkninger av Ulla-Førre reguleringen. I den siste 5 års perioden har det meste av virksomheten 
foregått innenfor FUS-prosjektet, hvor en bl.a. har fokusert på forsuringsproblematikken i Suldalslågen 
med sidebekker. For å illustrere hovedtrekkene i vannkvaliteten i undersøkelsesperioden, er det benyttet 
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data fra Løvhøiden (1992), Blakar og Digemes (1992 og 1993) og Blakar og Digemes (1995). For en 
mer detaljert omtale av forsuringsutviklingen henvises til disse rapporter. Her skal bare kort 
oppsummeres noen generelle trekk. 

I figurene 9 og 10 er fremstilt enkeltmålinger av konduktivitet og pH ved Stråpa og Tjelmane for 
perioden 1990-1994. Suldalslågen har en svakt sur ionefattig vannkvalitet som basis med en 
konduktivitet på 1,5-2,5 mS/m det meste av året. Tilsvarende pH-verdier ligger i området 6-6,5. Unntak 
fra dette er episoder med mye nedbør, spesielt senhøstes og i vinterhalvåret hvor en kan få enkelte 
episoder med betydelig lavere pH ned i området 4,8-5,5. 

9 

8 -a- Kond Stråpa 

7 -0-- K ond T je Im ane 

6 

5 
E 

iii D E 4 

DO D 

3 

2 

D 

QJ 

• 
0 

Figur 9. Konduktivitet i Suldalslågen målt ved Stråpa og Tjelmane i perioden 1990-1994. 
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Figur 10. pH i Suldalslågen målt ved Stråpa og Tjelmane i perioden 1990-1994. 
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Figur 11. Turbiditet i Suldalslågen målt ved Stråpa og Tjelmane i perioden 1990-1994. 

I figur 11 er fremstilt enkeltverdier av turbiditet målt ved Stråpa og Tjelmane i perioden 1990-1994. 
Turbiditeten kan brukes som et mål på partikkelinnholdet i vannet og viser at Suldalslågen i lengere 
perioder har et meget klart vann med turbiditetsverdier mindre enn 0,5 FTU og går sjelden over 1,0 
FTU. Verdier over 1,0 FTU er som regel knyttet til flomepisoder i forbindelse med nedbør og lokaltilsig. 
Til sammenligning ble det målt maks turbiditetsverdier på 1,4 og 1,95 FTU i spyletlommene i 1988 
(Rørslett m.fl. 1989) og 1, 1 FTU i oppkjøringen til sommervannføring i mai 1991. 

I forbindelse med PARCOM-prosjektet er det tatt enkeltprøver av næringssaltkonsentrasjoner i utløpet 
av Suldalslågen i peroden 1990-1994 (Holtan m.fl. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995). Data er fremstilt i 
figur 12 og 13. Når det gjelder nitrogenforbindelser er de høyeste verdier målt på minstevannføring i 
februar, mens de laveste verdier er målt i sommerperioden med maksimal påslipp fra Suldalsvatn. Total 
nitrogen har variert mellom 180 og 390 µgN/1 med middelverdi på 233, mens tilsvarende variasjon i 
nitratkonsentrasjonen har vært 140- 350 µgN/1 (middelverdi 183). Nitrat utgjør 56-90% (middel 78%) 
av totalnitrogen og viser at lite av nitrogenet er bunnet i organisk materiale. 

Det er målt lave konsentrasjoner av total fosfor i området 1-5 µgP/1 med unntak av en observasjon på 
13 µgP/1. Middelverdi uten denne ligger på 2,7 µgP/1 og må betegnes som meget lavt. Tilsvarende 
konsentrasjoner av lett tilgjengelig løst fosfat er målt i området <0.5 - 2 µgP/1. Konsentrasjonene av 
næringssalter er generelt lave i Suldalslågen og systemet er sterkt fosforbegrenst. 
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Figur 12. Konsentrasjonen av nitrat og total nitrogen i Suldalslågen målt ved Tjelmane i perioden 
1990-1994. 
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Figur 13. Konsentrasjonen av fosfat og total fosfor i Suldalslågen målt ved Tjelmane i perioden 
1990-1994. 

4. Resultater 

4.1. Begroing i Suldalslågen, overvåkning 

4.1.1. Kvalitativ begroing 

Det er tidligere foretatt relativt grundige registreringer av det kvalitative begroingssamfunnet i 
Suldalslågen. Dette gjelder både høyere vegetasjon (makrofytter), moser og alger (Rørslett og Sulberg 
1975; Skulberg 1986; Rørslett m.fl. 1989). Siden det i perioden 1990-1994 har vært fokusert på de mer 
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kvantitative sider ved de ulike begroingssamfunn i Suldalslågen, skal her bare kort oppsummeres de 
vitigste kvalitative elementer som har betydning for den senere kvantitative beskrivelsen. 

Karplanter, makrofytter. 

Det er generelt lite makrofytter i Suldalslågen. På permanent oversvømt areal er det Callitriche 
hamulata (klovasshår) og Juncus supinus=Juncus bulbosus (krypsiv) som dominerer. Det er også 
registrert meget små forekomster av Myriophyllum alterniflorum (vanlig tusenblad). På arealer som 
periodevis tørrlegges, er det også registrert Ranunculus reptans (evjesoleie), Subularia aquatica 
(sylblad) og grasartene Deschampsia cespitosa (sølvbunke) og Alopecurus aequalis (vassreverumpe). 

Moser. 

På permanent oversvømt areal er det to hovedsamfunn av moser. Det ene er bladmose-samfunnet som 
vesentlig består av de 3 artene av Fontinalis; F antipyretica, F da/ecarlica og F squamosa. Dette er 
moser som danner dusker som kan bli over en meter lange. Denne samfunnstypen er oftest utbredt langs 
sidene av elveprofilen, men forekommer også flekkvis over hele elveleiet. Til bladmosene hører også 
Polytrichum commune som har liten mengdemessig betydning, men som synes å ha gått noe frem de 
senere år. Det andre hovedsamfunnet av moser er levermose-samfunnet, som er dominert av Scapania 
undulata og Marsupella aquatica. I dette samfunnet inngår også mindre forekomster av Nardia 
compressa. Levermose-samfunnet danner ofte puter og sammenhengende tepper på substratet og er 
utbredt over hele elveleiet. 

Går en over på periodisk tørrlagt areal er det mye av de samme artene som dominerer, men det blir et 
større innslag av andre arter som Hygrohypnum ochraceum og Racomitrium aciculare. 

Alger. 

Av de synlige makroskopiske algesamfunn i Suldalslågen, er det først og fremst grønnalgene som 
dominerer. Trådformede grønnalger fra slektene Binuclearia, Bulbochaete, Hormidium, Microspora, 
Mougeotia, Oedogonium, Spirogyra og Zygnema kan ofte dominere fullstendig (100% dekning). Disse 
kan danne tykke matter over levermose-samfunnet, som er et meget godt substrat for denne type alger. 
Mengdemessig forekomst varierer både med årstid, temperatur og vannføringsforhold. 
Et annet tydelig begroingselement er gullalgen Hydrurus foe ti dus. Dette er en typisk kaldtvannsart og 
kan få stor forekomst på bart substrat spesielt på våren. En annen våralge som også koloniserer bart 
substrat er rødalgen Lemanea condensata. Denne krever i tillegg gode strømforhold. 

De resterende algesamfunn er av vesentlig mikroskopisk karakter og har ikke vært et prioritert tema i 
denne prosjektperioden. 

4.1.2. Kvantitativ begroing overvåkning 

For å beskrive den kvantitative forekomst av de ulike begroingselementer har en valgt å konsentrere seg 
om fotografisk registrering av et sett overvåkningsstasjoner som ble etablert i 1988 og som dekker 
større deler av elva. Kvantitativ forekomst er i denne sammenheng presentert som prosentvis dekning av 
de ulike begroingselementer og ikke som biomasse som askefri tørrvekt eller klorofyll pr. flateenhet. For 
perioden 1988-1991 er et sett av 12 stasjoner undersøkt. I 1994 ble 11 av de opprinnelige stasjoner 
refotografert og analysert. 

For å følge utviklingen fra utgangspunktet i 1988 er det i tabell 9 satt opp en oversikt over prosent 
dekning av de ulike begroingselementer i årene J 988- I 991 som middelverdier for alle 12 stasjoner. For 
denne perioden er det konstatert en generell økning i mosedekket areal fra en total mosedekning på 64,8 
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% i 1988 til 81,8 % i 1991. Både bladmosene Fontinalis sp. og Polytrichum commune og levermosene 
har gått frem i denne perioden og dekker betydelige arealer av elvebunnen. Av de andre mer permanente 
begroingselementer er karplantene som synes å ha hatt en topp i 1989 for deretter å ha stabilisert seg på 
et nivå under 3% dekning. Av de to artene som dominerer i Suldalslågen er det Callitriche hamulata 
som klart har den største forekomsten. Når det gjelder algebegroing kan en ikke uten videre 
sammenligne vår og høst-observasjoner. Det synes likevel å være en tendens til økende dekning av 
grønnalger i perioden som trolig sammenfaller med økning i levermosedekket, samtidig som rødalgen 
Lemanea fluviatilis har gått tilbake med redusert andel bart substrat. Denne algen koloniserer best bart 
substrat i motsetning til de trådformede grønnalgene som koloniserer best puter av levermose, og har for 
øvrig normalt sin største forekomst om våren i Suldalslågen. 

Tabell 9. Midlere dekningsgrad (% dekning) av ulike begroingselementer samt bart substrat på 12 
stasjoner i Suldalslågen (OV 1-OV 18) i årene 1988-199 I. 1988 vår og 1989-90 høst og 
199 l vår+høst. 

år Font. Poly. mose grønn Lem. Call. June. stein grus sand 

1988 21,2 >0,1 43,7 7,4 0,7 2, I >0,1 30,8 2,6 0,5 
1989 25,6 0,2 50,3 28,1 0,3 5,3 >0,1 19,3 0,3 >0,1 
1990 28,4 0,3 48,3 30,8 0,2 2,5 >0,1 19, I 1, 1 0, 1 
1991 28,8 0,8 52,2 37,5* >0,1 * 2,3 0,3 14,3 1,2 0,2 
*) høst-observasjoner. 

For å dokumentere den videre utvikling etter 1991 hvor det er gjort små endringer i stasjonsområdet på 
3 stasjoner og en stasjon er helt utgått, har en i tabell IO satt opp tilsvarende midlere dekningsgrad av de 
samme begroingselementer på 11 stasjoner for årene 1988-1991 og 1994. Som det fremgår av tabellen 
har den totale mosedekning stabilisert seg siden 1991 og ligger i 1994 på 80.5 % mot 81,3 % i 1991 på 
tilnærmet de samme 11 stasjonsområder. Dette kan tolkes dithen at utbredelsen av mose er i ferd med å 
stabilisere seg i elva. En interessant forskjell fra 1991 er balansen mellom bladmoser og levermoser. Det 
kan se ut for at dekningsgraden av Fontinalis er gått noe ned, mens levermosene har gått noe frem. 
Årsaken til dette er vanskelig å si. Årene i mellom kan ha vært år med dårligere vekst hos Fontinalis. En 
nærmere gjennomgang av transektdataene senere kan tyde på dette. 

Et annet element som har endret seg fra 1991 er dekningen av karplanter. Her har det vært en markert 
tilbakegang av Callitriche hamulata, mens Juncus bulbosus har holdt på sin utbredelse, dog med 
beskjedne 0,3% dekning. 

Tabell 10. Midlere dekningsgrad (% dekning) av ulike begroingselementer samt bart substrat på 11 
stasjoner i Suldalslågen (OVl-OV18) i årene 1988-1994. 1988 vår, 1989-90 høst og 1991 
og 1994 vår+høst. 

bladmoser lever Alger karplanter bart substrat 
år Font. Poly. mose grønn Lem. Call. June. stein grus sand 

1988 22, l >0,1 42,4 7,6 0,8 1,7 >0,1 38,2 4,5 0,9 
1989 26,0 0,2 49,4 26,3 0,4 4,6 >0,1 23,0 0,2 0,2 
1990 28,7 0,3 47,4 28,5 0,3 2,4 >0,1 23,7 0,2 >0,1 
1991 30,0 0,8 50,5 35,0* >0,1 2,1 0,4 14,9 1,3 0,2 
1994 23,9 0,8 55,8 31,3* 0,2 0,5 0,3 14,2 1,3 0,2 
*) høst-observasjoner. 
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Figur 14. Prosentvis dekning av bladmosene Fontinalis sp, og Polytrichum commune samt 
levermoser på 12 overvåkningsstasjoner (OV 1-0V 18) for årene 1991 og I 994 ( 11 
stasjoner). Nederst endring i prosent dekning fra 1991 til 1994. 
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Når det gjelder fordeling av de ulike begroingselementer stasjonsvis nedover i Suldalslågen, er det i figur 
14 fremstilt prosentvis dekning av de ulike mose-elementer i årene 1991 og 1994. Det er til dels stor 
forskjell mellom de enkelte stasjoner. Når det gjelder levermosene er disse til stede på alle stasjoner med 
minimum 20% dekning opp mot vel 90% på den øverste stasjonen. Bladmosene dominert av Fontinalis 
sp. er nesten fraværende i noen stasjonsområder øverst i elva (OVI og OV2), mens den kommer opp i 
over 40% dekning på to stasjoner (OV14 og OV15) i elvas nedre deler. Polytrichum commune har 
svært liten forekomst generelt, men kan flekkvis ha store bestander inne i tepper av levermose. Det er 
registrert størst forekomst av denne mosen på stasjon OVI, OV8 og OVI0 med en maks dekning på 
4,8%. Denne mosen synes å ha økt noe i utbredelse siden 1988. Den er også et meget godt substrat/feste 
for grønnalgebegroing. 

Som det fremgår av figur 14 har det skjedd endringer på flere stasjoner når det gjelder forholdet mellom 
bladmoser og levermoser. Levermosene har gått frem på samtlige stasjoner med unntak av OV14 og 
OVI 8. PÅ OV14 har det vært en økning i Fontinalis, mens denne mosetypen har gått tilbake eller holdt 
seg stabil på resten av stasjonene. Størst endring i Fontinalis-bestandene har vært på de nedre stasjoner. 
For elva som helhet har tap av Fontinalis og fremvekst av levermose utjevnet hverandre i perioden slik 
at den totale mosedekning er på tilnærmet samme nivå. 

Når det gjelder fordeling av karplanter er dette fremstilt i figur 15 som høstobservasjoner. I tillegg til å 
ha en generelt lav dekningsprosent, er det også stor variasjon stasjonene imellom. De største 
forekomster finner en i elvas mellomparti (stasjon OV6 - OVI0). Callitriche hamulata hadde trolig en 
meget bra vekstsesong i 1991 med over 2% dekning på 6 av 12 stasjoner, maks 13,5% på OVI0. I 1994 
hadde bare 2 av 11 stasjoner en dekningsprosent på over 2 for samme planten. Juncus bulbosus hadde 
også relativt stor forekomst i 1991 på 2 stasjoner, med dekningsprosenter over 2%. Høsten 1994 var 
den største forekomsten på stasjon OVl0 med 0,6%. Karplantesamfunnet i Suldalslågen er et dynamisk 
samfunn som kan variere mye fra år til år. Se forøvrig utviklingen i transektene. 
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Figur 15. Prosentvis dekning av karplantene Callitriche hamulata og Juncus bulbosus på samtlige 
overvåkningsstasjoner i Suldalslågen høsten 1991 og 1994 . 

Et siste merkbart innslag av begroingselementer er de trådformede grønnalgene. Allerede i 1988 ble det 
påvist en betydelig gradient i elva, både m.h.p. avstand fra Suldalsosen og årstidsvariasjon (Rørslett 
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m.fl. 1989). I figur 16 er satt opp vår og høst-observasoner i 1991 og 1994. Som det fremgår av figuren 
er grønnalgedekningen som regel lav om våren i slutten av april. Dette gjelder hele elva. Både i 1991 og 
1994 ser det ut for at det har vært best forhold for grønnalgeutvikling i elvas midtpati, med en noe 
høyere dekningsgrad i 1994. Dette kan ha sammenheng med kaldt vann ut av Suldalsvatn om våren og 
som blir varmet opp på veg nedover og fører til en noe høyere temperatur i midtpartiet. Fra midtpartiet 
og nedover vil også den lokale flomaktiviteten ha større betydning og bidra til dårligere vekstforhold. 
Når det gjelder høst-observasjonene finner en stort sett den samme trenden begge årene med den største 
dekningen øverst og et mer eller mindre gradvis avtak nedover i elva mot utløpet. Denne gradienten er 
trolig en kombinasjonseffekt av avtagende stabilitet m.h.p. vannføring, og lokale regnflommer nedover i 
elva om høsten og mindre dekning av levermoser nedover i elva, som har vist seg å være et meget godt 
substrat for grønnalger. Det er også en jevnere temperatur i elvas øvre deler utover senhøsten i forhold 
til de nedre deler som kan avkjøles betydellig, noe som også vil gi gunstigst vekstvilkår øverst. 
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Figur 16. Prosentvis dekning av trådformede grønnalger vår og høst på samtlige 
overvåkningsstasjoner i Suldalslågen i 1991 og 1994. 

4.1.3. Tidsutvikling av begroingssamfunn transektdata 

For å beskrive tidsutvikling og prosesser omkring vekst og erosjon i de ulike begroingssamfunn, har en 
valgt å studere begroingsutvikling ved fotografisk registrering langs 5 fast oppmerkede transekter. I 
figur 17 er fremstilt dybdeprofiler for samtlige transekter ved minstevannføring, mens tabell I I angir 
middeldyp for samtlige bilder tatt ved hver observasjonsserie. Middeldypet er proporsjonalt med 
vannføringen ved prøvetakingstidspunkt. Som grunnlag for tidsutviklingen av de ulike 
begroingselementer, er det brukt 37 bilder pr. transekt for TR2, TR6, TR8 og TRIO, mens bare 18 og 
11 for henholdsvis TR 18 og TR 18A. Som det fremgår av figur 17 er transektprofilene noe forskjellig. 
TR2 og TR6 har områder med et mer eller mindre markert dyppunkt på midten, mens TR8 og TR IO har 
en mer jevn flatere profil. Transektene TR 18 og TR 18A har en jevnt skrånenede profil og er med sin 
beliggenhet ved Tjelmane det transektet som er vanskligst å få gått opp pga. et som oftest betydelig 
lokaltilsig. 

Det er en observasjonsserie i slutten av april og november hvert år perioden 1991-1994 som er 
grunnlaget for samtlige transektfigurer. 
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Figur 17. Dybdeprofiler for transektene TR2, TR6, TR8, TRIO, TR18 fra anleggelsen våren 1991 
og for transekt TR18A anlagt høst 1993. 

Tabell 11. Middeldyp for samtlige N bilder fra transektobservasjonene i perioden 1991-1994. 
N bilder V 1991 H 1991 V 1992 H 1992 V 1993 H 1993 V 1994 H 1994 

T R 2  37 67 65 63 70 64 73 65 64 
T R 6  37 62 75 59 77 66 71 65 68 
T R 8  37 51 62 50 63 66 62 68 64 
TR 10 37 55 74 56 72 82 65 80 78 
TR 18 l l 44 68 45 77 55 
TR 18A 8 52 75 82 
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I figur 18 er fremstilt tidsutvikling for total mosedekning, samt bladmoser og levermoser for seg i de 5 
transektene for årene l 991-1994. I utgangspunktet var det en relativt høy mosedekning i alle transektene 
fra 73,2% i TR8 til 83,3% i TR6. Det må her bemerkes at TR18 i hele sin lengde hadde en mindre 
mosedekning enn de 79,9% som en har gått ut fra i denne sammenheng. Årsaken ligger i at hele 
transektet ikke lot seg gå opp ved alle prøvetakingstidspunkt, noe som medførte at bare de innerste og 
mest mosebelagte områder kunne sammenlignes fra år til år. Et annet viktig moment ved 
figurfremstillingen er den betydelige svingning i mosedekket mellom vår og høst-observasjoner, spesielt 
i TR2 og TR6. Dette har sin naturlige forklaring ved at det om høsten kan være en meget høy dekning 
av grønnalger i disse områdene, som gjør at spesielt levermosene ikke kan sees gjennom algeteppet. 
Følgelig må en se bort fra disse "kunstige" hopp i mosedekningen og bruke vår-observasjonene der 
grønnalgedekningen som regel har et betydelig mindre omfang. 

Ser en nærmere på figuren har det vært en nedgang i mosedekket i TR2 som for øvrig bare har 
levermoser og ikke Fontinalis sp .. Nedgangen skyldes i hovedsak en spesiell episode ved årsskiftet 
1991-1992 hvor en hadde en relativt stor regnflom også øverst i elva. I forbindelse med flommen ble det 
tydelige forflytninger av steinsubstratet som også medførte nytt substrat uten mose inn i transektet. 
Senere synes forholdene å ha vært relativt stabile i dette området. For transektene TR6 og TR8 har det 
vært en mer eller mindre jevn økning i mosedekket i hele perioden og totalt mosedekket areal er kommet 
opp i henholdsvis 94,9 og 86,4%, en økning på over 10% i begge transekter. I TRIO har det vært en 
mindre økning, mens det i TR18 ble en svak nedgang fram til den siste observasjonen våren 1993. Etter 
dette ble det anlagt et nytt transekt til erstatning for det som ble ødelagt. Utgangspunktet her var en total 
mosedekning på 36,7% som kan synes å ha økt noe i løpet av 1994-sesongen. 

For samtlige transekter hvor en har hatt både Fontinalis og levermoser, har det skjedd en klar nedgang i 
Fontinalis-bestanden siden 1991 på bekostning av en relativt større økning i levermosedekningen. Det er 
imidlertid en tendens for 1994-sesongen til at nedgangen i Fontinalis-dekningen har stanset opp og i 
noen grad viser en svak positiv økning. Årsaken til denne nedgangen skyldes i stor grad slitasje på 
plantene og viser at årene 1992 og 1993 ikke har vært spesielt gunstig for denne mosetypen. Forsøkene 
med måling av lengdevekst hos Fontinalis-plantene viste da også store tap disse sesongene. At 
levermosene har hatt såvidt stor økning i denne perioden viser at substratet har vært stabilt og at mosene 
har fått vokse uten fysiske forstyrrelser. Det er også naturlig at bortfall av dusker med Fontinalis gjør 
at levermosen som vokser sammen med Fontinalis-dusker og delvis skjules av disse, kommer frem i 
dagen, og fører til en høyere dekning. 

Når det gjelder dynamikken i mosebegroingen, viser transektdataene at en må følge fast merkede arealer 
over flere år for å kunne skille de ulike taps- og tilvekst-prosesser. Et annet element som må følges over 
flere år er karplante-samfunnet. Tidsutvikling for dette elementet i transektene er fremstilt i figur 19. 
Transektene var i utgangspunktet også forskjellig m.h.p. dekningen av karplanter og da spesielt 
Callitriche hamulata som den dominerende arten. Juncus bulbosus som også er med i dette samfunnert 
utgjør en meget liten del og er målt til maks 0,5% dekning i TR6.Størst forekomst av karplanter har 
vært i transektene TR6 og TRIO med maksimal dekning på henholdsvis 7,2% i 1991 og 10,4% i 1992. 
Tidsutvikling i de enkelte transekter viser et svært variert mønster. TR2 startet nærmest på null og har 
hatt en meget svak økning i hele perioden med en maksimal dekning på >0,3% høsten 1994. Det er 
vesentlig Juncus bulbosus som har slått til med enkelte nykoloniseringer i dette området. TR6 startet 
med et maksnivå våren 199 l og har senere tapt planter hver sesong med unntak av 1994 hvor det har 
vært en klar positiv tilvekst. I TR8 har det vært et lite men stabilt innsalg av karplanter i hele perioden, 
men også med en tendens til nedgang mot et minimum på 0,3% høsten 1994. TRIO er det transektet som 
viser den største variasjonen. Her viser både 1991, 1992 og 1994 sesongene en klar tilvekst som tyder 
på gode vekstbetingelser, mens 1993 var et år med dårligere vekstforhold. Dårligere vekstforhold betyr i 
denne sammenheng ikke nødvendigvis at plantene ikke vokste dette året, men at slitasje p.g.a. flommer 
kan ha ført til en negativ netto tilvekst. I TR 18 var det også en økning i karplantedekningen de to fø ste 
sesonger. I det nye transektet er dekningen >O, I%. Det er mulig at variasjoner i karplantesamfunnet 
vesentlig bestående av Callitriche hamulata kan brukes til å finstudere kombinasjonen av normal vekst 
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og hydraulisk belastning. 
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Figur 20. Tidsutvikling for prosent dekning av grønnalger i transektene TR2, TR6, TR8, TRIO for 
perioden 1991-1994, TRI 8 for perioden I 99 l - l  993vår og TRI 8A for perioden l 993høst- 
l 994. 

I figur 20 er fremstilt vår og høstobservasjoner av dekningsgrad av trådformede grønnalger. Som 
beskrevet for overvåkningsstasjonene er det her store forskjeller på vår og høstsituasjonen og også en 
gradient i forhold til avstand fra Suldalsosen. Det er også antydet at muligheten for grønnalger til å 
etablere seg er langt gunstigere med levermoser som substrat i forhold til bart substrat. De samme 
linjene går igjen for transektdataene. Det er imidlertid riktigere å bruke transektdataene til å 
dokumentere år til år variasjoner, da en her går over tilnærmet samme substrat fra gang til gang. 
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Med ett unntak er mengden grønnalger større om høsten enn om våren samme år på samme stasjon i 
hele perioden I 991-1994. I TR2 har høst-verdiene ligget på 70-80% dekning alle årene. Med tilnærmet 
samme levermosedekning viser 1993 en lavere dekning enn årene 1992 og 1994. Dette kan muligens ha 
sammenheng med den ekstra kalde høsten dette året. Når det gjelder vår-situasjonen har det vært en 
nedgang fra maks 40% våren 1992 til et minimum på 9% i 1994. Disse tre årene har det samtidig vært 
en nedgang i antall døgngrader i perioden januar-april, hvorav 1994 var spesielt lav, noe som kan 
forklare forskjellene mellom disse årene siden flomaktiviteten øverst i elva er av minimal betydning. I 
TR6 har høst-verdiene ligget stabilt rundt 50% dekning de siste tre årene, mens det har vært svært lite 
alger til stede om våren. Mosedekningen er høyere i dette transektet enn TR2, men har en meget stor 
andel Fontinalis som ikke er godt egnet substrat. Snarere tvert i mot er disse moseduskene med på å 
gjøre forholdene mer ustabile for algekolonisering ved sine stadige bevegelser over et ellers godt egnet 
levermosesubstrat. Selv om vårverdiene har vært meget lave, har det vært en økning i grønnalge- 
forekomst fra 1991 til 1994, noe som muligens kan sees i sammenheng med økende levermosedekning 
og tap av Fontinalis. 

For transektene TR8 og TRIO er forholdene mindre entydige. Med få unntak viser vår-verdiene en 
økende tendens i perioden 1991-1994, og kan ha sammenheng med den økende mengden levermoser. 
Unntakene er maks-verdier på 26% i TR8 i 1992 og 51% i TRIO i 1993. Når det gjelder høst-verdiene 
var disse lavest i 1991 og høyest i 1992 for deretter å gå jevnt nedover de påfølgende år. Disse to 
transektene ligger i et område av elva hvor det lokale restfeltet begynner å få betydning m.h.p. lokale 
flommer både vår og høst. En må derfor gå nærmere inn på mer komplekse forklaringsmodeller 
ogberegninger for å komme videre i tolkningen. 

Når det gjelder TR18 har det generelt vært stabilt lave vår-verdier på >5% grønnalgedekning. Høst- 
verdiene ser ut for å ha stabiliset seg etter 1991 med 20-25 % dekning. De relativt lave tall for dette 
transekt-området beskriver mest de ustabile forhold som lokaltilsig fra et samlet restfelt gir, men også år 
til år variasjoner i vanntemperaturen bør kunne gi utslag. 

Transektdataene vil bli videre bearbeidet i forhold til vannføring og temperatur, og vil trolig kunne gi 
meget nyttig informasjon om vekst og erosjonsprosesser i Suldalslågen og sammenlignbare elver. 
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Figur 21. Tidsutvikling for prosent dekning av bart substrat i transektene TR2, TR6, TR8, TRIO 
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l 993høst-l 994. 
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4.2. Begroing i gyteområder 

Det er foretatt registreringer av begroing i 1993 og 1994 i 4 områder hvor det er registrert gytegroper i 
regi av Suldal Elveigarlag. I tabell 12 er satt opp en oversikt over antall registrerte gytegroper i disse 
områdene de senere år (Heggberget 1994). De 4 områdene er blant de hvor det er registrert størst antall 
groper og hvor det følgelig har vært relativt stor aktivitet for laks og ørret m.h.p. ågrave i  substratet. 

Tabell 12. Antall gytegroper registrert i perioden 1989-1995 i områder som er undersøkt m.h.p. 
begroing i 1993 og 1994 (kilde Suldal Elveigarlag) 

kode område 1989 1990 1992 1993 1995 

GYT l stryk ovenfor Sørestadhølen l 3 5 6 12· 

GYT2  Tiøstheimsroren 4 4 10 12 5 
GYT3  ved Steinsholmen 2 12 13 10 8 
GYT4  K væstadhøl/stryket nedstrøms 10 16 15 - 9 
*) På denne stasjonen kan det være ørret som står for de fleste gropene. 

I tabell 13 er satt opp en oversikt over prosentvis dekning av de ulike makroskopiske 
begroingselementer som middelverdier for april og november observasjonene i 1993 og 1994. Dette som 
en grov karakteristikk av begroingsforholdene i området. Figurene 22-25 viser tidsutvikling for de 
viktigste elmentene. Tidsutviklingen må i dette tilfellet ikke vektlegges i for stor grad, da en ikke har 
gjort registreringer i faste transekter eller oppmerkede arealer. 

Tabell 13. Middelverdier for prosentvis dekning av ulike begroingselementer og bart substrat i 4 
områder med gytegroper basert på observasjoner i april og november 1993 og 1994. 

dyp bladmoser lever Alger karplanter bart substrat 
område cm Font. Poly. mose grønn Lem. Hydr. Call. June. stein grus sand 

GYT 1 41 0,8 0,7 48,2 24,3 0 0 2,7 0,4 37,5 7,4 2,5 
GYT2  56 21,6 2,6 41,8 24,7 1,5 0,1 0,8 0,2 28,7 3,6 0,7 
GYT3 83 9,0 0,3 21, I 8,8 0,5 0, I 0,2 0,1 60,7 8,3 0,5 
GYT4  66 14,8 0,2 17,6 7,5 0 3,2 0, l 0 58,7 4,7 4,1 

De 4 områdene representerer forskjellige deler av elva og beskriver bare et lite utvalg av områder hvor 
det foregår gyting. Den kvalitative begroingen skiller seg ikke ut fra det en finner i de nærmeste 
tilgrensende områder representert ved overvåkningsstasjonene. Det kvantitative aspektet er imidlertid 
noe forskjellig, hvorav andelen bart substrat representerer den største forskjellen ved å ha en generelt 
større prosentandel. 

GYT l ligger øverst i elva i et område dominert av teppedannende levermose og bart substrat i forholdet 
en til en. Det er bare spredte forekomster av bladmosene Fontinalis sp. og Polytrichum commune og 
karplantene Callitriche hamulata og Juncus bulbosus. Området ser ut til å ha en oppblomstring av 
grønnalger både om våren og om høsten med en dekning på 20-25%. Gytegropene fremstår her som sår 
i et ellers fyldig vegetasjonsdekke. 

GYT 2 ligger i et område som har større total mosedekning og hvor innslaget av duskdannende 
Fontinalis er fremtredende ved siden av puter med levermose. Innslaget av Polytrichum commune er 
også markert i levermosetuene i dette området. I dette området synes det å være større utvikling av 
grønnalger om høsten i forhold til våren. Det finnes også små mengder av Lemanea codensata. Andelen 
bart substrat er nede i 33% målt som gjennomsnitt, noe som gjør at gytegroper i ennå større grad 
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fremstår som sår i vegetasjonsdekket. 
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Figur 22. Prosentvis dekning av ulike begroingselementer og bart substrat i område GYT 1 i april 
og november 1993 og 1994. 
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Figur 23. Prosentvis dekning av ulike begroingselementer og bart substrat i område GYT 2 i april 
og november 1 993 og 1994. 

GYT 3 og GYT 4 ligger i områder hvor andelen bart substrat dominerer med en prosentandel opp mot 
70%. Mosedekket utgjør ca. 30% fordelt på bladmoser og levermoser i forholdet 1 :2 og 1: 1. Begroingen 
i området synes å være flekkvis fordelt uten sammenhengende tepper som på de to øvre stasjoner. Dette 
skyldes i hovedsak noe bedre strømforhold og dominans av mindre stein ( 1 0- l 5cm) i substratet. 
Grønnalgedekningen synes å være liten (<10%) noe som reflekterer lite innslag av levermoser og stor 
andel bart substrat. Et merkbart innslag observert våren 1994 var en relativt stor dekning av 
kaldtvannsalgen Hydrurus foetidus i område GYT 4. Dette skyldes trolig den noe kalde våren dette året 
sammenlignet med de foregående år i perioden. Innslaget av karplanter er ubetydelig på disse stasjonene. 
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Figur 24. Prosentvis dekning av ulike begroingselementer og bart substrat i område GYT 3 i april 
og november 1993 og 1994. 
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Figur 25. Prosentvis dekning av ulike begroingselementer og bart substrat i område GYT 4 i april 
og november 1993 og 1994. 

Observasjonene av begroingsforhold i gyteområdene i 1993 og 1994 viser at laksen bruker ulike 
områder som gyteplasser m.h.p. mosedekke. Det kan være områder med større sammenhengende 
mosebegroing og områder med spredt flekkvis mosebegroing. Algebegroingen i disse områdene synes å 
være moderat og sjeldent i større omfang. Periodevis kan trådformede grønnalger og teppedannende 
Hydrurus ha stor dekning, men ikke nødvendigvis stor biomasse. Det kan synes som om fisken er i 
stand til selv å danne sår i vegetasjonsdekket og på den måten ra ryddet mindre områder slik at den kan 
gyte. Det er flere steder observert sand, grus og små stein oppå moseteppet som viser at masse har vært 
flyttet på. 
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4.3. Begroing på periodisk tørrlagt areal 

I 1993 ble det satt i gang en undersøkelse av begroingsforholdene på periodisk tørrlagt areal. Hensikten 
var å gi eksempler på fordeling og sammensetning av mosebegroing i slike områder sammenlignet med 
arealer som er permanent oversvømt. Mange av disse områdene er viktige oppvekstområder for 
småfisken i sommerperioden. Det ble gjort et begrenset utvalgt av 4 områder hvorav 3 ligger i etablerte 
FBV-transekter (Harby 1992). De 3 transektene er transekt 8 ved Suldalsosen, transekt 5 ved Steinsøy 
og transekt 3 ved Førland. 

For å gi en grov oversikt over vegetasjonsdekket, er det i første omgang laget figurer som viser 
prosentvis fordeling av gras, mose og bart substrat. I kategorien gras inngår flere typer av gras og 
landplanter i tillegg til Deschampsia caespitosa og Alopecurus aequalis, som godt tåler periodevis 
oversvømmelse, og som også ble funnet i forbindelse med forsøksarealene for moserensking i 1992. 
Bare fa enkelteksemplarer av de mer vannboende former av Callitriche hamulata og Juncus bulbosus 
ble observert og da helst næmest vannlinja på minsevannføring. I mosedekket var det innslag av en 
rekke forskjellige arter ettersom en kom høyere opp fra vannlinja. Nærmest vannlinja kunne en finne fa 
eksemplarer av små Fontinalis-dusker, mens resten var dominert av teppedannende blad- og lever- 
moser. Kategorien bart substrat representerer substrat uten vegetasjon og var i alle transektene dominert 
av stein. Grus og sand var det svært lite av, men kunne forekomme flekkvis der det var oppstått sår i et 
ellers homogent mosedekke. 

I figur 26 er fremstilt vegetasjonsdekningen i transekt 8 ved Suldalsosen samt høydeprofilen langs 
transektet ned til vannlinja ved minstevannføring. Transektet er totalt 24m fra bolt på land og relativt 
jevnt skrånende ned til vannlinja med en høydeforskjell på ca. 1,35 m. Som det fremgår av figuren er 
dekningen av gras-planter og mose størst øverst i transektet, mens andelen bart substrat er beskjeden. 
Andelen mose og bart substrat øker ettersom mengden gras avtar. Grasveksten og andre landplanter 
avtar markert i nivået rundt 13-14m, noe som passer med vannlinja ved ca. 60 m3/s. I tidsrommet 
mellom vår I 993 og høst 1994 kan det se ut som mosedekket har hatt en viss fremgang, mens gras og 
landplanter naturlig vil ha en større dekning på høsten i forhold til april. Utenfor dette transektet på 
permanent oversvømt areal ligger stasjon OVl hvor dekningen av levermoser raskt kommer opp i 95%. 

I figur 27 er fremstilt vegetasjonsdekningen i transekt 5 ved Steinsøy, dvs. noen hundre meter oppstrøms 
forsøksfeltet med rensking av mose etablert i 1992. Transektet er ca. 58m langt ved minstevannføring 
og representeter en flat elvebanke med relativt stor mosedekning. Ved en vannføring på 68 m3/s er 
transektet oversvømt inn til ca. 8m. Innerst er vegetasjonsdekket dominert av gras og andre landplanter 
før en kommer ned på selve elvebanken. Mosedekket øker jevnt utover mot vannlinja samtidig som 
andelen bart substrat avtar. Også i dette transektet har det gjennomgående vært en svak økning i 
mosedekket areal. 

I figur 28 er fremstilt vegetasjonsdekningen i transekt 3 ved Førland, dvs. like i nærheten av området 
hvor det er gjort forsøk med utlegging av kom (tilførsel av organisk materiale) for å fremme tettheten av 
fisk og bunndyr (Lillehammer m.fl. 1994). Transektet er ca. 68m langt ved minstevannføring og 
representerter en flat elvebanke hvor bart substrat dominerer med en gjennomsnittlig dekning på over 
80%. Innslaget av gras og andre karplanter er lite. Mosedekket er svært sparsomt både i forhold til 
samtlige overvåkningsstasjoner og transekt 5 ved Steinsøy. Det kan også her synes som om 
mosedekningen har hatt en svak fremgang i tiden mellom de to observasjonsseriene. 

De 3 transektene representerer forskjellige områder m.h.p. grad av oversvømmelse og varighet. En 
nærmere analyse av vannstand og vannføringskurver for de tre transektene vil mulig kunne gi svar på 
den relativt store forskjell i mosebegroing ved Steinsøy og Førland. Transektdataene vil være et godt 
grunnlag for å vurdere tidsutvikling for mosebegroing i tilsvarende områder i Suldalslågen i tiden 
fremover. 
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Figur 26. Prosentvis dekning av gras, moser og bart substrat i FBV-transekt 8 ved Suldalsosen i en 
lengde av 24m fra vannlinja til bolt på sørsiden ved minstevannføring. Observasjoner fra 
april I 993 og november 1994. Niveleringsdata fra Harby (1992). 
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Figur 27. Prosentvis dekning av gras, moser og bart substrat i FBV-transekt 5 ved Steinsøy i en 
lengde av 52m fra vannlinja til bolt på vestsiden ved minstevannføring. Observasjoner fra 
april 1993 og november 1994. Niveleringsdata fra Harby (1992). 
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Figur 28. Prosentvis dekning av gras, moser og bart substrat i FBV-transekt 3 ved Førland i en 
lengde av 68m fra vannlinja til bolt på nordsiden ved minstevannføring. Observasjoner fra 
april 1993 og november 1994. Niveleringsdata fra Harby (1992). 
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4.4. Vekststudier på moser 

Høsten 1990 ble det initiert et forsøk for å studere lengdevekst av Fontinalis for å kunne bedømme 
vekst og utvikling av denne mosetypen i forhold til manøvreringsreglementet. På to stasjoner ble det 
merket moseplanter på steiner tatt opp fra elva, som deretter ble satt ut igjen. Våren 1991 ble forsøket 
utvidet til å omfatte 5 stasjoner. De 5 stasjonene lå i området ved overvåkningsstasjonene OVl, OV4, 
OV6, OVl0 og OV14. De opprinnelige planer gilde ut på å følge opp mosesteinene i april og november 
hvert år m.h.p. lengdemåling og supplere eventuelle tap med nye planter. Det ble ikke anledning til å 
supplere tapte planter etter 1991. Følgelig har det stadig blitt færre planter å måle på, noe som gjør 
resultatene mer usikre lenger utover i perioden. I tabell 14 er satt opp en oversikt over utviklingen av 
antall målbare planter pr. stasjon i perioden 1990-1994. 

Tabell 14. Antall planter av Fontinalis sp. pr. stasjon som er lengdemålt i perioden 1990-1994. 
dato: sta. OVl sta. OV4 sta. OV6 sta. OVI0 sta. OV14a sta. OV14b 

19.11.90 9 13 
29.04.91 9 24 31 24 8 
04.05.91 8 24 31 24 6 24 
27.11.91 8 24 25 22 2 21 
28.04.92 8 23 25 22 1 19 
24.11.92 7 15 21 14 0 11 
27.04.93 7 15 19 6 8 
23.11.93 3 12 17 3 3 
25.04.94 3 11 17 3 2 
22.11.94 2 3 11 3 0 

Som det fremgår av tabell 14 var tapsfrekvensen størst på de nederste stasjoner hvor det også er størst 
variasjon i vannføringen og trolig størst slitasje på plantene. Det må også bemerkes at en del av tapene 
må tilskrives ekstra belastning og slitasje i forbindelse med selve måleprosedyren, noe som tydelig viser 
viktigheten av en nøye oppfølging av et slikt forsøk med å erstatte tapte planter hvert år. Det er derfor 
ikke grunnlag for å analysere tapsfrekvensen mer i detalj i dette forsøket. 

Når det gjelder vekst av de enkelte moseplanter synes den å variere mye, både m.h.p. plantetype, (flere 
arter og vekstformer av Fontinalis sp.), stasjonsplassering og årstid. Med det foreliggende materiale har 
en i denne sammenheng valgt å se på midlere tilvekst av samtlige planter til stede ved slutten av hvert år 
(dvs. slutten av november) som et mål på Fontinalis-samfunnets netto årstilvekst. Dette inkluderer 
planter som har hatt en positiv netto tilvekst, en null-vekst og planter som har tapt deler av de ytterste 
fragmenter (slitasje). Hele tapte planter er ikke inkludert. 

Resultatene av midlere årstilvekst er satt opp i figur 29. Med unntak av stasjon OVI og OV14 har 
midlere årstilvekst for Fontinalis-plantene ligget på 2 til 4 cm. Dette er lave tall som viser at flere av 
plantene har hatt svært liten årstilvekst og at tap av plantefragmenter (slitasje) har vært betydelig. 
Sammensetningen av planter har også vært noe forskjellig på de ulike stasjoner. Likevel viser tallene 
gjennomgående en netto positiv tilvekst så lenge plantene ikke slites helt vekk. 

I figur 30 er gitt eksempler på maksimal tilvekst hos enkeltplanter. De høyeste tilvekstrater på 10-16 cm 
pr. år er målt på planter av Fontinalis dalecarlica. Denne typen av Fontinalis er den som synes å ha 
størst utbredelse i Suldalslågen, og en har målt totale plantelengder i området 130-140 cm i enkelte 
tilfeller. Slike planter burde da ha en alder på minst l 0-15 år. Når det gjelder Fontinalis antipyretica og 
F squamosa synes disse å ha gjennomgående mindre årstilvekst samtidig som de er mindre tolerante for 
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Figur 29. Midlere årstilvekst målt som lengdevekst i cm, av merkede planter av Fontinalis sp. på 5 
stasjoner i Suldalslågen i perioden 1991-1994. 
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Figur 30. Eksempler på maksimal årstilvekst på enkeltplanter av Fontinalis sp. på 5 stasjoner i 
Suldalslågen i perioden 1991-1994. 

strøm og er lettere utsatt for slitasje. De ulike arter og vekstformer av Fontinalis synes også å ha noe 
forskjellig vekststrategi m.h.p. ulike faser av lengdevekst og forgrening. Nye forsøk ble satt i gang i 
1994 for å få mer detaljert kunnskap om dette. 
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4.5. Effekter av rensking av mose 

4.5.1. Forsøk etablert 1988 

I forbindelse med flomstudier i 1988 ble det etablert 6 stasjoner hvor en skulle studere effekter av 
flommer på selve elvebunnen (slitasje og massetransport). På de 6 stasjonene ble det manuelt rensket 
lm2 flater som ble nøye merket og fotografert. Arealet rundt den renska ruta tjente som referanseareal. 5 
av disse stasjonene er fulgt opp med registreringer i prosjektperioden for å se på gjengroingen på de 
renska arealene og tilsvarende utvikling på referansearealet omkring. Det må bemerkes at arealene er 
små og at de ble anlagt på en relativt høy vannføring på ca. 60m3/s. Mosedekket etter rensking var på 
ca. 5% på alle stasjoner. 4 av arealene er permanent vanndekket, mens et blir tørrlagt ved 
minstevannføring i vinterperioden. De 5 stasjonene er i utgangspunktet forskjellig m.h.p. substrat, og 
representerer forskjellige typer begroingssarnfunn i elva. 

Stasjon AR2 ligger øverst i elva hvor substratet består av større stein med kun levermose. I figur 31 er 
satt opp tidsutvikling av mosebegroingen på den renska flaten og referansearealet rundt. På 
referansearealet skjedde en økning av mosedekket fra 67 til 95% fra 1988 til 1992 og har senere holdt 
seg på det høye nivået. På det renska arealet som i 1988 hadde en dekning på ca. 5%, skjedde en rask 
gjengroing og var i 1994 kommet opp i 76% dekning. Disse resultatene støtter opp om tendensen fra 
overvåkningsserien med en økt tilgroing spesielt i perioden 1988-1991. En ser også at det tok bare 4 år 
før en var oppe på samme dekningsgrad av mose som en hadde før rensking. 
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Stasjon AR5 ligger i et område hvor substratet er dominert av mindre stein (5-15cm). Utgangspunktet 
før rensking var også en forholdsvis lav mosedekning med 5% Fontinalis og 30% levermose. 
Utviklingen på denne stasjonen er fremstilt i figur 32. På referansearealet skjedde en markert økning av 
mosedekket frem til 1992 for deretter å gå noe tilbake. På det renska arealet skjedde en prosentvis større 
gjengroing frem til 1992 for deretter også å gå tilbake. Tilbakegangen skyldes forstyrrelser i substrat og 
viser at småsteinet substrat lettere settes i bevegelse slik at en kan få en opprenskende effekt ved 
flomvannføring. Gjengroingen i første del av perioden viser den samme tendens som for de nærliggende 
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overvåkningsstasjoner. Ser en på forholdet bladmoser/levermoser har den i utganspunktet lille bestanden 
av Fontinalis ikke klart å øke i omfang på dette arealet, men snarere hatt en liten tilbakegang. 

Stasjon ARS er den stasjonen som blir tørrlagt ved minstevannføring og skiller seg følgelig fra de andre. 
Substratet er også her dominert av små stein. Før rensking var mosedekket på denne stasjonen 78%, 
hvorav 5% var bladmoser, resten levermoser (figur 33). Bladmosene på denne stasjonen utgjøres alt 
vesentlig av Polytrichum commune som vokser opp av levermosetuene og ikke Fontinalis, trolig pga. 
periodevis tørrlegging. På referansearealet har det vært en netto svak økning i mosedekket areal opp til 
84% dekning med en topp i 1992. På det renska arealet skjedde en rask gjenvekst av mose de første 4 
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årene og var da oppe på samme nivå som referansearealet. Denne raske gjenveksten skyldes trolig en 
kombinasjon av flere faktorer, både beliggenhet i forhold til vannstand/vannføring, småsteinet substrat 
med en jevn overflate og et stabilt høyt mosedekke i hele referansefeltet rundt. 

Stasjon ARIO ligger i et område med høy mosedekning generelt. Substratet er her dominert av større 
stein. Før rensking var det 92% dekning med Fontinalis og kun 3% med levermose (figur 34). Etter 
rensking gjensto ca. 5% Fontinalis. På referansearealet er den totale mosedekning opprettholt på vel 
90%, men det har skjedd en nedgang i Fontinalis-bestanden på bekostning av økning i levermosene. 
Forholdet i 1994 var 17% levermose og 75% Fontinalis. På det renska feltet skjedde en tilvekst av både 
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bladmoser og levermoser frem til 1992. Etter dette stagnerte tilveksten av Fontinalis, mens levermosene 
fortsatte og øke. I 1994 hadde det renska arealet omtrent samme totaldekning som referansearealet 
rundt, men en helt annen fordeling mellom de to mosetypene. 

Stasjon ARl4 ligger i et tilsvarende område som ARIO, men med en ennå større dominans av et 
tettvokst Fontinalis-samfunn. Referansearealet har hele perioden hatt en dekning på 95% Fontinalis 
(figur 35). Den renska ruta har i løpet av 6 år blitt like tilgrodd med Fontina/is som før rensking. Dette 
har skjedd både ved gjenvekst på de renska steinene og tilvekst fra kantene av lange dusker som vokser 
inn i ruta. En har m.a.o. hatt en noe forskjellig utvikling fra AR I 0-feltet hvor tap og slitasje på 
Fontinalis-plantene har latt levermosene få en mulighet til å overta. 

Resultatene fra de renska arealene fra 1988 viser at gjenveksten har vært meget stor på de små flatene. 
Dette kan skyldes flere faktorer, men det faktum at det her var bare lm2 rutestørrelse og at renskingen 
ble utført med tanke på å bevare substratet mest mulig inntakt, kan være viktige elementer. Selve 
renskingen ble utført ved å fjerne mosen med stålbørste. Følgelig fikk en ikke bort all mosen slik at en 
del protonema trolig ble sittende igjen på steinene. Mosene kan tydelig gjenreise seg raskt fra slike 
protonema-rester. I og med at en forsøkte å bevare substratet inntakt, ble det heller ikke tilført noen nye 
ikke tidligere koloniserte steinflater. Hadde dette blitt gjort, ville tilveksten trolig ikke ha gått så hurtig. 
Forsøket satt i gang i 1992 vil trolig gi et bedre svar på dette. Likevel må en kunne konkludere med at 
fjerning av mose på en skånsom måte på permanent oversvømt areal ikke er et varig tiltak for å bli kvitt 
mosen, men at renskingen må gjentas med noen års mellomrom. 

4.5.2. Forsøk etablert 1992 

Til forskjell fra forsøket med rensking i 1988, ble det brukt maskinell grov redskap ved forsøket i 1992. 
Dette medførte en stor omveltning i substratet som i tillegg til å slite vekk mose også fikk snudd på 
steiner og blottlagt ikke tidligere mosekoloniserte steinflater. Det ble også rensket betydelig større 
arealer som gjør at kanteffekter som kan ha stor betydning langs små felter på 1 m2, blir nærmest helt 
eliminert der de oppmerkede forsøksfelter ble anlagt. Innenfor de maskinelt renska arealer ble det anlagt 
4 felter som nøye er fulgt opp siden forsøket startet i april 1992. 

Tabell 15. Vegetasjonsdekke samt andelen bart substrat som prosent dekning i områder rensket for 
mose i 1992 og tilsvarende referanseområder i 1994. 

Bladmoser Bladmoser Levermoser Karplanter Bart substrat 
år stasjon Fontinalis sp. andre gras + makrof. 

1992 7RA 0,4 3,8 71, l 11,6 13, l 
1994 7RA 0,1 5,4 71,9 5,8 16,8 
1992 IOSRA 37,0 0,3 59,0 <0,05 3,7 
1994 IOSRA 3,4 2,9 82,7 0,5 10,5 
1992 IONRA 84,9 <0,05 11,9 <0,05 3,2 
1994 IONRA 72,4 1,6 20,8 0,4 4,9 
1992 lOMRA 17,l 2,4 60,8 8,4 11,4 
1994 IOMRA 13, l 3,6 67,6 2,8 12,9 

I tabell 15 er satt opp en oversikt over vegetasjonsdekket samt andelen bart substrat i områdene som ble 
rensket for mose i 1992 og tilsvarende situasjon på referansearealene til disse renska flatene i 1994. I 
den grad det er forskjeller mellom områdene fra 1992 til 1994 skyldes det i vesentlig grad forskjeller 
som var til stede i utgangspunktet da referanseområde og renska arealer ikke var helt homogene. Stasjon 
7RA er området ved Steinsøy og I OSRA og 1 ONRA er områdene ved K væstad henholdsvis sørsiden og 
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nordsiden av elva. Disse 3 stasjonene ligger på arealer som periodevis tørrlegges. Stasjon 7RA er en flat 
elvebanke som er dominert av levermoser (vel 70% dekning). Stasjon I 0SRA er også dominert av 
levermoser og ligger på et flatt parti langs bredden, mens l 0NRA ligger på en skrånende elvebredd og 
har dominans av Fontinalis (vel 70%). Når det gjelder stasjon I 0NRA, er dette på permanent 
oversvømt areal og ligger like oppstrøms overvåkningsstasjonen i området. Her er det også dominans av 
levermose. 

Av blad.mosene er det fortsatt de duskdannende Fontinalis-artene som dominerer selv om en på arealer 
som periodevis tørrlegges rar mindre innslag av andre blad.moser som Hygrohypnum ocraceum og 
Racomitrium aciculare. Av levermosene er det Scapania undulata og Marsupella aquatica som 
dominerer. Av karplantene er det to grasarter Deschampsia cespitosa og Alopecurus aequalis som kan 
slå seg opp spesielt i området ved Steinøy. Ellers er det mindre innslag av de mer akvatiske makrofytter 
som Juncus bulbosus, Callitriche hamulata, Ranunculus reptans og Subularia aquatica. 

Når det gjelder utvikling av vegetasjon og endringer i bart substrat på de renska arealene siden 1992, er 
dette satt opp i tabell 16 og fremstilt i detalj i figurene 36-40. Som det fremgår av tabell 16 har det vært 
en klar utvikling i retning av gjengroing med mose og en reduksjon i andelen bart substrat de første 3 
årene etter rensking. Fra en situasjon med 94-98% bart substrat umiddelbart etter rensking, er dette nå 
redusert til 70-89% som følge av gjenvekst av moser. Størst gjenvekst har det vært på stasjon l 0MRA 
som ligger permanent oversvømt. Her er det nå allerede 30% dekning av moser. På de stasjoner som 
ligger på periodevis tørrlagt areal, er mosedekningen på 11-22%. Det synes også klart at levermosene 
har den raskeste gjenveksten i forhold til Fontinalis. Dette er vel også naturlig på de arealer som 
periodevis tørrlegges, siden levermosene synes å tåle uttørring noe bedre. Det som til nå er registrert av 
Fontinalis på de renska arealene har stort sett vært rester av dusker som ikke ble slitt bort, samt en del 
tilfeldig tiltransporterte fragmenter som har festet seg mellom steinene. På stasjon l 0MRA synes det 
imidlertid som om gjenveksten på steinene er kommet i gang i løpet av I 994. Karplantene utgjorde en 
del av begroingssamfunnet på spesielt to av stasjonene. Dette har ikke klart og etablere seg igjen så 
langt, og tyder på at et masivt mosedekke kan være en forutsetning for at dette elementet skal kunne 
etablere seg. 

Figur 16. Tidsutvikling for prosent dekning av moser og karplanter samt bart substrat på de renska 
arealer i perioden 04.08.92 til 25.11.94. 

dato stasjon Blad.moser Levermoser Total mosedekning Karplanter Bart substrat 
04.08.92 7RA 0,5 2,4 2,9 0 97,1 
25.11.94 7RA 0,5 l 0, l 10,6 <0,05 89,4 
04.08.92 l0SRA 2,1 4 6, I 0,2 93,9 
25.11.94 I0SRA 1,6 20,7 22,3 <0,05 77,7 
04.08.92 l0NRA 1,7 3 4,7 <0,05 95,3 
25.11.94 l0NRA 1,3 10,7 12,0 <0,05 88,0 
30.04.92 l0MRA 1,5 0,3 1,8 0 98,6 
24.11.94 l0MRA 3,3 26,9 30,2 0,2 69,8 

Det ser ellers ut til å kunne være forskjellige prosesser som styrer gjenvekst og tilgroing på de 
undersøkte arealene. Gjenvekst i rester av mosefragmenter som følge av ufullstendig rensking, synes å 
være betydelig større enn nykolonisering og tilvekst på rene steinoverflater. Det synes også å være 
forskjell i tilgroingshastighet på arealer permanent oversvømt og arealer som periodevis tørrlegges. Det 
er for tidlig å si om forholdet mellom blad.moser og levermoser vil utvikle seg videre etter det mønstert 
en ser de første årene etter rensking. Dette bl.a. fordi det til nå har vært vanskelig å bedømme 
koloniseringsgraden av ikke tidligere mosekolonisert steinsubstrat. Forsøket er ennå ikke avsluttet og vil 
bli fulgt opp ennå noen år. Resultatene så langt viser at tiltaket har flere års varighet med tanke på å ra 
fjernet mosen. Eventuelle positive og negative effekter på bunndyr og fisk på de samme arealer blir 
undersøkt parallellt av LFI. 
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Figur 36. Tidsutvikling for %-andelen av bart substrat på stasjonene RA7, RAlON, RAlOS og 
RA l OM i Suldalslågen i perioden 1992-1994. Antall observasjoner pr. stasjon er 
forskjellig pga. varierende beliggenhet i forhold til vannstand ved ulik vannføring. 
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Figur 37. Tidsutvikling for dekningsgrad av ulike begroingselementer på stasjon RA l OM basert på 
observasjoner i perioden 1992-1994. 
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Figur 39. Tidsutvikling for dekningsgrad av ulike begroingselementer på stasjon RA l ON basert på 
observasjoner i perioden 1992- I 994. 
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Figur 40. Tidsutvikling for dekningsgrad av ulike begroingselementer på stasjon RA 7 basert på 
observasjoner i perioden 1992-1994. 

4.6. Flomepisoder 

Det har vært observert 4 flomepisoder i perioden I 991-1994. Alle har vært i forbindelse med 
overgangen fra minstevannføring om vinteren (15.desember til 30.april) til sommervannføring, som 
ifølge manøvreringsreglementet skal skje I .mai. På grunn av feltforsøkene under flomepisodene har 
tidspunktet for flomstart vært justert til henholdsvis 3. 6. og 4.mai de tre første årene, mens det i 1994 
ble utsatt til IO.juni som følge av et eksperiment for å få økt temperaturen i elva i vårperioden. Det har 
ikke vært gjennomført noen kontrollerte spyleflommer i perioden 1990-1994 tilsvarende de i 1987 og 
1988. Siden de 4 flomepisodene har vært såvidt forskjellig m.h.p. historie før flommen, lokaltilsig under 
flommen, manøvrering av påslippet, forbrukt vannvolum og frekvens for prøvetaking, er resultatene fra 
hver episode behandlet i egne kapitler. De 4 flommene har hatt forskjellig forløp, prøvetakingsfrekvens 
og varighet i tid. En har derfor valgt å definere en flomepisode fra tidspunkt 4 timer før start med 
påslipp fra Suldalsosen (Stråpa) og fram til 82 timer etter start. De hydrologiske forhold under 
flommene er oppsumert i tabell 17, mens mengden organisk materiale utspylt er satt opp i tabell 18. For 
utdyping av resultatene henvises til de enkelte kapitler som omhandler hver enkelt flomepisode. 

Tabell 17. Hydrologiske data (vannføring Q m3/s) for flomepisodene ved overgang fra 
minstevannføring om vinteren til sommervannføring i årene 1991-1994. ( data: times- 
verdier ved Stråpa og Larvika). 

STRÅPA LARVIKA 
Q Q Q Qmaks forbruk Q Q Q Q maks forbruk 

start maks maks økning av vann start maks maks økning av vann 
år: I.trinn total pr. time m3* 106 I.trinn total pr. time m3* I 06 

1991 15 50 51 12,3 13,2 17 51 51 5,8 13,6 
1992 13 53 105 13 20,4 27 97 132 14,7 29,0 
1993 13 75 148 27,6 35,8 35 85 148 33,4 36,3 
1994 20 71 170 19,5 40,1 31 78 172 16,5 39,8 
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Tabell 18. Total transport av ulike fraksjoner av organisk materiale (tonn tørrvekt) ut av 
Sul dais lågen under flomepisodene i 1991-1994. 

år: moser og alger makrofytter løv og gras kvist og barnåler TOTAL 

tonn transportert 1991 0,09 - - - - 
1992 2,44 0,027 0,24 0,28 2,98 
1993 4,86 0,037 0,87 3,07 8,84 
1994 4,23 0,004 0,74 0,47 5,45 

%-andel av total 1991 - - - - - 
1992 81,9 0,91 8,1 9,4 100 
1993 55,0 0,42 9,8 34,7 100 
1994 77,6 0,07 13,6 8,6 100 

4.6.1. Flomepisoden i 1991 

4.6.1.1. Hydrologiske forhold 

De hydrologiske forhold under flomepisoden er fremstilt i figur 41. Det ble foretatt en oppkjøring fra 
l 4,8m3/s til 50, l m3/s på l O timer fordelt over tre trinn med en maks økning av vannføring på l 2,3m3/s 
pr. time. Gangtiden nedover elva var mellom 4 og 5 timer. Pga. et meget lavt lokaltilsig i denne 
perioden, ble flomforløpet ved Larvika meget likt påslippsforløpet. Flommen stabiliserte seg på ca. 
50m3/s resten av perioden. 
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Figur 41. Vannføring ved Stråpa og Larvika, vannføringsøkning pr. time ved Stråpa og Larvika og 
totaldriv av organisk materiale målt som tørrvekt pr. m3 ved Larvika under flommen 
3.mai•6.mai 1991. 
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4.6.1.2. Utspyling av organisk og uorganisk materiale finfraksjoner 

Under flommen i 199 l ble det tatt vannprøver for å studere flomforløpet m.h.p. utspyling av 
finfraksjoner av uorganisk og organisk materiale. Det ble også bl.a. utført kontinuerlig måling av 
turbiditet for mer nøyaktig å registrere konsentrasjonstoppene. 

Figur 42 viser forløpet for turbiditet i forhold til vannføring ved Larvika. Turbiditeten var før flommen 
på ca. 0.25 FTU , som er normalt for Suldalslågen i perioder med stabil vannføring. Turbiditeten steg 
raskt i takt med den økende vannføring og nådde maksimumsverdier på l, I FTU noe i forkant av maks 
vannføring. Dette er i tråd med tidligere observasjoner med unntak av noe lavere verdier enn tidligere 
registreringer under flommene i 1988 (tabell 19). Som det også fremgår av figuren ga den trinnvise 
oppkjøringen tydelige skuldre i turbiditetsmålingene, noe som viser at elva raskt kan klarne opp og miste 
mye av transportevnen så snart oppkjøringen bremses og stagnerer. Turbiditeten gilde raskt ned etter at 
maks vannføring var etablert og stabiliserte seg på et nivå noe i overkant av startnivået. 

Tabell 19. Maksimumsverdier for turbiditet, TST, POM og PUM målt under 2 flomepisoder 
Suldalslågen i 1988 og I episode i 1991. 

tidspunkt flom Turbiditet (FTU) TST (mg/l) POM (mg/I) PUM (mg/1) 
juni 1988 1,4 10,70 8,05 2,66 
oktober I 988 1,95 9,84 5,88 3,96 
mai 1991 l, l 2,71 1,25 l,50 

Konsentrasjoner av TST (totalt suspendert tørrstoff) og POM (partikulært organisk materiale), målt ved 
Larvika, er vist i forhold til vannføring i figur 43. Disse parametre følger i store trekk samme mønster 
som turbiditeten med en økning fra et meget lavt startnivå til maksimumskonsentrasjoner like i forkant 
av flombølgen ved maks vannføring. Konsentrasjonene gikk deretter raskt ned igjen etter stabilisering av 
maks vannføring. I tiden etter at flomtoppen var passert lå nivået av TST liksom turbiditeten 
gjennomgående noe over utgangsnivået, noe som indikerer en form for hale-effekt som også ble 
observert i flommene i 1988 (Rørslett m.fl. 1989). 

De målte verdier for TST (totalt suspendert tørrstoff), POM (partikulært organisk materiale) og PUM 
(partikulært uorganisk materiale) viste gjennomgående lave verdier i forhold til de to spyleflom- 
episodene som ble observert på tilsvarende måte i 1988. I tabell 19 er satt opp en oversikt over 
maksimumsverdiene for disse parametre samt turbiditet for de tre flomepisodene. Ut fra disse tallene er 
det klart at flomepisoden i 1991 hadde en betydelig mindre utspylingseffekt i forhold til de større 
spyleflommene i 1988. Til tross for de relativt lave verdier for TST i 1991, ble det transportert ut ca. 13 
tonn suspendert tørrstoff under den definerte flomepisoden. Av dette var 8,2 tonn organisk materiale i 
form av partikulær detritus og alger, mens 4,8 tonn var uorganisk materiale. Kumulative 
transportkurver for de ulike fraksjoner er fremstilt i figur 44. 

For flomepisoden i 1991 kan den noe reduserte utspylingseffekt hovedsaklig forklares ut fra den relativt 
lave maks vannføring og den relativt sene oppkjøringen på l O timer fra 14,8 til 50.1 m3/s. Episoden i 
1991 kan derfor mer betraktes som et eksempel på en skånsom overgang fra minstevannføring om 
vinteren til sommervannføring i forhold til manøvreringsreglementet. 
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Figur 42. Turbiditet (FTU) målt ved Larvika i forhold til vannføring under flomepisoden 3.mai- 
6.mai 1991. 
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Figur 43. Konsentrasjoner av TST (totalt suspendert tørrstoff) og POM (partikulært organisk 
materiale) målt ved Larvika i forhold til vannføring under flomepisoden 3.mai-6.mai 
1991. 
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Figur 44. Kumulativ massetransport av TST (totalt suspendert tørrstoff), POM (partikulært 
organisk materiale) og PUM (partikulært uorganisk materiale) målt ved Larvika i forhold 
til vannføring under flomepisoden 3.mai-6.mai 1991. 

4.6.1.3. Utspyling av organisk materiale grovfraksjoner 

For å bestemme kvantitativ utspyling av moser under flomepisoden ble det tatt regelmessige prøver 
under oppkjøringen og mer spredt etter at flommen hadde stabilisert seg. Frekvensen av drivprøver går 
frem av figur 41. Som for de finere fraksjoner bestemt fra vannprøvene, viste det seg en viss 
skuldereffekt også i grovfraksjonprøvene, som også bekrefter tap av transportevne når vannføringen 
flater ut på hviletrinnene under oppkjøringen. Det ble målt maks konsentrasjon av mosedriv like i 
forkant av flomtoppen på ca. 38mg tørrvekt/m", noe som er meget lavt og viser at denne flommen hadde 
en svært beskjeden utspylingseffekt. Kumulativ massetransport av mose ut av elva er fremstilt i figur 45 
og viser klart størst transport på stigende vannføring. Transporten flater ut straks etter maks vannføring 
er nådd. Totalt ble det spylt ut 87 kg moser og alger målt som tørrvekt. 

Et fåtall prøver tatt av LFI under den samme flommen ble sortert m.h.p. ulike fraksjoner av organisk 
materiale. I tabell 20 er satt opp fordeling av organisk materiale i prøvene basert på vektprosent. Som 
det fremgår av tabellen var andelen moser og alger størst med midlere vektprosent på 82, 7%. Mengden 
løv og gras som representerer lett nedbrytbart organisk materiale, og som ansees som viktig for 
produksjon av næringsdyr, utgjorde i gjennomsnitt mindre enn I 0% på vektbasis. Dette betyr at det ikke 
ble spylt ut store mengder av denne fraksjonen i forhold til moser og alger, noe som også betyr at 
manøvreringen av flommen var gunstig med tanke på å bevare mest mulig av dette materialet i elva. For 
flommene i de påfølgende år ble det fokusert mer på denne type fraksjonering slik at en også kunne 
beregne den totale massetransport ut av elva. 

Tabell 20. Vektprosent på tørrvektbasis av ulike fraksjoner av organisk materiale totalt 16 
d • f S Id I IO d fl • d 03 05 06 05 91 nv rrøver ra u as aj en un er omepiso en - 

moser og alger makrofytter løv og gras kvist og barnåler 

min% 70,7 - 3,4 1,3 
max% 90,7 - 19, I 16,0 
middel% 82,7 - 9,2 8,] 
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Figur 45. Kumulativ transport av moser og alger ut av Suldalslågen under flomepisoden 3.mai- 
6.mai 1991. 

4.6.1.4. Effekter i begroingssamfunnet på elvebunnen 

For å studere effekter på begroingssamfunnet umiddelbart etter flomepisoden ble de etablerte 
flomtransekter refotografert og de utlagte moseplanter lengdemålt. På grunn av relativt høy vannføring 
etter flommen var det umulig å nå ut til de dypeste og mest strømsterke deler av transektene. 

Det lot seg ikke påvise noen signifikant reduksjon av moseskuddenes totale lengde som følge av 
flomepisoden. Dette kan tolkes dithen at flomepisoden var for beskjeden til å løsrive mose i stor grad. 
Antakelig vil det være et visst tap av skjøre skuddspisser, eventuelt også hele planter, men frekvensen av 
slike tap måtte ha vært lav, siden slike tap ikke ble observert. Dette stemmer da også bra med den 
forholdsvis lave massetransporten av mose ut av elva under flomepisoden. 

I figur 46 er fremstilt dekningsprosenten av grønnalger før og etter flomepisoden. Det ble påvist en 
reduksjon i mengden grønnalger på samtlige stasjoner som følge av flommen. Det synes imidlertid ikke 
å ha vært noen stor effekt siden de to stasjonene med størst forekomst før flommen fortsatt var oppe i 
vel I 0% dekning etter. Overgangen fra vinter til sommervannføring hadde m.a.o. en begrenset 
renskeeffekt både på algebegroingen og mosebegroingen i 1991 . 
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Figur 46. Prosent dekning av grønnalger på 5 stasjoner i Suldalslågen henholdsvis før flom (2.mai) 
og etter flom (4.mai) under flomepisoden i 1991. 

4.6.2. Flomepisoden i 1992 

4.6.2. l. Hydrologiske forhold 

De hydrologiske forhold under flomepisoden i 1992 er fremstilt i figur 4 7. Som det fremgår av figuren ble ikke 
flomforløpet så veldefinert som i I 991, siden det i 1992 var til dels betydelige nedbørmengder i det lokale 
nedbørfelt som medførte en ekstra høy vannføring ved Larvika utover det som ble sluppet fra Stråpa. 
Oppkjøringen startet på l2,5m3/s og gikk gradvis opp til 52,7m3/s på 7 timer. Dette nivået ble holdt ca. et døgn 
før en gikk opp til 68m3/s og etter ytterligere et døgn opp til sluttnivået på ca. 93m3/s. Maksimal økning i 
vannføringen var på l3m3/s pr. time under den første oppkjøringen, dvs. på samme nivå som i 1991. Forløpet 
ved Larvika fulgte ikke samme mønster som påslippet. Her gikk vannføringen opp fra 27 til 98m3/s på 10 timer. 
Etter den første flomtoppen gikk vannføringen ned til 74 m'/s før en ny bratt stigning opp til 129 m'/s i løpet av 7 
timer. Denne øknigen var utelukkende et resultat av lokaltilsig pga. kraftig nedbør. Oppkjøringen fra 54 til 68 
m' Is ved Stråpa i etterkant av den andre flomtoppen ble borte i det store lokaltilsiget. 

Som det fremgår av figur 4 7 var det mest drivmateriale i forbindelse med den første bratte stigning i 
vannføringen fra 27 til 98 m3/s målt ved Larvika. Det ble da målt maks konsentrasjonen av driv av 
organisk materiale på 0,8 gram tørrvekt pr. m3, dvs. en betydelig høyere konsentrasjon enn det som ble 
målt i 199 l. Som i 1991 kom også denne gang den største mengde driv pr. volumenhet like i forkant av 
flomtoppen. Deretter gikk det raskt ned. Ser en på mengde driv pr. volumenhet under den andre 
flomtoppen, var dette størst i forkant av toppen men likevel betydelig lavere (ca 0,35 gram tørrvekt pr. 
m3) enn under den første. Etter den andre flomtoppen var passert, gikk mengden driv raskt ned mot 
verdier målt som maks under flommen i 199 l . 
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Figur 47. Vannføring ved Stråpa og Larvika, vannføringsøkning pr. time ved Stråpa og Larvika og 
totaldriv av organisk materiale målt som tørrvekt pr. m3 ved Larvika under flommen 
6.mai-9.mai 1992. 
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4.6.2.2. Utspyling av organisk materiale 

Materialet i drivprøvene besto av mange forskjellige komponenter. Blant mosene var det levermosene Scapania 
undulata og Marsupella aquatica og bladmosene Fontinalis dalecarlica og F antipyretica som dominerte i 
tillegg til trådformede grønnalger. Det var også et markert innslag av rødalgen Lemanea condensata. Av ekte 
makrofytter var det Callitriche hamulata som dominerte, mens det også var innslag av Juncus bulbosus. Noe 
overraskende viste det seg at det i svært mange prøver var eksemplarer av Myriophyllum alterniflorum som en 
normalt ikke finner på de etablerte stasjoner i elva. Det er her sannsynlig at denne planten rives løs fra bukter og 
bakevjer på siden av hovedstrømløpet. Av dødt organisk materiale var det blader fra forskjellige løvtrær som 
dominerte ved siden av gras og kvister fra ulike trær, barnåler fra gran og furu og mindre trebiter av ulik 
opprinnnelse. I tabell 21 er satt opp en oversikt over fordeling av organisk materiale i drivprøvene basert på 
vektprosent. Mose/alge-fraksjonen var den største med en variasjon på 70,2 - 92,8 vektprosent på tørrvektbasis. 
Middelverdien for samtlige 49 prøver var 83,5 %. De andre fraksjonene hadde midlere vektprosenter på 1,0 % 
for makrofytter, 6,8 % lett nedbrytbart løv og gras og 8,7 % tungt nedbrytbart materiale som kvist og barnåler. 

Tabell 21. Vektprosent på tørrvektbasis av ulike fraksjoner av organisk materiale totalt 49 
d • fr S Id I IO d fl d 06 05 09 05 92 nv prøver a u as a! en un er omepiso en - 

moser og alger makrofvtter løv og gras kvist og barnåler 

min% 70,2 0,2 2,4 2,0 
max% 92,8 1,8 12,0 19,5 
middel% 83,5 1,0 6,8 8,7 
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Kumulativ transport av ulike fraksjoner av organisk materiale ut av Suldalslågen under 
flomepisoden 6.mai-9.mai 1992. 

I figur 48 er fremstilt kumulative transportkurver for de ulike fraksjoner av organisk materiale. Det ble totalt 
transportert ut i størrelsesorden 2,98 tonn organisk materiale under den definerte flomepisoden. Av dette utgjorde 
mose/alge-fraksjonen den desidert største andelen med hele 2,44 tonn. Makrofyttene utgjorde en meget liten andel 
med kun 0,027 tonn. Av dødt organisk materiale utgjorde lett nedbrytbart materiale 0,24 tonn, mens kvist og 
barnåler sto for 0,28 tonn. Til sammenligning ble det transportert ut 5,5 og 4,0 tonn av mose/alge-fraksjonen 
under spyleflommene i juni og oktober 1988. Disse flommene var da også til dels betydelig større mhp. 
vannvolum og høyeste flomvannføring. 
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Når det gjelder fonnen på transportkurvene viser mose/alge-fraksjonen klare tendenser til brå økning i begge 
flomtoppene men også en markert økning på mellompartiene selv om det skjer en fonn for utflating. Transport av 
mose foregår denned under hele flomforløpet. For dødt organisk materiale går det mer i etapper ved at en 
kommer opp på et nivå etter at den første flomtoppen har passert for deretter å flate veldig ut før et nytt platå 
nåes etter at den andre flomtoppen har passert. Det er fraksjonen kvist og barnåler som mest følger dette 
forløpet. 

Flommen i 1992 var til dels betydelig mer effektiv m.h.p. opprensking av elva og utspyling av organisk materiale 
enn i 1991. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne direkte, da det betydelige lokaltilsiget trolig bidro til en 
forsterkning av rensking og utspyling fra de nedre deler av elva i forhold til øverst, hvor vannføringen og følgelig 
vanndekket areal var betydelig mindre enn lenger ned. 

4.6.3. Flomepisoden i 1993 

4.6.3.1. Hydrologiske forhold 

De hydrologiske forhold under flomepisoden er fremstilt i figur 49. Forholdene omkring flommen var 
noe forskjellig fra tidligere år. I perioden før flommen var det et relativt stort lokaltilsig som utgjorde ca 
20 m3/s ved starten. Lokaltilsiget var imidlertid på veg ned og utgjorde bare 2-3 m3/s vel et døgn etter og 
ut perioden, noe som gjør at episoden må karakteriseres som relativt veldefinert. Oppkjøringen av 
flommen gikk meget raskt fra 12,8 til 75 m3/s på 3 timer. Dette er en betydelig brattere og større 
vannføringsøkning enn tilsvarende oppkjøringer i 1991 og 1992. Tilsvarende økning i vannføring 
nederst i elva var fra 32,8 til 83,8 m3/s på 3 timer. Etter dette økte vannslippet fra Suldalsosen til 144,2 
m3/s i løpet av vel et døgn med tilsvarende maks vannføring ved Larvika på 147,8 m3/s. Flommen 
stabiliserte seg deretter og gikk gradvis ned til ca. 130 m3/s. Den bratte oppkjøringen medførte en maks 
økning i vannføring på 27,6m3/s og 36,3m3/s pr. time ved henholdsvis Stråpa og Larvika, mer enn 
dobbelt så mye som i 1991 og 1992. 

Figur 49 viser også totalmengden driv av organisk materiale som funksjon av vannføring og tid. Som 
tidligere viser det seg at de største mengder driv kommer like i forkant av de bratteste trinnene på 
vannføringskurven og at drivmengden går raskt ned etter at "flomtoppen" har passert. Nivåene på 0,8 g 
TV/m3 i den første bratte flomtoppen var det samme som maksimalt ble målt i 1992-flommen. Pga. en 
jevn stigning i vannføring ble det målt flere tilsvarende toppnivåer det neste døgnet og en maksimal 
transport på 1,3 g TV/m3 i forkant av maksimal vannføring totalt for flomepisoden. Etter at maks 
vannføring var nådd gikk drivmengden betydelig ned til nivåer rundt 0,1 g TV/m3. 
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Figur 49. Vannføring ved Stråpa og Larvika, vannføringsøkning pr. time ved Stråpa og Larvika og 
totaldriv av organisk materiale målt som tørrvekt pr. m3 ved Larvika under flommen 
3.mai-6.mai 1993. 
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4.6.3.2. Utspyling av organisk materiale 

Materialet i drivprøvene ble fraksjonert som i 1992 med totalt 4 ulike fraksjoner. Mose/alge-fraksjonen 
besto i alt vesentlig av levermosene Scapania undulata og Marsupella aquatica og bladmosene 
Fontinalis dalecarlica og F antipyretica. Innslaget av trådformede grønnalger og spesielt rødalgen 
Lemanea condensata var betydelig redusert sammenlignet med flomepisoden i 1992. En årsak til dette 
kan være det relativt store lokaltilsiget i perioden før flommen som kan ha spylt ut større deler av denne 
fraksjonen i forkant av den observerte flommen. Forholdene for etablering og vekst av algebegroing på 
våren kan også ha vært forskjellig fra de to foregående år. Makrofyrt-fraksjonen var som tidligere 
representert med dominans av Callitriche hamulata og spredete eksemplarer av Juncus bulbosus og 
Myriophyllum alterniflorum. 

Dødt organisk materiale ble sortert i to fraksjoner. I fraksjonen av lettere nedbrytbart materiale inngikk blader av 
en rekke forskjellige løvtrær. Gras ble også tatt med i denne fraksjonen. Den siste fraksjonen omfattet det som 
regnes som tungt nedbrytbart. Det var kvister fra ulike trær, barnåler fra gran og furu og mindre trebiter av ulik 
opprinnnelse. Denne fraksjonen var til dels betydelig og dominerende i flere av prøvene. Årsaken var trolig at det 
hadde foregått hogst av bartrær langs elva i forkant av flommen, og at rester av dette ble transportert med elva 
da breddene ble oversvømt. 

Ser en på fordelingen av de ulike komponenter i drivprøvene (tabell 22), var mose/alge-fraksjonen den 
største med en variasjon på 25,9 - 85,8 vektprosent på tørrvektbasis. Middelverdien for samtlige 67 
prøver var 66, l %, dvs. betydelig lavere enn i 1992. Til forskjell fra 1992 var fraksjonen med kvist og 
barnåler svært stor med en variasjon på 2,2 - 65,2 vektprosent med en middelverdi på hele 23,4%. De 
andre fraksjonene hadde bare mindre endringer med midlere vektprosenter på 0, 7 % makrofytter og 
9,8% lett nedbrytbart løv og gras. 

I figur 50 er fremstilt transportkurver for de ulike organiske fraksjoner under flommen. Det ble totalt 
transportert ut i størrelsesorden 8,84 tonn organisk materiale som tørrvekt under den definerte 
flomepisoden. Av dette utgjorde mose/alge-fraksjonen den største andelen med hele 4,86 tonn. Dette er i 
samme størrelsesorden som ble transportert ut av elva i spyleflommene i juni og oktober 1988. I 1993 
var også fraksjonen kvist og barnåler betydelig med hele 3,07 tonn. Denne fraksjonen kunne vært mye 
større dersom en skulle ha tatt med alle større trær og kvister som ble styrt unna håven for ikke å 
ødelegge den. Som det fremgår av figur 50 fortsetter utspylingen av mose/alge fraksjonen en god stund 
etter at maks vannføring er nådd, mens fraksjonen kvist og bar nærmest stagnerer når ikke nye arealer 
oversvømmes. Til en viss grad gjelder dette også fraksjonen med lett nedbrytbart løv og gras hvor det 
totalt ble spylt ut ca. 0,87 tonn. 

Flommen i 1993 var betydelig større enn i de foregående år, både m.h.p. maks vannføring, vannførings- 
økning, og i volum. Dette medførte en stor renske og utspylingseffekt som kom opp på nivåer med 
spyleflommene i 1988. Denne manøvreringen bør derfor være et eksempel på en type manøvrering som 
tar mer hensyn til ønsket om en opprensking og utspylingseffekt i forhold til det å bevare mest mulig av 
det organiske materialet, spsielt den lett nedbrytbare fraksjonen i elva med tanke på bunndyrproduksjon. 

Tabell 22. Vektprosent på tørrvektbasis av ulike fraksjoner av organisk materiale totalt 67 
d • fr S Id I IO d fl d 03 05 06 05 93 nv orøver a u as ai en un er omepiso en - 

moser og alger makrofytter løv og gras kvist og barnåler 
min% 25,9 0,1 3,0 2,2 
max% 85,8 3,4 18,4 65,2 
middel% 66,1 0,7 9,8 23,4 
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Kumulativ transport av ulike fraksjoner av organisk materiale ut av Suldalslågen under 
flomepisoden 3 .mai-6.mai 1993. 

4.6.4. Flomepisoden i 1994 

4. 6. 4 .1. Hydrologiske forhold 

De hydrologiske forhold under flommen i 1994 er fremstilt i figur 5 I. Dette året var overgangen fra 
vintervannføring til sommervannføring utsatt til IO.juni. I forkant av dette, nærmere bestemt midt i mai, 
ble det kjørt en lokkeflom i forbindelse med smoltutvandring som kom opp i vel 84m3/s ved Larvika. 
Etter denne flommen ble minstevannføringen lagt på 20m3/s ved Stråpa som dermed ble utgangspunktet 
for overgangsflommen. Manøvreringen av denne ble igjen forskjellig fra tidligere år. Pga. et relativt lite 
lokaltilsig, fikk en et veldefinert flomforløp hvor påslippet ved Stråpa ga et nesten identisk forløp ved 
Larvika. I første fase gikk en opp fra 20,3m3/s til 70,5m3/s på 4 timer. Deretter ble det kjørt en noe 
trinnvis økning i løpet av et døgn opp til maks vannføring på l 70m3/s. I denne perioden var det flere 
trinn med vannføringsøkninger på 12-19,5 m3/s pr. time. Etter maks vannføring stabiliserte flommen seg 
og gikk ned i løpet av to døgn til ca. l 32m3/s. 

Mengden driv pr. volumenhet økte i takt med stigende vannføring til å begynne med, men flatet ut straks 
vannføringsøkningen gikk ned. De største konsentrasjoner av organisk materiale i drift ble funnet ved en 
vannføring på ca. 100m3/s ved Larvika og ble da målt til 1,05 gram tørrvekt pr. m3. Etter dette gikk 
konsentrasjonene ned på tross av en økning i vannføringen. Dette viser at den videre vannføringsøkning 
pr. tidsenhet var for liten til å øke renskeeffekten og dermed også transporten ut av elva. Det ble 
dessverre ikke tatt drivprøver ved maks vannføring og like i forkant av denne, noe som normalt har gitt 
de høyeste konsentrasjoner av organisk materiale. Prøver tatt like etter flomtoppen viste imidlertid 
meget lave verdier på ca. 0, I 8 gram tørrvekt pr. m3, noe som kan bety at det ikke var noen maksimal 
drivkonsentrasjon ved maks vannføring ved denne type manøvrering. 
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Figur 51. Vannføring ved Stråpa og Larvik.a, vannføringsøkning pr. time ved Stråpa og Larvik.a og 
totaldriv av organisk materiale målt som tørrvekt pr. m3 ved Larvik.a under flommen 10.- 
13.juni 1994. 
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4.6.4.2. Utspyling av organisk materiale 

Det var de samme komponenter av moser i drivprøvene for dette året som for de to foregående år. Til 
forskjell fra disse årene var det imidlertid et betydelig mindre innslag av makrofytter, noe som kan 
indikere at dette begroingselementet har gått noe tilbake. Nytt for i år var innslag av gulalgen Hydrurus 
foetidus som ble observert i april på enkelte av de fotografisk registrerte stasjoner i større mengder. 
Denne holdt seg tydeligvis ut i juni og ble spylt ut sammen med en del grønnalger. Den prosentvise 
fordeling av de ulike komponenter av organisk materiale for alle drivprøvene er satt opp i tabell 23. Som 
tidligere år var mose/alge-fraksjonen størst med en midlere vektprosent på 80,3 %. Makrofyttene 
utgjorde i middel kun 0,07 vektprosent, det laveste som er registrert for alle årene. For første gang siden 
1991 ble det registrert en større prosentandel dødt lett nedbrytbart organisk materiale i forhold til kvist 
og barnåler. 

Kumulative transportkurver for de ulike fraksjoner er satt opp i figur 52. Disse følger stort sett det 
samme mønster som observert tidligere med mosene som øker i hele perioden, og fraksjonene av dødt 
organisk materiale som flater ut etter at maks vannføring er nådd. Det ble totalt utspylt 5,45 tonn 
organisk materiale hvorav moser og alger utgjorde 4,23 tonn på tørrvektbasis. Fraksjonen løv og gras 
sto for 0,74 tonn mens kvist og barnåler bidro med 0,47 tonn. Sammenlignet med flommen i 1993 var 
1994 flommen større m.h.p. maks vannføring og totalt vannforbruk på volumbasis, 40,lxl06 m3 mot 
35,8xl06 m3 i 1993. Til tross for dette ble det spylt ut mindre moser og alger og også løv og gras. Dette 
kan ha flere årsaker, men mye kan tyde på at en kombinasjon av en mer skånsom oppkjøringstakt samt 
at elva ble noe rensket i forkant i forbindelse med smoltutvandringsflommen har hatt stor betydning. 

Tabell 23. Vektprosent på tørrvektbasis av ulike fraksjoner av organisk materiale totalt 78 
d • f S Id I l O d fl d 1 O 06 13 06 94 nv orøver ra u as a1 en un er omepiso en - 

moser og alger makrofytter løv og gras kvist og barnåler 

min% 65,6 >0,01 4,0 2,5 
max% 92,3 0,37 21, l 20,0 
middel% 80,3 0,07 11,3 8,3 
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Kumulativ transport av ulike fraksjoner av organisk materiale ut av Suldalslågen under 
flomepisoden 10.-13.juni 1994. 
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4. 7. Effekter av forsinket sommervannføring i 1994 

For å undersøke effekter av forsinket sommervannføring på algebegroingen, ble det gjort flere ulike 
målinger for å kvantifisere dette. Det ble gjort fotografisk registrering av 4 gyteområder og de 5 faste 
transektene i slutten av april og like før oppkjøringen l Ojuni. Det ble tatt kvantitative biamasseprøver 
ved start og på slutten av forsøksperioden på 5 stasjoner, samt lagt ut kunstig substrat for etablering av 
algebegroing i den aktuelle forsøksperioden. Resultatene av dette samt en beskrivelse av de hydrologiske 
og temperaturmessige forhold i elva i forsøksperioden er presentert nedenfor. De hydrologiske og 
temperaturmessige forhold i forsøksperioden er også spesielt undersøkt av NVE (Tvede 1994). 

4. 7.1. Hydrologiske forhold og temperatur 
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Vannføring ved Stråpa og Larvika i perioden Lapril - l G.juni 1994. Tidspunkt for 
utsetting av kunstig substrat og prøvetaking av før-situasjon er markert. 

8 
start  f o r u k  

6 

0 

- - -  1 8 8 0 3  l 1 r , i k 1  

; . ; . . - · · - ; , ,  

-I'-""-· · - · " · - · - · - - - - - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - <  · - - - - -  1 6 6  24 GYT 3 

1 6 6 2 3 G Y T 1  

- - - - - - - -  1 6 8 0 2  S t r i p •  

APR Il M Al JUN I 

Figur 54. Døgnmiddeltemperatur ved Stråpa og Larvika samt 2 stasjoner i gyteområder (GYT l og 
GYT 2) i perioden l.april - IO.juni 1994. Tidspunkt for utsetting av kunstig substrat og 
prøvetaking av før-situasjon er markert. 
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I figur 53 og 54 er fremstilt henholdsvis vannføring øverst og nederst i elva og temperaturutviklingen i 
forsøksperioden på 4 stasjoner. Forsøksperioden startet med påslipp 12m3/s ved Stråpa og gikk gradvis 
opp til 20m3/s fra Lmai frem til 14.mai da det ble kjørt en lokkeflom med maks 76m3/s den 17.mai. 
Deretter gikk vannføringen gradvis ned og stabiliserte seg på 20m3/s. Nederst i elva startet 
forsøksperioden med et til dels betydelig lokaltilsig som medførte en vannføring opp mot 70m3/s. Det 
kom ytterligere en liten regnflom på 50m3/s før lokkeflommen med en vannføring på over 80m3/s. Etter 
denne flommen var forholdene relativt stabile. 

Temperaturen i elva lå mellom 3 og 4°C ved forsøkstart og økte til maks 5,8 og 7,5°C henholdsvis 
øverst og nederst i elva i løpet av forsøksperioden. Temperaturen økte jevnt i perioden med unntak av en 
betydelig nedgang som følge av lokkeflommen med påslipp av store mengder kaldt vann fra Suldalsvatn. 
Ser en på akkumulerte døgngrader i perioden hvor substrat for etablering av algebegroing sto ute, var 
det øverst 206 døgngrader og nederst i elva 271 døgngrader. M.h.p. temperatur har det altså vært en 
økende temperatur nedover i elva som skulle tilsi gradvis bedre vekstforhold for algebegroing. Samtidig 
har de hydrologiske forhold vært midre gunstig i elvas nedre deler. 

4. 7.2. Kvantitativ begroing på naturlig substrat, biomassemål 

Det ble tatt kvantitative biomasseprøver av grønnalgebelegg på mose på naturlig steinsubstrat i slutten 
av april og umiddelbart før oppkjøringen l 0.juni. I tabell 24 er satt opp middelverdier for 4 paralleller 
fra i alt 5 stasjonsområder. For samtlige stasjonsområder ble det målt enkeltprøver med 
klorofyllbiomasser på 10-207 mg Chla/m2 og tilsvarende tørrvektsbiomasser på 4-58 gTV/m2. Det var 
relativt store standard avvik (27-66% for klorofyll og 16-57% for tørrvekt), noe som er vanlig i et 
tilfeldig utvalg av prøver i en elv. Til tross for dette var det relativt markerte forskjeller mellom 
stasjonene. I april var det klart størst algebiomasse på stasjon OV6, mens det var minst alger nederst i 
elva ved stasjon OY 18A. 

Tar en utgangspunkt i algebiomassen i april og sammenligner med situasjonen i slutten av 
forsøksperioden, har situasjonen endret seg. En har fått en klar reduksjon i algebiomassen i de øvre 
deler av elva (stasjon OV2 og OV6), en liten reduksjon på stasjon OV8 og en relativ økning på de to 
nederste stasjoner (figur 55). Dette betyr at forholdene for algebegroing har vært gunstigst i elvas nedre 
deler og at allerede etablerte grønnalger har fått vokse videre her og økt sin biomasse. I elvas øvre deler 
har det vært en relativt større slitasje på den tidlig etablerte vårbiomasse av grønnalger. 

Tabell 24. Grønnalgebiomasse målt som klorofyll a og tørrvekt. Middelverdier og standard avvik for 
4 paralleller på stasjonene OV2-18A i april og juni 1994. 

dato Biomasse O V 2  O V 6  O V 8  ov 10 OV 18A 
25.-26.04.94 mg Chla/m2 63 ± 28 122 ± 67 61 ± 40 64 ± 23 22 ± 10 
08.-09.06.94 mg Chla/m2 31 ± 17 18 ± 11 54 ± 29 116 ± 31 63 ± 28 

25.-26.04.94 g TV/m2 35 ± 11 33 ± 10 26 ± 15 22 ± 9 12 ± 5 
08.-09.06.94 g TV/m2 20 ± 8 9 ± 5 25 ± 11 48 ± 8 41 ± 18 
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Prosentvis endring i grønnalgebiomassen målt som mg Chla/m2 og g TV/m2 på 5 stasjoner 
i Suldalslågen i perioden 25-26.04.94 - 08-09.06.94. 

4. 7.3. Kvantitativ begroing på kunstig substrat, biomassemål 

I figur 56 er fremstilt utvikling av algebiamasse på 3 forskjellig typer kunstig substrat på 5 stasjoner i 
forsøksperioden. Disse resultatene viser også at forholdene for algevekst har vært gunstigst på elvas 
nedre deler, mens det har vært betydelig dårligere forhold lenger oppe, selv om en også her har påvist 
vekst på det utlagte substratet. Det må bemerkes at vekst på flisene her er det beste mål på tilvekst, 
siden det utlagte trådsubstrat også kan fange opp driv av algefilamenter som nødvendigvis ikke har 
vokst på stedet. Dette vil imidlertid ikke endre på hovedkonklusjonen av vekstresultatene. 
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Figur 17. Algebiamasse på kunstig substrat (Fliser, FT fine tråder, GT grove tråder) eksponert i 
tidsrommet 25-26.04.94 - 08-09.06.94 på 5 stasjoner i Suldalslågen. 
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4. 7.4. Kvantitativ begroing, dekningsgrad grønnalger 

I forbindelse med forsøket med redusert vannføring ble det også gjort fotografisk registrering av totalt 9 
stasjonsområder. I figur 57 er fremstilt prosent dekning av grønnalger ved start på forsøksperioden og 
like før vannføringsøkningen IO.juni. Med unntak av stasjon TR18A, har grønnalgedekningen gått ned 
på samtlige stasjoner. Mens dekningsprosenten var oppe i vel 20% på flere av stasjonene før 
forsøkstart, ble den redusert til mindre enn 5% på de fleste stasjoner med unntak av TRIO. Det har 
m.a.o. vært en netto opprenskende effekt i hele elva i området ovenfor GYT4 ved Førland i 
forsøksperioden. Ved stasjon T R I  8A nederst i elva har dekningen vært liten men stabil til tross for en 
økning i biomassen der det allerede var etablert grønnalger på forhånd. 
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Figur 57. Prosent dekning av grønnalger registrert ved bildeanalyse på 9 stasjoner i Suldalslågen 
ved tidspunktene 25-26.04.94 og 08-09.06.94. 

Som en oppsummering av forsøket med redusert vannføring på våren og utvikling av algebegroing er 
det klart at det ikke ble noen stor algeoppblomstring i forsøksperioden. Resultatene tyder på det 
motsatte ved at elva generelt så renere ut l Ojuni i forhold til en "normal" situasjon i slutten av april. Det 
er sannsynligvis lokkeflommen midt i mai som er hovedårsaken til dette resultatet da, en trolig fikk spylt 
ut en god del begroingsalger som ellers kunne ligget i ro og vokst jevnt i hele perioden. 

4.8. Silting i Suldalslågen 

Som en oppfølging av problematikken omkring silting i Suldalslågen, ble det i 1990 tatt prøver av 
mosedekket på steinsubstrat for å se nærmere på mengden akkumulert uorganisk materiale. De 
opprinnelige planer gikk ut på å følge dette i hele perioden, men ble avsluttet etter en sesong. De 
innsamlede data kan derfor bare angi eksempler på nivåer og ikke dokumentere noen tidsutvikling. 

4.8.1. Organisk og uorganisk materiale i begroingsprøver 

I figur 58 er satt opp mengden organisk og uorganisk materiale i prøver av mosedekket på de 12 
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overvåkningsstasjonene i Suldalslågen i november 1990. Prøvene viser at det fortsatt er midtpartiet i 
elva, dvs. strekningen Steinsøy-Gjuvfossen som har mose med de største mengder uorganisk materiale. 
Det ble funnet til dels betydelig høyere verdier i forhold til undersøkelsen i 1988 (Rørslett m.fl. 1989), 
uten at en kan påvise noen trender. Middelverdiene for alle stasjoner varierte fra 38 - 1495 mg/em2. Når 
det gjelder mengden organisk materiale var denne også gjennomgående noe høyere med middelverdier 
varierende fra IO - 217 mg/em2. 

Det ble i 1990 tatt et mindre prøveantall enn i 1988, noe som medfører en større usikkerhet i materialet. 
Med 5 prøver pr. stasjon må en regne med en relativt stor variasjon innenfor hver stasjon. Prosentvis 
standard avvik lå på 16-75% (middel 38%) for organisk materiale og 20-132% (middel 60%) for 
uorganisk materiale. 
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Figur 58. Biomasseprøver av mosedekket på 12 stasjoner i Suldalslågen i november 1990. 
Middelverdier av 5 prøver pr. stasjon. 

4.9. Sidebekker til Suldalslågen 

I august 1994 ble det foretatt en inventering av 22 store og små sidebekker til Suldalslågen hvor 
hensikten var å se på mosesamfunn i forhold til vannkvalitet. Materialet er ikke fullstendig bearbeidet og 
blir kun presentert i tabellform som en foreløpig presentasjon av hovedresultatene. 

4.9.1. Vannkvalitet 

I tabell 25 er satt opp registreringer i felt av pH, konduktivitet og temperatur under inventeringen i 
august. Dette er kun enkeltmålinger og kan ikke tillegges for stor vekt. En del av disse sidebekkene er 
med i FUS-programmet og blir prøvetatt regelmessig (Blakar og Digemes 1992, 1993, 1995). I august 
1994, en periode med normal til liten vannføring i sidevassdragene, ble det funnet pH-verdier i området 
4,6 - 7, 1. Vel halvparten av bekkene hadde pH 6,0 eller større. Konduktiviteten varierte fra 11,7 - 46 
µSlem og bare 7 av bekkene lå under 20 µSlem. Vannkvaliteten i sidebekkene skiller seg noe ut fra den 
en finner i Suldalslågen, med bl.a. noen surere bekker og noen bekker med høyere konduktivitet som 
også kan være noe påvirket av landbruket. 
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Tabell 25. Feltmålinger av pH, konduktivitet og temperatur 16.-17.08.94 
Suldalslågen. 

sidevassdrag til 

kode navn Temp°C Kond. µS/cm pH 

Bl Stråpabekken 9,2 l l, 7 6,0 
B2 liten flombekk 9,5 32,6 6,2 
B3 Stråpaåa 10,2 23,8 6,2 
B4 Prestvikabekken 9,5 43 5,8 
B5 Sørestadbekken 12,8 18,2 5,8 
B6 Lundebekken 13,8 27,6 6,1 
B7 Tjøstheimåa 10,1 12,6 6, l 
B8 skogsbekk I 11 46 6,0 
B9 skogsbekk 2 8,4 33, l 5,8 
BIO Steinsåa 15,l 17 6,1 
Bl l Mosåi 12,3 14 5,4 
B l2  Vasshus bekken 17, l 19,7 6,0 
Bl3  K væstadbekken 13,6 25 6,8 
B l 4  Fossåa 12,7 12,6 5,8 
B l5  K vammenbekken 12,3 23 4,6 
Bl6  Himsåi l l ,9 20,4 5,8 
Bl7  Grovbekken 12,3 33,8 6,2 
B l 8  Brommelandsbekken 11,7 19 5,5 
B l9  sidebekk til Br.bekken 12,4 22,6 5,2 
B20 Hanakambekken 13,4 40 6,2 
B21 Mobekken 12,6 32,8 6,9 
B22 Tjelmanebekken 12,5 30 7,1 

4.9.2. Forekomst av mose 

I tabell 26 er satt opp en oversikt over samtlige sidebekker med en grov vurdering av mosevegetasjonen. 
I hovedsak skiller ikke mosevegetasjonen seg vesentlig fra den en finner i hovedvassdraget. Det er de 
samme arter av levermose og bladmoser som dominerer. Det er også registrert en del forekomster av 
makroalger som rødalgene Batracospermum sp. og Lemanea sp .. Et av forholdene som skulle 
undersøkes nærmere, var forekomsten av bladmosen Fontinalis sp .. Denne mosen ansees å være en 
nyttig mose i Suldalslågen i forhold til levermosene, bl.a. ved å gi større muligheter for skjul for 
småfisken. I forbindelse med forsuringsutviklingen i Suldalsvassdraget har en spekulert på om en kan 
forvente en tilbakegang av dette mose-samfunnet i forhold til det mer forsuringstolerante 
levermosesamfunnet. 

Som figur 59 viser ble det funnet Fontinalis sp. i 14 av de 22 undersøkte sidebekkene, hvorav to av 
bekkene hadde pH 5,5 og lavere. I de to sureste sidebekkene ble mosen ikke observert. Dette var da også 
meget små skogsbekker med stor sannsynlighet for periodevis uttørking. Blant de andre 6 lokaliteter 
uten Fontinalis, var det to liknende småbekker og en bekk hvor substratet besto av finsand og grus og 
derfor lite egnet som mosesubstrat. I 3 noe større sidevassdrag; Tjøstheimåa, Fossåa og Himsåi ble det 
ikke registrert Fontinalis til tross for at de fysiske forholdene burde ligge til rette for det. pH i disse 
bekkene ble målt til henholdsvis 6,1, 5,8 og 5,8 i august, men har vist betydelig lavere verdier til andre 
tider av året med større avrenning (Blakar og Digernes 1992, 1993, 1995). Konduktiviteten var også 
relativt lav (>20 µSlem) i disse bekkene. I første omgang kan det derfor synes som om disse bekkene 
har en vannkvalitet som ligger på grensen for hva Fontinalis kan tåle. For å komme nærmere en sikker 
konklusjon må en imidlertid gå nærmere inn på vannkjemien over året og se på varigheten av perioder 
med surt vann i de enkelte bekker. Siden Fontinalis også ble funnet i bekker med pH 5,5 og lavere, ser 
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det ut for at den kan tåle noe surt vann, men å finne en nøyaktig grenseverdi er vanskelig (Brandrud og 
Mjelde 1993). 

I forhold til Suldalslågen må en konkludere med at vannkvaliteten der trolig er god nok for normal vekst 
av Fontina/is pr. i dag, og at elva må bli betydelig surere for at det skal kunne påvirke veksten av 
Fontina/is-samfunnet i vesentlig grad. 

Tabell 26. Vurdering av mosesamfunnet i sidevassdragene til Suldalslågen basert på inventering 16.- 
17.08.94. 

kode navn: total mose- 
dekning(%) kommentar: 

Bl Stråpabekken 5 levermosesamfunn dominerer, få Fontinalis-dusker 
B2 liten flombekk >5 få tuer med levermose, ustabilt substrat, uttørking 
83 Stråpaåa 40-50 frodig levermosesamfunn dominerer 
84 Prestvikabekken 40 blanding av levermoser og Hygrohypnum 
85 Sørestadbekken 5-10 få dusker av Fontinalis, litt levermose, uttørking 
86 Lundebekken >5 få dusker av Fontinalis og Racomitrium, uttørking 
87 Tjøstheimåa 20 levermosesamfunn dominerer, minus Fontinalis 
88 skogsbekk l 50-60 frodig levermosesamfunn, få dusker Fontinalis 

89 skogsbekk 2 50-60 frodig levermosesamfunn, få dusker Fontina/is 
810 Steinsåa 20-30 dominans av Fontinalis sp., levermosesamfunn 
Bl l Mosåi 10-20 dominans av Fontinalis sp., levermosesamfunn 
812 Vasshus bekken 40-50 levermosesamfunn dominerer, få Fontina/is-dusker 
813 K væstadbekken >5 dominans av Fontinalis antipvretica 
814 Fossåa 5-10 levermosesamfunn dominerer, minus Fontinalis 
815 K vammenbekken 5 liten bekk, frodig levermose, minus Fontinalis 
816 Himsåi 60 tepper av Hygrohypnum, noe levermose, minus Font. 
B17 Grovbekken >l dårlig substrat for moser, noe levermose, minus Font. 
B18 Brommelandsbekken 20-30 frodig levermosesamfunn, få dusker Fontinalis 

B19 sidebekk til Br.bekken 75 levermosesamfunn dominerer, minus Fontinalis 
B20 Hanakambekken 80 dominans av Hygrohypnum og Fontinalis 
821  Mobekken 20 liten bekk, levermose + Racomitrium, minus Fontinalis 
B22 Tjelmanebekken l 0-15 levermose, Hygrohypnum, få dusker Fontinalis 
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Figur 59. Forekomst av bladmosen Fontinalis sp. som funksjon av vannkvalitetsparametrene 
konduktivitet og pH i 22 sidebekker til Suldalslågen 16.-17.08.94. 
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