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Referat
Walseng, B., Eie, J.A. & Halvorsen,G. 1991. Utbredelsen til
ferskvannskrepsdyr (cladocerer og copepoder) i Lofoten og
Vesterålen.- NINAForskningsrapport12: 1 - 75

Rapportenomfatter materialefra tilsammen91 lokaliteter i Lo-
foten og Vesterålen som ble innsamlet i perioden 1970 - 75.
Det foreligger bådevannprøverog krepsdyrprøversamt hydro-
-grafiskedata fra vannene. De fleste av vannene var tempera-
tursjiktet. Siktedypet varierte fra 0.5 til 28 m. Et fåtall vann
hadde antydning til oksygensvinn mot bunnen. Lavesteog
høyestepH, 4.4 og 9.1, ble målt i to dammer på henholdsvis
Hinnøyaog Værøy. GjennomgåendehøyestepH ble registrert
i Kvitforsvassdraget.Høyesteledningsevnerble påvist i dam-
mene på Røstlandetog Værøy.Natrium og klorid var de viktig-
ste ionene, og det er en god korrelasjonmellorri ledningsevne
og forekomst av klorid. Tilsammen43 arter krepsdyrer påvist i
denne undersøkelsenhvorav 32 arter cladocerer og 11 arter
hoppekreps.Antall arter syneså øke fra Røstlandetog innover
mot fastlandet. Macrothrix hirsuticorniskan betraktessom den
mest sjeldneav artene og er med sikkerhet funnet i en lokali-
tet på Røst.Syvav artene.som er funnet i Lofoten og Vesterå-
len, seksvannlopper og en hoppekreps,er ikke påvist i tidlige-
re undersøkelserfra Nordland. Likheteri.mellom krepsdyrsam-
funnene er størst mellom Røstlandetog Værøy.Totalt ble det
funnet 14 arter i planktontrekkene med de høyesteartsantall i
lavereliggende og mest produktive innsjøer. Cyclopsscutifer
dominerte i flest lokaliteter og hadde en ren ettårig syklus
samt en kombinasjon av ett- og toårig livssyklus.Undersøkel-
sen bekrefter at Cyclopsabyssorumer en konkurransesvakart
som lett taper i konkurransen med andre cyclopoidecopepo-
der. Holopedium gibberum manglet i planktonet fra Kvitfors-
vassdragetder innsjøenehaddeet høyt kalkinnhold. Flestlitto-
ralarter ble funnet i SjøvatnetpåVestvågøymed 18 arter.

Emneord:Ferskvann- Hydrografi - Krepsdyr- Lofoten - Vester-
ålen

BjørnWalseng og Gunnar Halvorsen,NINA, Boks 1037, Blin-
dern, N-0315 Oslo 3
JonArne Eie,NVE,Boks5091, Majorstua, N-0301 Oslo 1


Abstract
Walseng, B., Eie,J,A. & Halvorsen,G. 1991. The distribution
of freshwater crustaceans(cladoceraand copepoda) in Lofo-
ten and Vesterålen.- NINAForskningsrapport12: 1 - 75

This report includesmaterial from a total of 91 sites in the Lo-
foten and Vesterålen islandsof North Norway collected near
the end of July during 1970 - 75. Samplesof water and crus-
taceansaswell as hydrographic data were taken. Most of the
water bodiesshowed a thermocline. The Secchi-diskreadings
varied from 0.5 to 28 m. A few lakes had oxygen depletion
near the bottom. The lowest and highest pH, 4.4 and 9.1,
were measured in two ponds on respectivelyHinnøya and
Værøy. The highest pH values were generally measured in
Kvitforsvassdraget.The highest conductivity valueswere meas-
ured in the ponds of Værøy and Røst.Sodium and chloride
were the most important ions, and there is a good correlation
between conductivity and the content of chloride. A total of
43 speciesof crustaceanswas found in this study, 32 species
of Cladoceraand 11 speciesof Copepoda. Number of species
seemsto increasefrom the Røstislandstowards the mainland.
Macrothrix hirsuticornis may be considered the rarest of the
speciesand is conclusivelyfound in one site at Røst.Seven
specieswhich were found in this study, six Cladocera and one
Copepoda, have not been found previously in Nordland
County. The similarity is greatest between crustaceancommu-
nities found on Røstand Værøy. A total of 14 specieswas
found in plankton haulswith the highest speciesnumbers in
the low-lying and most productive lakes.Cyclopsscutiferdom-

,
inated at most sitesand had a pure one-year life cycleaswell
as a combination of a one- and two-year life cycle.Thisstudy
confirms that Cyclopsabyssorum is a weakly competitive spe-
cieseasily losing in competition with other cyclopoidalCope-
poda. Holopedium gibberurn was lacking in the plankton
from Kvitforsvassdragetwhere the lakes had a high level of
calsium.Most littoral species(18) were found in Sjøvatneton
Vestvågøy.

Keywords: Freshwater- Hydrography - Crustacea- Lofoten -
Vesterålen- North Norway

Bjørn Walseng,and Gunnar Halvorsen, NINA, PO Box 1037,
Blindern,N-0315 Oslo3, Norway
Jon Arne Eie,NVE, POBox 5091, Majorstua, N-0301 Oslo 1,
Norway
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Forord
I forbind9semed MiljøverndepartementetsprosjektLandsplan
forverneverdigeområderbledet i perioden1973 - 75 innsam-
let ferskvannsbiologiskmaterialefra Værøy, Røst, Hinnøya,
Andøyaog Kvitforsvassdragetved Evenes.Følgendepersoner
harværtengasjerti forbindelsemedinnsamlingav dettemate-
riale:

Værøyog Røst cand.real.JohanSirnes
Hinnøya cand.real.IngeJørgensen
Anciøyaog Kvitforsvassdragetcand.real.JonArneEie

Materialeter tidligereblitt heltellerdelvisbearbeidet.NVEhar
påkostetarbeidetmed å fullføre bearbeidingensamt med å
lageen sluttrapport.I tilleggforelådet et relativtomfattende
materialefra Moskenesøya,Flakstadøya,Vestvågøy,Austvåg-
øy somble innsamletav G. Halvorsenog J.A.Eiei forbindelse
med et prosjektstøttetav Nansenfondet.Materialethar tidli-
gereværtdelvisbearbeidetog rapportert,menresultatenehar
værtvanskeligtilgjengelig.I forbindelsemed utarbeidelsenav
VerneplanIV for vassdraghar det vært ønskeligå bearbeide
materialetytterligereog utarbeideen samletrapport.

Blindern,17.01.91

BjørnWalseng,JonArne,Eieog GunnarHalvorsen
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1 Innledning
Rapporten består av materiale fra åtte øyer i Lofoten og Vest-
erålen samt et fåtall prøver fra Kvitforsvassdragetved Evenes.
Øyene er Værøy, Røst, Moskenesøy, Flakstadøy,Vestvågøy,
Austvågøy, Hinnøy og Andøy. Undersøkelsenomfatter prøver
av vannkjemi og planktoniskeog littorale krepsdyr.Vann, tjern
og temporære pytter er undersøkt i årene 1970 - 75.

Feltarbeidetvar ledd i en regionalundersøkelsehvor bl a en av
hensiktenevar å kartlegge krepsdyrartenesutbredelsefra Røst
til svenskegrensa.Et viktig spørsmåli denne sammenhengvar
hvilken rolle den økende oceanitet mot vest spiller for artenes
utbredelse.

Fratidligere foreligger det få ferskvannsbiologiskedatafra Lofo-
ten og Vesterålen.Strøm(1938) har gitt en hydrografiskbeskri-
velseav noen få innsjøerpå Moskenesøya.Museet i Trondheim
har imidlertid gjort en rekke undersøkelserfor øvrig i Nordland,
spesielti forbindelse med kraftutbygging og Verneplan III.Nord
for Salten foreligger det rapporter fra henholdsvis Kobbelv
(Koksvik & Dalen 1977), Hellemoområdet (Koksvik & Dalen
1980)og området nord for Balvatnet(G. Halvorsenupubl.). Fra
områder lenger sør i Nordland foreligger det rapporter fra Salt-
fjellet (Koksvik 1977a,b, 1978a,b,c),Åbjøravassdraget(Jensen
1974), Vefsnavassdraget(Koksvik 1976), Indre Visten (Jensen
1978, Nøst 1984), Eiteråga(Koksvik1979), Krutåga (Koksvik&
Dalen 1979) og Lomsdalsvassdraget(Arnekleiv 1981). I Verne-
plan IV sammenheng er det gjort undersøkelseri områdene
nord, vestog sørfor Svartisen(Walseng1989).

2 Områdebeskrivelse

2 1 Beliggenhet

Figur 1 gir en oversikt over Lofoten og Vesterålenhvor de
enkelte 'øyer er tegnet inn, mens figurene 2a - g viser de
enkelteøyer med undersøktevassdrag.

Røstlandet
KartbladetRøst1729 I (M 711-serien).

Røstlandet(figur 2a) er den ytterste av øyene i Lofoten med
fast bosetning. Øya tilhører Røstkommune som er Nordlands
minste i utstrekning med et totalt landarealpå 4.0 km2.Tatt i
betraktning arealet har øya et stort antall mindre ferskvannslo-
kaliteter spredt omkring. Alle lokalitetene er grunne pytter og
tjern. Øyaer flat, og høyestepunkt ligger bare 11 m o.h. Øya
har en bosetning på 800 innbyggere.Sørfor Røstlandetligger
de berømte fuglefjellene Vedøy, Storfjellet, Ellefsnyken,Treny-
ken og Hernyken.

Værøy
KartbladetVærøy 1830 III'(M 711-serien). .

Øya (figur 2b) ligger mellom Røstlandetog Moskenesøyaog
er liksom Røstlandetomgitt av store' havstrekninger.Værøy.
haret areal på 14.7 km2 og ble egen kommune i 1838. I mot-
setning til Røster Værøy svært kupert. Eidet er et smalt flatt
belte som stikker få meier over havet og som deler øya i to.
Bosetningen er konsentrert om den nordøstlige delen av
Værøysom også er størst. Her ligger Nordlandsnupen,450 m
o.h., som er øyas høyeste topp. Måhornet, 439 m o.h. ruver
høyesti den sørøstligedelen av øya. Ferskvannslokaliteterfins
bare i nordøst og er konsentrert rundt to Områder:på strand-
flata lengst i nordøst med et titalls dammer og pytter og noen
færre ferskvannslokaliteteri tilknytning til et større myrområde
på sørsidaav øya, nord for tettstedet Værøy.

Moskenesøya

KartbladeneLofotodden 1830 I og Moskenesøya1031 III (M
711-serien).

Moskenesøya(figur 2c) er den ytterste av øyene som utgjør
den karakteristiskeLofotveggen.Øya har et areal på 186 km2.
Den er lang og smal og strekker seg fra sørvestmot nordøst
hvor den er adskilt fra Flakstadøyaav det smaleKåkersundet.
Kjerkfjordenmidt på øya og Selfjordeni nord er to store fjord-
armer som skjærerseg inn i det kuperte landskapet.Kjerkfjor-

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 
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den er den største. Reineligger ytterst i fjorden. Øya domine-
res av fjell mellom 500 og 900 m o.h. Høyestetopp er Her-
mannsdalstinden,1029 m o.h., med beliggenhetmidt på øya.

Moskenesøyamå karakteriseressom rik på både småog store
vann som ligger spredt mellom havnivåog opp i nesten400 m
o.h. Størster Solbjørnvatnetmed et areal påca 5 km21og som
ligger rett sørfor Selfjorden.Ågvatnet, Trolldalsvatnet,Krokvat-
net og Tennesvatneter allevann medarealerpå rundt 1 km2.

110 km2 og ble egen kommune i 1976. Strandlinjener uregel-
messigmed flere dype fjordarmer hvorav Skjellfjordenog Flak-
stadpollen i henholdsvissørog nord er de to største.Smaleog
laveeider skillerstrandlinja i nord fra strandhnjapå sørsidenav
øya.Øyaer dominertav fjellpartier, og blant mangetopper ruver
Stjerntinden høyest,931 m o.h. Flakstadøyahar sammenlignet
med Moskenesøyafå store ferskvannslokaliteter.Storvatnetved
foten av Stjerntindener størstmedet areal påca 1.5 km2.Ieidet
nord påøyaliggerStorvatnet(0.4 km2)og LitIvatnet(0.2 km2).

'Flakstadøya

Kartbladene Lofotodden 1830 I, Moskenesøya 1031 III og
Leknes1031 II (M 711-serien).

Flakstadøy(figur 2c) ligger nordøst for Moskenesøya.Napp-




straumenskillerden fra Vestvågøyi nordøst.Øyaharet arealpå

Vestvågøya

KartbladeneLeknes1031 II, Eggum 1031 I, Stamsund1131 III
og Gimsøya1131 IV (M 711-serien).

Øya (figur 2d) ligger mellom Flakstadøyaog Gimsøya.Et smalt

sund, Sundklakkstraurnen,skiller den fra Gimsøyasom på sin

6
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side har Austvågøya i øst. Vestvågøyahar liksom Flakstadøya
en uregelmessigstrandlinje med mange fjordarmer som skjæ-
rer seg inn i landskapet.Øya strekker seg fra sørøstmot nord-
vest og har et areal på 411 km2. Fjellpartierdominerer ut mot
kysten. Et skogkledd belte sentralt i øyaslengderetning ligger i

hovedsakunder 100 m o.h. Høyestetopp ligger på nordvestsi-

da av øya,930 m o.h., i et fjellområde kalt Himmeltindan. Far-
stadvatnet, Urdvatnet, Ostadvatnet og Lyngedalsvatneter de
største innsjøene,alle med arealer på over 1 km2. I områdene
rundt Gravdal og Leknes er myrer et dominerende trekk i

7
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landskapsbildet.Avsnøringer av fjordarmer i nord danner her
flere grunntvannsområder.Saltvannstrømmer regelmessiginn
i disse grunne partiene. Borgpollen, Indrepollen, Steirapollen
og Limstrandpollener de største. Ballstad,Gravdal, Leknesog
Stamsunder de størstetettstedene på øya.

Austvågøya
KartbladeneStamsund 1131 III, Gimsøya1131 IV, Austvågøya
I, SvolværIl og Raftsundet1231 IV(M 711-serien).

Austvågøya(figur 2e) har et areal på 526 km2,og er den nest
størsteav øyenei Lofoten. BareHinnøYai øst er større.Et smalt
sund, Raftsundet,skillerde to øyene. LiksomVestvågøyastrek-
ker også Austvågøyaseg i sørvest - nordøstlig retning. Aust-
vågøyahar et flikete utseendemed mange fjordarmer bådepå
nordvest-og sørøstsidaav øya. Austnesfjorden i sørog Sløver-
fjorden/Higravfjordeni nord deler øya i en nordøstlig og en sør-
vestlig del. Et smalt eid, ca 1.5 km bredt, skiller de to fjordar-
mene. Trolltindan og Rørhoptindan er to fjellmassiv på den
nordøstlige delen av øya. I Trolltindan ligger Higravtindan,
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1146 m o.h., som er høyestetopp på Austvågøya.Flerebreer
ligger i de to fjellområdene med Blåskavlennordøst for Higrav-
tindan som den største. Også den sørvestligedelen av Aust-
vågøyahar en rekke fjell som går opp i 8 - 900 m o.h. Høyeste
topp her, Vågakallen(942 m o.h.), ligger lengst i sørvest Bety-
delige arealer ut mot kysten ligger under tregrensen. Det
sammeer tilfelle med områder i sentraledelerav øya.

Austvågøyahar en innsjødekningsom er noe større enn Flak-
stadøyaog Vestvågøya.Særligi området nord for Kabelvågog
Svolværligger flere småog mellomstore innsjøer,hvoravStor-
kongsvatnet, Stornøkkvatnetog Storvatnet er de største med
areal på mer enn 1 km2. OgsåBotnvatnet, 495 m o.h., som er
den av innsjøenesom ligger høyestover havnivå, ligger i dette
området. Trollfjordvatnet er største innsjø i den nordvestre
delen av Austvågøya. Kabelvåg, Svolværog Henningsværer
de størstetettstedene på øya.

• Hinnøya
KartbladeneRaftsundet 1231 IV, Kvæfjord 1232 I, Gullesfjord
1232 II, Sortland 1232 III, Gallfjord 1232 IV, Lødingen 1231 I,
Tjellsundet1332 IIIog Harstad 1332 IV (M 711-serien).

Hinnøya er den største av øyene i Lofoten og ligger mellom
Austvågøyaog fastlandsdelenav Lofoten. Øksfjorden i sør og
Gullesfjorden i nord deler øya i to omtrentlig like store deler.
En strekning på 6 km skiller de to fjordene. Øya er svært
kupert og flere topper når opp i 1000 m o.h. Høyestetopp
ligger i Møysalen, 1262 m o.h., som er et fjellmassivnordvest
for Innerfjorden, som er innerstedel av Øksfjorden. Innsjødek-
ningen er omtrent den sammesorn på Austvågøya.Storvatnet
øst på øya er største innsjø med et areal på ca 6.5 km2. Har-
stader størstetettsted og ligger nordøstpå øya.

Undersøkelsesområdet(figur 2f) ligger rundt indre del av Øks-

9
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Austvågøya.

Austvågøya.
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fjorden (lnnerfjorden) og omfatter bare en liten del av Hinn-
øya. Med unntak av øvre og nedre Matvatnet drenerer de
øvrige undersøkte vannene til Innerfjorden. Øvre og nedre
Møysalvatneter to vann som ligger i tilknytning til fjellmassivet
av sammenavn, henholdsvis646 og 178 m o.h. De to vanne-
ne renner til Vestpolldalen. Elvarenner i nedre del gjennom et
skogkledt myrområde til utløp i Vestpollensomer en nordvest-
lig utløper av Innerfjorden. Elva fra øvre Storelvvatn renner
også ut i Vestpollen fra nord. Storvatneter et ca 0.5 km2 stort
vann vest for Innerfjorden.

Øvreog nedre Matvatnet renner nordover gjennom Hestdalen,
senere.Sørdalen.tilutløp innerst i Gullesfjorden. Elvanedstrøms
nedre Matvatnet heter Lakselva,og områdene på begge sider
av elvaer de sistekilometreneomgitt av betydelige myrarealer.
ØvreMatvatnet, med et areal på 0.7 km2,er det størstevannet
i dette vassdraget.

Andøya
KartbladeneKvæfjord 1232 I, Myre 1232 IV, Andenes 1233 I,
Dverberg1233 Il og Langenes(M 711-serien).
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8578 GLAPEN FYR

8711 ANDØYA

8652rIVA I SORTLAND

8779 EVENSKJER

8538 SKROVA FYR

50 Km

8595 SKOMVÆR FYR

Figur 3
Beliggenheten meteoro-
logiskestasjoneri Lofoten og
Vesterålen.
Geographicalpositions of the
meteorologicalstations.

2.2 Klima

Meteorologiske data er hentet fra stasjonene Skomvær (St.
8595), Glåpen fyr (St. 8578), Skrova fyr (St. 8538), Kleiva i
Sortland (St. 8652), Andøya (St. 8711) og Evenskjær (St.
8779). Beliggenhettil stasjoneneer vist i figur 3. Normalver-
dier for temperatur og nedbør samt data fra de aktuelle un-
dersøkelsesåreneer vist i figurene 4 og 5 (Det norske meteo-
rologiskeinstitutt 1971, 1975a,b, 1977, 1985, 1986).

Fram til 1969 var det også meteorologisk stasjon på Røst.
Temperaturog nedbørved denne stasjonenavviker lite fra ob-
servasjonergjort ved Skomvær fyr. Både Skomvær og Røst
ligger ytterst i Lofoten og er omgitt av hav på alle kanter. De
klimatiskeobservasjonenefra Skomværantasderfor å være re-
presentativefor forholdene på Røst.

Alle stasjonenehar et typisk oceaniskklima. Temperaturmessig
har Skomvær mindre amplityder enn de øvrige stasjonene.
Middelverdienegår aldri under 0 °C om vinteren, mensmaksi-
mum om sommerenligger oppunder 12 °C.

Stasjonene Glåpen fyr ved sydspissenav Moskenesøyaog
Skrovafyr ved sydspissenav Austvågøyagir et bilde av de tem-
peratur- og nedbørmessigeforhold på to steder lenger inn i
Vestfjorden. Forholdeneved Kleiva i Sortland skulle være re-
presentative for forholdene på nordsida av øyene i Lofoten.

Denne stasjonen ligger nordvest for Hinnøya. Evenskjær,som
ligger ytterst på fastlandsdelenav Lofoten, skulle være repre-
sentativfor lokalitetene her.

Vintertemperaturene er noe høyereog sommertemperaturene
noe laverepå Skomværenn ved deøvrigestasjonene.Tempera-
turmessiger det en klar gradient fra Skomværtil Evenskjærmed
høyesttemperatur om sommerenog lavesttemperatur om vin-
teren ved sistnevntestasjon(figur 6). Kaldestemåned, februar,
har en gjennomsnittlig temperatur på -3.4 °C, mensvarmeste
måned,juli, haret gjennomsnitt på 13.4°C. Kleivai Sortlandhar

"riktignok høyeregjennomsnittstemperaturi juli, 13.8°C. Kleivai
Sortlandhar temperaturer somligger mellomverdienefra Even-
skjærog Skrovafyr. Middeltemperaturer for Andøya er nesten
identiskemedde somregistreresvedKleivai Sortland.

Da undersøkelsenpå Værøy og Røst ble foretatt i 1973, var
det små avvik fra normaltemperaturene. Januar og mars
hadde temperaturer over det normale, mensde tre månedene
forut for undersøkelsenehadde temperaturer rundt det nor-
male. Det sammevar tilfelle i juli da materialet ble innsamlet.
Periodenaugust - september hadde temperaturer under det
normale.

Moskenesøya,Flakstadøya,Vest- og Austvågøya ble besøkt i

1970, et år som, med unntak av februar, hadde månedlige

middeltemperaturer som lå nær opp til det normale (figur 4).
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Figur 4

Månedligegjennom-
snittstemperaturerfor
Skomvær(1973),
Glåpenfyr (1973),
Skrovafyr (1974),
Kleivai Sortland
(1974),Andøya
(1970)og Evenskjær
(1975)samt30-
årsnormalenefor de
sammesta4onene.
Monthlymeantem-
peraturesat SkOmvær
(1973), Glåpenfyr
(1973),Skrovafyr
(1974), Kleivai Sort-
land(1974),Andøya
(1970)and Evenskjær
(1975) comparedto
the30-yearnormals
for the samestations.

Februarvar kaldmeden temperatursomlå nesten4 °C under
det normalefor årstiden.Ved Kleivai Sortlandvar den gjen-
nomsnittligetemperaturenfor februar-5.7 °C.

Temperatureni 1974, da undersøkelseneble gjennomførtpå

Hinnøya,var gjennomgåendehøyereenn i 1973. I månedene

fram til juli lå gjennomsnittstemperaturene1 - 3 °C over det

normale. Da materialet ble innsamlet i juli og august, var tem-

peraturenomtrentsomnormal,mensdenvidere utover høsten

lå nærellernoeoverdet normale.

Temperaturmessigvar det bare undersøkelsesåret 1975 som

14
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Figur 5
Månedlig nedbør ved
Skomvær(1973),
Glåpenfyr (1973),
Skrovafyr (1974),
Kleivai Sortland
(1974),Andøya
(1970)og Evenskjær
(1975),samt norma-
lene for de samme
stasjonene.
Monthly precipitation
at Skomvær(1973),
Glåpenfyr (1973),
Skrovafyr (1974),
Kleivai Sortland
(1974),Andøya
(1970)and Evenskjær
(1975)compared to
the 30-year normals
for the samestations.

haddetemperaturer med betydelig awik fra det normale. Dette
året hadde lavesommertemperaturerog høyevintertemperatu-
rer (figur 4). Februarog marshadde begge gjennomsnittstem-
peraturerover0 °C, mensjuni, juli og august haddetemperatu-
rer som lå 2 - 4 °C under det som er normalt for årstiden.
Andøyaog Kvitforsvassdragetble besøktdette året.

Nedbørmessigskiller Glåpen fyr og Kleiva i Sortland seg ut

med vesentlig mer nedbør enn de øvrige stasjonene,med års-




gjennomsnitt på henholdsvis1527 mm og 1281 mm (figur 7).

Juli har her minst nedbør, og med et middel som avviker lite
fra de øvrige stasjonene. De øvrige stasjonene har vanligvis
minst nedbør i mai. Mest nedbør kommer det normalt i perio,

den oktober - desemberved samtligestasjone'r.

Skomvær mottar mindre nedbør enn de øvrige stasjoner i
samtlige av årets måneder,og den årlige nedbøren er i gjen-
nomsnitt 552 mm. Dette har sammenhengmed at øya er flat
og at det meste av nedbøren passerer.Høyestepunkt ligger
15 m o.h. Høyestepunkt på Røstligger 11 m o.h., og forhol-
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30-yearnormals for tempera-
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30-årsnedbørnorma-
ler for Skomvær,
Glåpenfyr, Skrovafyr,
Kleivai Sortland,
Andøya og Evenskjær.
30-yearnormals for
precipitation at
Skomvær,Glåpenfyr,
Skrovafyr, Kleivai
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Skomvær fyr

'0- Glåpen fyr

Skrova fyr

a- Kleiva i Sortland


Evenskjær

Andøya

deneer her sammenlignbaremed Skomvær,noe som ogsågår
fram av nedbørdatafra før 1969.

Værøyer mer kupert enn Røst,og i mangelav klimastasjonpå
øya er det mest naturlig å sammenlignemed Glåpen fyr som
ligger på sydspissenav Moskenesøya(figur 5). Ut fra en slik
sammenligninger det klart at Værøy på grunn av sin topografi
mottar betydelig mer nedbør enn Røst.Stasjonenved sydspis-
sen av Moskeneser derimot neppe representativfor lokalitene
som ligger på nordsidaav øya,dvs i skyggenav fremherskende
vindretning.

Det falt mer nedbør i 1973 enn normalt, 836 mm mot 552.
Septembervar eneste måned som hadde mindre nedbør enn
normalt. Nedbøren er vanligvis relativt jevnt fordelt på året
med en liten topp i oktober. Mest nedbør i 1973 kom i mars
og august. I juli, da prøvene ble tatt på Værøy og Røst,korn
det 62 mm nedbør mot normalt 30 mm.

Nedbørforholdenei 1970 awiker lite fra det normale. I juli, da
det meste av materialet ble innsamlet, var det nær normal
nedbørved Kleivai Sortland,mensdet ved Glåpenfyr og Skrova
fyr falt merenn normalt. Ved Glåpenfalt det ca det dobbelte av
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hvasom er normalt. Ennaturlig forklaring er at fremherskende
vindretning har vært slik at Kleiva i Sortland har blitt liggende i
regnskyggen.Det sammevar ogsåtilfelle i august.

1974 hadde forholdsvis store fluktuasjoner i nedbør gjennom
året. Indre deler av Øksfjord, der undersøkelseneforegikk
dette året, kan best sammenlignesmed data fra Skrova fyr,
som i likhet med undersøkelsesområdetligger på sørsidaav de
høyestefjellene. I juli kom det ca 30 % mer nedbør enn nor-
malt ved denne stasjonen.Ved Kleiva i Sortland kom det like
mye som i et normalår. Dette indikerer at nedbøren kom fra
sør. l månedeneforut for feltarbeidet hadde mai betydelig mer
nedbørenn normalt, mensjuni hadde noe mindre.

Andøya og Kvitforsvassdragethadde i månedene mai - juli
1975 mer nedbør enn normalt. Feltarbeidetforegikk i juli.

2.3 Berggrunn og løsmasser

Nordland har en variert geologi med bergarter av svært varie-
rende alder (Sigmond et al. 1984). Øyene i Lofoten, med
unntak av østlige deler av Hinnøya, består av prekambriske,
tungt forvitrelige bergarter som hører med til de eldste i
landet.

Røstog Værøy bestårav gneiserav ulik sammensetning.Glim-
merskiferforekommer i et lite område nord på Røstog på den
sørligehalvdelenav Værøy.

Moskenesøyabestår i hovedsak av granodiorittisk gneis. Sør
på øya går et smalt belte med anortositt som også fins på den
sørøstligedelen av Flakstadøya.Flakstadøyaer berggrunnsgeo-
logisknoe mer sammensattenn Moskenesøya.I tillegg til gnei-
ser fins her kvartsmangeritt som er en dypgangbergart. Et
belte som går nord - syd består av amfibolitt som er en lettere
forvitrelig bergart sammenlignetmed berggrunnen for øvrig.

Vestvågøyaer dominert av kvartsmangeritt. Et unntak er det
flate myrlandskapetnord for Lekneshvor berggrunnen består
av glimmerskifer. LiksomVestvågøyaer også Austvågøyado-
minert av kvartsmangeritt, samt gneiserav ulik opprinnelse.

Hinnøyabestårogsåfor en stor del av tungt forvitrelige bergart-
er som kvartsmangeritt og granodiorittisk gneis. Interessanter
imidlertid området nordøstpåøya hvor det fins bergarterav be-
tydeligyngre alder. Glimmerskifer/gneisav prekambriskog/eller
kambrosiluriskalder dominerer. Øst for Storvatnetfins et større

område hvor b&ggrunnen bestårav kalkspat/dolomittmarmor
fra sammetidsepoke. Berggrunneni et smalt belte fra Auster-
fjorden over til Tjeldsundetbestårav glimmerskiferav prekam-
briskalder.

Kvitforsvassdragetsom ligger ytterst på fastlandet har samme
berggrunn som den som fins nordøst på Hinnøya.Ytterst mot
Tjeldøyafins et smalt belte med folierte sure dypbergarter. I et
stort område på de ytre deler av fastlandet består berggrun-
nen av kalkholdige bergarter, mens berggrunnen videre øst-
over helt mot riksgrensaer dominert av glimmerskiferog glim-
mergneis.

Andøya består i hovedsakav gamle, tungt forvitrelige bergart-
er. Interessanteer imidlertid Jura-Krittavsetningenepå østsi-
den av øya (Holtedahl 1968) siden dette er eneste sted hvor
bergarter fra denne tidsepoken forekommer i Norge. Den se-
dimentære lagrekke som opptrer her, består hovedsakeligav
sandsteiner og skifre som ligger på et underlag av gammel
granitt. I den yngre delen av Jura-tiden er det blitt avsatt et
mørkt slam som inneholdt planterester. Dette slammet frem-
trer i dag som svart leirskifer.

2.4 Vegetasjon

BådeVærøy og Røster sterkt preget av beiting. Det er spar-
somt med lyngarter, mensskog mangler fullstendig.

Moskenesøyabestår av mye bratt fjell med sparsomvegeta-
sjon. I lavereliggendedeler fins spredt bjørkevegetasjon.

Vestvågøyahar større arealer med bjørkeskog'og da særlig i
de lavereliggende,sentrale deler av øya. PåAustvågøyafore-
kommer innslagav planta gran. Bjørkeskogendominerer også
her. Påbegge disseøyene går bjørkeskogenopp i 100 - 150
m o.h.

Tregrensa i områdene rundt Øksfjord går opp i 200 m o.h.,
mensvierkratt går opp i 400 - 500. Bjørkeskogenhar en un-
dervegetasjon som ofte domineres av blåbær og bregner. I
snaufjellet der vier mangler, utgjør musøre, fjellburkne og
smyleden vanligstevegetasjonen.

Andøya domineres av næringsfattige myrer ,som i hovedsak
består av torvmose, gråmose og molte. Bjørk og vier vokser
spredt og er særligknyttet til bekkefar.
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3 Materiale og metoder
Materialeter innsamleti følgendetidsrom:

Røst 23/7 - 26/7 1973
Værøy 17/7 - 20/7 1973
Moskenesøya 23/7 - 2811 1970
Flakstadøya 2111- 22/7 1970
Vestvågøya 17/7 - 30/7 1970
Austvågøya 17/7 - 3/8 1970
Hinnøya 111- 26/7 1974
Andøya 14/7 - 17/7 1975
Evenes 1811- 20/7 1975

Tilsammen91 lokaliteterble besøkt,hvorav87 liggerpåøyeri
Lofotenog Vesterålen.Det ble tatt 155 vannprøverog 226
krepsdyrprøver.Av vannprøveneble 84 tatt for analyseav de
viktigstekationer(Ca, Mg, Na, K, Fe,Mn) og anioner(Cl, SO4,
alkalinitet).Frade flestevann ble det tatt flerevannprøverfra
forskjelligdyp.Det mangletvannprøvefra kunett vann.

Vannprøveneble tatt med Ruttner-henter.Der det ble tatt
flereprøver,bledet forutenen prøvefra 1 m dypog en prøve
rett over bunnenogså tatt 1 - 2 prøverfra mellomliggende
dyp.Temperaturenble målttil nærmeste0.1 °C. I undersøkel-
senefra Moskenesøya,Flakstadøya,Vest- og Austvågøyable
oksygenog temperaturmåltelektrisk(YSIoksygenmeter).

Fra Moskenesøya,Flakstadøya,Vest-og Austvågøyable det i
de flestelokalitetergjortregistreringerav temperaturerog 02-
innholdfra overflatetil størstedyp. Et begrensetantallprøver
fra disseøyeneble tatt med for videreanalyserpå Na og Cl.
Data for Kog SO4mangler.Et utvalgav prøverfra Røstlandet,

Værøy,Hinnøya,Andøyaog Kvitforsvassdragetble analyserti
laboratoriet for de flesteparamertre.

Kr'epsdyrprøvenefordeler seg på 137 plankton- og 89 littoral-
prøver.PåVærøyog Røstble det ikke brukt båt da lokalitete-
ne er småog grunn.e,og herfraforelådet derfor kun littoral-
prøver. I Kvitforsvassdragetble det kun tatt planktonprøver.
Fra de øvrige lokaliteter foreligger det med få unntak, både
plankton- og littoralprøver.

Ved innsamling av krepsdyrmaterialetble det brukt plankton-
håv med diameter 27 cm og dybde 57 cm. Under innsamling
på Moskenesøya,Flakstadøya,Vest- og Austvågøya ble tre
maskevidder benyttet, 45 jim, 90 j.tm og 225 gm. Fra de
øvrigeøyeneble det kun benyttet 90 j.tmplanktonhåv.

Krepsdyrfaunaen i strandsonen ble innsamlet med 90 gm
planktonhåv.Prøveneble tatt ved å kastehåvenut fra land og
trekke den inn igjen så nær bunnen som mulig uten å få med
for myeav det fine bunnmaterialet.

Cladocereneer bestemt ved hjelp av Smirnov(1971), Flössner
(1972) og Herbst (1976), mens copepodene er bestemt ved
hjelpavSars(1903, 1918), Rylov(1948)og Kiefer(1973, 1978).

Forå sammenligneplanktonsamfunnenei deenkelte lokalitete-
ne er samfunnsindeksen(CC) beregnet. Denne er beregnet
etter følgendeformel (Jaccard1932): CC = 100 * c / (a+ b - c),
hvor a og b er antall arter i hvert av samfunnene, mens c er
antallarter fellesfor begge.CCgir et mål for likhet mellomloka-
litetene med hensyn til artssammensetning.I lokaliteter med
sammeartssammensetninger CClik 100.Ved beregningav CC
vil alle arter telle likt uansett om de er vanlige eller sjeldne.
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4 Lokalitetsbeskrivelse
Tabell 1 gir en oversikt over noen karakteristiskedata fra 91
ferskvannslokaliteterhvorav87 liggerpåøyer iVesterålenog Lo-
foten. Fire innsjøertilhører Kvitforsvassdragetved.Evenessom
ligger på fastlandet. Beliggenheten går fram av figur 8 a,b.

UTM-koordinateneerangitt for det stedhvorvann-og plankton-
prøverer tatt. Derdet ikke ble brukt båt, angir UTMstedethvor
littoraltrekkene ble tatt..Vannenesareal er målt på grunnlag av
1:50 000 kart og må derfor betraktessomomtrentlige verdier. I
fortsettelsenfølgeren kort beskrivelseavdeenkelte lokaliteter:

Røst

De åtte utvalgte lokalitetene (tabell la) ligger spredt rundt på
øyaog skalgi et mest mulig representativtutvalg av de relativt
mange små ferskvannslokalitetene på Røst. Disse varierer i
størrelsemellom 0.1 og 3.5 daa. Lokalitetene R1 - R3 er an-
slått til å være ca 1 m dype, mensde øvrige er grunnere. Loka-
litetene R3 og R4 ligger i dreneringsområdet for vannverket
som er beskyttet mot beiting. Lokalitet R3 er demmet opp
med en lav dam på ca 0.5 m.

Vegetasjonenei dammene på Røstog Værøy ble kartlagt, og
forkomsten ervist i tabell'2. Detvargjennomgåendemindreve-
getasjon i dammene på Røstenn på Værøy.Tjønnaksvar van-
ligst og dominerte i halvpartenav dammene. Flotgras,fjøresiv-
aks, tusenblad og hesterumpeforekom vanlig i mer enn ett av
vannene. Lokalitet R8 var tydelig påvirket av kloakktilsig og
hadde et grønskebeleggsom dekket det mesteav lokalitetens
overflate.

Værøy

Alle lokalitetene ligger på den østlige delen av Værøy, i det
flate landskapet som vender ut mot havet, henholdsvis på
nord- og sørsidenav øya. Ferskvannslokalitetermangler i de
høyereliggendedeler av Værøy, og alle de undersøktelokalite-
ter ligger under 20 m o.h. Størrelsenvarierer fra mindre enn
0.1 daa opp til 3.2 daa. Størstvar lokalitet Væ6 som ligger på
nordsida av øya. Liksom på Røstvar alle lokalitetene grunne,
og alle ble anslått til å være grunnere enn 1 m.

Lokalitetenehadde en frodig vegetasjonhvor flaskestarrdomi-
nerte i flest lokaliteter (tabell 2). Ogsåflotgras, tjønnaks, rust-
tjønnaks, fjøresivgrasog bukkeblad var vanlig. Tilsig fra dyrket
mark er sannsynligi lokalitetene Væ7 og Væ8, mens kloakk-
påvirkning vak tydelig i Væ11. Påvirkningenviste seg her ved
et frodig grønt sig fra nærmestehus. Dammen var fullstendig
dekket av et grønskelag.

Moskenesøya

Ågvatnet (M1) (1.2 km2) ligger i en liten dal inn fra Aa, og
bortsett fra den delen av vannet somvender mot havet, er det
omgitt av bratte fjellsider. Vannet mangler overvannsvegeta-
sjon, og strandsonen består av stein. Strøm (1938) besøkte
vannet i 1937, og bathygrafiskkart over vannet er vist i figur

9. Størstedyp er 71 m. Vannet ble beskrevetsom et godt fis-
kevann. Med unntak av noen få hytter i indre del av vannet
fins det ikke bebyggelse.

Tindvatnet (M2) (0.2 km2) ligger 11 m o.h. nederst i det
størstenedbørfeltet på Moskenesøya.I vest ligger Tindstinden
(490 m o.h.), og en bratt fjellvegg går ned til vannet. Ellerser
vannet omgitt av slakeskråninger.Elvafra Stuvdalsvatnethar
innløp i nordenden av vannet. Det fins ikke bebyggelseinnen
nedbørfeltet. I øst ligger Sørvågen.Bergog stein omgir vannet
som manglet overvannsvegetasjon.Det ble loddet 39 m.

Sørvågvatnet (M3) (0.3 km2)ligger øst for Tindsvatnetog er
mye'grunnere enn dette. Størstedyp ble her loddet til 5 m.
Vannet er omgitt av laveog flate formasjoner. Det er en rela-
tivt tett bosetning innen nedbørfeltet, og det rant sannsynlig-
visen del kloakk ut i vannet. Strendenebestårav fjell og stein,
og det fins ingen overvannsvegetasjonlangs land.

Troildatsvatnet (M4) (1.5 km2)er det nest største av de un-
dersøkte lokalitetene på Moskenesøya,bare Solbjørvatnet er
større. Vannet er hovedsakeligomgitt av bratte fjellsider med
unntak i sørøstved utløpet. Dennoe slakereskråningen i nord-
vest ble tidligere utnyttet til slått. Vannet er ca 120 m dypt og
har svært bratte strender.Overvannsvegetasjonmanglet langs
strendene. I følge lokalbefolkningen var det i vannet stor fisk
som særligtas i nordre enden hvor det er noe grunnere. Liside-
ne ned mot vannet haddeen meget frodig vegetasjon.

Stuvdalsvatnet (M5) (0.6 km2) ligger på elvestrekningen
mellom Trolldalsvatnetog Sørvågvatnetog er tidligere under-
søkt av Strøm i 1935 (Strøm1938). Bathygrafiskkart (figur 9)

viserat vannet har et størstedyp på 127 m. I tillegg til elvafra
Trolldalsvatnetdrenererogså Fjerdedalsvatnettil vannet. Stuv-
dalsvatnet er omgitt av bratte åser og skrenter på alle sider
unntatt i syd hvor elva renner ut. Steinstrenderomgir vannet
som manglet overvannsvegetasjon.Et par hytter ligger ned til
vannet, somer drikkevannskildentil Sørvågen.

Tridalsvatnet (M6) (0.1 km2) er et lite vann som ligger

mellom Fjerdedalsvatnetog Stuvdalsvatnet.Bratte bergskren-




ter, til dels vegetasjonsfrie, ligger inntil vannet i øst og vest.
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Tabell 1 a
Noen karakteristiskedata for de undersøkte vannene.


Nr

Røst

Lokalitet U T M.
33W VR

H.o.h.
m

Dato Areal
daa

R1 Dam 760 925 < 20 250773




2.4
R2 , Dam 764 932 < 20 250773




0.1
R3 Dam 765 926 , < 20 260773




0.2
R4 Dam 768 928 < 20 240773




0.8
R5 Dam 769 924 < 20 260773




0.1
R6 Dam 773 926 < 20 230773




2.0
R7 Dam 772 929 < 20 240773




3.5
R8 Dam 775 933 < 20 230773




1.5

Værøy







Væl Dam 017 083 < 20 200773




-
Væ2 Dam 017 081 < 20 200773




0.1
Væ3 Dam 017 080 < 20 200773 < 0.1
Væ4 Dam 024 078 < 20 200773




0.5
Væ5 Dam 015 102 < 20 190773




2.7
Væ6 Dam 021 104 < 20 190773




3.2
Væ7 Dam 026 107 < 20 190773




0.5
Væ8 Dam 028 108 < 20 190773




1.4
Væ9 Dam 033 071 < 20 180773




0.2
Væl 0 Dam 033 071 < 20 180773




0.6
Væl 1 Dam 033 071 < 20 180773




0.2
Væ12 Dam 033 071 < 20 170773




0.3
Væ13 Dam 033 071 < 20 170773




0.1
Væ14 Dam 033 071 < 20 170773 < 0.1

Somecharacteristicdata for the investigatedlakes.

Dyp
m

Vann-
prøve, m

Temp
°C

Farge 02

mlit

02 %

metn.

ca 1 0.3 13.0 Grønlig gul 7.0 93
ca 1 0.5 15.3 ? 7.0 98
ca 1 0.3 12.5 Gullig brun 8.1 106
< 1 0.3 15.0 Gullig brun 7.0 97
< 1 0.3 13.6 Gullig brun 7.6 102
< 1 0.5 20.0 ? 6.7 102
< 1 0.1 14.5 ? 7.0 96
< 1 0.3 17.7 Gullig brun 5.9 86

< 1 0.1 11.0




3.9 50
< 1 0.2 13.6




7.6 102
< 1 0.2 13.0




5.0 66
< 1 0.1 15.0




5.6 78
< 1 0.4 15.0




8.1 113
< 1 0.2 15.3




7.3 102
< 1 0.2 16.0




10.0 141
< 1 0.2 16.1




9.8 138
< 1 0.2 15.0




7.0 97
< 1 0.2 14.8




6.7 86
< 1 0.2 15.0




5.0 69
< 1 0.2 15.0




4.2 58
< 1 0.2 16.3




6.2 88
< 1 0.2 18.4




7.6 113

Elva fra Fjerdedalsvatnetrenner inn i nordenden av vannet.
Vannet var uten overvannsvegetasjonog er omgitt av berg og
steinstrender.

Pytt 162 348 (M7) (> 0.01 km2) ligger ca 100 m sydfor loka-
litet M8, omtrent i samme høyde. Pytten er omgitt av fuktige
myrer og har et dyp på ca 1 m. Elvesnelle,bukkeblad og
myrull vokste langsland. Vannflata var vegetasjonsfri.

Pytt 162 350 (M8) (> 0.01 km2) ligger litt syd for Fjerdedals-
vatnet og noe høyereenn dette. Mer eller mindre fuktig myr
omgir pytten som har et maksimumdyp på ca 1 m. Langsland
fantes elvesnelle,bukkeblad og myrull som gikk et stykke ut i
pytten.

Fjerdedalsvatnet (M9) (0.6 km2) ligger nord i det største
nedbørfeltet på Moskenesøyaog er det av de undersøktevan-
nene i feltet som ligger høyest,272 m o.h. Langsvestsidenav
vannet fins bratte, steile nesten vegetasjonsløsefjellvegger.
Østsiden av vannet er noe slakere,og her var større arealer

dekket avvegetasjon.Vannet og omgivelsenevirket svært ste-
rile og uproduktive, og overvannsvegetasjonmanglet

.Reinevatnet (M10) (0.2 km2) ligger omgitt av høye bratte
fjell, unntatt i øst mot Reine. Her ligger en fjellskrent som
demmer opp for vatnet. Strendenevirket sterile,og littoralve-
getasjon manglet helt. Vannet ble loddet til 69 m, hvilket er i
overensstemmelsemed Strøm(1938).

Solbjørnvatnet (M11) (5.0 km2) er i hovedsak omgitt av
bratte fjellskrenter, til delsvegetasjonsfrie.Vannet er det stør-
ste på Moskenesøya,og er sannsynligvisogså det dypeste.
Under feltarbeidet ble det loddet 160 m. Bergog store blok-
ker omgir det meste av vannet. I vestenden ligger noen
mindre myrer med spredt bjørkeskog inntil vannet. Her ligger
ogsået par hytter som er enestebebyggelserundt vannet.

Flakstadøya
Storvatnet (F1) (1.5 km2) er det størstevannet på øya. Med

unntak av i nord er det omgitt av høyefjell. Det ligger påvann-
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Tabell 1 b
Noen karakteristiskedata for de undersøkte vannene. Somecharacteristicdata for the investigated lakes.

Lokalitet

Moskenesøya

UTM
33W VR/WR

H.o.h.
m

Avst.
kyst, m

Dato

M1 Agvatnet 140 317 5 1000 240770

M2 Tindsvatnet 162 323 11 500 240770

M3 Sørvågvatnet 167 325 5 500 240770

M4 trondalsvatnet 138 3'35 152 3000 250770

M5 Stuvdalsvatnet 160 334 8 1250 250770

M6 Tridalsvatnet 163 343 103 2000 270770

M7 pytt 162 348 280 3500 270770
M8 pytt 162 350 270 3500 270770
M9 Fjerdedalsvatnet 158 351 272 3500 270770

M10 Reinevatnet 188 368 67 300 230770

M11 Solbjørnvatnet 205 445 81 2000 280770

Flakstadøya





Fl Storvatnet 304 501 23 2000 220770

F2 Medvatnet 298 509 37 1500 220770

F3 dam 304 517 11 750 200770

F4 LitIvatnet 315 568 6 500 220770

F5 Storvatnet 325 575 10 1750 210770

Areal
km2

Max dyp
m

Vannpr.
m

Temp
°C

Sikt Farge Farge
mg

1.2 71 1 11.8 10.0 grønn 0 +




45 4.8




0 +
0.2 39 1 11.4 14.5 grønn 0 +




35 4.5




0 +
0.3 9.4 1 14.3 5.9 brunlig gul 5




5 11.9




15
1.5 120 1 7.5 16.6 blålig grønn 0 +




115 4.4




0 +
0.6 > 120 1 11.2 15.4 blålig grønn





120 3.6





0.1 29 1 11.7 13.0 blålig grønn 0




25 4.3




0
< 0.01




< 1





10
< 0.01




< 1





15
0.6 > 80 1 9.8 15.0 grønlig blå 0




80 3.8




0
0.2 69 1 7.4 9.0 grønn 0 +




65 4.0




0 +
5.0 > 164 . 1 11.2 14.3 blålig grønn 0 +




164 3.7




0 +

1.5 44 1 12.0 10.0 grønn 5




27 4.8




5
0.02 5.5 1 16.2 bunn brunlig gul 20




4 11.5




20
< 0.01 1.3 0 16.7 bunn gulbrun 30




1 16.6




30
0.2 6.5 1 14.8 6.2 grønlig gul 10




6 12.4




15
0.4 13 1 14.3 7.8 grønlig gul 10




12 8.9




10

skillet, og en'demning i sørøstved vannets naturlige utløp har
flyttet utløpet til det flate partiet i nordvest.Størstedyp er sann-
synligvismerenn 44 m. Vannet manglet littoralvegetasjon.

Medvatnet (F2) (0.02 km2)er et av flere småvann som ligger
like nord for Storvatnet (F1).Steinstrenderomgir vannet, som
er grunnt i nordvestenden.Hervokste flotgras, elvesnelle,buk-
keblad og flaskestarr.Foruten det grunne partiet i nordvester
vannet javndypt med størstedyp på 5.5 m.

Dam 304 517 (F3) (< 0.01 km2)liggerogsånord for Storvatnet
ca 200 mvestfor lokalitet F2.Dammener omgitt av myr,og 3/4
avstrandlinjenbeståravstein. Elvesnelle,flotgras, bukkebladog
flaskestarrvokstei littoralsonen. Dammenerjavndypca 1.30m.
Litivatnet (F4) (0.2 km2)liggervedVareid.Storvatnet(F5)i vest

drenerertil vannet. Vannet bestårhovedsakligav steinstrender,
men hadde også brede belter av elvesnelle. På sydsidenav
vannet bledet dyrketgras.Laksog sjøørretgår opp i vannetsom
ligger likeoverhavnivåog haret maksdyp på6.5 m.

Storvatnet (F5) (0.4 km2),ogsåkalt ØvreVareidvatnet, ligger i
dalføret som krysser den nordøstlige delen av Flakstadøya.
Vannet er omgitt av bratte fjellsider i nord og sydog av lavere
ryggeri østogvest.Vannet, somharet dyp på 13 m, er forholds-
visgrunnt langssydsiden.Littoralvegetasjonenvarsvaktutviklet.

Vestvågøya
Lågvatnet (V1) (0.3 km2) ligger vest for Sjøvatnetog forsyner

Ballstad med vann. I nord, syd og vest er vannet omgitt av

steile fjellvegger. I øst er det demmet opp av en morenerygg,
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Tabell 1 c
Noen karakteristiskedata for d undersøkte vannene.

Lokalitet U T M H.o.h. Avst.

	

33W WR m kyst, m

Vestvågøya

SomecharaCteristicdata for the investigatedlakes.

Dato Areal Max dyp Vannpr Temp Sikt Farge
km2 m m °C m

Farge
mg Pt/I

V1 Lågvatnet , 381528 33 750 200770 0.3 18.0 1 12.8 9.5 grønlig 5






18 4.2




5
V2 Sjøvatnet 386530 . 2 250 190770 0.3 14.0 1 13.2 4.8 grønn 10







13 7.4




15
V3 Dalsvatnet 381541 10 1750 200770 0.1 14.0 1 14.0 5.5 brunlig gul 5







12 7.3




5
V4 390 535 390535 3 500 200770 0.2 7.0 1 14.6, 3.2 grønlig gul 20







6 11.5




20
V5 Storvatnet 390543 3 1500 200770 0.6 20.0 1 14.0 1.7 grønlig gul 30







15 6.4




20
V6 Storeidvatnet 403593 5 500 210770 0.3 1.8 0 17.7 0.5 grønlig gul 100







1 17.3




100
V7 Skulbruvatnet 428618 22 1700 290770 0.2 8.5 1 14.8 1.5 grønlig gul 50







7 13.0




60
V8 Vikvatnet 411658 10 1500 290770 0.6 29.5 1 14.2 10.0 gullig grønn 5







28 4.8




5
V9 Mørkdalsvatnet 419669 68 2500 290770 0.5 42.0 1 12.9 9.0 grønn. 5






•




40 3.9




5
V10 Torvdalsvatnet 521 739 15 2000 300770 0.5 11.5 1 14.6 7.6 gullig grønn 5







11 12.3




5
V11 Urdvatnet 548 779 3 1500 300770 2.0 36.0 1 13.8 7.6 grønlig gul 5







35 . 4.8




5
V12 Bøvatnet 565 785 37 1500 300770 , 0.5 14.0 1 13.1 14.5 gullig grønn 5







13 6.8





Austvågøya









Al Rørvikvatnet 695 664 37 1000 180770 0.3 17.0 1 11.8 6.6 grønn 5







14.5 7.2




5
A2 Storvatnet 710 700 20 ' 500 190770 0.5 17.5 1 13.0 6.7 brunlig gul 10







17 5.3




15
A3 Damvatnet 700 765 133 3500 020870 0.1 35.0 1 11.8 8.0 grønlig gul 5







30 3.5




5
A4 Storkongvatnet 693 772 35 1700 010870, 1.9 59.0 1 12.9 11.5 grønlig gul 5







55 . 3.9




5
A5 Litlkongvatnet 695 801 20 1000 010870 0.5 13.0 1 13.3 5.7 grønlig gul 5







12 7.2




5
A6 Vestrenøkkvatnet 706768 315 4000 020870 0.2 75.0 1 8.0 11.0 gullig grønn 0







60 3.8




0
A7 ned Svolværvatnet 811 708 6 700 160770 0.7 39.0 1 11.0 6.6 gul 10







30 3.7




15
A8 Botnvatnet 795 748 495 4500 030870 0.4 70.0 1 3.8 28.0 ,.. blå 0







70 3.2




0 -
A9 Storvatnet 812 783 17 900 160770 1.2 29.0 1 11.9 7.5 gul 15







20 5.0




10
Al 0 Ternvatna (831 779) 831 779 23 3750 180770 0.02 3.0 1 11.0 bunn brunlig gul 30







2.5 8.9




30
Al 1 Ternvatna (833 780) 833 780 23 3800 180770 0.04 2.5 1 10.3 bunn




20







2 10.3




15
Al2 Litlevatnet 806 795 3 150 170770 0.3 10.0 1 13.5 4.0 brunlig gul 30







8 6.2




40
A13 Sandslettvatnet 795 805 2 150 170770 0.05 3.2 1 14.0 2.5 gullig brun 100







3 13.0




100
A14 Mørkdalsvatnet 818 802 78 1500 170770 0.5 23.0 1 11.8 8.4 grønlig gul 10







20 4.0




10
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Tabell 1 d
Noen karakteristiskedata for de undersøkte vannene. Some characteristicdata for the investigatedlakes.

Nr. Lokalitet

Hinnøya

U T M
33W WRANS

H.o.h.
m

Avst.
kyst, m

Dato Areal
km2

Max dyp
m

Overflate
temp. °C

Sikt

H1 øvre Møysalvatnet 173 020 646 700 230774 0.3




0.6




H2 nedre Møysa Ivatnet 196 002 178 3500 030774 0.35 27




1.0




190774




8.2 1.0
H3 Storvatnet 190 950 11 500 020774 0.5 28




13.5





260774




10.5 11.0
H4 Lakselwatnet 209 976 429 1500 150774 0.04 17 4.0 > 17.0
H5 Isvatnet 221 031 424 2500 170774 0.1 > 9 2.0 > 9.0
H6 Myrpytt 234 994 10 150 090774 <0.01 1 15.0




‘H7 Myrpytt 252 976 1 50 080774 <0.01 < 1




H8 Myrpytt 255 975 2 100 100774 <0.01 < 1




H9 Austpollvatnet 263 007 395 2500 010774 0.1 24 3.5 > 9.0





220774




8.7 7.5
H10 vestre Daudmannstjern 268 975 180 1500 130774 <0.01 6 8.0 > 6.0
H11 Daudmannstjern,østre 272 976 190 2000 130774 <0.01 9 12.0 6.5
H12 øvre Matvatnet 264 947 425 3000 250774 0.7 ca 100 6.0 16.0
H13 nedre Matvatnet 280 971 140 2750 080774 0.15 23 9.0 13.5





240774




10.5 13.5

Andøya







An1 Melavatnet 260 675 14 400 160775 2.0 s 9.5 > 3.0
An2 Dam 336 392 336 692 35 3500 170775 0.01 1.5 11.2 0.9
An3 Dam 338692 338 692 35 3700 170775 0.01 2.7 10.2 > 2.7
An4 Skogvollvatnet 320 720 6 100 160775 2.9 2.5 9.0 2.2
An5 øvrevatnet 365 705 30 4000 160775 0.2





An6 Oltervatnret 375 705 30 2900 160775 0.9 1.5 9.5 > 1.5
An7 Grunnvatnet 367 798 25 2400 150775 0.05




7.5




An8 Storvatnet 375 830 28 900 150775 2.0 45 8.8 9.5
An9 Steinsvatnan 368 846 368 847 27 150 140775 0.02 4.5 9.5 > 4.5
An10 Storevatnet 420 855 30 2400 170775 1.0 3.2 9.5 > 3.5

Kvitforsvassdraget







K1 Lavangsvatn 680 000 4 3000 190775 1.8 15 11.2 7.1
K2 Tennvatn 690 025 17 2500 190775 0.6 7 11.5 3.5
K3 Langvatn 690 000 16 3900 190775 1.2 12 10.8 4.8
K4 Nordvatn 709 010 25 5000 200775 0.15 10 9.2 6.3

•

Farge

grønn

grønn

grønn

grønn


blålig grønn

grønlig blå

grønn

grønn


.grønn

grønn-brunlig gul


blålig grønn

grønn

grønn

brun

rødbrun


brun

brun

brun:

gullig grønn
grønlig gul
gullig brun

grønlig gul

grønlig gul

grønlig gul

og herfra går det en slak skråning ned mot Sjøvatnet. Stein-

strender omgir vannet, som manglet littoralvegetasjon.

Sjøvatnet (V2) (0.3 km2) ligger 2 m over havnivå, sørvest på

Vestvågøy. Vannet ligger i et flatt landskap med bebyggelse

langs østsiden. Nedbørfeltet er lite, og største dyp ble loddet til

14 m. Sydenden hadde et frodig belte av elvesnelle, ellers var

det forekomst av vannblomst i vannet under prøvetakingen.

Dalsvatnet (V3) (0.1 km2) er et lite avlangt vann som ligger

Kyllingdalen vest for Storvatnet. I vest ligger Breidtinden og ter-

renget skråner her bratt ned mot vannet. Langs nord og sørsida

er terrenget slakere. Strendene er dominert av eksponerte stein-

strender, og overvannsvegetasjOn manglet. Et fint slam dekket

til steinstrendene. Vannet syntes å ha god fiskebestand.

390 535 (V4) (0.2 km2) er et avlangt vann med uregelmessig

strandlinje som ligger nord for Sjøvatnet. Vannet ligger på

vannskillet med avløp både mot nord og mot sør. Strandlinjen

består vekselsvis av steinstrender og elvesnellebelter. I sør gikk

dyrket mark ned til vannet, mens lave skrenter omgir resten av

vannet. Vannblomst ble registrert i vannet.
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Tabell 2
Forekomstav vannplanter i lokalitetene på Røstog Værøy.
Theoccurrence of vegetation in the localities of Røstand Værøy.

Vegetasjon R1 R2 R3

Equisetum fluviatile (elvesnelle)
Sparganium angustifolium (flotgras)
Potamogeton natans (tjønnaks) xxx
P. alpinum (rusttjønnaks)
P. filiformis (trådtjønnaks)
Eriophorum angustifolium (duskull)
Scirpus uniglumis (fjæresivaks) xx xx
Carex rostrata (flaskestarr)
Juncus bulbosus (krypsiv)
Ranunculus reptans (evjesoleie)
Comarum palustre (myrhatt)
Callitriche intermedia (klovasshår) xx
Myriophyllum alterniflorum (tusenblad) xx xx

Hippuris vulgaris (hesterumpe)
Menyanthes trifoliata (bukkeblad)
Kransalger
Fontina lis sp. (elvemose)
Grønskebelegg

R4 R5 R6 R7 R8 Væl Væ2 Væ3

XX

XX XX

XX XXX XXX XXX XX

XX XXX

XXX

X

XX x x xx
XX

x x x
xxx

Vegetasjon Væ4 Væ5 Væ6 Væ7 Væ8 Væ9 Væl 0 Væl 1 Væ1 2 Væ1 3 Væ14

Equisetum fluviatile (elvesnelle)
Sparganium angustifoliUm (flotgras)
Potamogeton natans (tjønnaks)
P. alpinum (rusttjønnaks)
P. filiformis (trådtjønnaks)
Eriophorum angustifolium (duskull)
Scirpus uniglumis (fjæresivaks)
Carex rostrata (flaskestarr)
Juncus bulbosus (krypsiv)
Ranunculus reptans (evjesoleie)
Comarum palustre (myrhatt)
Callitriche intermedia (klovasshår)
Myriophyllum alterniflorum (tusenblad)
Hippuris vulgaris (hesterumpe)
Menyanthes trifoliata (bukkeblad)
Kransalger
Fontinalis sp. (elvemose)
Grønskebelegg

XX

XX XX

XXX XX

XX

xx

XX XX

X XX

XX

Storvatnet (V5) (0.6 km2) ligger nord for Sjøvatnet og lokali-

tet V4, og er det største av vannene i den sørvestre delen av

Vestvågøya. I nord og nordvest er vannet omgitt av et flatt

jordbrukslandskap hvor det hovedsaklig ble dyrket gras. Stein-

strender og elvesnellebelter utgjør strandlinjen. Også i dette

vannet var det forekomst av vannblomst.

Storeidvatnet (V6) (0.3 km2) ligger vest for Leknes i et flatt

myrlandskap. Betydelige arealer var oppdyrket. Elvesnelle og

flaskestarr dominerte i strandsonen hvor det også var store fo-

rekomster av "grønske". Vannblomst gjorde det vanskelig å

avlese siktedypet.

Skullbruvatnet (V7) (0.2 km2) ligger nord for Leknes og har


utløp i Skullbrupollen. Vannet er omgitt av kulturmark. Stren-




dene var delvis bevokst med elvesnelle. Liksom i Storeidvatnet
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var det stor forekomst av vannblomst som gjorde det vanskelig som ble loddet til 29.5 m. Strendene består hovedsakeligav
å målesiktedypet. Størstedyp var 8.5 m. stein og blokker. I sørøstendenvokste elvesnelle. I de slake

partiene nærmestvannet fins bjørk. I sørøstendenligger flere
Vikvatnet (V8) (0.6 km2) er omgitt av høye fjell som skråner gardsbruk.
ned mot vannet. Mørkedalsvatnet i nord drenerer til vannet,
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Mørkdalsvatnet (V9) (0.5 km2) renner til Vikvatnet og er
omgitt av bratte fjell som skråner svakt ned mot vannet. I de
slakeste partiene vokste det bjørk. Blokker og store steiner
med innblandet sand og grus dominerer i strandsonen,mens
overvannsvegetasjonmanglet. Størstedyp 151emålt til 42 rn. I
elva mot Vikvatnet ligger det et lite kraftverk. Vannet er regu-
lert, og da undersøkelsenforegikk var vannstandenca 1/2 m
under det normale.

Torvdalsvatnet (V10) (0.5 km ) ligger 15 m o.h. i den nord-

østlige delen av Vestvågøya.I øst er vannet omgitt av en bratt
skråning med en del bjørkeskogog i vest av en slak myrskrå-
ning hvor det også vokste en del bjørk. På denne siden av
vannet ligger også et par gårder. Vannet har avløp mot nord.
Steinstrenderomgir vannet sommangletovervannsvegetasjon.

Urdvatnet (V11) (2.b km2) ligger bare 3 m o.h. og er adskilt
fra havet ved en kort elvestrekning. Vannet henger delvis
sammenmed Hauklandsvatneti sør.Enbratt li med ur og noe
bjørkeskog ligger inn til vannet i øst. Et flatt myrlandskap

26



nina forskningsrapport012

STUVDALSVATNET (M5) REINEVATNET (M10) ÅGVATNET (M1)

SOLBJØRNVATNET (M11)

75

I 18

Figur 9
Dybdekartover fire
vannsom ble under-
søkt av Strøm i 1935
(Strøm 1938).
Map of depth con-
tours in four lakesin-
vestigatedby Strømin
1935 (Strøm 1938).

1 Km

omgir resten av vannet. Strendene består hovedsakelig av
berg, stein og grus. Noe elvesnellevokste nær utløpet i nord-
vest. I nord ligger flere gårder.

Bovatnet (V12) (0.5 km2)ligger nord for Urdvatnet i et dalsøkk
omgitt av bratte fjellsider, unntatt mot vest. Hervider landska-
pet seg ut, og utløpselvarenner mot nordvesttil utløp i havet.
Steinog sandstrenderomgir vannet somvar uten overvannsve-
getasjon. Lang'sland vokste tusenblad og brasmegrasspredt.
Vannet hadde mye småfallenrøyesomvar stasjonær.Ørreten i
vannet var noe større enn røya. Trepigget stingsild ble også
funnet. Dynamittfiskehaddevistnok ødelagt fisket.

Austvågøya

Rørvikvatnet (A1) (0.3 km2)er den vestligsteav lokalitetene
på Austvågøya.Vannet er langt og smalt og strekker seg i øst
- vest retning. Bratte fjell omgir vannet i nord og sør, menster-
renget er betydelig slakere i østenden. Fravannet, som ligger
37 m o.h., skrånerterrenget jevnt ned mot havet i vest. Litto-
ralvegetasjonen,var lite utviklet. Vannet er omgitt av bjørke-
skog og noe myr. Riksvei19 går langs nordenden av vannet.
Det er ingen bebyggelseved vannet.

Storvatnet (A2) (0S km2)ligger i et relativt flatt myrlandskap
med noe bjørkeskog. Ca 300 m sør og øst for vannet fins
steile fjell. Vannet har steinstrendermed fin sand mellom stei-
nene. Littoralvegetasjonenvar sparsomt utviklet, med smale
belter av elvesnelle,piggknopp og en liten tjønnaksart.Vannet
er senket 1 - 2 m.

Damvatnet (A3) (0.1 km2) ligger i en botn nordvest for Stor-
kongsvatnet (A4), ca 100 m høyere enn dette. Fallet ned til
Storkongsvannet blir utnyttet i et lite kraftverk. Vannet er
derfor noe oppdemmet. Med unntak av området rundt utlø-
pet i sydøster vannet omgitt av bratt fjell. Vannet har stein,
grusog bergstrenderog manglet overvannsvegetasjon.

Storkongsvatnet (A4) (1.9 km2) ligger nord for Kabelvågog
vest for Svolvær. Slake fjellsider med bjørkeskog omgir det
mesteav vannet. Utløpet i østendenav vannet ligger i et myr-
lendt område. Vannet har berg- og steinstrenderog en spar-
som overvannsvegetasjonav elvesnelleog flotgras. To rørgater
leder vann fra ovenforliggende vann ned til to kraftstasjoner
som ligger henholdsvis i den nordvestre og den nordøstre
delen av vannet. Det er mange hytter innen nedbørfeltet
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hvorav de fleste ligger langs sørsida av vannet. Vannet var
overbefolket av ørret.

Litlkongsvatnet (A5) (0.5 km2) ligger mellom Storkongsvat-
net og Svolvær.Kongselva,som kommer fra Storkongsvatnet,
renner ut i vestendenav vannet Vannet er adskilt fra Svolvær
ved en kort elvestrekning. I nord og sør er vannet omgitt av
bratt fjell, ellersfins slakesider med bjørkekratt og en del myr.
Strendenebestårav berg, steinog grus.Vannet haddeen rela-
tiv rik littoralvegetasjonav flotgras, elvesnelleog brasmegras.
Det fins bebyggelserundt helevannet.

Vestrenøkkvatnet (A6) (0.2 km2) er omgitt av bratte fjell-
skrenter i nordøst og noe slakere fjell ellers.Vannet har oval
form, og tatt i betraktning av størrelsenmå det karakteriseres
som dypt (> 75 m). Strendenebestårav berg og steinog man-
glet overvannsvegetasjon.Vannet er regulert og var mer enn 2
m nedtappet under prøvetakingen. Kraftstasjonenligger nede
ved ved Storkongsvatnetog utnytter fallet hit ned på 340 m.
Det ble observertsmåfiski strandsonen.

Nedre Svolværvatnet (A7) (0.7 km2) ligger nord for Svol-
vær, 6 m o.h. En liten innsnevringkalt Straumenskillervannet
fra øvre Svolværvatneti nord. Med unntak av i syd er vannet
omgitt av forholsvis høye fjell som skråner ned mot vannet.
Her vokste det bjørkeskog og noe gran. Steinstrenderomgir
vannet som manglet overvannsvegetasjon.Mot Svolværi sør
er landskapet mer flatt, og her fins bebyggelsesom sender
kloakken rett ut i vannet.

Botnvatnet (A8) (0.4 km2)er den av de undersøkte lokalite-
tene som ligger høyestover havet (495 m o.h.). Vannet ligger
sentralt i den sørvestligedelen av øya og er omgitt av mye
blankskurt fjell. I nord fantes noe gress hvor sau gikk og
beitet. Langs land var det noe mose, mens overvannsvegeta-
sjon manglet. Strendenebesto av berg og stein.

Storvatnet (A9) (1.2 km2) ligger i dalsøkket som går øst -
vest midt på Austvågøya.Med unntak av ved innløp i øst og
utløp i vest er vannet omgitt av bratte fjellsider. I nordvest er
det noen få husstanderog her,fantes dyrket mark. Vannet er
jevndypt og størstedyp ble målt til 29 m. Steinstrenderomgir
vannet som har spredte bestanderav elvesnelle.Ørret, sjøørret
og stasjonærrøyefantes i vannet.

Ternvatna 831 779 (A10) (0.02 km2) ligger i sammedalføre

som Storvatnet (A9). Begge Ternvatna drenerer mot vest.

Dette er det minste av Ternvatnasom besto av to kulper med

et elvesnellebelternellom. Også langs land vokste elvesnelle.
Vannet var omgitt av bjørkeskogog noen myr.Vannet synteså
værerikt på småfallenfisk.

Ternvatna 833 78G (A11) (0.04 km2) ligger øst for lokalitet
A10. En bratt fjellskåning dominerer landskapsbildetmot syd.
Omgivelseneer ellers preget av et forholdsvis flatt landskap
med bjørkeskog.Innslagetav myr er mindre enn ved det andre
Ternvatnet. Etgårdsbruk ligger nord for vannet. På2.5 m, som
var størstedyp, fantes et mørkebrunt, nesten svart slam. Elve-
snellevokste langsland.

Litlevatnet (Al2) (0.05 km2) ligger mellom Storvatnet og
Sandslettvatnet.Bjørk og plantet granskog omkranservannet
som ligger i et landskapsom med unntak av i øst er forholds-
vis flatt. Strendene besto hovedsakeligav stein. I vestenden
fantes store belter av elvesnelleog bukkeblad, mens det i øst-
enden var sparsomtmed elvesnellesamt noe innslagav tusen-
blad.

Sandslettvatnet (A13) (0.05 km2)er et lite vann nordvestfor
Storvatnet-med beliggenhet ut mot havet. Innsjøen ligger i et
flatt landskap og er omgitt av dyrket mark. Dette resulterte
sannsynligvisi en gjødslingseffekt,og vannet hadde en littoral-
vegetasjonavelvesnelle,flaskestarrog bukkeblad.

Mørkdalsvatnet (A14) (05 km2) ligger nord for Storvatnet
(A9) og er omgitt av bratte fjell i nord og sør. Lienened mot
vannet består av bjørkeskog og noe myr. Strandsonenbestår
hovedsakeligav stein, og det var sparsomtmed littoralvegeta-
sjon som i hovedsakbesto av elvesnelle.Vannet drenerer mot
et myrIendt dråg i vest hvor både Sandslettvatnet(A13) og Lit-

. levatnet (Al2) ligger.

Hinnøya

Øvre Møysalvatnet (H1) (0.1 km2) er kilden til vassdraget
som renner ut i Vestpollen.Fradette vannet renner hovedelvai
en bue rundt Møysalen,somer det høyestefjellmassiveti Lofo-
ten og Vesterålen.Vannet ligger nær vannskillet mot Fiskfjord-
dalen i nord og har høye,steilefjell i nOrdvestog sørøst.Vannet
var islagt da det ble besøkt, og opplysningene om vannet er
derfor mangelfulle. Omgivelsenebesto hovedsakeligav snau-
fjell og var nestenfritt for vegetasjon.

Nedre Møysalvatnet (H2) (0.4 km2)er omgitt av bratte fjell i
nordvestog sørøst,mensterrenget er mindre steilt ved innløp
og utløp. Høyeste topp i Lofoten, Møisalen (1262 m o.h.),
ligger nordvest for vannet. Stein dominerer bunnsubstratet,
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mensmosevar enestevegetasjon i vannet. Vier og høgstauder
dominerte vegetasjonenrundt vannet. I følge kjentfolk varrdet
en god bestandavørret og røyei vannet.

Storvatnet (H3) (0.5 km2) ligger vest for Innerfjorden.Vannet
er forholdsvis langt og smalt i retning øst - vest. Terrenget er
forholdsvisslakt ned mot vannet, somer adskilt fra fjorden med
en elvestrekningpå ca 400 m. Stein,grusog sandmed et bety-
delig innslag av organisk materiale dominerer littoralsonen.
Mose var eneste påvistevegetasjon her. Vannet var omgitt av
tett løvskog hvor bjørk dominerte. I undervegetasjonener det
mestblåbærog bregner. Flerehytter ligger nærvannet.

Lakselvvatnet 209 976 (H4) (0.03 km2) ligger i et område
med mye bart fjell. Med unntak av ved utløp stuper bratte fjell-
sider rett ned i vannet, hvor det ble loddet 17 m. Vannet har
utløp i sør,og herfra renner Lakselvasørovertil utløp i Storvat-
net (H3). Noe moseble registrert i vannet. Bortsett fra noe vier-
kratt var vegetasjonenrundt vannet dominert av musøre,fjell-
burkneog smyle.

Isvatnet 223 032 (H5) (0.1 km2) ligger i snaufjellet, 424 m
o.h., nord for Vestpollen.Vannet er omgitt av bratte fjell i nord
og sør. I øst er terrenget noe slakere.Utløpet ligger i vestenden
av vannet, og herfra faller elva ned til havnivå i Vestpolldalen
over en strekning på snaue2 km. Bunnsubstratetvar dominert
av stein, mens mose var eneste begroing. Vegetasjonenrundt
vannet besto hovedsakelig av musøre, rabbesiv, bregner og
mose.Buskerog trær manglet helt.

Myrpytt 234 994 (H6) (0.2 daa) ligger på Vestpollnesetytterst
i Vestpollen. Neseter flatt og består av næringsfattig myr. En
rekke plantearter ble funnet i myrpytten, og hele bunnen var
dekket avorganisk materiale.

Temporær pytt 252 976 (H7) (0.3 daa) som ligger like ved
Austpollelvas utløp i fjorden. Ved springflo strømmer brakk-
vann inn i pytten hvor det var ca 10 cm vann ved første besøk.
Enuke seinerevar den tørr, for såå bli fyllt med braktvann, og
da lokaliteten ble besøkt for annen gang ble det registrert et
dyp på 30 cm. Bunnen var dekket av organisk materiale, og
langskanten vokste torvmose og myrhatt. Pyttenvar omgitt av
strandeng,næringsfattig myrog vier.

Myrpytt 255 975 (H8) (0.025 daa) ligger innerst i Austpollen
og er omgitt av næringsfattig hengemyr. Pytten ligger nær
sjøen og er ca 0.5 m dyp over det hele. Organisk materiale
dekket bunnen.

Austpollvatnet (H9) (0.1 km2) ligger nord for Innerfjorden,
395 m o.h. Med unntak av i sør er vannet omgitt av bratte
fjell med sparsomvegetasjon. Fra utløpet faller elva mer enn
100 m over en kort strekning. Bunnsubtratet består av berg,
stein og grus. Av littoralvegetasjon forekom bare litt mose. I
følge kjentfolk var det ikke fisk i vannet.

Vestre Daudmannstjern 268 . 974 (H10) (4 daa) ligger i
Austpolldalen. Vannet er omgitt av bratte fjell i syd og nord
hVor Hestetinden (690 m o.h.) i nord er høyest. Fra utløpet
skråner terrenget forholdshvis bratt ned til bunnen av Aust-
polldalen. Stein og organisk materiale utgjør bunnsubstratet,
mens torvmose og elvesnelle dominerte vannvegetasjonen,
som også hadde innslagav flotgras og flaskestarr. Lokaliteten
ligger i fjellbjørkeskogen, hvor blå,bærog bregner dominerte
undervegetasjonen.Vannet er sannsynligvisfisketomt.

Østre Daudmannstjern 272 973 (H11) (5 daa) ligger 500 m
øst for vestre Daudmannstjern med Hestetinden ruvende i
nord. I øst danner en lav fjellrygg vannskillet moi Lakselvai
øst. Vannet ligger ca 10 m høyereenn vestre Daudmannstjern
og er noe Mer myrpåvirketenn dette. Ellersminner de to loka-
litetene mye om hverandre. Bunnen var dekket av organisk
materiale, med innslagav sand, grus og stein. Elvesnelle,flas-
kestarr og hesterumpevokste i littoralsonen. Vannet er i ho-
vedsakomgitt av fjellbjørkeskog og vier. Sør for vannet ligger
ei eng som ikke lenger ble slått.

Øvre Matvatnet (H12) (0.7 km2)liggerøversti Lakselvvassdra-
get. Fravannet renner hovedvassdragetmot nordøst til utløp i
Gullesfjorden.Vanneter omgitt av bratt fjell i nordvest.Dybden
ble loddet til ca 100 m, hvilket er størsteregistrertedyp i de un-

.dersøkte vannene i indre deler av Øksfjord. Bunnsubstratet
bestårav stein med noeorganisk materiale,og innslagavmose
varenestevegetasjonsform.Vannet skalværeet godt fiskevann.

Nedre Matvatnet (H13) (0.2 km2) tilhører og Lakselvavass-
draget, som drenerer nordover til Gullesfjorden.Vannet ligger
i selvehoveddalenog er langt og smalt. Vannet er omgitt av
steile fjell både på vest- og østsiden. Stein dominerer i bunn-
substratet, mens spredt mose var eneste littoralvegetasjon.
Bjørkeskogmed bregner, blåbær og vier omgir mesteparten
vannet, mens noe myr fins i nord og sør.Vannet skal ha vært
et bra fiskevann,men det ble ødelagt ved dynamittfiske. Fisket
skal ha tatt segopp igjen.

Andøya

Melavatnet (An1) (2.1 km2) ligger på nordvestsiden,omtrent
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midt på øya. Avstanden til havet er ca 400 m. Med unntak av
Kinnfjellet i vest er vannet omgitt av'myrer samt noe dyrka
mark (ca 20 %). Vassøyaer en liten øy (ca 0.02 km2).Største
dyp ble loddet til 3 m, men i følge kjentfolk skaldet være 5 m.
Strandsonener dominert av stein, til dels blokker.Vannvegeta-
sjonenvar sparsomtutviklet.

Dam 336 392 (An2) (0.01 km2) ligger midt på øya og er
omgitt av næringsfattig myr. Vannet er grunt, og største dyp
er 1.5 m. Strandsonenutgjøres i hovedsakav torvkant, mens
steinstrenderfins spredt. Flaskestarrog elvesnellevokste både
langskanten og ute i tjernet. Bunnforholdene var dominert av
organisk materiale. Flere mindre myrtjern ligger i samme
område hvor vegetasjoneni hovedsakbesto av torvmose med
noe gråmoseog molte. Bjørkog vier vokste spredt.

Dam 338692 (An3) (0.01 km2) ligger ca 200 m øst for lokali-
tet An2. Enmorenerygg ligger i sør, ellerser omgivelsenesom
ved forrige lokalitet, dvs næringsfattig myr med spredt bjørk
og vierkratt. Langs strandkanten vokste et smalt belte med
flaskestarr.Lokalitetener noe dypereenn forrige, med et gjen-
nomsnittsdyp på ca 2.5 m og med et største dyp på 2.7 m.
Bunnenbestoav organisk materiale.

Skogvollvatnet (An4) (3 km2)er det størsteav de undersøk-
te vannene på Andøya. Vannet strekker seg sørvest- nordøst.
Den smalevollen som adskiller vannet fra havet, ble utnyttet
som beitemark. Her er det også fast bosetning. For øvrig er
vannet omgitt av næringsfattig myr. Strandlinjen består av
både torvkanter og steinstrender.Vannet er grunnt med stør-
ste dyp på 2.5 m.

Øvrevatnet (An5) (0.2 km2) ligger midt inne på øya, øst for
Skogvollvatnet.Vannet drenerer østover via Oltervatnet. Flas-
kestarrvokste i strandsonen.Vannet er omgitt av myrer med
spredt bjørk.

Oltervatnet (An6) (0.9 km2) er langt og smalt og strekker
seg nord - syd. Vannet er omgitt av endeløsemoltemyrer der
det vokser noe bjørk og vierkratt i bekkedrågene.Vannet er
jevngrunt og størsteregistrertedyp er 1.5 m.

Grunnvatnet (An7) (0.05 km2) ligger nord for de foregående
lokalitetene i bunnen av Stavedalen,som hovedsakeligbestår
av myrer. Påbegge sider av dalen ligger imidlertid de høyeste
toppene på den nordlige delen av Andøya. Elvesnellemed inn-
slagav noen tjønnaksarter vokste i strandkanten. Endel bjørk
fins i vannetsomgivelser.

Storvatnet (An8) (2.0 km2) ligger i den nordvestre delen av
øya like sør for tettstedet Bleik. Avstanden til kysten er i un-
derkant av 1 km. Den nordøstredelenav vannet er kalt Litivat-
net. Strandsonenbestår hovedsakeligav stein. Lokaliteten er
omgitt av lite myr sammenlignet med de øvrige lokalitetene
på Andøya. Bjørkeskogsamt noe beitemark dominerte rundt
vannet.

Steinsvatnan 368 846 (An9) (0.02 km2) ligget mellom Stor-
vatnet og kysten,og avstandentil haveter mindre enn 200 rn.
Lokaliteten ligger i et småkupert landskap med flere små
dammer. Strandsonenbestårav stein, og med unntak av spar-
som forekomst av flaskestarrmanglet vannet vannvegetasjon.
Detvar omgitt av beitemark med bjørk og spredte rognetrær.

Storevatnet (An10) (1.0 km2) ligger midt på øya mellom
Bleikog Andøya og er den nordligste av de undersøktelokali-
tetene. Vannet har et tilnærmet sirkelrundt utseende. I øst
danner 2 - 3 m bratte torvkanter overgangen til vannet, ellers
bestårstrandsonenav steinstrand.Vannet virket jevndypt med
et gjennomsnitt på ca 2.5 m. Størsteregistrertedyp var 3.2 m.
Vannet var omgitt av næringsfattig myr der det vokser bjørk
og vier i bekkedrågene.

Kvitforsvassdraget
Lavangsvatnet (E1) (1.8 km2)er et langt og smalt vann i ret-
ning nord - syd som ligger vest for Evenesflyplass. Vannet
ligger nederst i Kviforsvassdraget,og er adskilt fra Ofotfjor:den
ved en 2 km lang elvestrekning med et fall på 4 m. En fjell-
skråning omgir vannet i vest, mens et flatt myrlandskapmed
blant annet Evenesflyplassligger i vest. Vannet var i hovedsak
omgitt av bjørk, osp og vier, men det fantes også gårdsbruk
og beitemark. I vannet var det spredt snelleog tjønnaksvege-
tasjon med synlig kalkutfelling. Med unntak av et fåtall hytter
er det ingen bebyggelserundt vannet.

Langvatnet (E2) (1.0 km2) ligger parallelt med Lavangsvat-
net, men på motsatt sideav Evenesflyplass.En kort elvestrek-
ning skiller de to vannene. Innløpet til dette lange og smale
vannet ligger i sør.Enslakåsryggligger øst for vannet. Vannet
var i hovedsakomgitt av bjørk, osp, og noe plantet gran. I de
grunne partiene i sørendenavvannet vokste sivog tjønnaksar-
ter. Ogsårundt dette vannet Vardet sparsombebyggelsemed
kun ett gårdsbruk i nordøst.

Tennvatnet (E3) (0.5 km2) ligger nord for Langvatnetbg har

utløp i dette. En elvestrekning på i overkant av 100 m skiller

de to vannene. Vannet var omgitt av frodig løvskogder bjørk
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dominerte.Det haddeen artsrikvannvegetasjonblant annet
av bukkeblad,myrhatt,gul og hvit nøkkerose,flaskestarr,tu-
senbladsamt flere tjønnaksarter.Vannet tilhøreren sidegren
til hovedvassdragetog har et minimaltnedbørfelthvor det
fantesdyrka mark, beitemarkog noe myr.Terrengetskråner
slaktnedtil vannetfra allekanter.

Nordvatnet (E4) (0.1 km2)er et litevannsomliggeri hoved-

vassdraget.Med et maksimumsdyppå 10 m kanvannetkarak-
teriseressomet gjennomstrømningsvannmedhyppigutskifting
avvannmassene.Enavsnøringskillervannenfra det nedenfor-
liggendeKjerkhaugsvatnet.Terrengetbeståravslakeskråninger
bådevestog øst for vannetmed forholdsvisstoreoppdyrkete
arealeri den nordligedelen.Vannet var,omgitt av frodigløy-
skog,bjørkog osp.Belterav elvesnelleog flaskestarrvokstei
vannet.Ioverflatenvardetklumpviseforekomsteravalger.
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5 Resultater og diskusjon

5.1 Hydrografi
, Omfanget av det innsamlede materiale varierer noe fra de
ulike delområdene. Hvilke parametre som er undersøkt, fram'-
går av de enkelte tabeller (tabell 3a - d).

5.1.1 Temperatur

Defleste registreringeneble utført i sistehalvdelavjuli. Tempe-
raturenvil nødvendigvisvariereremed værforholdeneforut for
prøvetaking,høydeover havetog lokalitetensdybde.Lokalitete-
nesvindeksponeringer ogsåavgjørendefor derestemperatur-
regime. Registrerteoverflatetemperaturer varierte fra 20.0 °C
(23/7 - 1973)ien dam på Røst(tabell 3a) til 2.0 °C i Isvatnet(17/
7 - 1974)på Hinnøya(tabell 3d).

Lufttemperaturen i månedene forut for de fire feltsesongene
1970,-73, -74 og -75 lå nærdet normale,og i sistehalvdelavjuli
var overflatetemperaturen i de dypeste innsjøeneomtrent den
sammei alledisseårene. Påklarværsdagerer det storetempera-
turvariasjoneri grunne lokaliteter,og verdienesomståroppført i
tabell 3 er derfor avhengigav når på døgnet temperatureneble
avlest. Alle de undersøkte lokalitetene på Værøy og Røstvar
grunne,og temperaturenevariertehermellom 12.5°Cog 20°C.

Temperaturenevariererogså med høydenover havet. Da Isvat-
net ble besøkt17/7 -74 var nestenhelevannet islagt,og det ble
registrert2.0 °C i vannet (tabell 3d). Påsammetid var tempera-
turen ca 13.0 °C i lokaliteter nær havnivået.

Alle lokalitetenepåVærøyog Røster grunneog derfor ikketem-
peratursjiktet.

Av 11 lokaliteter på Moskenesøyavar åtte temperatursjiktet
(tabell 3b). Deto grunne pyttene M7 og M8 medet maksimum
dyp påca 1 m var ikke sjiktet. Det sammevar heller ikkeSørvåg-
vatnet som er grunnere enn 10 m og sterkt vindeksponert.De
øvrigevanneneer dypereenn 35 m og haddeet tydelig sprang-
sjikt. I Stuvdalsvatnlå det på ca 10 m dyp, mensdet i de øvrige
lokalitetenelånoegrunnere.

• PåFlakstadøyavar det bareStorvatnet(F1)'somvar temperatur-
sjiktet (tabell 3b). Vannet er den dypesteav lokalitetenepåøya,
medet maksimumdyp på 44 m. Deøvrigevanneneer forholds-
visgrunne.

Syvav de undersøktevannene på Vestvågøya(tabell 3c) var
temperatursjiktet. Dissehar alle et maksimum dyp på 14 m
eller mer. Bøvatnet,somogsåer 14 m dypt, var imidlertid ikke
ternperatursjiktetpå grunn av stor 'vindeksponering.

Ogsåpå Austvågøya(tabell 3c)var de fleste vannenetempera-
tursjiktet, åtte av 14. LitIvatnet (Al2),med et maksimum dyp
på 10 m, var det grunnesteavvannene som var sjiktet. Vannet
ligger 3 m o.h., omgitt av myrer,granskogog bjørkeskogog er
lite vindpåvirket.Botnvatnet(A8), med et dyp somer størreenn
70 m, var imidlertid ikke sjiktet. Prøveneble her tatt undervår-
sirkulasjonmed temperaturer på henholdsvis3.9°C og 3.2 °C i
overflateog bunn.

5.1.2 Siktedyp

Med unntak av de grunneste lokalitetene, inklusive alle på
Værøyog Røst,ble siktedyp registrert (tabell 3a - d).

Siktedypet varierte fra 0.5 m i Storeidvatnet (V6) til 28 m i
Botnvatnef (A8). I lokalitetene F2, F3,AlO og Al 1 var Secchi-
skiva synlig på bunn. Medvatnet (F2)var det dypesteav disse
med et dyp på 5.5 m.

Storeidvatneter en grunn lokalitet hvor størstepåvistedyp var
1.75 m. Vannet var sterkt preget av vannblomst, og det var
vanskeligå avlesesiktedypet. Skivenvar synlig som et lysende
felt, men konturene ble raskt visket ut. 'Vannblomst ble regis-
trert i flere av vannene på Vestvågøyaog redusertesiktedypet
i varierende grad. Storvatnet (V5) og Skullbruvatnet (V7)
hadde eksempelvissiktedyppå henholdsvis1.7 m og 1.5 m.

Størst siktedyp ble registret i høyereliggendeoligotrofe lokali-
teter i karrigeomgivelser.Botnvatnet med et siktedyppå 28 m
var et slikt vatn. Oligotrofe klarvannssjøermed store siktedyp
er ikke uvanlig i Nord(and.Someksempelkan nevnesfem inn-
sjøer i Kobbelwassdragethvor siktedypet varierte fra 20 til 28
m (Koksvik & Dalen 1980). Lokalitetene på Moskenesøya
hadde gjennomgående de største siktedypene, og de fleste
hadde siktedyp mellom 13 - 17 m. I Lakselwatnet (H4) på
Hinnøyavar Secchiskivafremdelessynlig på bUnhenved 17 m.

Bleslamforårsaket sterkt redusert siktedyp i Nedre Møysalvat-
net (H2) (tabell 3d), .og det ble her målt til 1 m. Vannet
mottar vann fra det høyestefjellmasssiveti Lofoten, Møysalen,
hvor bredekningen er betydelig. Redusertsiktedyp i Austpoll-
vatnet kan ogsåtilskrivesbrepåvirkning.
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Tabell 3 a
pH, ledningsevne(p.S/cm),kationer og anioner i vannprøvene.pH, conductivity (pS/crn),cationsand anions in the samples.

Nr

Røst

pH K 25
1.15/cm

Tot.
CaCO3

Ca

mg/I


CaCO3

•Mg

mg/1


CaCO3

Alka.

meq/1

Ca»
» » mg/1 »

Mg
mg/1

Na
mg/1 »

»» K
mg/1

Fe
mg/1

» C1
» mg/1

R1 5.6 234




7




0.04 5.4 5.6 52.0 2.0 1.7 91.0
R2 5.9 181 22 4 18 0.03 2.2 4.2 » 33.2 1.1




57.6
R3 7.1 212




11




0.19 » 4.7 » 4.4 44.0 2.0




75.0
R4 7.3 209 33 »» 11 22




5.1 » 4.2 39.2 1.3




70.0
R5 6.5 187




6




0.05 2.7 4.0 41.2 0.4




72.0
R6 6.6 169 22 6 16 0.07 2.2 35.9 31.4 » 1.1 0.3 56.0
R7 6.9 221




14




0.15






R8 7-.3 280 87 42 45 1.09






Værøy









Væl 6.6 191 28 16 12 0.37 » 7.4 » 4.6 29.8 1.2 0.2 51.0
Væ2 7.1 1420 170 34 136 0.63 44.0 41.4 343.0 11.6 0.5 499.0
Væ3 6.2 201 46 18 28 0.14






Væ4 6.6 244 42 11 31 0.39






Væ5 9.1 415 154 116 38 1.90 7.0 6.6 » 42-.6 0.3 » 85.0
Væ6 7.0 216 46 27 19 0.42 12.1 » ' 4.2 32.4 1.9




59.0
Væ7 8.5 196 42 23 19 0.34






Væ8 7.5 195 44 24 20 0.35






Væ9 7.0 223 39 20 19 0.34 »» 8.5 4.5 39.0 1.5 1.4 68.1
Væl 6.2 288 38 13 25 0.07






Væl 1 6.2 223 54 17 37 0.70






Væl 2 6.2 210 35 12 23 0.38 5.4 4.7 39.4 0.5 2.9 69.0
Væl 3 6.9 205 29 8 21 0.28 » » 4.1 4.5 38.4 » 1.2 » 1.8 » 64.0
Væ14 7.0 200 37 13 24 0.31






PåAndøya ble største siktedyp avlest i Storvatnet (An8) med
9.5 m. De fleste undersøkte lokalitetenevar imidlertid grunne,
og secchiskivavar derfor synligpå bunnen.

5.1.3 Innsjøfarge

Fargeble avlest i de samme lokalitetene der det ble registrert
siktedyp. Også fra enkelte av de grunneste lokalitetene ble
innsjøfargenanslått ut fra antatt halve siktedypet. I dammene
på Røstlandetder fargen ble avlest, ble»den med ett unntak
beskrevefsom Lokaliteteneligger omgitt av myrer,
og oppløste humusstoffer ga den observertebrunfargen.

Med unntak av Sørvågvatnethadde alle vannene på Moske-
nesøyagrønn eller blå-grønn farge (tabell 3c), som indikerte
til dels ultraoligotrofe lokaliteter. Innslaget av grønt skyldtes
sannsynligvisfytoplankton. I Sørvågvatnetvar fargen brunlig
gul. Vannet er den »grunnesteav innsjøene på Moskenesøya,
og det »liggermange husstanderinnenfor nedbørfeltet. Kloakk

gikk sannsynligvisurenset»u»t»ivannet. Innslagetav brunfarge
kunne her ogsåskyldeshumuspåvirkning.

Storvatnet (F1)hadde størst siktedyp av vannene på Flakstad-
. øya (tabell 3c) og hadde en grønnlig farge. Deøvrige lokalite-
tene, somvar»betydeliggrunnere, hadde alle innslagav gulfar-'
ge, som kan ha vært forårsaket av både oppløste organiske
stoffer og fytoplankton. Medvatnet (F2) og Tindvatnet (F3)
hadde begge brunlig islett og var omgitt av myrer.

Innsjøfargeni vannene på Vestvågøya»ble med få unntak be-
skrevetsorngrønnlig-gul evt. gullig-grønn (tabell 3c). Dalsvat-
net var eneste lokalitet med et brunt innslag, og fargen ble
her karakterisertsom brunlig gul. Det fins få eller»ingen myrer
i nedslagsfeltettil dette vannet, og det er derfor usikkerthvor-
vidt det var forekomst av oppløste humusstoffer som forårsa-
ker brunfargen. Davannet ble besøkt ble det observerten grå-
aktig hinne i nordøstendenav vannet, og strendenehadde et
beleggav fint slam.
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Tabell 3 b
pH, ledningsevne(1./.S/cm),kationer og anioner i vannprøvene.pH, conductivity (gS/cm),cationsand anions in the samples.

Nr Lokalitet

Moskenesøya

Dyp pH K 18
DS/cm

02
p.p.m.

Tot.
hardh.

CaCO3

Ca
mg/I

Mg
mg/I

Na

mg/I


(NIVA)

C1
mg/I

Cl

mg/I


(NIVA)

Ml Agvatnet 1 7.0 43.6 11.3 6.6 2.3 4.3




12.5




45 6.9 48.2 12.9 7.1 2.5 4.6




13.4




M2 Tindsvatnet 1 6.9 31.5 11.5 4.6 1.6 3.0 4.9 9.4 7.6 •




35 6.9 36.2 12.9 5.2 1.8 3.3




10.0




M3 Sørvågvatnet 1 7.0 38.3 10.3 5.8 1.9 3.9 5.9 10.9 9.4




5 6.8 42.4 5.3 6.3 2.0 4.4




11.8




M4 Trolldalsvatnet 1 6.9 32.1 12.3 5.1 1.8 3.3 5.2 9.5 8.0




115 6.9 33.5 12.5 5.2 2.0 3.2




9.9




M5 Stuvdalsvatnet 1 6.9 29.1 11.3 4.7 1.8 2.9




9.5





120 6.7 33.5 12.5 5.1 1.8 3.4




9.9




M6 Tridalsvatnet 1 6.6 26.9 11.3 4.0 1.6 2.4




8.3





25 6.4 31.9 12.7 4.1 1.8 2.3




9.2




M7 pytt < 1




10.0




2.3 0.5 1.8




3.1




M8 pytt <1




24.8




4.8 3.0 1.9




5.6




M9 Fjerdedalsvatnet 1 6.7 28.6 11.7 3.9 1.9 2.0




8.4





80 6.4 28.8 12.6 4.3 1.8 2.6




8.9




M10 Reinevatnet 1 7.0 39.5




6.4 1.9 4.5




11.2





65 6.9 41.2




6.5 2.4 4.1




12.2




M11 Solbjørnvatnet 1 6.9 36.5 11.6 5.4 2.0 3.4




10.0





164 6.6 36.7 12.7 5.4 2.1 3.3




10.7




Flakstadøya








Fl Storvatnet 1 7.0 38.0 11.7 6.4 2.0 4.4




9.6 6.0




27 6.9 42.6 13.2 6.0 1.8 4.2





F2 Medvatnet 1 6.9 39.4 10.4 7.3 2.8 4.5




9.4 5.9




4 6.9 41.2 10,5 7.5 2.8 4.7





F3 dam 0 7.0 36.7 10.2 9.8 6.4 3.4






1 7.0 39.5 10.3 9.9 6.1 3.8




7.2 4.8
F4 LitIvatnet 1 6.9 38.3 11.0 8.3 3.5 4.8




8.0 5.7




6 6.9 39.5 10.4 7.8 3.4 4.4





F5 Storvatnet 1 7.0 39.1 10.9 8.0 3.5 4.5




8.0 5.8




12 6.8 40.5 8.6 8.4 4.0 4.4





Innsjøfargenviste stor variasjon i de undersøktelokalitetene på
Austvågøya(tabell 3c). De fleste lokalitetene hadde innslagav
gult, og innsjøfargen i nedre Svolværvatnet,(A7)og Storvatnet
(A9) ble beskrevetsom gul. Innslagav gulfarge i de fleste loka-
litetene skyldtessannsynligvisen kombinasjonav oppløste or-
ganiskestoffer og fytoplankton. Det er en rikerevegetasjonpå
AustvågøYaenn på de utenforliggende øyene. Botnvatnet var
den eneste lokaliteten hvor vannfargen er beskrevetsom blå.
Denne fargen er typisk for dype innsjøermed reint vann. Inn-
sjøen ligger 495 m o.h. og har et dyp på 122 m. Storvatnet
(A2), Ternvatna (A10), Litlevatnet (Al2) og Sandslettvatnet
(A13) hadde et innslagav brunfarge, og alle disseligger i om-
råder med betydelig innslagav myrer.

Innsjøfargen i de fleste lokalitetene på Hinnøyable beskrevet

som reint grønn (tabell 3d). Lakselvvatnet(H4), Isvatnet (H5)
og øvreMatvatnet (H12),somalleer høyereliggendeklarvanns-
sjøer, hadde innslag av blått. Nedre Møysalvatnetvar tydelig
brepåvirket.Siktedypetvar 1 m, og vannet hadde den karakte-
ristiskegrønnfargensomervanlig for brepåvirketeinnsjøer.

De fleste lokalitetene på Andøya (tabell 3d) hadde innslagav
brunfarge forårsaket av tilsig fra myrer. I en av myrpyttene
midt på øya (An2) ble far'genbeskrevetsom rødbrun. Storvat-
net (An8)og Steinsvatnet(An9) hadde ikke innslagav brunfar-
ge, noe som har sammenheng med lite myrer innen nedbør-
feltene til dissevannene.

• Alle de undersøkte vannene i Kvitforsvassdraget(tabell 3d)
hadde grønnlig gul ifinsjøfarge.Alle vannene ligger i laverelig-
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Tabell 3 c
pH, ledningsevne(p.S/cm),kationer og anioner i vannprøvene.pH, conductivity (p.S/cm),cations and anions in the samples.

Nr Loka litet

Vestvågøya

Dyp
m

pH K 18
p.S/cm

02
p.p.m.

Tot.
hardhet
CaCO3

Ca
mg/1

Mg
mg/I

Na

mg/1


(NIVA)

CI
mg/1

CI
mg/1

(NIVA)

V1 Lågvatnet 1 7.0 65.6 11.1 10.1 3.3 6.8 9.8 18.0 16.0




18 6.9 67.7 12.0 ' 10.1 3.3 6.8




18.2




V2 Sjøvatnet 1 7.0 71.6 11.3 11.0 4.0 7.0 10.0 18.8 16.0




13 6.7 71.4 4.9 12.3 4.5 7.8




19.6




V3 Dalsvatnet 1 6.9 56.6 11.0 8.7 2.3 6.4 8.9 16.3. 14.0




12 6.8 60.2 8.5 8.5 '2.5 6.0




16.2




V4 390 535 1 7.1 67.8 11.3 11.7 4.1 7.6 10.3 18.3 16.0




6 6.8 70.2 8.1 12.2 4.3 7.8




18.5




V5 Storvatnet 1 7.5 63.9 11.5 10.6 2.8 7.8 4.1 17.7 .6.2




15 6.6 68.3 8.8 11.0 4.3 6.7




18.2




V6 Storeidvatnet 0 8.8 94.5 12.0 26.0 17.1 9.0




16.8




1 8.8 96.5 12.0 26.4 17.0 9.4 12.1 16.3 14.0
W Skulbruvatnet 1 7.0 68.2 9.8 14.4 7.6 6.8




15.7




7 6.9 71.5 6.3 15.1 8.0 7.1




15.7




V8 Vikvatnet 1 7.0 47.1 10.7 8.5 3.5 5.0




12.5




28 6.9 49.0 10.6 9.0 4.1 4.9




12.8,




V9 Mørkdalsvatnet 1 7.0 39.0 11.6 7.0 3.1 4.0




10.0




40 6.9 43.3 12.1 7.9 3.3 4.6




.11.5




VIO Torvdalsvatnet 1 7.1 53.4 10.5 12.7 8.0 4.7




12.4




11 6.9 55.4 8.3 12.8 7.7 5.1




12.4




. V11 Urdvatnet 1 7.0 58.5 10.9 9.3 3.5 5.8




16.0




35 6.9 59.4 12.1 9.3 3.4 6.0




17.6




V12 Bøvatnet 1 7.0 41.8 11.1 8.5 4.7 3.8




10.3




13 7.0 43.5 12.4 8.9 4.8 4.1




11.0




Austvågøya








Al Rørvikvatnet 1 7.0 33.5 11.2 6.4 6.4 2.5 5.3 8.8 7.6




14.5 6.8 37.6 11.1 7.2 7.2 2.5




9.0




A2 Storvatnet(haugsv) 1 6.9 25.4 10.6 4.9 2.3 2.7 3.9 7.1 5.0




17 6.6 30.5 9.8 5.9 2.5 3.5




7.7




A3 Damvatnet 1 6.9 21.9 10.9 3.7 1.9 1.9




5.8'




30 6.7 37.8 9.1 6.3 2.6 3.7




6.2




A4 Storkongvatnet 1 6.9 27.4 10.8 4.7 2.0 2.7




7.7




55 6.8 31.5 12.1 4.9 2.1 2.8




7.9




• A5 Utlkongyatnet 1 6.9 28.2 10.1 4.9 2.0 2.9




7.9




12 6.8 29.2 9.2 5.2 2.1 3.1




8.2




A6 Vestrenøkkvatnet 1 6.9 27.0 11.9 5.3 3.4 1.9




7.1




60 6.9 28.4 12.3 5.6 3.4 2.2




7.1




A7 nedSvolværvatnet 1 6.6 46.3 11.1 4.5 2.4 2.1 4.5 7.5 6.6




30 < 6.0 33.9 11.6 5.5 2.5 3.0




8.1




A8 Botnvatnet - 1 6.8 21.9 13.1 3.6 1.2 2.5




7.2




70 6.8 21.3 13.2 3.5 1.2 2.3




7.2




A9 Storvatnet 1 6.9 28.2 10.9 5.2 2.1 3.1 4.1 8.0 6.2




20 6.7 31.9 12.1 5.7 2.3 3.4




7.8




A10 Ternvatna(831 779) 1 6.8 16.2 11.1 3.6 1.9 1.6 2.6 3.2 4.8




2.5 6.7 14.9 11.2 3.2 1.5 1.7




3.0




All Ternvatna(833 780) 1 6.9 15.4 .11.5 3.6 2.0 1.6 2.3 4.0 2.6




2 6.9 15.4 11.5 3.5 1.9 2.6




3.4




Al2 Litlevatnet 1 6.9 33.5 10.6 6.6 2.5 4.1 5.0 7.7 6.8




8 5.8 34.0 8.3 6.8 2.7 4.1




7.5




A13 Sandslettvatnet 1 6.8 52.8 8.6 15.0 7.5 7.5 6.4 9.7 9.6




3 6.8 54.8 8.3 15.0 7.9 7.2




9.7




A14 Mørkdalsvatnet 1 6.9 23.9 11.2 4.5 1.9 2.6 3.6 6.3 5.2




20 6.6 29.0 12.2 5.4 2.3 3.1




7.2




gende deler av vassdragetmed stor tilgang på oppløste stoffer
fra både myrer og dyrket mark. De geologiske forhold gjør
ogsåat vannene har en høyereproduksjon.

5.1.4 Vannets egenfarge

Vannprøvenesegenfargeble registrertfra lokalitetenepåMosk-
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Tabell 3 d
pH, ledningsevne (pS/cm), kationer og anioner i vannprøvene. pH, conductivity (pS/cm), cations and anions in the samples.

Nr Lokalitet

Hinnøya

Dato
1974

Dyp
m

pH K 18
p.S/cm

Na
mg/1

K
mg/1

Ca
mg/1

Mg
mg/1

Alk.
meq/1

Fe
nig/1

Mn
mg/1

SO4

mg/1

CI
mg/1

HI øvre Møysalvatnet 2311 0 6.5 16.4 1.62 0.23 0.56 0.25




<0.05 <0.05 2.50 2.11

142 nedre Møysalvatnet 1911 1 6.7 13.0 1.87 0.30 0.76 0.28 0.044 <0.05 <0.05 3.41 2.17




- 27 6.7 16.0 2.20 0.31 0.96 0.36 0.046 <0.05 . <0.05 2.74 3.07

143 Storvatnet ' 26/7 1 6.6 16.5 2.22 0.30 0.89 0.49 0.054 <0.05 <0.05 , 3.70 2.67




28 6.3 21.5 2.94 0.41 1.11 0.53 0.041 <0.05 <0.05 4.18 4.43

H4 Lakselvvatnet 1511 . 1 6.5 12.0 1.68 0.30 0.55 0.27 0.040 <0.05 <0.05 2.40 1.76




17 6.5 13.1 1.62 0.24 0.57 0.22 0.040 <0.05 <0.05 2.50 1.86

H5 ' Isvatnet 1711 1 6.5 10.4 1.48 0.32 0.45 0.24 0.025 <0.05 <0.05 3.17 1.91




9 6.5 12.1 ' 1.68 0.24 0.57 0.27 0.029 <0.05 <0.05 2.88 2.42

146 MYMYtt 911 0.3 6.6 36.7 13.10 0.86 2.31 1.17




0.05 ' <0.05 5.09 5.59

H7 Myrpytt 811 0.05 6.6 1000.0 249.00 13.00 7.00 20.90




0.11 <0.05 22.30 334.30

Ha Myrpytt 1011 0.4 4.4 29.3 7.40 0.53 0.67 0.56 0.014 0.60 <0.05 8.07 6.95

H9 Austpollvatnet 111 1 6.3 15.5 2.40 0.43 0.55 0.31 0.040 <0.05 <0.05 2.74 3.52




9 6.3 16.0 2.68 0.63 0.66 0.31 0.003 <0.05 <0.05 3.51 3.37

, 2211 1 6.6 11.9




0.49 0.25




<0.05





1410 vestre Daudmannstjern 1311 1 6.5 23.2 3.22 0.66 1.17 0.49 0.064 <0.05 <0.05 5.09 4.18




3 6.7 23.5





0.063






6 6.7 .24.0 3.23 0.63 1.34 0.48 0.063 <0.05 <0.05 3.70 . 4.23

H11 østre Daudmannstjern 1311 1 6.3 25.0 4.60 0.70 1.15 0.49 0.080 0.08 <0.05 _ 4.56 3.88




3 6.0 23.1





0.080






8 5.6 20.2 - 2.68 0.73 1.07 0.41 0.080 0.11 <0.05 3.12 3.22

H12 øvre Matvatnet 2511 - 1 6.2 17.5 2.50 0.34 . 0.51 0.37 0.011 <0.05 <0.05 1.63 5.04




90 6.3 17.0 2.49 0.35 0.57 0.38 0.011 <0.05 <0.05 3.07 4.13

1413 nedre Matvatnet 817 1 6.3 15.5 2.15 0.30 0.53 0.36




<0.05 <0.05 2.93 3.22




23 5.9 19.5 2.49 \ 0.28 0.37 0.30 0.018 <0.05 <0.05 2.74 4.08




13/5 1




1.88 0.28 0.36 0.22




<0.05 <0.05 2.26 2.87




23




2.43 0.36 0.46 0.41




<0.05 <0.05 2.88 3.83

Andøya










A 1 Melavatnet




1 7.0 63.0 10.50 0.80 1.90 1.68




<0.05 <0.05 3.27 19.16

.




3 7.0 61.6 10.60 0.81 1.80 1.66





2.64, 19.03

An2 , Dam 336 392




1 6.9 59.4 7.80 0.63 4.11 1.81




0.19




8.89 12.32

An3 Dam 338692




1 6.6 51.8 8.50 0.46 1.30 1.17




<0.05




4.32 15.96

An4 Skogvollvatnet




1 7.1 71.3 10.60 0.63 4.40 1.53




0.15




4.18 18.05




2 7.2 70.0 11.00 0.61 4.34 1.51




0.11




4.18 18.33

An6 Oltervatnret




0.5 7.1 13.1 8.20 0.43 4.51 1.28




0.19




4.27 13.15




1.3 7.1 13.3 8.20 0.41 4.61 1.30




0.17




2.83 13.82

An7 Grunnvatnet




0.5 6.6 70.4 13.00 0.90 2.62 1.49




0.10




3.89 21.53

An8 Storvatnet




1 7.1 70.7 11.10 0.82 3.45 1.56




<0.05




3.75 20.36




10 7.0 71.1 12.20 0.84 3.33 1.48





4.23 20.56




20 7.0 71.1 110.00 0.88 3.74 1.56





4.32 20.48




40 6.9 ' 72.0 11.50 0.84 3.62 1.57





3.79 20.74

An9 Steinsvatnan 368 846




1 6.9 1025 18.20 1.13 2.02 2.49





8.55 33.27





6.9 104.9 18.20 1.07 1.97 2.44




0.08




4.47 34.59

An10 Storevatnet




7.0 55.8 . 8.50 0.57 2.44 1.21




<0.05




5.09 15.52

Kvitforsvassdraget










K1 Lavangsvatn




1 7.6 143.0 4.25 0.97 24.50 ' 4.02





7.11 7.65

KI Lavangsvatn




5 7.6 143.0 4.25 0.97 25.10 4.11





7.16 7.78

KI Lavangsvatn




15 7.5 145.0 4.35 0.98 25.40 4.10





7.01 8.02

K2 Tinnvatn




'1 7.9 184.0 4.70 1.29 32.50 5.04





8.50 8.04

K2 Tinnvatn




7 7.6 187.0 4.70 1.30 33.20 5.33





8.12 8.06

K3 Langvatn




1 8.0 144.0 4.00 0.80 24.20 4.09





7.25 7.14

K3 Langvatn




12 7.5 142.0 4.00 0.91 24.60 4.00





7.45 7.14

K4 Nordvatn




1 7.9 132.0 3.57 0.82 23.30 3.95





6.44 5.75

K4 Nordvatn




5 7.5 132.0 3.60 0.81 25.00 4.03





6.58 5.77

K4 Nordvatn




10 7.3 147.0 3.75 0.93 26.40 4.06





6.48 6.28
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enesøya, Flakstadøya, Vestvågøya og Austvågøya (tabellene
3b og 3c). Fargen ble målt som rng/I Pt og varierte mellom 0 og

100 mgA Pt. Sammenhengen mellom siktedyp og egenfarge er

vist i figur 10. Lokalitetene på Moskenesøya hadde det klareste

vannet, og med unntak av Sørvågvatnet (M3) og de to myrpytte-

ne M7 og M8 hadde lokalitetene en egenfarge på 0 eller 0+.

Dette tilsvarer egenfargen til rent vann. På de tre andre øyene

var det kun Vestrenøkkvatnet (M6) og Botnvatnet (M8) som

hadde like klart vann.

Forekomst av vannblomst i lokaliteten reduserer vannets klar-

het, og i Storeidvatnet (6) og Sandslettvatnet (A13) var innsjø-

ens egenfarge 100 PtA.

I noen få lokaliteter økte egenfargen mot dypet. Mest markert

var dette i Sørvågvatnet (M3), Skullbruvatnet (V7) og Litlevat-

net (Al2) hvor vannets egenfarge økte med en faktor på 10

fra overflaten til bunn. Forholdene i Storvatnet (V5) var noe

spesielle med størst egenfarge i overflaten. Det ble her regis-

trert 30 mg/I Pt nær overflaten og 20 mg/I Pt ved beinnen.

Disse tallene må sees i sammenheng med oppblomstring og

forekomst av vannblomst i vannet.

5.1.5 Oksygen

nesøya, Flakstadøya, Vestvågøya og Austvågøya (tabellene

3b og 3c). I tabell 1 er innholdet av oksygen oppgitt som mg/

I. Oksygeninnholdet i vann er temperaturavhengig. Ved 0 °C

er vannet mettet med ca 8 mg/I 02, mens det ved 25 °C er

mettet med ca 14 mg/I 02. Av tabell 3a - d framgår det at

bare et fåtall vann hadde antydning til 02-svinn nær bunnen.

Sjøvatnet (V2) hadde lavest oksygenrnetning, med ca 35 %

metning eller ca 4.7 mg/I nær bunnen. Vannet er 14 m dypt,

og sprangsjiktet gikk ved ca 9 m da prøven ble tatt. Også Dals-

vatnet (V3), V4, Storvatnet (V5) og Skullbruvatnet (V7), alle på

Vestvågøya, hadde en noe redusert oksygenmetning nær

bunnen. Utenom lokalitetene på Vestvågøya var Sørvågvatnet

(M3) på Moskenesøya, Storvatnet (F5) på Flakstadøya og Litle-

vatnet (Al2) på Austvågøya de eneste vannene som hadde an-

tydning til oksygensvinn mot bunnen.

5.1.6 pH

pH ble målt kolorimetrisk i felt og senere potensiometrisk på

laboratoriet. I tabell 3a - d er de potensiometrisk målte ver-

dier oppgitt da den kolorimetriske metoden gir usikre målinger

ved lave ionekonsentrasjoner (Blakar 1982).

Laveste og høyeste pH, 4.4 og 9.1, ble målt i to dammer på

Oksygeninnhold ble registrert elektrisk i lokalitetene på Moske- henholdsvis Hinnøya (H8) bg Værøy (Væ5) (tabell 3a). Lokali-
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teten på Hinnøyavar en rnyrpytt omgitt av hengemyr på alle
kanter, mens grunnen til den ekstremt høye pH i dammen på
Værøy er uviss, men kan skyldes både marin påvirkning og
stor primærproduksjon. En dam i samme område med synlig
tilsig av kloakk hadde pH 8.5.

Dammene på Røstlandet hadde.gjennomgående noe lavere
pH enn dammene på Værøy. Tilførsel av kloakk i et større
antall lokaliteter på Værøy kan ha forårsaket at pH er noe
høyere.DammeneR1 og Væl 0., på henholdsvisRøstlandetog
Værøy, bar preg av et yrende måkeliv. Disse lokalitetene
hadde lavestpH, henholdsvis5.6 og 6.2. Ekskrementerfra sjø-
fugl (guano) har en svaksyrevirkning.

Lokalitetene på Moskenesøyahadde pH som varierte mellom
6.6 og 7.0 (tabell 3b). Det ble ikke registrert pH i de to myr-
pyttene M7 og M8. Ågvatnet (M1), Stuvdalsvatnet(M5), Rei-
nevatnet (M10), og Solbjørvatnet(M11) er tidligere undersøkt
av Strøm 11935 (Strøm 1938). Han fant at pH varierte i over-
flaten mellom 7.28 i Reinevatnet og 7.45 i Solbjørvatnet. I
1970 ble det målt henholdsvis7.0 og 6.9 i Reinevatnetog Sol-
bjørvatnet. I følge Strøm avtok pH mot bunnen i størrelsesor-
den 0.5 - 1.3 pH-enheter. Størst forskjell ble registrert i Stuv-
dalsvatnet (9/8 - 1935) hvor pH var 7.70 på 1 m dyp og 6.35
på 120 m dyp. TilsvarendepH i 1970 var 6.9 og 6.7. Vi fant
størst forskjell mellom overflate og bunn i Solbjørvatnet, pH
6.9 og 6.6.

Minst variasjon i pH ble registrert på Flakstadøya(tabell 3b)
der det i samtlige lokaliteter ble registrert p116.9 eller 7.0. De
to grunne lokalitetene F2og F3som drenererbetydeligemyra-
realer,hadde til tross for dette en forholdsvisgunstig pH. I Sto-
revatnet(F1)var pH 7.0 på 1 m og 6.8 på 30 m. I de øvrige lo-
kalitetenevar det liten forskjell mellom overflateog bunn.

Med unntak av to vann varierte pH mellom 6.9 og 7.1 på Vest-
vågøya. I Storvatnet (V5) og Storeidvatnet (V6) ble det regis-
trert henholdsvis7.5 og 8.8 (tabell 3c). Storeidvatnetmå ka-
rakteriseressom et eutroft vann med en rik littoralvegetasjon
og med tilsig av næringssalter fra bebyggelse.Vannet stod
dessuten i vannblomst, og strendene var delvis dekket med
grønske.Vannet var javndypt, ca 1 m, og med største regis-
trerte dyp på 1.75 m. Storvatnet (V5) sto også i vannblomst
hvilket resulterte i forholdsvis høy pH nær overflaten.Avtagen-
de pH mot bunnen indikerer at dette vannet normalt har en
pH somer lavere.pH avtok fra 7.5 ved 1 m til 6.5 ved 9 m. De
øvrige ferskvannslokalitetene på Vestvågøya hadde også en
svaktavtagendepH mot bunnen.

PåAustvågøyavarierte pH mer, mellom 6.6 og 7.0 (tabell 3c).
HøyestpHhaddeRørvikvatnet,mensdenvar lavesti nedreSvol-
værvatnet. Det ble registrert en svakt avtagende pH, 0.1 - 0.3
enheter, mot bunnen i de lavereliggendevannene hvor blant
annet innsjøfargeindikereren forholdsvis høy produksjon. I de
to mest næringsfattige vannene, Vestrenøkkvatnet (A6) og
Botnvatnet (A8),var pH den samme gjennom hele vannsøylen
fra overflate til bunn, henholdsvis6.9 og 6.8. I nedre Svolvær-
vatnet varforholdene spesielle,og pHvar hervanskeligå avlese.
Den sank raskt etter at indikatorløsningen var tilsatt. Verdien
som ble avlestrett etter at indikator ble tilsatt, er brukt i tabell
3. pH avtok medøkendedybde, og ved 30 m ble det med met-
hylrødtavlestpH 5.5. Deter vanskeligå finne en god forklaring
til at pHavtok såkraftig medøkendedybde.Oksygenmålingene
indikererikke02-svinnmot bunnen.

Med unntak av myrpytten H8 hvor det ble målt pH4.4, varierte
pHmellom 6.2 og 6.7 i de undersøktelokalitetene på Hinnøya
(tabell 3d). pH var i gjennomsnitt noe lavereenn påfde andre
øyene.Dette kan muligensforklares med de berggrunnsgeolo-
giske forhold. Undersøkelsesområdeti indre Øksfjord består
hovedsakeligav granodiorittisk gneis. Dette er en meget tungt
forvitrelig bergart somgir ionefattig vann. I nedreMøysalvatnet

Lakselvvatnet(114)og Isvatnet (H5)varierte ikke pH med
dybden. Dette er oligo/ultraoligotrofe innsjøermed stort sikte-
dyp. Registreringenesom ble gjort ved to besøk i Austpollvat-
net (H9), indikerer at pH øker ved påvirkning av brestam.Ved
besøket1/7var secchiskivasynligpå bunnen på 9 m dyp,og pH
ble da målt til 6.3 bådeved 1 m og nær bunnen. Ved det neste
besøket22/7 var siktedypet redusert til 7.5 m og p11var da i
overflaten 6.6. Ved bunnen var pH 6.3, dvs sammeverdi som
ble registrerti helevannsøylenved første besøk.

De to myrtjernene H10 og H11 innerst i Austpolldalen hadde
ulik pH. I det vestligstemed et dyp på 6 m (H10) var pH 6.5 i
overflaten og økte til 6.7 nær bunnen. I det østligste,som var
8.5 m .dypt, avtok derimot pH mot bunnen. Her var pH 6.3
ved overflaten og 5.6 over bunnen. Dette er i oVerenstemmel-
se med at den siste lokaliteten. var noe mer myrpåvirket.
Fargenble her beskrevetsom brunlig gul, mens fargen i det
nedenforliggendetjernet (V10) ble karakterisertsom grønn.

Med unntak av to vann der pH var 6.6, varierte pH mellom 6.9
og 7.2 i lokalitetene på Andøya (tabell 3d). De lavesteverdie-
ne ble registrert i to grunne.myrpåvirkete lokahteter.Tatt i be-
traktning av at de fleste lokalitetene på Andøya på grunnlag
av vannfarge og beliggenhet ble beskrevet som myrtjern, må
pH betegnessom gunstig.
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Høyest pH ble i gjennomsnitt registrert i Kvitforsvassdraget
(tabell 3d). I de fire undersøktevannene varierte pH mellom
7.6 og 8.0 med høyestpH i Langvatn. I alle vanneneavtok pH
med dybden, og mest markert var dette i Langvatnet (E3)og
Nordvatnet (E4)hvor pH avtok med henholsvis0.5 og 0.6 en-
heter fra overflate til bunn. Høy pH i dette område har sam-
menheng med berggrunnen som består av kalkspatmarmor,
og som resulterer i høy produksjon.

5.1.7 Ledningsevne

Ledningsevnen(p.S/cm)gir et mål for oppløste salter i vannet.
De laveste ledningsevneneble målt på Hinnøya (tabell 3d),

med verdier som varierte mellom 10.4 og 17.5 gS/cr'ni innsjø-
ene, mens myrpyttene hadde noe høyereverdier. Den tempo-
rære pytten innerst i Austpollen (H7) skilte seg ut med en led-
ningsevne på ca 1000 p.S/cm.Dette har sin forklaring i at
brakkvannstrømmer inn i pytten ved springflo, og at den høye
ledningsevnenderfor er forårsaketav havsalter.

Lavestledningsevneble registrert i Isvatnetsom ligger i meget
karrige omgivelser med et sparsomtvegetasjonsdekkeder tre-
og buskvegetasjonmangler helt. Tilsvarendelav ledningsevne
er ikke uvanlig i mange områder i Sør-Norgemed tungt forvi-
trelig berggrunn, spesielti grunnfjellsområdene(Walsenget al.
1987,Walseng 1990 a,b).

Lave ledningsev.neri indre Øksfjord må sees i sammenheng
meden tungt forvitrelig berggrunn som resultereri lite løsmas-
serog et sparsomtvegetasjonsdekke.Tilførselav ioner til van-
nene blir derfor beskjedent.Bidraget av havsaltermed nedbø-
ren er også betraktelig mindre i dette området enn hva som er
tilfellet på øyene lenger ut i Vesterålenog Lofoten.

Med unntak av den brakkvannspåvirketepytten i indre Øksfjord
ble de høyesteledningsevnerpåvist i dammene på Røstlandet
og Værøy (tabell 3a). Ledningsevnenvarierte her mellom 169
og 1420 p.S/crn.At lOkaliteteneer grunne, resulterer i at led-
ningsevnenlett larsegpåvirkeavytre faktorer. Deviktigste årsa-
kenetil høy ledningsevneer marin påvirkning gjennom nedbør,
sjøsprøytog sjøfugler,samtenvisskloakkpåvirkning.Kontinuer-
lige målingerville sannsynligvisgitt storefluktasjoner i lednings-
evnen i dammene på Røstlandetog Værøy. Ledningsevnepå
1420p.S/cmmå karakteriseressomekstremt høysammenliknet
med hva som er vanlig i norske innsjøer. I en undersøkelseav
overflatevann fra 619 norske innsjøer (Økland 1983) hadde
Frognertjernved Hamarhøyestledningsevnemed660 uS/cm.

Høyledningsevneble også registrert i innsjøenei Kvitforsvass-
draget ved Evenesmed verdier som varierte mellom 132 og
187 1.1S/cm(tabell 3d). Tennvatnet (E2),som tilhører side-
gren til hovedvassdraget,hadde størst ledningsevne.Høyever-
dier i dette vassdragetmå først og fremst tilskrivesberggrunn
og løsmasserog i mindre grad tilførsel av havsalter..Berggrun-
nen er dominert av kalkspatmarmorsom i nedre deler av Kvit-
forsvassdragethar gitt et tykt og næringsriktjordsmonn. Kalk-
spat er en relativt lett forvitrelig bergart, og kalsium er en
viktig bidragsytertil det ionerikevannet.

Ogsåpå Andøya ble det registrert gjennomgående høye led-
ningsevner (tabell 3d). Selv myrdammene midt inne på øya
hadde ledningsevneri størrelsesorden50 - 60 p5/cm. Høyeste
ledningsevneble registrert i Steinsvatnan(A9) med 104.9 p.S/
cm. Vannet ligger bareca 150 m fra kysten.

Moskenesøya,Flakstadøya,Vest- og Austvågøya hadde led-
ningsevner(tabellene 3b og 3c) somliggermellomhvasomble
registrert på de sjøsaltpåvirketeøyene lengst ut i havgapetog
Kvitforsvassdraget.Settbort fra et fåtaIImyrdammerog Storeid-
vatnet lå ledningsevnenmellom20 og 70p.S/cm. I Storeidvatnet
ble det registrert94.5pS/cm.Dennelokaliteten skiller segut fra
deøvrigeinnsjøenemedet størstedyp på mindreenn 2 m. Myr-
lokaliteneM7, Al 0 og Al 1 hadde ledningsevnersomvar lavere
enn20p.S/cm.Blantinnsjølokalitetenehadde,somforventet, de
høyereliggendeoligotrofe klarvannssjøenelavestledningevne.

I Ågvatnet (M1), Stuvdalsvatnet(M5), Reinevatnet(M10) og
Solbjørvatnet(M11) ble det i 1935 registrert høyere lednings-
evner (Strøm 1938) enn hva som var tilfelle i denne undersø-
kelsen.Høyestledningsevneble imidlertid målt i Ågvatnet ved
begge besøk, mens Stuvdalsvatnet hadde den laveste led-
ningsevnenav de fire innsjøene.

5.1.8 Oppløste salter

Følgendeioner ble målt i et utvalg avvannprøvenefra Røstlan-
det og Værøysamt i alle vannprøvenefra Hinnøya,Andøyaog
Kvitforsvassdraget:Ca, Mg, Na,K, HCO3,504 og Cl (tabellene
3a - d). FraMoskenesøya,Flakstadøya,Vest-og Austvågøyafo-
religger målinger i felt på Ca, Mg og Cl fra samtlige lokaliteter
(tabellene 3b og 3c). I tillegg blevannprøverfra et utvalgav lo-
kalfteteranalysertpå Naog Clved NIVA.I fortsettelsenvil det bli
lagt mestvekt på ionene Ca, Mg og Cl som må betraktessom
sentraleioner i det aktuelleområdet, og hvordet foreliggerdata
fra samtligevann.
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Med unntak av lokalitetene i Kvitforsvassdragetvar Naog Cl ut- '
vilsomt de viktigste ionene. Cl-ionetsbetydningenfor lednings-
evnener vist i figur 10. Av figuren går det klart fram at det er
en god korrelasjon mellom ledningsevneog forekomst av Cl-
ionet.

Flereforhold er med på å bestemmeCl-innholdet i dammerog
innsjøerpå øyene i Lofoten. Viktige parametereer avstandfra
kysten,fremherskendevindretning og effekten av regnskygge.

DegjennomgåendehøyesteCI-verdieneble registrert i damme-
ne på Røstlandetog Værøy (tabell 3a). PåVærøy ble det i en
dam registrert499 mg/I. Deter usikkerthvorfor dennedammen
hadde et innhold av sjøsaltersomvar betraktelig størreenn lo-
kalitetene R1, R3og R4som ligger i sammeområde. Alle disse
fire dammeneligger på sørsidaav øyaog er eksponert i forhold
til fremherskendevindretning. Sjøsprøyter ,sannsynligvisviktig-
steårsaktil høyt innhold av sjøsalteri lokalitetenepå Røstlandet
og Værøy. Nedbøren er også innholdsrik på sjøsalter, men
beggeøyeneer imidlertid relativt nedbørfattige (figur 7).

Store innbyrdes variasjoner i innhold av NaCI i nærliggende

dammer kan ha sammenhengmed forskjeller i vannvolum.Alle

dammenepåVærøyhar imidlertidet dypsomer mindreenn 1m.

Med unntak av lokalitet H7 er saltinnholdet betraktelig lavere
på øyenesom ligger innenfor Værøyog varierer her fra 1.8 til
18.8 mg/I Cl. Lokalitet H7 er en temporær pytt somjevnlig blir
fylt opp med brakkvannfra Austpollen.

Vestvågøyahaddeet høyereCl-innhold enn Moskenesøya.Det
sammevar tilfelle med ledningsevnen.Tatt i betraktning frem-
herskendevindretning kunne en forventet de høyesteverdiene
på Moskenesøya.Enviktig forklaring til at de høyesteverdiene
ble registrert på Vestvågøyaer sannsynligvismindre vannvolum
i de undersøkte lokalitene her. NaCImed nedbør og sjøsprøyt
vil sannsynligvisgi størst utslag i de forholdsvisgrunne vannfo-
rekomsteneher.

FraVestvågøyaog mot fastlahdet i østavtarCl-innholdet. De la-
vesteverdiene ble registrert i de høyereliggendelokalitetene i
indre delerav Øksfjord (tabell 3d). I Lakselwatnetble det regis-
trert 1.8 mg/I Cl. Lokalitetene i dette området er i liten grad
preget av kystklimaet.Til sammenligningvar det bareett vann i
undersøkelsenefra Hellemoområdetsom hadde lavereinnhold
av Cl (Koksvik& Dalen 1980):

Vannene i Kvitforsvassdraget hadde et Cl-innhold som var

størreenn hvasomvar tilfelle i indre Øksfjord (tabell 3d). Dette
kan ha sin forklaring i både maritim påvirkning, samtet gene-
relt størresaltinnhold fra vegetasjon, løsmasserog oppdyrkete
arealerinnenfor nedslagsfeltet.Vannene i nedredelav Kvitfors-
vassdragetligger4 - 25 m over havnivåog i relativt kort avstand
fra kysten.Disseer derfor mer utsatt for marin påvirkningenn
hva som er tilfelle med vannene i indre deler av Øksfjord som
ligger høyereoverhavetog i størreavstandfra kysten.

Ferskvannetsinnhold av Mg, Na, og K påvirkeslite av biologis-
ke prosesser,og konsentrasjoneneav disseer mer stabileenn
Ca (Økland 1983). I denne undersøkelsenvar imidlertid Cl det
mest ustabile kationet, mens Ca var det mest stabile. Fersk-
vannlokalitetene i Kvitforsvassdragetkah karakteriseressom
bikarbonatvann med HCO3 som dominerende anion. De
øvrige vannene i undersøkelsenkan sannsynligviskarakterise-
ressom sulfatvannpå grunn av stor sjøsaltpåvirkning.

5.2 Krepsdyr

5.2.1 Registrerte arter

Tilsammen43 arter krepsdyrble påvist i denne undersøkelsen
(tabell 4) hvorav32 arter cladocererog 11 arter hoppekreps.
Flereav artene kan karakteriseressom sjeldne selvom alle er
påvist i Norgetidligere.

Flestarter ble registrert på Austvågøyamed 31. Færrestarter,
når en ser bort fra Kvitforsvassdragethvor det bare ble inn-
samlet planktoniske krepsdyr, hadde Røstlandet med 15.
Antall arter syneså øke fra Røstlandetog innover mot fast-

. landet. Flakstadøyahadde imidlertid noen færre arter enn
Moskenesøya.PåFlakstadøyaomfatter undersøkelsenimidler-
tid kun fem lokaliteter.

Artenes forekomst går fram av tabellene 5 a - f. Artsantallet
varierte fra en art i Øvre Møysalvatnet(H1) på Hinnøya(tabell
5e) til 18 arter i Sjøvatnet(V2) på Vestvågøya(tabell 5c). Sjø-
vatnet var et vann med eutroft preg med en rik littoralvegeta-
sjon. Innsjøenepå Vestvågøyaog Austvågøya hadde høyest
antall arter, mens Røstlandet og Værøy hadde lavest. Dette
kan forklares med et bredere utvalg av ferskvannsbiotoperpå
Vestvågøyaog Austvågøya,hvor det ble tatt prøverbåde i oli-
gotrofe og eutrofe vann samt i rnyrpytter. Fra Røstlandetog
Værøyforeligger det kun prøver fra små dammer. Artenesfo-
rekomst i forkjellige typer ferskvannslokalitetervil bli diskutert
seinere.
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Tabell 4
Artsliste for krepsdyr funnet på de undersøkteøyer i Lofoten og Vesterålensamt i Kvitforsvassdraget.
Crustaceansfound on the islandsinvestigated in Lofoten and Vesterålenand in the catchment area of Kvitforsvassdraget.

Lokalitet Røst Værøy ' Mosk. Flakst. Vestv. Austv. Hinn. Andøya Kvitt. Ant.lok.

Antall lokaliteter 7 12 11 5 12 14 13 10 4 88

Cladocera







Diaphanosoma brachyurum (Li&./.)T




2 3 3 2 2




12
Latona setifera (0.F.M.)







1

Holopedium gibberum Zaddach




11 2 6 12 4 8




43
Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)





1




1




2
Daphnia longispina (0.F.M.) T




5 3 10 6 7 7 1 45
D. galeata Sars




1 2 9 3




5 2 22
D. magna Straus i 1







2
D. pulex (0.F.M.) 1 4





1




6
Scapholeberis mucronata (0.F.M.)




3 1




1 4




9
Simocephalus serrulatus (Koch) 5 6





1




12
Bosmina longispina Leydig




5 11 5 11 14 6 10 4 66
Acantholeberis curviostris (0.F.-M.) 2 1 3





2 1




9
Drepanothrix dentata (Eur&1)





2






2
Macrothrix hirsuticornis Norm. Brady 1







1

Macrothrix sp.




1







1

Ophryoxus gracilis Sars





2 2 1 1 2




8
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)




1




3 1 2




9
Acroperus harpae (Baird)




8 5




5 3 9 2 1 33
Alona affinis (Leydig) 7 10 3 1 8 5 2 7 1 44
A. costata Sars






1





1

A. guttata Sars 3 2




2 2 1




10

A. intermedia Sars 3 i i 3 1 3 1




12
Alonella excisa (Fischer) 2 4 1 i 3- 2 3 i




17

A. exigua (Lilljeborg)







i




1

A. nana (Baird) 6 2 2 1 6 6 3




26
Alonopsis elongata Sars 5




10 1 9 11 5 3




44

Chydorus sphaericus (0.F.M.) 7 11 8




4 7 11 3 1 52
Eurycercus glacialis Lilljeborg T




1




1 2




4

E. lamellatus (A.F.M.)





1 1 2




4

Rhynchotalona falcata Sars -





1 3




1




5
Polyphemus pediculus (Leuck.) 2 5 8 3 r 8 12 5 2




45
Bythotrephes longimanus Leydig T





2 2




1




5
Leptodora kindti (Focke)





2




2




4

Copepoda








Acathodiaptomus denticornis (Wierz.)





6 2





9
Eudiaptomus graciloides (Lillj.)





1 4




9 4 18
Diaptomus sp.




4 1




2 1




8
Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.)




3 3 2 ,





8
Macrocyclops albidus (Jur.)




1 2 7 7 4




21
Eucyclops denticulatus (A. Graet.)






1





1
E. serrulatus (Fisch.) 7 11




3 9 8 10




48
Eucyclops sp.







2




2
Paracyclops affinis Sars






1





1

Cyclops abyssorum s.l. 6 11




4 4 1 1




36
C. scutifer Sars





12 12 11 4 2 49
Megacyclops gigas/viridis






1 1




2
Diacyclops nanus (Sars)




6





5 i




12

Totalt antall arter 14 17 24 21 26 31 29 26
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Tabell a
Artsliste for krepsdyr funnet i de enkelte lokaliteter i Lofoten og Vesterålen.
Specieslist for crustaceansfound in lakesin the Lofoten and Vesterålenarea.

Lokalitet R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Væ2 Væ3

Cladocera
Daphnialongispina(0.F.M.) T
D. magnaStraus
D. pulex(0.F.M.) x
Scapholeberismucronata(0.F.M.) x
Simocephalusserrulatus(Koch) x x x x x x x
BosminalongispinaLeydig x
Acantholeberiscurviostris(0.F.M.) x x x
MacrothrixhirsuticornisNorm.Brady x
Acroperusharpae(Baird)
Alonaaffinis(Leydig) x x x x x x x x
A. guttataSars x x x
A. intermediaSars x x x
Alonellaexcisa(Fischer) x x
A. nana(Baird) x x x x x x
AlonopsiselongataSars x x x x x
Chydorussphaericus(0.F.M.) x x x x x x x x
Polyphemuspediculus(Leuck.) x x

Copepoda
Eucyclopsserrulatus(Fisch.) x x x x x x x x
Cyclopsabyssorums.l. x x x x x x x x x

Totaltant. arter 8 8 6 10 9 12 6 5 8

Lokalitet Væ4 Væ5 Væ6 Væ7 Væ8 Væ9 Væl0 Væ11 Væ13 Væ14

Cladocera
Daphnialongispina(0.F.M.) T
D. magnaStraus
D. pulex(0.F.M.)
Scapholeberismucronata(0.F.M.)
Simocephalusserrulatus(Koch)
BosminalongispinaLeydig
Acantholeberiscurviostris(0.F.M.)
MacrothrixhirsuticornisNorm.Brady
Acroperusharpae(Baird) x x x x x-
Alonaaffinis(Leydig)
A. guttataSars
A. htermediaSars
Alonellaexcisa(Fischer)
A. nana(Baird)
AlonopsiselongataSars
Chydorussphaericus(0.F.M.)
Polyphemuspediculus(Leuck.)

Copepoda
Eucyclopsserrulatus(Fisch.)
Cyclopsabyssorums.l.

Totaltant. arter 7 5 9 7 10 7 6 12 10
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Tabell 5 d
Artsliste for krepsdyr funnet i de enkelte lokaliteter i Lofoten og Vesterålen.
Specieslist for crustaceansfound in lakes in the Lofoten and Vesterålenarea.

Lokalitet Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Al 0 Al 1 Al2 A13 A14

Cladocera
Diaphanosoma brachyurum (Li&.)T
Holopedium gibberum Zaddach
Daphnia longispina (0.F.M.) T
D. galeata Sars
D. magna Straus

pulex (0.F.M.)
Scapholeberis mucronata (0.F.M.)
Simocephalus serrulatus (Koch)
Bosmina longispina Leydig
Acantholeberis curviostris (0.F.M.)
Macrothrix sp.
Ophryoxus gracilis Sars
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)
Acroperus harpae (Baird)
Alona affinis (Leydig)
A. costata Sars
A. guttata Sars
A. intermedia Sars
Alonella excisa (Fischer)
A. nana (Baird)
Alonopsis elongata Sars
Chydorus sphaericus (0.F.M.)
Eurycercus glacialis Lilljeborg T

lamellatus (A.F.M.)
Rhynchotalona falcata Sars
Polyphemus pediculus (Leuck.)
Bythotrephes longimanus Leydig T

Copepoda
Acathodiaptomus denticornis (Wierz.)
Eudiaptomus graciloides (Lillj.)
Diaptomus sp.
Macrocyclops albidus (Jur.)
Eucyclops denticulatus (A. Graet.)
E. serrulatus (Fisch.)
Paracyclops affinis Sars
Cyclops abyssorum s.l.
C. scutifer Sars
Megacyclops gigas/viridis

x•x

Totalt antall arter 12 1012 11 6 10 16 13 3 5 13 14

Syv av artene som er funnet i Lofoten og Vesterålen, seks
vannlopperog en hoppekreps,er ikke påvist i de andre under-
søkelsenefra Nordland. Flereandre arter er også bare påvist i
noen fåtall lokaliteter for øvrig i Nordland. De fleste av de van-
ligste artene i denne undersøkelsen dominerer imidlertid
krepsdyrfaunaenogsåellersi Nordland.

Cladocerer

Ikke uventet var Bosminalongispinavanligstecladocer i denne
undersøkelsenog ble funnet i ca 3/4 av lokalitetene. Den man-
glet imidlerticLpå Røstog ble bare funnet i ca 40 % av dam-
mene på Værøy. Påde større øyene nærmere fastlandet fore-
kom arten i en større andel av lokalitetene, og på Austvågøya
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Tabell 5 e
Artsliste for krepsdyr funnet i de enkelte lokaliteter i Lofoten og Vesterålen.
Specieslist for crustaceansfound in lakes in the Lofoten and Vesterålenarea.

Lokalitet H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

Cladocera
Diaphanosoma brachyurum (Li&.)T
Holopedium gibberum Zaddach
Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)
Daphnia longispina (0.F.M.) T

pulex (De Geer)
Scapholeberis mucronata (0.F.M.)
Simocephalus serrulatus (Koch)
Bosmina longispina Leydig
Acantholeberis curviostris (0.F.M.)
Ophryoxus gracilis Sars
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)
Acroperus harpae (Baird)
Alona affinis (Leydig)
A. guttata Sars
A. intermedia Sars
Alonella excisa (Fischer)
A. nana (Baird)
Alonopsis elongata Sars
Chydorus sphaericus (0.F.M.)
Eurycercus lamellatus (A.F.M.)

glacialis Lilljeborg T
Eurycercus sp.
Polyphemus pediculus (Leuck.)

Copepoda
diapt.
Macrocyclops albidus (Jur.)
Eucyclops serrulatus (Fisch.)
Megacyclops gigas (Claus)
Cyclops abyssorum s.l.
C. scutifer Sars
Diacyclops nanus Sars
CycLcop.
Harpactoider

Totalt ant. arter

x x x x x x
x x x x

x x x x

1 6 12 5 14 4 8 8 16 13 8 10

ble den funnet i samtlige. Arten er den vanligste cladoceren i
Norge, og også i Nordland er den i følge tabell 5 den vanlig-
ste cladOcer.

Chydorussphaericusvar den nest vanligste cladocereni Lofo-
ten og Vesterålenog er den enestearten av Chydorus-slekten
som ble funnet. Arten er en av de vanligste i Nordland og har
for øvrig vid utbredelseover hele landet.

Daphnialongispinahørerogsåmedtii devanligstecladocerenei

bådeLofotenog Vesterålenog i deøvrigeundersøktevassdragi

Nordland,med en forekomst på ca 40 %. Interessanter det at
helefirearteravDaphnia ble registrert i denneundersøkelsen.D.
magna ble funnet på Røstlandetog Værøy, mensD. pulex i til-
leggtil å bli funnet her,ogsåble påvist i et myrtjernpå Hinnøya.
Den sistearten, D. galeata, manglet på Røstlandetog Værøy,
men ble funnet i et større antall lokaliteter på de andre øyene
medunntakavHinnøya.Denbleogsåfunnet i Kvitforsvassdrag-
et. PåVestvågøyableartenfunnet i heleniavinnsjøene.D.galea-
ta,D.longispina,D.magnaog D.pulexfins overhelelandet,med
D.galeataog D.longispinasomdevanIigste(Nøstet aI. 1986).D.
magnaer imidlertid ikke påvist i noen av de øvrigeundersøkel-
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Tabell 5 f
Artsliste for krepsdyr funnet i de enkelte lokaliteter i Lofoten og Vesterålen.
Specieslist for crustaceansfound in lakes in the Lofoten and Vesterålenarea.

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 K1 K2 K3 K4Lokalitet

Cladocera
Diaphanosoma brachyurum (Li&.)T
Latona setifera (0.F.M.)
Holopedium gibberum Zaddach
Daphnia longispina (0.F.M.) T
D. galeata Sars
Bosmina longispina Leydig
Acantholeberis curviostris (0.F.M.)
Ophryoxus gracilis Sars
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)
Acroperus harpae (Baird)
Alona affinis (Leydig)
A. guttata Sars
A. rectangula Sars
Alonella excisa (Fischer)
A. exigua (Lilljeborg)
A. nana (Baird)
Alonopsis elongata Sars
Chydorus sphaericus (0.F.M.)
Rhynchotalona falcata Sars
Polyphemus pediculus (Leuck.)
Bythotrephes longimanus Leydig T
Leptodora kindti (Focke)

X

x •x
x

X

X

X
X

X

Copepoda
Eudiaptomus graciloides (Lillj.)
Eucyclops sp.
Cydops abyssorum s.l.
C. scutifer Sars
Diacyclops nanus (Sars)
Cyclops sp.

6

X

13 10Totalt ant. arter 8 5 7 11 8 9

sene fra Nordland, mens D. pulex er funnet kun i énlokalitet på

Saltfjellet (Koksvik 1978b). De to sistnevnte artene er typiske

damformer.

Alona affinis var den eneste arten som ble registrert på samtli-

ge øyer, samt i Kvitforsvassdraget (tabell s4). Av tilsammen

åtte Alona-arter i Norge, er A. affinis den vanligste. A. costata,
A. guttata og A. intermedia ble også funnet i denne undersø-

kelsen. De to sistnevnte artene ble funnet i et titall lokaliteter

spredt over hele undersøkelsesområdet, mens A. costata kun

ble funnet i en lokalitet på Austvågøya. Med unntak av A. cos-
tata, som mangler på Vestlandet, fins artene spredt over hele

landet (Nøst et al. 1986). Foruten funnene i denne undersøkel-

sen er det bare gjort et fåtall funn av A. costata i Nordland

(tabell 6a).

Alle tre artene tilhørende slekten Alonella ble påvist i undersø-

kelsen, og A. nana og A. excisable funnet på samtlige av de

undersøkte øyene i Lofoten og Vesterålen. A. nana ble funnet

i flest lokaliteter. Den tredje arten, A. exigua, ble bare funnet i

en lokalitet på Andøya. Denne arten er den mest sjeldne av

Alonella-artene i Nordland og er tidligere bare funnet i et fåtall

lokaliteter (tabell 6a).

Macrothrix hirsuticorniskan betraktes som den mest sjeldne av


artene som ble funnet i dénne undersøkelsen. Arten ble med
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Tabell 6 a
Artsliste for vannlopper funnet i 12 undersøkte områder i Nordland. Antall lokaliteter for den enkelte art er angitt.

Species list for cladocera found in 12 areas in Nordland. Number of sites for each species is given.

Område/vassdrag A B,CD E FG




J K L Totalt Andel
ant.lok.

Antall lokaliteter 88 7 20 1.2 29 17 1




21 13 12 13 239

Bosmina longispina Leydig 62 7 18 x 18 16 1 5 20 11 9 13 180 75.3

Alonopsis elongata Sars 44 6 19 x 12 12 1 1 14 9 4 13 135 56.5

Polyphemus pediculus (Leuck.) 45 3 15 x 11 14 1 4 11 4 10 11 129 54.0

Chydorus sphaericus (0.F.M.) 52 11 x 11 5




17 6 8 9 119 49.8

Holopedium gibberum Zaddach 43 10 x 11 12 1 6 6 8 8 9 114 47.7

Daphnia longispina (0.F.M.) T 45 2 x 13 14




2 11 7 6 100 41.8

Acroperus harpae (Baird) 33 2 14 x 8 10 1




10 6 4 8 96 40.2

Alona affinis (Leydig) 44 1 5 x 5 5 1




8 2 4 6 81 33.9

Rhynchotalona falcata Sars 45 1 2 3 5




9 4 5 76 31.8

Alonella nana (Baird) 26 4 3 3 3 11 2 5 8 65 27.2

Eurycercus lamellatus (A.F.M.) 4 1 4 x 14 7




6 3 2 7 50 20.9

Alonella excisa (Fischer) 17 3 x 1 2




10 2 9 45 18.8
Daphnia galeata Sars 22 7




1 1 31 13.0

Bythotrephes longimanus Leydig T 7 2 7 9 1 2 2 2 30 12.6

Scapholeberis mucronata (0.F.M.) 9 1 3 5




3 3 3 27 11.3

Diaphanosoma brachyurum (Liv.)T 12 2 7




2 23 9.6

Sida crystallina (0.F.M.) 1 2 10 1




4 2 1 22 9.2

Chydorus sp. 6 2 7 1




4 21 8.8

Ophryoxus gracilis Sars 8 2 3 2




1 19 7.9

Acantholeberis curviostris (0.F.M.) 9 i 1




7 18 7.5

Alona intermedia Sars 12




1 2 15 6.3

Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.) 2 1




3 12 5.0

Simocephalus serrulatus (Koch) 12




12 5.0

Alona guttata Sars 10 1




12 5.0

Streblocerus serricaudatus (Fisch.) 9 1 1 11 4.6

Alona rustica Scott 1 x 1




8 3.3

Daphnia pulex (0.F.M.) 6 1




7 2.9

Alonella exigua (Fischer) 1 1




3 6 2.5

Chydorus piger Sars 1 1




2 1 6 2.5

Alona costata Sars 1 1




2 4 1.7

Eurycercus glacialis Lilljeborg T 4




4 1.7

Leptodora kindti (Focke) 4




4 1.7

Latona setifera (0.F.M.) 1




2 3 1.3

Simocephalus vetula (0.F.M.)




3 1.3

Ilyocryptus acutifrons Sars 1




1 3 1.3

Alona rectangula Sars 1




1.1 3 1.3

Daphnia magna Straus 2




2 0.8

Drepanothrix dentata (Eur&1) 2




2 0.8

Chydorus latus Sars




1 2 0.8

Pleuroxus truncatus (0.F.M.)




2 0.8

Pseudochydorus globosus (Baird)




1 2 0.8

Ceriodaphnia pulchella Sars




1 0.4

Macrothrix hirsuticornis Norm. Brady 1




1 0.4

Macrothrix sp. 1




1 0.4

Alona quadrangularis (0.F.M.)




1 1 0.4
Disparalona rostrata (Koch)




1 0.4
Monospilus dispar




1 0.4

Områder/vassdrag og kilder: A: Lofoten 1970-75 (her)




G: Krutvatn (Koksvik & Dalen 1979)




B: Abjøra (Jensen 1974)




H: Indre Visten (Jensen 1978)




C: Hellemo (Koksvik & Dalen 1980)




I: Lomsdalsvassdraget (Arnekleiv 1981)




D: Kobbelv/Serfjord (Koksvik & Dalen 1977)




1: Indre Visten (Nøst 1984)




E: Saltfjellet (Koksvik 1977-78)




K: Rosna (Halvorsen upubl.)




F: Vefsna (Koksvik 1976)




L: Midtre Nordland (Walseng 1989)
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Tabell 6 b
Artsliste for hoppekreps funnet i 12 undersøkteområder i Nordland. Antall lokaliteter for den enkelteart er angitt.
Specieslist for copepoda found in 12areasin Nordland. Number of sites for eachspeciesis given.

0 mråde/vassdrag ABCDE FGH




I JK L Totalt Andel
ant. lok.

Antall lokaliteter 88 7 20 1.2 29 17 1 6 21 13 12 13 239

Cyclops scutifer Sars 49 5 10 x 14 10 4 8 8 12 130 54.4
Eucyclops serrulatus (Fisch.) 48 2 4 2




3 1 3 • 63 26.4
Heterocope saliens (Lillj.) 10 12 1 4 4 1 42 17.6
Macrocyclops albidus (Jur.) 21 3 2 1 1 1 7 36 15.1
Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.) 8 14 3




3 2 35 14.6
CYclops abyssorum s.l. 30




3 2 35 14.6
Eudiaptomus graciloides (Lillj.) 18 7




2 27 11.3
Diaptomus sp. 8 5 x 2 8




3 26 10.9
Diacyclops nanus (Sars) 12




5 2 25 10.5
Arctodiaptornus laticeps (Sars) 4. x 2 2 1 1 2 4 2 18 7.5
Megacyclops viridis (Jur.) 3




9 3 1 16 6.7
Acathodiaptomus denticornis (Wierz.) 1 3 1




14 5.9
Megacyclops gigasMridis 2 5 2




9 3.8
E. speratus (Lillj.)




2 8 3.3
Megacyclops gigas (Claus) 2




2 1 8 3.3
Cycl. indet.




7 2.9
Eucyclops denticulatus (A. Graet.)




4 5 2.1
Acanthocyclops robustus Sars




2.1
Acanthocyclops vernalis (Fisch.)




2 3 1.3
Arctodiaptomus bacillifer (Koelbel) 2




2 0.8
Paracyclops affinis Sars 1




1 0.4

Områder/vassdrag og kilder: A: Lofoten 1970-75 (her)




G: Krutvatn (Koksvik & Dalen 1979)




B: Abjøra (Jensen 1974)




H: Indre Visten (Jensen 1978)




C: Hellemo (Koksvik & Dalen 1980)




I: Lomsdalsvassdraget (Arnekleiv 1981)




D: Kobbelv/Sørfjord (Koksvik & Dalen 1977)




J: Indre Visten (Nøst 1984)




E: Saltfjellet (Koksvik 1977-78)




K: Rosna (Halvorsen upubl.)




F: Vefsna (Koksvik 1976)




L: Midtre Nordland (Walseng 1989)

sikkerhet funnet i en lokalitet på Røstog sannsynligvisogså i
en lokalitet på Værøy. I følge Nøstet al. (1986) er arten tidlige-
re bareomtalt av Sars(1891) fra tre lokaliteter i kystområdene
fra Nord-Trøndelag til Lofoten. Funnene på Røstlandet og
Værøy er derfor i god overensstemmelsemed tidligere funn.
Arten er beskrevetsom arktisk/alpin med en vid utbredelse i
Europa (Flössner 1972). Den er bl a vanlig forekommende
både på Bjørnøya(Meijering 1979) og på Svalbard(Halvorsen
& Gullestad 1976).

Drepanothrix dentata og Leptodora kindtii ble funnet i hen-
holdsvis to og fire lokaliteter. Begge artene fins spredt over
hele landet (Nøstet al. 1986), men er ikke funnet i noen av de
referertevassdragenei Nordland (tabell 6a).

Simocephalusserrulatus ble funnet i tilsammen 12 lokaliteter,

hvorav11 på Røstlandetog Værøy.Dennearten er tidligere ikke

funnet i de tre nordligstefylkene, og funnene på Røstlandetog

Værøymå betraktessomnynordlig utbredelsesgrensefor arten.

Ogsåfor artene 'Latona setifera og Diaphanosornabrachyurum
representererfunnene i Lofoten og Vesterålen ny nordlig ut-
bredelsesgrensefor artene. L. setifera ble bare funnet i en lo-
kalitet på Andøya. I følge (Nøst et al. 1986) mangler arten
både i Nord-Norge og på Vestlandet. Arten synesmest vanlig
lengst sør i landet (Walseng1990a).D. brachyurum ble funnet
i flere lokaliteter på fem av øyene.

Eurycercusglacialis ble funnet i tilsammen fire lokaliteter på
henholdsvisIvloskenesøya,Austvågøyaog Hinnøya.Artens ut-

- bredelseer usikker,og den står ikke oppført i oversikten som
Nøstet al. (1986) har utgitt om krepsdyrsutbredelsei Norge.
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Copepoder
Cyclopsscutifer og Eucyclopsserrulatusvar de to vanligsteco-
pepodene i denne undersøkelsenog ble begge funnet i ca
halvparten av lokalitetene (tabellene 5a f). C scutifer man-
glet på Røstlandet,Værøy og Flakstadøya,mens E. serrulatus
sannsynligvisbare manglet på Moskenesøya.På Andøya ble
det funnet copepoditter som sannsynligvis tilhører denne
arten. I 239 ferskvannlokaliteter i Nordland (tabell 6b) ble C.
scutifer funnet i 52 % mens E. serrulatus ble funnet i 25 %.
De to artene er utbredt over hele landet og er sammen med
Macrocyclopsalbidus beskrevetsom de vanligst forekommen-
de copepodeartenei landet (Nøstet al. 1986).

Slektningentil C. scutifer, C.abyssorum,ble funnet i 36 lokali-
teter, hvorav de fleste funnene ble gjort på de ytterste øyene i
Lofoten. Arten fins spredt over hele landet (Nøstet al. 1986).
Nærmeste funnlokaliteter i Nordland er Balvatn-området øst
for Rognan(G. Halvorsenupubl.) og vest for Mo i Rana(Wal-
seng 1989). Arten er meget formrik og Einsle(1975) opererer
med 18, muligens 21 underarter. Underarteneller formen som
opptrer i Lofoten, er antagelig C. a. Medianus. Denneer også
vanlig utbredt på Island og Grønland, og sannsynligvisogså
langshelenorskekysten.Dener blant annet vanlig påTarvaved
utløpet avTrondheimsfjorden(G.Halvorsenupubl.).Underarten
i Lofotener trolig enannen underart enn densomforekommer i
Balvatn,somsannsyriligviser nominatformen.

Eucyclopsdenticulatus ble funnet i en lokalitet på Austvågøya.
Arten er beskrevetmedhovedtyngdei Sørøst-Norge Koksvik
pers.medd.)og er tidligere funnet nord til Saltfjellområdet(Wal-
seng1989).

Paracyclopsaffinis ble ogsåfunnet i en lokalitet på Austvågøya.
Dennearten mangler i følge Nøstet al. (1986) i Nord-Norge,og
tabell 6b viserat arten ikke er funnet i noen av de tidligere un-
dersøkelsenei Nordland. Funnet fra Austvågøyarepresenterer
derfor ny nordlig utbredelsesgrensefor arten.

Blantcalanoideneble Eudiaptomusgraciloidesog Acanthodiap-
tomusdenticornis funnet i et relativt stort antall lokaliteter, hen-
holdsvis18og 9. Artene er tidligere barepåvisti noenfå lokalite-
ter i Nordland(Koksvik1976,Walseng 1.989).Eudiaptomusgra-
ciloideser relativfsjelden og regnessom en østlig art med ho-
vedutbredelselangssvenskegrensen.Flestfunn avarten er gjort
i Finnmark(eks.Sæther1971).Arten er funnet sålangt sørsom
til Kongsvingertraktene(Walseng1990b).

Som et mål for den faunamessigelikhet mellom lokalitetene

basertpå krepsdyrsamfunnene,ble samfunnsindeksen(CC)be-
regnet (figur 11). Erfaringer fra tidligere undersøkelser(bl a
Halvorsen1980, 1981, Sandlund& Halvorsen1980)har vist at
lokaliteter med CC > 60 kan betraktes som artsmessigrelativt
like. Kvitforsvassdrageter utelatt ved utregning av samfunnsin-
deksenda innsamlingenav krepsdyrher kun omfatter plankton-
trekk. Kunsyvarter blepåvist i dettevassdraget.

Ikke uventet var likheten forholdsvis stor mellom Røstlandet
og Væøy. Mye av forklaringen ligger i at undersøkelsenpå
begge disseøyeneomfatter grunne lokaliteter (dammer)som
er karakterisertved høyt ioneinnhold og høy pH. Interessanter
det å merke seg at de to øyene viste liten artsmessiglikhet
med de innenforliggendeøyer.

Moskenesøya,Flakstadøya,Vestvågøya,Austvågøya,Hinnøya
og Andøya er artsmessigforholdsvis like. Størst likhet hadde
Vestvågøyaog Austvågøya,som er naboøyer,og som var de
øyeneder det ble undersøktflest lokaliteter (kapittel4). Under
søkelsenfra disseto øyeneomfatter både dypeoligotrofe inn-
sjøerog grunne mer eutrofe lokaliteter. Noe meroverraskende
var det at den artsmessige likheten mellom Vestvågøyaog
Andøya var like stor som mellom Vestvågøyaog Austvågøya.
PåAndøyamanglet de dype oligotrofe innsjøene.Dette kan in-
dikere at krepsdyrartenei denne typen innsjøerogsåer repre-
sentert i de grunhe, lavereliggendeog myrpregetelokalitetene
påAndøya.

5.2.2 Planktoniske krepsdyr

I tabellene 7a - e er vist prosentvisforekomst av alle artene i
planktontrekkene.Antall individer er basertpå 1 - 2 trekk med
stor håv.AntaUdyr pr m3 er beregnetpå grunnlagav trekkenes .
lengde.Totalt ble det funnet 14arter i planktontrekkenefordelt
på ni vannlopper og fem 'hoppekreps. Mens Diaphanosoma
brachyurum,Latonasetifera,Polyphemuspediculusog Bosmina
longispinaer planktonlittorale former, dvsvanlig forekommen-
de både i planktonet og i littoralsonen, er de øvrigeartene mer
typiske planktonformer. Gruppen andre i tabellen er littorale
former somnormalt ikke hørerhjemmeblant planktonet.

I følge Pennak (1957) er planktonsamfunnet i gjennomsnitt
sammensattav henholdsvistre hoppekrepsarterog fem vann-
loppearter. Artsantallet i denne undersøkelsenvarierte fra to
til sju arter. Tre til seksarter i planktonsamfunnet var vanligst
og forekom omtrent like hyppig (figur 12).
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Røst. Værø Mosk Flak. Vestv. Austv. Hinn. Andø a Kvitf




6 3 27 25 33 29 39 29 1 1 Røst.




37 23 38 33 44 34 24 Værøy




50 52 6 2 6 1 56 19 Mosk




52 57 52 42 1 0 Flak.




6 8 49 6 8 27 Vestv.





58 58 23 Austv.





49 1 6 Hinn.






19 Andøya






Kvitf

Figur 11
Krepsdyrfaunaenpå de undersøkteøyer i Lofoten og Vesterålensammenlignet vedhjelp av samfunnsindeksen(CC).
Comparisonof the crustaceanfauna of the investigatedislandsin Lofoten and Vesterålenby Jaccard'sindex (CC).

PLANKTONET

14

A 12

10

8

6
4

Figur 12

•

2

Antall krepsdyrarteri planktontrekkene. 2 - 3 4 5 6
Number of crustaceanspeciesin the plankton ANTALL ARTER


samples.

Tre av de fire lokalitetene med kun to arter i planktonsamfun-

net lå på Hinnøya (tabell 7e), deriblant de to høytliggende lo-

kalitetene Lakselwatnet (H4) og Isvatnet(H5). Her haddeisen
nettoppgått ellervar i ferd med å gå da planktontrekkeneble
tatt. Planktonsamfunnenehadde sannsynligvisikke utviklet
segnevneverdigetter vinterstagnasjonen,og en undersøkelse
seinerepå høstenvilleantakeligha gitt et noe høyereartstall.
C scutifer samt en cladocerutgjordeplanktonsamfunnetda
disselokaliteteneble besøkt.Alle lokalitetenei indreØksfjord
haddeimidlertidartsfattigeplanktonsamfunn,og det bletotalt
kunregistrertfem arter.

PlanktonsamfunnenepåVestvågøyaog Andøyahaddei gjen-
nomsnittde høyesteartsantall,og i flere lokaliteterbledet re-
gistrertsyvarter. Ogsåi Litivatnet(F4)på Flakstadøyable det
funnet syvarter. Copepoditterav en ubestemtDiatomidae,

sannsynligvisen annen art enn Mixodiaptomus laciniatus, til-
sier at artsantallet i dette vannet var åtte.

Artsantalletvargjennomgåendestørst i de lavereliggende, mer
produktiveinnsjøene,mens de høyereliggende oligotrofe van-

nene hadde,færrestarter. Dette kan delvis forklare de lave

artsantall,på Hinnøya og på Moskenesøya hvor den sistnevnte

innsjøtypen er vanligst. Noe overaskende var det imidlertid at

de næringsrikelokalitetene i Kvitforsvassdraget hadde få arter.

Resultatenefra Lofotenog Vesterålen er i samsvar med tilsva-
rende resultater fra andre v'assdrag i Nordland. I 12 lokaliteter i

Kobbelvog Sørfjordvassdragetvarierte antall arter i plankton-
samfunnet fra en til fem (Koksvik & Dalen 1977), mens det i ni

vann i Hellemoområdet ble funnet fra fire til seks arter (Koks-

vik & Dalen 1,980).

51

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina forskningsrapport 012

Tabell 7 a
Planktonsamfunnenesstruktur (%) og artssammensetning.
Structure of the plankton communities (%) and the sPeciescomposition.

Lokalitet

Cladocera

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M9 M10 M11 Fl F2 F3 F4 F5

Diaphanosomabrachyurum(Li&.) T






+




57.0




Holopediumgibberurn Zaddach 5.0 5.0 42.5 20.5 27.5 0.5 63.2 0.5 19.5 30.0





6.8
Daphnia longispina(0.F.M.)T 1.0




+





1.0 +




5.5




20.0 9.2
D. galeata Sars









6.3




BosminalongispinaLeydig 66.5 60.0 47.5 8.0 23.0 92.0 36.8 15.0 20.0 35.0 55.5 29.5 1.0 36.2
PoJyphemuspediculus(Leuck.)








0.5




1.0 +
BythotrepheslongimanusLeydigT.








+





Andre









9.5




Copepoda










Acathodiaptomusdenticornis (Wierz.)




+








5.0




Eudiaptomusgraciloides(Lillj.)










Diaptomussp.





14.0







7.5




Mixodiaptomus laciniatus(Lillj.)







. 1.0 14.0




1.5




1.5 2.9
Macrocyclopsalbidus(Jur.)









54.7




Cyclopsabyssorum 27.5 1.0 0.5 +




+ +







C. scutifer Sars
cop. indef.




34.0 1.0

8.5

57.5 49.5 7.5




82.5, 46.5 35.0 37.0




7.0 44.9

Tot. antall dyr 560 4950 16900 1045 4815 9450 1660 415 7800 4500 3450 1350 6800 25950
Trekklengde(m) 65 70 17 220 115 50 80 65 150 40 10 3 12 22
antall dyr pr m trekk 9 71 994 5 42 189 21 6 52 113 345 450 567 1180
antall dyr pr m2 10705 48263 163532 9975 87926 95918 29050 7709 149240 86625 33206 10238 64458 268347
antall dyr pr m3 •151 1238 17397 83 733 3308 363 112 910 1969 6038 7875 9917 20642

Figur 13 viserhvilkearter som dominerte planktonsamfunnene
i de 61 undersøktelokaliteter. Frafem lokaliteter på Hinnøyafo-
religgerdet planktontrekk fra to perioder(tabell 7d), mensdet
fra de øvrige kun foreligger én prøve. I lokaliteter på Hinnøya
hvor det bare ble funnet et fåtall individer i planktontrekkene
stårarteneanmerket i tabellen.

Ikkeuventet var det C scutifer somdominerte i flest lokaliteter,
etterfulgt av cladocerenB. longispina. I lokalitet F3på Flakstad-
øya, som er karakterisertsom dam, dominerte copepoditter av
cyclopoiden Macrocyclopsalbidus. Dette er normalt ikke en
planktonisk art, og dominansenav denne må seesi sammen-
heng med lokalitetstypen,en dam somkun er 1.3 m dyp. Deter
imidlertid ikke uvanllig at nauplier og copepoditter til littorale
former har tilhold i pelagialenselvi størreinnsjøer.

C scutifer manglet bare i 11 av de tilsammen 61 lokalitetene. I
de vannene der arten forekom var den også dominerende
planktonart i ca halvparten (figur 13). Spesieltstor dominans
hadde den i vannene på Wstvågøya hvor den var tilstede i alle

lokalitetene.IVikvatnet utgjorde arten 100 % av planktonsam-
funnet.

.At C.scutifer var dominerende krepsdyrer ikke uventet. Arten
er Norgesvanligste planktoniske cyclopoide og samtidig den
best undersøkte(eks.Elgmork 1981). Arten fins fra havnivåog
opp til høyfjelletog synesbare å mangle i sterkt eutrofe lokali-
teter. Livssyklusvarierer fra rent ettårig til treårig medeller uten
diapausei slamlaget.Enkombinasjonavettårig og toårig livssy-
klus uten diapauseer vanlig i størreoligotrofe og oligohumøse
vann(Halvorsen& Elgmork 1976).

C scutifer dominerte også i flest vann i Kobbelv-og Sørfjord-
vassdraget(Koksvik& Dalen 1977) og Hellemoområdet(Koks-
vik & Dalen1980).

C.scutifer er somtidligere nevnt en av Norgesvanligsteplank-
tonarter og har vært gjenstand for omfattende undersøkelser
spesieltvedrørende livssyklus(jfr. Elgmork 1981). Stadieforde-
lingen, selv'med utgangspunkt i kun én prøve, kan gi relativt
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Tabell 7 b
Planktonsamfunnenesstruktur (%) og artssammensetning.
Structure of the plankton communities (%) and the speciescomposition.

Lokalitet

Cladocera

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12

Diaphanosoma brachyurum (Li&.) T




0.5 13.0 40.0







Holopedium gibberum Zaddach 1.9




13.5






1.0




0.7 2.8

Daphnia longispina (0.F.M.)T




51.0




2.0 14.0 71.3




0.5 2.5 17.6 24.4

D. galeata Sars - 14.7




6.0 26.5







Bosmina longispina Leydig 18.0 12.0 6.0





0.4




7.5




24.0 36.6

Pcilyphemus pediculus (Leuck.)









Bythotrephes longimanus Leydig T





0.5







Leptodora kindti (Focke)






0.4




0.5




Copepoda









Acathodiaptomus denticornis (Wierz.)




+ 2.0 0.5




1.0 3.4






Eudiaptomus graciloides (Lillj.)








34.4




Diaptomus sp.









Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.) 27.5







0.5




Cyclops abyssorum






3.8






C. scutifer Sars 37.9 36.5 . 59.5 32.5 98.0 85.0 16.9 100.0 91.0 96.5 23.3 36.2

Andre






3.8





. +

Tot. antall dyr 44800 77700 6300 5150 13950 15600 12550 41700 24350 27150 67650 13100

Trekklengde (m) 18 26 24 6 20 24 14 54 40 22 70 28

antall dyr pr m trekk 2489 2988 263 858 698 650 896 772 609 1234 966 468

antall dyr pr m2 784000 732173 64313 105146 244125 20475 133344 398660 447431 248361 608850 114625

antall dyr pr m3 43556 52298 4594 15021 12206 11375 15688 13514 10653 21597 16913 8188

sikker informasjon om artens livssyklus.Figur 14 a - c gir sta-
diefordelingen i 35 lokaliteter fra Moskenesøya,Flakstadwa,
Vest- og Austvågøya. Fordelingsmønsteretgjør det mulig å
plasserevannene i grupper med sammetype livssyklus.

Gruppe I. Denneomfatter lokaliteter hvor arten syneså ha en
ren ettårig livssyklus,Med en reproduksjon som varierer fra
nær avsluttet i begynnelsenav august til nettopp påbegynt.
Nær halvparten av lokalitetene, 16, tilhører denne gruppen.
Karakteristiskfor disse lokalitetene er at de ligger relativt lavt
og er blant de,mer produktive innsjøene.

Gruppe II. I den andre store gruppen av lokaliteter har arten to
mer eller mindre adskilte topper i fordelingen av stadier, en
topp ved Cop. III- IV og en topp med adulte. Dissetoppene re-
presenterervanligvis to årsklasser.De adulte er antakelig en
blanding av ett og to år gamle individer, som vil reprodusere
sammehøst.Denførste toppen, med Cop. IIIog IV,beståravca
ett år gamle individer, hvor en varierendeandel vil reprodusere
sammehøst, mensden øvrige andel først vil reprodusereneste

år, to år gamle. Enslik kombinasjonav ett- og toårig livssyklus
er meget vanlig i oligotrofe innsjøer,og alle overgangerfra ren
ett-årig livssyklus(gruppe I)til to-årig livssyklusforekommer.

Gruppe III. Denne gruppen omfatter lokaliteter hvor tolknin-
gen av livssykluser vanskelig ut fra foreliggende data. Det er
sannsynligat de fleste tilhører gruppe Il. Botnvatn kan nevnes
spesieltda arten her trolig har en treårig livssykluseller mest
sannsynligen blanding av to og treårig livssyklus.Arten har
fremdeles ikke startet reproduksjonen i slutten av juli, og det
store ahtall nauplier er fra fjorårets reproduksjon heerett år
gamle. Noen av dissevil neste år sannsynligvisnå Cop. III og
Cop. IV og fortsette utviklingen videre fram til adult stadium
for så å reprodusere.Det storb antall Cop. IIIog IV tilsier imid-
lertid at de fleste ikke reproduserer denne sommeren, men
først nestesommer, antakelig nær tre år gamle. Treårig syklus
er kjent fra den næringsfattige høyfjellssjøenBessvatni Jotun-
heimen (Elgmork& Eie 1989) og fra flere vann på Hardanger-
vidda (G. Halvorsenupubl.).
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Tabell 7 c
Planktonsamfunnenesstruktur (%) og artssammensetning.
Structure of the plankton communities (%) and the speciescomposition.

Lokalitet Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Cladocera

A9 Al0 Al 1 Al2 A13 A14

Diaphanosomabrachyurum T





1.0

Holopedium gibberum Zaddach 0.5 7.5 38.5 4.9 3.8 8.4 44.0 15.0 29.0 50.0 0.5




11.0
Daphnia longispina(0.F.M.)T 2.5 28.5 20.9 0.5 4.0




3.8





D. galeata Sars





8.5 68.0




BosminalongispinaLeydig 8.5 6.0 2.9 56.1 29.4 28.4 11.0 32.5 7.0 41.0




11.5




30.0
P.pediculus 0.5 1.0 + + , +




3.8





Bythotrepheslongimanusleydig T






Copepoda






Eudiaptomusgraciloides(Lillj.) 10.3 19.0




48.5 20.0 32.5
Acathodiaptomu denticornis (Wierz.) 2.0 11.8






Mixodiaptomus laciniatus(Lillj.)






Diaptomussp. 2.5






Cyclopsabyssorum




30.0 42.3





C. scutifer Sars 88.0 55.0 58.5 28.7 34.1 62.8 38.5 67.5 59.0




31.0 12.0 25.5

Tot. antall dyr 3060 2595 43950 72700 11050 13700 2225 12350 2700 18750 33 4725 1435 4635
Trekklengde(m) 28 17 60 110 24 70 35 140 25 5 8 18 3 20
antall dyr pr m trekk 109 153 733 661 460 196 64 88 108 3750 4 263 478 232
antall dyr pr m2 32513 46748 448656 682389 104745 256875 43388 108063 54810 196875 180 45938 26787 93279
antall dyr pr m3 1913 2671 12819 11566 8057 3425 1113 1544 1890 65625 72 4594 8371 4056

Tabell 7 d






Planktonsamfunnenesstruktur (%) og artssammensetning.






Structure of the plankton communities (%) and the speciescomposition.






Lokalitet 1-12 1-12 143 H3 H4 H5 H9 H9 1410 H10 H11 H11 1412 H13 H13
Dato 3/7 19/7 2/7 26/7 15/7 17f7 1/7 22/7 6/7 13/7 6/7 13/7 25/7 8/7 24/7

Cladocera






Diaphanosomabrachyurum(Li&) 4.0 28.0






Holopediumgibberum Zaddach 30.0 48.0 35.0




65.0 60.0 25.0
Daphnialongispina(0.F.M.) T 5.0 13.0 x 10.0 20.0 52.0 50.0





BosminalongispinaLeydig x 6.0 6.0 15.0 34,0 30.0 14.0 15.0 13.0

Copepoda

diaptomus sp.





5.0




Cyclopsabyssorum 36.0 30.0






Cyclopsscutifer Sars 95.0 96.0 66.0 87.0 + 70.0 x x 14.0 20.0 16.0 25.0 62.0

Totalt (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1oact 100.0 100.0 100.6 loao

Cyclops abyssorum ble påvist i planktonet i tilsammen 15
vann. Arten ble oftest 'funnet i et fåtall individer. I Ågvatnet
(M1) på Moskenesøya,Ternvatna (A10 og A11) på Austvåg-
øya samt vestre Daudmannstjern (H10) på Hinnøya utgjorde
arten i størrelsesorden25 - 40 %. Detre sistelokalitetene kan

karakteriseressom myrtjern og er forholdsvis grunne. Flest
funn av arten ble gjort i dammene på øyeneytterst i Lofoten.
PåMoskenesøyable den registrert syvvann.

C. abyssorumer den størsteav Cyc/ops-artene,med utbredel-
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Tabell 7 e
Planktonsamfunnenesstruktur (%) og artssammensetning.
Structure of the plankton communities (%) and the speciescomposition.

Lokalitet

Cladocera

Diaphanosoma brachyurum (LW./.)T

Latona setifera (0.F.M.)

An1

1.0

An2 An3

2.1

An4 An6 An8 An9 An10 K1 K2 K3 K4

Holopedium gibberum Zaddach 8.7




2.1 5.2 7.4 2.7 20.4 10.4





Daphnia longispina (0.F.M.)T




1.3 61.7 0.6 0.5 0.9 + - 3.6 5 7 1.2 0.3 4.2

D. galeata Sars





1.1 7.4 0.9 0.2 23.3 31.7




0.3 28.9

Bosmina longispina Leydig 20.2 + 2.7 4.3 51.1 17.1 66.2 14.8 41.5 44.2 76.4 38.4

Polyphemus pediculus (Leuck.)




0.8








Bythotrephes longimanus Leydig T









,Leptodora kindti (Focke)









Copepoda









Eudiaptomus gradloides (Linj.) 67.3 98.0 8.9 84.7 31.4 56.3 13.2 47.4 8.9 16.3 22.1 20.0

Cyclops abyssorurn s.I.









C. scutifer Sars




22.6




•1.1 22.2




12.2 31.4 1.0 4.2

Cyclops sp. 1".0









Andre 1.9 0.0 0.0 4,1 1.1 0.0 0.0 0.5 0.0 7.0 0.0 4.2

Totalt antall dyr 115 931 674 835 188 8204 11640 386 8610 86 1028 190 .,

Trekklengde (m) 24 10 6 12 9 45 18 9 30 14 24 20

pr m trekk 5 93 112 70 21 182 647 43 287 6 43 10

Ant. dyr pr m2 431 2514 5459 3131 564 147672 52380 2470 77490 774 9252 1710

Ant. dyr pr m3 86 1676 2022 1253 376 3282 11640 772 5166 111 771 171

seover hele landet (Nøstet al. 1986). Dener en euryøk art og
er funnet i dammer og vann i Norge under svært ulike økolo-
giske forhold (Nilssen1975). Den er også funnet i temporære
pytter (Reed1962, 1963). Arten har i følge Nilssen(1975) ef-
fektive spredningsmekanismer,men har liten konkurranseev-
ne. C abyssorumspres lett og etablerer seg derfor raskt i nye
lokaliteter som dannesved isbreerstilbaketrekning. Eksempler
på dette fins fra Island(Larsen& Røen1964)og Finse(G. Halv-
orsen upubl.). I eldre lokaliteter kan den syneså bli fortrengt
av andre cyclopoidecopepoder. Arten er registrert i lokaliteter,
med kloridinnhold inntil 1000 mgA(Røen1962) og i surevann
med pH ca 4.5. Høyt innhold av Cl i lokalitetene på Røstlandet
og Værøyer ingen begrensendefaktor for artens utbredelse.

Denneundersøkelsenbekrefter at C. abyssorumer en konkur-
ransesvakart som lett taper i konkurransen med andre cyclo-
poide copepoder. I lokalitetene i Lofoten synes det som om
det er C scutifer som er den arten som fortrenger C abysso-

rum. I tre av fire lokaliteter der C abyssorumutgjorde 25 - 40
% av planktonsamfunnet manglet C scutifer helt, mensden i
vestreDaudmannstjern(H10) kun ble påvist i lite antall.

I følge Nilssen(1975): "bærer C.abyssorumpreg av å væreen
konkurransesvakart i sin vertikalutbredelsei vannmassenei de
enkelte lokaliteter. fins det andre cyclopoide copepoder ut-
bredt i epilimnon i en lokalitet, påtreffes C.abyssorumoftest i
hypolimnon, hvisdet derimot er cyclopoidecopepoder utbredt
i hypolimnon, fins C abyssorum i epilimnon, som i lokaliteter
nær Voss. Hvis det fins cyclopoide copepoder både i epi- og
hypolimnon, innstiller C abyssorum seg i de vannmasserder
konkurransetrykketer minst."

I undersøkelsenefra Lofoten skulle en derfor ha forventet å
finne sameksistensi de dypeste lokalitetene. Dette var ikke til-
felle. Begge artene ble funnet i grunne lokaliteter, og alle de
fire vannene på Vestvågøya der de forekom sammen, var
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DOMINERENDE PLANKTONART

Figur 13
Dominerendearter
planktontrekkene.
Speciesdominating in

the plankton samples.

Cyclops scutifer


Bosmina longispina


Eudiaptomus graciloides


Holopedium gibberum


Daphnia longispina


Diaphanosoma brachyurum


Daphnia galeata


Macrocyclops albidus

0 5 1 0 1 5

ANTALL LOKALITETER

2 0 2 5

grunnere enn 6 m. Beggeartene ble blant annet funnet i Sjø-
vatnet (V2) hvor størsteregistrertedyp er 2 m. Det er tidligere
pekt på at C abyssorumer en tolerant art overfor høyt saltinn-
hold. Høyt saltinnhold i lokaliteteneytterst i Lofoten kan være
medvirkende årsak til at C scutifer mangler på de ytterste
øyene,og at den ikke kan utkonkurrere C.abyssorumher.

Mixodiaptomus laciniatus ble funnet på Moskenesøya,Flak-
stadøyaog Vestvågøyaog ble registrert i åtte lokaliteter. Størst
andel av samfunnet utgjorde den i Lågvatnet(V1) på Vestvåg-
øyamed27.5 %. Hervarden nestvanligsteart etter C.scutifer.

M. laciniatus ble av Ekman(1922) beskrevetsom en ekstrem
kaldtvannsform. Forekomstenav arten viser imidlertid at den
fins både i lavlandet og på høyfjellet. I en hovedoppgavefra
Rørostrakteneble arten kun påtruffet i de to høyestbeliggen-
de lokalitetene (Kvikne 1977), mens den andre steder i Trøn-
delag er funnet i lavlandet (eks.Langeland1974). I sin under-
søkelsefra Vassfaretfant Eie(1974),M. laciniatus i fjellområde-
ne, mens den manglet under tregrensen. Walseng & Halvor-
sen (1989) fant den også i lavlandetøst for Fyresvatnet.Arten
ble i Nordland først påvist av Strøm (1938). Senere er den
funnet spredt både nord (eks. Koksvik & Dalen 1980) og sør
(eks. Koksvik 1976) for lokalitetene i denne undersøkelsen.I
denne undersøkelsener arten funnet først og fremst i de lave-
religgendelokalitetene mellom 6 og 81 m o.h.

Eudiaptomusgraciloidesvar den vanligst forekommende cala-




noiden.Den ble registrert i alle lokalitetene påAndøyaog i Kvit-

forsvassdraget.Arten ble ikke med sikkerhetpåvistpå Hinnøya,
men ubestemtecalanoidenauplier og copepoditter i flere vann
kan her ha tilhørt E.graciloides.Arten ble mer sjeldenpå øyene
lenger ut i Lofoten, og på Moskenesøyaog Flakstadøyaman-
glet den helt. Dendominerte i åtte av lokalitetene.

Arten er sjeldent påtruffet i Norgeog regnessomen østlig art,
dvs med utbredelse langs svenskegrensenså langt sør som til
Kongsvinger (Walseng 1990b). I Nordland er den tidligere
funnet iVefsnavassdragethvor den ble registrerti flere lokalite-
ter (Koksvik 1976), mensden manglet i Kobbelv-og Sørfjord-
vassdraget(Koksvik& Dalen 1977) og Hellemoområdet(Koks-
vik & Dalen 1980). Flestfunn av arten er imidlertid gjort i Finn-
mark(eks.Sæther1971).

Acanthocyclopsdenticornis ble funnet i ni lokaliteter og i de
fleste tilfelle utgjorde arten bare få prosent av planktonsam-
funnet. Størst andel ble registrert i Litlkongsvatnet (A5) med
nær 12 %. Hele seks av funnlokalitetene lå på Vestvågøya.
.Arten manglet på Moskenesøya,Andøya og i Kvitforsvass-
draget.

Arten er tidligere funnet i et tjern i Hellemoområdet (Koksvik
& Dalen 1980), mensden manglet il<obbelv- og Sørfjordvass-
draget (Koksvik & Dalen 1977). I Nordland for øvrig er den
funnet i tre lokaliteter på Saltfjellet, samt i en lokalitet i Vefsna
(tabell 6b) (Koksvik 1976, Nøst 1984). Alle funnlokalitetene
er forholdsvisgrunne, og to av funnene på Saltfjellet ble gjort
i smådammer.
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7Indsvatnet (M2)

Cyclops scutifer Gruppe 1 ,

TrIdaluvatnat (M6) . Msdvatnet (F2)
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Figur 14 a De enkelte utviklingsstadier til C• scutifer. The individual development stages of C. scutifer.
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11•4.vilgratnot (113)
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Figur 14 b De enkelte utviklingsstadiertil C. scutifer. Theindividualdevelopmentstagesof C. scutifer.

Arten er vanligsti de sentrale og østlige deler av Østlandet. I
følge Eie (1974) er den mest vanlig i høyereliggende skogsområ-

der, men den er også registrert i store innsjøer i lavlandet (Halvor-

sen & Elgmork 1976). Arten er ikke registrert på Vestlandet (Nøst

et al. 1986), noe som kan skyldes mangel på undersøkelser.

I forhold til de få funn sorn tidligere er gjort i Nordland, og

artens utbredelse og preferanse i Sør-Norge, er forekomsten av

arten i denne undersøkelsen meget interessant. Her ble funne-

ne gjort i forholdsvis grunne kystnære vann mens arten ellers

synes å ha preferanse for høyereliggende, gjerne humuspåvir-

kete lokaliteter. Forklaringen kan muligens ha sammenheng

med fravær av konkurrerende arter. Med unntak av Torvdals-

vatnet (V10) på Vestvågøy hvor også Mixodiaptomus laciniatus
var tilstede, manglet andre calanoider i lokalitetene der Acan-
thocyclopsdenticornisforekom.

• Diaphanosomabrachyurum ble registrert i åtte vann. Vanligvis

opptrer arten i relativt små mengder når den er tilstede i plank-

tonet (Sandøy 1984, Wærvågen 1985), men i denne undersø-

kelsen var den dominant i to lokaliteter henholdsvis på Flak-

stadøya og Vestvågøya. I LitIvatnet på Flakstadøya utgjorde den

hele 57.0 %.

D. brachyurum er beskrevet som en varmtvannsform (Herzig

1984), og tidligere er den bare registrert nord til Vefsnavassdra-

get. Funnene i Lofoten er derfor en betraktelig utvidelse av

artens nordgrense. D. brachyurum har liten døgnvandring

(Sandøy 1984), og i Gjerstadvann, Aust-Agder, hadde den

minst to generasjoner i året (Wærvågen 1985).

Latonasetifera ble kun funnet i Mjelevatnet på Andøya. Liksom


D. brachyurumer den en planktonlittoral art som tidligere bare

58



nina forskningsrapport012

Cyclops scutifer Gruppe 3
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Figur 14 c
De enkelte utviklingsstadiertil C. scutifer.
Theindividual development stagesof C. scutife.

er funnet nord til Vefsnavassdraget,og funnet påAndøyarepre-
senterersåledesny nordlig utbredelsesgrensefor arten.

Bosminalongispina er vanligste vannloppe i prøveneog nest
etter C scutifer det krepsdyret som dominerer i flest lokaliteter.

Den dominerer samfunnene fra fastlandet og ut til de ytterste lo-

kalitetene på Moskenesøya. Arten var dominant i alle fire lokali-

tetene i Kvitforsvassdraget. Den er dårligst representert i flere'av

de grunne innsjøene på Vestvågøya. Her forekommer den i flere

tilfelle i lite antall eller mangler helt. Også i andre undersøkelser

fra Nordland er arten dominerende.

Enviktig forklaring til artens vide utbredelse er dens evne til å be-

nytte ulike ernæringsstrategier alt etter tilgjen'gelig føde

(DeMott 1982, Hessen 1985). Lav pH synes heller ikke å være

noen begrensning for arten som er funnet helt ned til pH 3.3 i

Nord-Sverige (Vallin 1953). Antall individer varierer meget sterkt

fra lokalitet til lokalitet, et forhold som er meget vanlig hos

arten. Den formerer seg partenogenetisk, og kan i løpet av kort

tid bygge opp store indMdtettheter. Dette resulterer i store

svingninger i individtall. I tillegg kan arten vandre mellom pelagi-

alen og littoralsonen.

Holopedium gibberum var vanligste cladocer ved siden av B.
longispina. Arten manglet i planktonet fra Kvitforsvassdraget,

men var ellers tilstede i de fleste vannene, og i seks tilfelle var

den dominant. Med unntak av Kvitforsvassdraget var arten dår-

ligst representert i lokalitetene på Vestvåga hvor den bare i

Dalsvatnet (V3) utgjorde en større andel av planktonsamfunnet

(13.5 %). I de øvrige vannene manglet den, eller den ble kun

funnet i lite antall.
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Arten er karakterisert som en ren sommerform (Lampert &

Krause 1976), men er funnet i høyfjellet ved temperaturer helt

ned til 5°C (Halvorsen 1973). Høyde over havet og lave tempe-

raturer synes ikke å spille noen rolle for utbredelsen i Lofoten og

Vesterålen. Arten blir predatert av røye, noe som blant annet

kan forklare fraværet i flere av vannene på Vestvågøya.

Arten er av Hamilton (1958) regnet som en indikatorart for

kalkfattige vann og opptrer derfor ofte tallrik i sure til svakt

sure områder. I følge Hutchinson (1967) er den vanlig i vann

med kalkkonsentrasjon lavere enn 14 mg/I og er i få tilfeller

funnet i vann med kalkinnhold over 28 mg/I. I Bjortjern i Vefs-

navassdraget fant Koksvik (1976) arten, til tross for at kalkinn-

holdet i vannet var så høy.t som 45 - 47 mgA. Høyt kalkinnhold

kan imidlertid være årsaken til at arten mangler i de fire lokali-

tetene i Kvitforsvassdraget, hvor kalkinnholdet varierte mellom

23.3 og 33.2 mg/I.

Daphnia longispina var den vanligste av de to Daphnia-artene
som ble funnet i planktonprøvene, og den var dominerende i

flere lokaliteter. Dårligst representert var arten på Moskenesøya

der den bare ble registrert i fire lokaliteter, og hvor den utgjorde

1 % eller mindre av planktonet. Flere funn i dammene på Værøy

indikerer imidlertid at arten ikke avtar med økende avstand fra

fastlandet. Den manglet imidlertid på Røst.

Arten er lite tolerant for lav pH selv om den er funnet i lokaliteter

med pH under 5.0 (Walseng & Halvorsen 1987). Ingen av lokali-

tetene i denne undersøkelsen har pH-verdier i nærheten av

dette, og vannkvaliteten skulle derfor ikke være begrensende

faktor for artens forekomst. En mer sannsynlig forklaring på

artens uteblivelse i enkelte lokaliteter kan være fiskepredasjon

da arten er et meget viktig byttedyr for fisk.

Daphniagaleata ble med sikkerhet funnet i 13 lokaliteter, hvor

den i flest tilfeller ble registrert sammen med slektningen D.
longispina. I flere tilfelle har det vært usikkert om hvorvidt unge

individer har tilhørt D. longispinaeller D.galeata.Tvilstilfeller fra

Vestvågøya er ført opp som D. longispinasom med sikkerhet var

tilstede. D. galeataer derfor sannsynligvis tilstede i flere lokalite-

ter enn det som går fram av tabell 5.

D. galeata er vanlig utbredt over hele landet (Nøst et al. 1986),

men er i undersøkelser fra Nordland registrert i langt færre lo-

kaliteter enn D. longispina. Den er imidlertid påvist i Rosna (G.

Halvorsen upubl.), Markavatnet (Walseng 1989), Lomsdal-

svassdraget (Arnekleiv 1981) og Vefsnavassdraget (Koksvik

1976). I -Markavatnetutgjorde den sammen med D. longispina

ca 1/4 av planktonet. Den er imidlertid ikke påvist på Saltfjel-

let. Den er i likhet med D. longispina følsom for lav pH og er

utsatt for predasjon fra fisk.

Polyphemuspediculus ble påvist i planktontrekket fra tilsam-




men 12 vann, I Ternvatnet (A11) utgjorde arten 3.8 %. I de


øvrige lokalitetene utgjorde den aldri mer enn 1 %. Arten er

vanligvis knyttet til littoralsonen, men kan vandre ut i pelagia-,
len, særlig i grunne lokaliteter.

Bythotrepheslongimanus er en stor rovform som også normalt

opptrer fåtallig. Den ble kun funnet i fem innsjøer. Arten er ut-

bredt over hele landet (Nøst et al. 1986).

Leptodorakindti er også en stor rovform som opptrer fåtallig i

planktonprøver. Den ble påvist i tilsammen fire lokaliteter på

Flakstadøya og Andøya. Arten har vid utbredelse i Norge, men

mangler på Vestlandet (Nøst et al. 1986).

Med unntak av Hinnøya er antall dyr pr meter trekk, antall dyr

pr m2 overflate og antall dyr pr m3 beregnet (tabellene
7a,b,cog e). Copepoditter og nauplier inngår i materialet som

er talt opp. På grunn av metodiske årsaker vil de beregnede

tettheter være usikre.

Tettheten varierer sterkt med færrest dyr pr m2 overflate i lo-

kalitetene på Andøya. Flest dyr ble funnet på Vestvågøya hvor

10 av 12 vann hadde tettheter mellom 100.000 og 1.000.000

dyr pr m2 overflate. Fire av lokalitetene hadde mer enn

500.000 individer pr. m2. Undersøkte vann i Hellemoområdet

(Koksvik & Dalen 1980) hadde tettheter i samme størrelsesor-

den, mens det i Kobbelv- og Sørfjordvassdraget ble funnet

færre dyr (Koksvik & Dalen 1977).

Det må tas en rekke reservasjoner ved vurdering av slike tett-

hetsestimater på grunnlag av håvtrekk, og de vil i alle tilfeller re-

presentere minimumstettheter. I undersøkelsene fra Helle-

moområdet, Kobbelv- og Sørfjordvassdraget er ikke naupl ier fra

copepodearter talt opp. Størst tettheter hadde Lågvatnet (V1)

og Sjøvatnet (V2), to like store innsjøer på Vestvågøya, hen-

holdsvis 33 og 2 m o.h. og 18 og 14 m dype.

Det synes som om høye tettheter er betinget av oppblom-

string av spesielle arter. Både cladocerer og copepoder kan

imidlertid bidra til høye tetther. Viktige arter i denne sammen,-

heng er først og fremst copepoden Cyclopsscutifer, og clado-

cerene Holopedium gibberum, Daphnia longispina og Bosmi-
na longispina.
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Tabeil 8 a
Littoralsamfunnenesstruktur (%) og artssammensetning.
Structure of the littoral communities (%) and the speciescomposition.
x < 100 ind pr m3
xx 101-1000 ind pr m3

Lokalitet

Cladocera

xxx 1001- 10000 ind pr rn3
xxxx > 10000 ind pr m3

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Væ2 Væ3 Væ4 Væ5 Væ6 Væ7 Væ8 Væ9 Væl 0 Væl 1 Væl 3 Væ14

Daphnialongispina(0.F.M.) T








8.0 + 0.5




2.0




31.1 61.5
D. magnaStraus






19.5





17.0







D. pulex(0.F.M.)






2.2







2.5




6.0 +




Scapholeberismucronata(0.F.M.)












+ 1.0
Simocephalusserrulatus(Koch)




4.5 6.0 25.4 11.8




1.4 +




2.5




0.5




4.5 1.8 ,
BosminalongispinaLeydig







28.0 0.6-






+ 55.1 25.5
Acantholeberiscurviostris(0.«F.M.)





0.5




2.6




+








MacrothrixhirsuticornisNorm.Brady






0.5









Acroperusharpae(Baird)









45.5 3.5 5.7 7.5




3.6 1.0
Alonaaffinis(Leydig) 0.5 3.0 4.0 1.5 .1.0 4.4




1.4




1.1




0.5 + 1.4 14.0 1.0




+ 1.5
A. guttataSars




1.0




0.5




1.3





+ -





9.0






A. intermediaSars 0.5 1.0




27.0











Alonellaexcisa(Fischer)





2.9 8.7





4.5





2 0





2.0
A. nana(Baird) 1.0 67.0 0.5 55.0 8.8 0.4




1.4






57.1






AlonopsiselongataSars 0.5 +




2.0 ,14.1 1.3










Chydorussphaericus(0.F.M.) 10.0 7.5 7.5 4.0 9.3 34.9 53.0




45.5 3.4 63.0 29.0 81.5 19.8 4.0 11.5 69.5 0.4 3.0
Polyphemuspediculus(leuck.)





0.5 6.6






3.5 15.0 1.4





0.9 1.5

Copepoda













Eucyclopsserrulatus(Fisch.)




11.5 8.5 3.5 28.3. 16.6




5.5 90.4 8.0 4.0




28.0 7.0 5.0 5.8 2.0
Eucyclopssp.






3.0 1.4









Cyclopsabyssorums.l. 83.5 4.5 64.5 + 1.0




20.5




21.0




12.0 5.5 + + 40.5 75.0 8.5 1.3 1.0
Copindef. 4.0 4.5 10.5




8.8 9.2 3.5 94.4





1.5




4.7 1.5 3.5 6.5




Totalt mo loo loo loo mo loo loo loo loo loo loo loo mo loo mo loo loo 100 100

5.2.3 Littorale krepsdyr

Tabellene 8a - e viserden prosentvisefordelingenav littorale
krepsdyri tilsammen70 lokaliteter.Arter som utgjør mindre
enn 0.1 % er markertmed + i tabellen.FraKvitforsvassdraget
foreligger det ikke littorale krepsdyrprøver,mens•det fra
Andøya foreliggerkun to. Lokalitetenei indre Øksfjordpå
Hinnøyable besøktved to anledninger,og krepsdyrsammen-
setningenved beggeanledningerer visti tabell 8e. Daphnia
sppi tabelleneutgjøresavarteneD. longispinaog D. galeata.

Med unntakav arteneBythotrepeslongimanusog Leptodora
kindtiiblealleartenefunneti littoralsonen.Artersomertilstede
i fåvannog/ellerutgjørsmåandeleravlittoralsamfunneter slått
sammenog ståroppførti kategori"andre".Artssammensetnin-
genfordeenkeltelokaliteterertidligerevistitabellene 5a - f.

Flest littoralarter ble funnet i Sjøvatnet (V2) på Vestvågøya

med 18 arter.Tatt i betraktning at det bare foreligger ett trekk

fra hver lokalitet må dette vurderes som et relativt høyt artsan-

tall. Tilsvarende høye artsantall er imidlertid også funnet i

andre vann i Nordland (eks. Walseng 1989).

Vann med rik littoralvegetasjon har gjennomgående de rikeste

littoralsamfunnene, og Sjøvatnet, som hadde flest littorale

krepsdyr, hadde rik elvesnellevegetasjon, og dessuten var det

vannblomst i vannet. De store og dype innsjøene på Moske-

nesøya hadde oftest fattigere littoralsamfunn enn dammene

på Røstlandet og Værøy. Dette har delvis sammenheng med

svakt utviklet littoralvegetasjon i de oligotrofe innsjøene på

Moskenesøya.

Polyphemuspediculus, Chydorus sphaericus og Alonopsis
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Tabell 8 b
Littoralsamfunnenesstruktur(%) og artssammensetning.
Structureof the littoralcommunities(%) and thespeciescomposition.
x < 100 indpr m3
xx 101-1000ind pr m3

xxx 1001- 10000 indpr m3
xxxx> 10000 indpr m3






Lokalitet M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 Fl F2 F3 F4 F5

Cladocera








Diaphanosomabrachyurum(Wv.)T




2.3





2.4





HolopediumgibberumZaddach 1.0 1.1 66.5




67.5 25.5 1.5 4.5




23.6 43.9





Daphniaspp




5.0 1.0






0.5 +
Bosminalongispinaleydig 7.5 0.6 21.0




0.5 8.0 9.5 97.0 0.5




24.4 22.0 1.8 0.5 44.0




Streblocerusserricaudatus(Fisch.)







78.2 64.5




Acroperusharpae(Baird)




8.3 + 0.5 3.5







Alonaaffinis(Leydig)




1.5




1.9







Alonellanana(Baird)









AlonopsiselongataSars




5.7 40.0 5.8 22.6 2.0 + 56.0




35.8




5.5





Chydorussphaericus(0.F.M.)




12.6 + 1.7 1.0 11.8 + 19.0




4.5






Polyphemuspediculus(Leuck.)




70.1 5.0 6.7




54.7 62.5 _ 1.5 11.5






51.0




Andre




0.5 5.0 + 0.9 + 1.0





5.5 + 4.0




Copepoda









Eudiaptomusgraciloides(Lillj.)









Diaptomussp.




28.3 0.5 0.5 0.5




2.0






Macrocyclopsalbidus(Jur.)








33.0




Eucyclopsserrulatus(Fisch.)







1.8 2.0




Eucyclopsspp




1.7








C. scutiferSars




5.7 1.0 3.3 19.4




9.8 31.7 7.3




0.5




cyclopoidea 91.5 4.5 1.7 2.4 1.4 3.5







Totalt 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0




100.1 100.0 100.1 100.0 100.0




Forekomst xx xx xx x xx xx xxx xxx xx




xx x x xxxx xx




elongatadominertei flestvann(figur 15). SammenmedBos-
mina longispinavar dette de artene somogsåble registrerti
flest lokaliteter(jfr tabell 4) både i denneundersøkelsenog i
Nordlandfor øvrig.8. longispinadominererlittoralsamfunneti
flestvann,og total dominanser ikkeuvanlig.I denneundersø-
kelsendominerteden imidlertidbare i fem lokaliteter,noe
somvaroveraskendelite.Artenmangletheltpå Røst.

Dominansav artenePolyphemuspediculusog Alonopsiselon-
gataer ikkeuvanlig.Dominansav Chydorussphaericuser imid-
lertidnoe mer uvanlig,særligi littoralsonentil størresjøer.I
dammerogtemporærepyttererdetimidlertidnoemervanligat
denkandominere.Dettevartilfellei denneundersøkelsenhvor
dendominerteiflereavdammenepåRøstlandetogVærøy.

Dominansav cladocereneHolopediumgibberumog Daphnia

longispinaer ikkeuvanligselvom dette er artersomoftesfor-

bindesmed pelagialsonen.I de høyereliggende,oligotrofeinn-
sjøenemed fattig littoralvegetasjondominerteeller utgjorde
H. gibberumofte en betydeligandel av littoralsamfunnet.I
dennetypenvanner detofte litenforskjellmellomlittoralsam-
funnetog planktonsamfunnet.

Mer sjeldenter det imidlertidat Alonaaffinis,Alonellanana
ogStreblocerusserrulatusdominereri littoralsamfunnet.De to
førstnevnteartene er ofte tilstede,men da som regel i lite
antall. S. serrulatuser imidlertid sjelden i landsdelen,og
utenomfunnene i denne undersøkelsener arten bare regis-
trert j to lokaliteteri Nordland.De to lokalitetenehvorarten
dominerte,lå beggepå Flakstadøya.

C scutiferer ofte vanligstecopepodeogsåi littoralsonenog

pleier-ogsåå være dominerendekrepsdyrinklusivecladocere-




ne. I fire av fem lokaliteterder C. scutiferdominertei littoral-
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Tabell e
Littoralsamfunnenesstruktur (%) og artssamrnensetning.
Structure of the littoral communities (%) and the speciescomposition.
x < 100 ind pr rn3 xxx 1001- 10000 ind pr m3
xx 101-1000 ind pr rn3 xxxx > 10000 ind pr m3

Stasjon H2 H2 H3 H3 H5 H6 H6 H9 H9 H10 H10 H11 H12 H13 H13 A5 A7

Dato 3/7 1911 2/7 26/7 1717 5f7 19f7 1/7 22/7 6/7 13/7 6/7 25/7 8/7 2417




Cladocera












D. brachyurum(Li&.)






37.0 15.0








D. longispina(0.F.M.)




+





3.0 +








+

S:serrulatus(Koch)






+ +








longispinaLeydig








13.0 38.0




+




+ 96.0




Å. curvirostris(0.F.M.)






7.0 14.0








0. gracilisSars








3.0







A. harpae(Baird)




+




+




9.0 12.0




7.0 +




16.0 4.0 +




A. excisa(Fischer)




+ 19.0




3.0 6.0






5.0 3.0




+
A. elongata Sars




4.0 12.0





14.0 4.0 + 10.0




53.0 75.0 1.0




sphaericus(0.F.M.) + 42.0 54.0 50.0




27.0 31.0




13.0 -23.0 + 3.0 7.0 + 3.0 19.0




E.glacialis








4.0 6.0 +






P.pediculus(Leuck.)






4.0 9.0




8.0 31.0 79.0




4.0





Copepoda












E.serrulatus(Fisch.)




22.0 35.0 11.0 + 5.0




+ ' 61.0 35.0 18.0 4.0 55.0 30.0




1.0




Cycl.cop.




31.0










1.0




Harpactoider




6.0 +






8.0





17.0





Andre






8.0









Totalt (%)




101.0 93.0 92.0




95.0 95.0




96.0 97.0 93.0 96.0 95.0 99.0 97.0 99.0 0

DOMINERENDE LITTOTRALART

P. pediculus

C. sphaericus
A. elongata

E. serrulatus
H. gibberum
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Figur 15
Dominerendearter i littoraltrekkene.

4 6 . 8 10 12 Species.dominatingin the littoral sam-
ANTALL LOKALITETER ples.
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6 Konklusjon
Utbredelsenav sentralegrupperav norskeferskvannseverte-
braterer behandletav Nøstet al. (1986). De i den sammen-
heng utarbeidedeutbredelseskarter dessverreikke tilgjenge-
lig, og det foreliggerderfor ikke opplysningerom artenesut-
bredelsei detalj.Utbredelsenav norskeferskvannskrepsdyr,og
da særligcladocereneog de calanoideog cyclopoidecopepo-
dene,er relativtgodtkjenttakketværeundersøkelseri forbin-
delsemedvannkraftutbyggingsprosjekter.Utbredelsener dår-
ligstkjentfor Vestlandetog for Tromsog Finnmark.

Det er flere forholdsom bestemmerde enkelteartersutbre-
delse.I Norgevil særliginnvandringenetter sisteistidværeav
avgjørendebetydning.Bestkjent er innvandringenav fersk-
vannsfisk,hvorøstersjøområdethar spilten helt sentralrolle.
De fleste ferskvannsfiskhar vandret inn herfra under ulike
faserav isenstilbaketrekning.De flestearter forekommerså-
ledesi Sørøst-Norgeog i Finnmark,mensdet på Vestlandet
og i kystområdeneviderenordovernaturligkun forekommer
de arter som tåler saltvann. Enkelte evertebratgruppervil
trolig ha en tilsvarendeutbredelse,mens utbredelsenhos
andre grupperer bestemt av andre spredningsmekanismer.
Deresutbredelsevil derforvære forskjelligfra den en finner
hosfisk.

Etannetviktigmomentmed hensyntil ferskvannsfaunaensut-
bredelseer spørsmåletom isfrierefugierundersisteistid.Det
er bl.a.vanskeligå forklareutbredelsenav en rekkeplantear-
ter uten å postulereforekomstenav slikeisfrierefugier.Lofo-
ten er nettoppet sliktområde.Utbredelsenog forekomstenav
ferskvannsorganismernord-, øst- og sørover fra Lofoten-
områdetvil derfor kunnegi svarpå hvorvidtdet har vært et
sliktrefugiumfor ferskvannsorganismerher. Faunaenhar her
vært isolertfra faunaeni østersjøornrådetgjennomfleretusen
år, og den har dervedhatt mulighetfor å utvikleutbredelses-
messig,morfologiskeog økologiskeforskjeller.Gradientenfra
yttersti Lofotentil grensenmot Sverigeog videreøstoverer
herviktig.Tilsvarendevil gradientensørovermot Saltfjelletog
nordovermotTromsog Finnmarkogsåværeviktig.

Området inneholderen rekke økologiskegradienter,fra de
sterktoceaniskpregedeAndøya,Værøy og Røsttil de mer
kontinentaleområderpå Hinnøyaog i Kvitforsvassdraget.Det
er ogsåstorelokalklimatiskeforskjellerinnenforområdetav-
hengigav topografienog beliggenheti forhold til fremher-
skendevindretning.Det er i tillegg storehøydeforskjellerin-
nenforsmåavstander.

Tabell 9 viserartenesutbredelsepå de enkelteøyerfra Røst-
landeti vesttil Hinnøyaog Andøyai østog nord.KVitforsvass-
drageter ikketatt med da det herfrakunforeliggerplankton-
prøver.Antall arter øker fra de yttersteøyene innovermot
fastlandet,og det er en tendenstil at når en art førstopptrer
vil den ogsåforekommepå øyeneinnenfor.Holopediumgib-
berum, Diaphanosomabrachyurumog CyclopSscutifer er
f.eks. tre meget vanligearter fra Moskenesøyaog østover,
mensde mangleri dammenepåVærøyog Røst. B. longispina
og D. longispinaer også megetvanligepå de størreøyene,
mener barefunnet i noenfå lokaliteterpå Værøyog ikkepå
Røst.Det kanvære mangeårsakertil en slikutbredelse.Blant
anneter Holopediumgibberum,Cyclopsscutiferog D. longi-
spina typiske planktoniskearter, som ofte vil mangle i
dammer. At B. longispinamanglerer vanskeligereå forstå
sidendenneartenforekommeri alletyperlokaliteter.Materia-
let er relativtlite, og det er selvsagten vissmulighetfor at
arteneer til stedei lavetettheterutenå bli fanget. De nevnte
cladocererhar ofte markertetetthetsmaksimamed like mar-
kerte tetthetsminimaimellom,og innsamlingsperiodenekan
hafalt innenforet slikttetthetsrninimum.Vi antar imidlertidat
fraværetav de nevntearterpåVærøyog Røster reellog skyl-
desøkologiskeogeventuellespredningsmessigeårsaker.

D. pulexog C.abyssorumharmotsattutbredelesesmønsterog
syneså trivesbesti dammenepåVærøyog Røstog i den sjø-
saltpåvirketedammenpå Hinnøya.D. pulexer en typiskdam-
form og er meget vanlig i tilsvarende lokaliteter langs hele

kysten. Den er funnet i lokaliteter med saltinnhold inntil 4 - 5

°/oo (Flössner 1972). C. abyssorumer en meget heterogen art

både morfologisk og økologisk. Ulike underarter (eventuelt

former) forekommer i nær sagt alle typer lokaliteter, og den

forekommer relativt vanlig i denne type lokaliteter langsstore
delerav kysten.

I hvilkengrad spredningsøkologiskefaktorerspiller inn er det

foreløpig vanskelig å vurdere. Området har vært isfritt i minst

10 000 - 12 000 år. Krepsdyrene har normalt stor sprednings-

evne, og de aller fleste aktuelle arter har derfor trolig hatt mu-

lighet til å etablere seg i egnede lokaliteter helt ut til Røstlan-

det. Avstanden inn til de større øyene er heller ikke spesielt

stor. Vi vil derfor anta at utbredelsen til de fleste arter er be-

stemt av økologiske faktorer og ikke av spredningsmessige

forhold. Spesielt på de ytterste øyene er utvalget av egnede

biotoper en begrense-nde faktor.

De økologiske forhold på Værøy og Røst skiller seg på flere


måter fra forholdene på øyene nærmere fastlandet. De mang-
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Tabell 9
Artenes forekomst fra Røst og inn mot fastlandet.
Occurrence of the species from Røst towards the mainland.

Lokalitet Røst Værøy Moskenes Flakstad Vestvåg Austvåg Hinnøy Andøya

Cladocera
Alona affinis (Leydig) x x x x x x x x
Alonella excisa (Fischer) x x x x x x x x
A. nana (Baird) x x x x x x x
Polyphemus pediculus (Leuck.) x x x x x x x x
Chydorus sphaericus (0.F.M.) x x x x x x x
Acantholeberis curviostris (0.F.M.) x x x x x
A. guttata Sars x x x x x
D. pulex (0.F.M.) x x x
Simocephalus serrulatus (Koch) x x x
D. magna Straus x x
Macrothrix hirsuticornis Norm. Brady x x
Alonopsis elongata Sars x x x x x x x
A. intermedia Sars x x x ' x x x
Daphnia longispina (0.F.M.) T x x x x x x x
Bosmina longispina Leydig x x x x x x x
Acroperus harpae (Baird) x x x x x x
Scapholeberis mucronata (0.F.M.) x x x x
Holopedium gibberum Zaddach x x x x ,x x
Diaphanosoma brachyurum (Li&.)T x x x x x

galeata Sars x x x x x
Streblocerus serricaudatus (Fisch.) x x x x x
Eurycercus glacialis Lilljeborg T x x
Ophryoxus gracilis Sars x x x x
Bythotrephes longimanus Leydig T ic x x x
Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.) x x
Drepanothrix dentata (Eur&1) x

lamellatus (A.F.M.) x x x
Rhynchotalona falcata Sars x x x
Leptodora kindti (Focke) x x
A. costata Sars x
Latona setifera (0.F.M.)
A. exigua Lilljeborg

Copepoda
Cyclops abyssorum s.l. x x x x x
E. serrulatus (Fisch.) x x x x x x
Macrocydops albidus (Jur.) x x x x x
C. scutifer Sars x x x x x
Diaptomus sp. x x x x
Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.) x x x x
Diacyclops nanus (Sars) x
Acathodiaptomus denticornis (Wierz.) x x x
Eudiaptomus graciloides (Lillj.) x x
Megacyclops gigasMridis x
Paracyclops affinis Sars x
Eucyclops denticulatus (A. Graet.) x

ler store dype innsjøer og har kun små og grunne dammer.

Disseer sterkt sjøsaltpåvirketbåde gjennom nedbør, sjøsprøyt

og fugleekskrementer. Lokalitetene på Værøy og Røsthadde

f.eks. klart det høyesteinnholdet av NaCI(tabell 3a - d). Van-




nets kjemiskesammensetningvil imidlertid variere sterkt både

ionemessig og konsentrasjonsmessig.Det er mulig at høyt
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NaCI-innholdkan begrenseutbredelsen for enkelte av artene.
Tidligereundersøkelserhar vist at mange krepsdyrarterer tole-
rante overfor høyt saltinnhold. Diaphanosomabrachyurum og
Daphnia longispina er registrert i ferskvann med 4 °/oo salt
(Löffler 1961, Megyeri 1963), mens Bosmina longispina er
funnet i 15 0/oosaltvann i Barentshavet(Flössner1972). Cy-
clopsscutifer's toleranseoverfor høyt saltinnhold er ikke kjent,
men i Djubovatnet nær Mandal forekommer den ved et klorid-
innhold på 22 mgA. De sjøsaltkonsentrasjonersom er obser-
vert i denne undersøkelsenkan derfor sannsynligvisikke for-
klare fraværet av en rekkearter på Værøyog Røst.Situasjonen
i Lofoten og Vesterålener imidlertid meget komplisert. NaCI-
påvirkningenav de enkelte lokaliteter er ikke alene bestemt av
avstandfra kysten,men-i meget stor grad ogsåav beliggenhe-
ten i forhold til fremherskende vindretning. Mengde nedbør
og påvirkning fra sjøfuglekskrementer spiller også en viktig
rolle. Enutredning av disseenkeltfaktorene kreveren mer inn-
gåendeanalyse.

De grunne dammenevarmeslett opp under gunstigeværperi-
oder, men de avkjølesogså raskt i kaldt vær. Temperaturmes-
sig er derfor variasjonenestore. En rekke arter mangler trolig
på Værøy og Røstpå grunn av periodevishøy temperatur og
manglendetemperatursjiktninger. Fraværetav bl.a. C scutifer

kan ha temperaturmessigeårsakerda dette er en kaldsteneo-
therm art (Rylov1948).

Forekomstenav de enkelte arter kan ogsåvære regulert av in-
terspesifikk konkurranse. I hvor stor grad dette spiller rolle
Lofotenområdet vet vi foreløpig ikke, men utbredelsen av
f.eks. C scutifer og C. abyssorum kan delvis forklares ut fra
konkurranseforhold.

Den faktor som i første rekke er bestemmendefor artssam-
mensetningeni Lofoten og Vesterålener derfor trolig utvalget
av ferskvannslokaliteter på de enkelte øyer. Værøy og Røst
med relativt ensartete dammer hadde de fattigste samfunn,
mens Austvågøy med et forholdsvis bredt utvalg av innsjøty-
per har størstartsdiversitet.

Forå kunne gå videre med problemstillingener det nødvendig
med mer materialefra begge siderav grensenmot Sverige,og
ogsåfra Tromsog Finnmark.I tillegg er det nødvendigmed en
mer grundig analyse både morfologisk og økologisk av de
arter som finnes i området. Det er ikke trolig at isolasjonen

varte så lehge at det utviklet seg nye arter, men det er mulig

at artene kan ha utviklet både morfologiske og økolOgiske

særtrekk.
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7 Sammendrag
Rapportenomfatter materiale fra Værøy, Røst,Moskenesøya,
Flakstadøya,Vestvågøya, Austvågøya, Hinnøya, Andøya og
Kvitforsvassdragetved Evenessom ble innsamlet i perioden
1970 - 75.

Tilsammen91 lokaliteter ble besøkt, hvorav87 ligger på øyer i
Lofoten og Vesterålen. Det foreligger 155 vannprøverog 226
krepsdyrprøver. Et utvalg av vannprøvene er analysert med
hensyn til de viktigste kationer og anioner. Krepsdyrprøvene
fordeler seg på 137 plankton- og 89 littoralprøver. FraVærøy
og Røt foreligger det kun littoralprøver, mensdet fra Kvitfors-
vassdragetforeligger kun planktonprøver.Frade øvrige lokali-

. teter foreligger det både plankton- og littoralprøver.

Av lokalitetene på Moskenesøya,Flakstadøya,Vestvågøyaog
Austvågøyavar 24 av tilsammen 42 vann temperatursjiktet.
Siktedypetvarierte fra 0.5 m i Storeidvatnettil 28 m i Botnvat-
net. Breslamforårsaket sterkt redusert siktedyp i Nedre Møy-
salvatnet.Innsjøfargenviste stor variasjon.Et fåtall vann hadde
antydning til oksygensvinnmot bunnen.

Lavesteog høyestepH, 4.4 og 9.1, ble målt i to dammer på
henholdsvisHinnøyaog Værøy. Lokaliteten på Hinnøyavar en
myrpytt omgitt av hengemyr på alle kanter, mens grunnen til
den ekstremt høye pH i dammen på Værøyer uviss,men kan
skyldesbåde marin påvirkning og stor primærproduksjon.Kvit-
forsvassdragethadde gjennomgående høyest pH med verdier
mellom 7.6 og 8.0. De øvrige øyene hadde pH rundt 7.0 eller
noe lavere.

Lavestledningsevneble registrert i Isvatnetsom ligger i meget
karrigeomgivelser.Med unntak av en brakkvannspåvirketpytt
i indre Øksfjord ble de høyesteledningsevnerpåvist i damme-
rie på Røstlandetog Værøy hvor den varierte mellom 169 og
1420 g.S/cm.Høy ledningsevneble også registrert i innsjøenei
Kvitforsvassdragetnoe som først og fremst må tilskrivesberg-
grunn og løsmasserog i mindre grad tilførsel av havsalter.

Med unntak av lokalitetene i Kvitforsvassdragetvar Na og CI
utvilsomt de viktigste ionene. Det er en god korrelasjon
mellom ledningsevne og forekomst av Cl-ionet. Avstand fra
kysten,fremherskendeivindretning og effekten av regnskygge
er viktige parametre som er med på bestemme innhold av
disseionene.

Tilsammen43 arter krepsdyrble påvist i denne undersøkelsen

hvorav 32 arter cladocererog 11 arter hoppekreps.Til sam-
menligning er det tidligere påvist 63 arter i Nordland. Flereav
artene er sjeldne,selvom alle er påvist i Norge tidligere. Flest
arter (31) ble registrert på Austvågøya. Færrestarter, når en
ser bort fra Kvitforsvassdragethvor det bare ble innsamlet
planktoniske krepsdyr,hadde Røstlandetmed 15. Antall arter
syneså øke frå Røstlandetog innover mot fastlandet.

Følgendesyvarter er ikke påvist i Nordland,tidligere: Daphnia
magna, Drepanothrix dentata, Leptodora kindtii, Simocepha-
,lusserrulatus,Latonasetifera, Diaphanosomabrachyurum,Eu-
'rycercusglacialisog ParacyclOpsaffinis:

Bosminalongispinavarvanligstecladocerog ble funnet i ca 3/4
av lokalitetene. Den manglet imidlertid på Røstog ble bare
funnet i ca40 % avdammenepåVærøy.

Macrothrix hirsuticornis kan betraktes som den mest sjeldne
av artene og er med sikkerhet funnet i kun én lokalitet på
Røst.Tidligereer den bare omtalt av G.O. Sarsfra tre lokalite-
ter i kystområdenefra Nord-Trøndelagtil Lofoten.

Cyclopsscutifer og Eucyclopsserrulatusvar de to vanligsteco-
pepodene.Slektningentil C.scutifer, C abyssorum,ble funnet
i 30 lokaliteter hvoravde fleste funnenp ble gjort på de ytter-
ste øyene i Lofoten. Eucyclopsdenticulatus ble funnet i én lo-
kalitet på Austvågøya.Arten er beskrevet med hovedtyngde i
Sørøst-Norgeog er tidligere funnet nord til Saltfjellområdet.
Blant calanoidene ble Eudiaptomusgraciloides og Acanthodi-
aptomus denticornis funnet i et relativt stort antall lokaliteter.
Artene er tidligere bare påvist i noen få lokaliteter i Nordland.

Likheten mellom krepsdyrsamfunnenevar størst mellom Røst-
landet og Værøy. Undersøkelsenpå begge disseøyeneomfat-
ter grunne lokaliteter karakterisert ved høyt ioneinnhold og
pH. De to øyeneviste ellers liten artsmessiglikhet med de in-
nenforliggende øyer. Moskenesøya,Flakstadøya,Vestvågøya,
Austvågøya,Hinnøyaog Andøyaer artsmessigforholdsvislike.
Størst likhet hadde naboøyeneVestvågøyaog Austvågøya.

Totalt ble det funnet 14 arter i planktontrekkene fordelt på ni
vannlopper og fem hoppekreps. Antall arter varierte mellom
to og sju med de høyesteartsantall på Vestvågøyaog Andøya.
Artsantallet er gjennomgåendestørst i de lavereliggende,mer
produktive innsjøene,mensde høyereliggendeoligotrofe van-
nene har færrest arter. Dette kan delvisforklare det laveantall
arter på Hinnøyaog på Moskenesøyahvor den sistnevnteinn-
sjøtypener vanligst i materialet.
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C scutiferdominerteplanktoneti flest lokaliteterog manglet
bare i 11 av de tilsammen61 lokalitetene.Renettårig syklus
samten kombinasjonav ett- og toårig livssyklusvar vanligst.
CladocerenB.longispinavar nestvanligsteplanktoniskeart.

C abyssorumble påvist i planktoneti tilsammen15 vann,
oftest i et fåtall individer.Undersøkelsenbekrefterat C abys-
sorumer en konkurransesvakart somlett taper i konkurransen
medandrecyclopoidecopepoder.I Lofotensynesdet somom
deter C scutifersomfortrengerC abyssorum.

Holopediumgibberummanglet i planktonetfra Kvitforsvass-
draget,menvarellerstilstedei de flestevannene,og i sekstil-
fellervar den dominant.Arten er beskrevetsomen indikator-
art for kalkfattigevann og opptrerderforofte tallriki suretil

svaktsureområder. De fire lokalitetenei Kvitforsvassdraget
hadderelativthøytkalkinnhold(23.3 og 33.2 mg/l).

Tetthetenvarierersterktmedfærrestdyrpr m2 overflatei lo-
kalitetenepå Andøya.Flestdyrblefunnet på Vestvågøyahvor
10 av 12 vannhaddetetthetermellom100 000 og 1 000 000
dyrpr m2overflate.

Flestlittoralarterble funnet i Sjøvatnetpå Vestvågøyamed 18
arter.Vann med rik littoralvegetasjonhar gjennomgåendede
rikeste littoralsamfunnene.De store og dype innsjøenepå
Moskenesøyamed svaktutvikletlittoralvegetasjonhaddedår-
ligstutvikletelittoralsamfunn.Polyphemuspediculus,Chydo-
russphaericus'ogAlonopsiselongatadominertei flestlokalite-
ter.
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8 Summary
This report presents material from the islandsVærøy, Røst,
Moskenesøya,Flakstadøya,Vestvågøya,Austvågøya,Hinnøya,
Andøya, and the watercourse Kvitforsvassdrageton the main-
land near Evenes.The material was collected during the latter
part of Julyfrom 1970 to 1975.

A total of 91 siteswere visited, 87 of which on islandsin the
Lofoten and Vesterålen archipelago. 155 water samplesand
226 samplesof crustaceansare available.A selection of, the
water sampleshave been analyzedwith respect to the main
cations and anions. Samples of crustaceansconsist of 137
plankton and 89 littoral samples.From the islandsVærøy and
Røst only littoral samples are available. From the other sites
both plankton and littoral samplesexist.

Of the sites on Moskenesøya,Flakstadøya,Vestvågøya,and
Austvågøya24 Of a total of 42 lakeshad a developedthermo-
cline.TheSecchi-diskreadingsvariedfrom 0.5 m i Storeidvatnet
to 28 m in Botnvatnet. Glacialsiltscausedvery reduceddepth
of view in NedreMøysalsvatnet.Thewater color was quite vari-
able.A few lakeshad oxygendepletion nearthe bottom.

Lowest and highest pH, 4.4 and 9.1, were measured in two
pondson Hinnøyaand Værøy,respectively.Thesiteon Hinnøya
was a bog tarn surrounded by turf on all sides.The reasonfor
the extremely high pH in the pond on Værøy is uncertain but
could be due to the marine influenceand the high primarypro-
duction. Kvitforsvassdragetgenerally had the highest pH with
values between 7.6 and 8.0. The remaining islandshad water
bodieswith a pH around 7.0 or somewhat lower.

The lowest conductivity was rneasuredin Isvatnetwhich issitu-
ated in a very poor area. With the exception of a brackish
pond in inner Øksfjord, the highest conductivity values were
measuredin ponds on Værøy and Røstlandetwhere they var-
ied between 169 and 1420 p.S/cm.High conductivity was also
measured in the lakes of Kvitforsvassdragetwhich is mainly
due to the geology and depositsof this areaand to a lesserex-
tent the influence of marine salts.

With the exception of the sites in KvitforsvassdragetNaand Cl
were undoubtedly the most important ions. There is a good
correlation between conductivity valuesand the occurrenceof
Cl ions.The distancefrom the coast, prevailingwinds, and the
effect of the rain shadow are the important parametreswhich
determine the contents of these ions.

A total of 43 speciesof crustaceanswas found in this study,
32 speciesof Cladoceraand 11 speciesof Copepoda. ln com-
parison 63 specieshave been found in previous studiesfrom
Nordland County. Severalof the speciesare rare even if all
havebeenfound in Norwaypreviously.Most species(31)were
found on Austvågøya. Except for Kvitforsvassdragetwhere
only plankton sampleswere taken, the fewest species(15)
were found on Røstlandet.The number of speciesappearsto
increasefrom Røstlandetat the most western extreme to-
wards the mainland.

The following 7 specieshave not previously been reported
from Nordland County: Daphnia magna, Drepanothrix denta-
ta, Leptodorakindtii, Simocephalusserrulatus,Latonasetifera,
Diaphanosoma brachyurum, Eurycercusglacialis og Paracy-
clopsaffinis.

Bosmina longispina was the most common cladoceran and
was found in about 3/4 of the sites. It was, however, lacking
at Røstand was only found in about 40 % of the ponds of
Værøy.

Macrothrix hirsuticornis may be considered the rarest of the
speciesand haswith certainty only been found in one site on
Røst. Previouslyit has only been reported from three sites
along the coast from Nord-Trøndelagto Lofoten.

Cyclopsscutifer and Eucydopsserrulatus were the two most
common Copepoda.The congender of C. scutifer, C abyssor-
um, was found in 30 sites,mainly on the outer islandsof Lofo-
ten. Eucyclopsdenticulatus was found i one site on AuStvåg-
øya.The main distribution of this specieshas been reportedto
be in Southeast NoKivay,and it has previously been found
north to the Saltfjelletarea.

• Among the calanoidsEudiaptomusgracioides and Acanthodi-
aptomus denticornis were found in a number of sites.These
specieshavepreviouslybeen reported from only a few sitesin
NordlandCounty.

The crustaceancommunities from Værøy and Røstwere the
most similar. In both of these islandsshallow ponds with high
ion content and high pH were investigated. The speciessimi-
larity between these two islandsand the remaining inner is-
lands was low. Moskenesøya, Flakstadøya, Vestvågøya,
Austvågøya,Hinnøya,and Andøya had all rather similarcrus-
tacean communities. The greatest similarity was found be-
tween the neighboring islandsVestvågøyaand Austvågøya.
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A total of 14 species was found in the plankton hauls, nine spe-

cies of Cladocera and five Copepoda. Number of species varied

between two and seven, with highest species counts on

Vestvågøya and Andøya. The number of species was generally

highest in the low-lying more productive lakes, while higher

oligotrophic lakes had fewest species. This may partly explain

the low number of species on Hinnøya and Moskenesøya

where the latter type of lake was most common in the samples.

C scutifer was a dominant species in the plankton in most sites

and was lacking in only 11 of the 61 sites. A pure one-year life

cycle, as well as a combined one- and two-year life cyde, were

most common for this species. The cladoceran B. Iongispina
was the second most common species in the plankton.

C. abyssorumwas found in the plankton in a total of 15 lakes

mainly with only few individuals. This study confirms that Cy-

clops abyssorum is weakly competitive species easily losing in

competition with other cyclopoidal Copepoda. In Lofoten it

seems that C. abyssorumis pushed out by C scutifer.

Holopedium gibberum was lacking in the plankton from Kvit-

forvassdraget but was otherwise present in most lakes, being

dorpinant in six. The species has been described as an indica-

tor species for calcium-poor lakes and is therefore often com-

mon in acidified to weakly acidic areas. The four sites in Kvit-

forsvassdraget had a relatively high calcium content (23.3 and

33.2 mg/1).

The density varied strongly with fewest animals pr m2 surface

in the sites on Andøya. The highest densities were found on

Vestvågøya where 10 of 12 lakes had densities between 100

000 and 1 000 000 animals pr m2 surface. •

Most littoral species (18) were found in Sjøvatnet on

Vestvågøya. Lakes with rich littoral vegetation generally have

the richest littoral fauna. The large and deep lakes on Mos-

kenesøya with weakly developed littoral vegetation had the

poorest littoral crustacean communities. Polyphemuspedicu-
lus, Chydorussphaericusand Alonopsis elongata dominated

in most sites.
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