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Referat
Walseng, B. & Halvorsen,G. 1991. Verneplan IV. Ferskvannsbe-
faringer i 5 vassdrag i Oppland og Buskerud.- NINA Utredning
22: 1-35

De ferskvannsbiologiske forhold‘ er beskrevet i ett vassdrag i
Opplandog fire vassdragi Buskerud.Arbeidet er utført som ledd
i utarbeidelsenav Verneplan IV og er et supplement til tidligere
arbeider. Tromsa ligger på østsiden av Gudbrandsdålslågen.
Grytåni og Hivjuåni ligger ved Hallingskarvet,mens Gvetaåi og
Rolvselvligger i Uvdal i Numedal. Gvetaåiog Rolvselvhar størst
innsjødekning, mehs Tromsa er fattig på ferskvannslokaliteter.
Undersøkelsenomfatter vannprøver,krepsdyrprøverog bunndyr-
prøver fra 18 innsjøer/dammerog 13 elvelokaliteter hvorav de
fleste ligger høyereenn 1000 m o.h. pH varierte fra 5,42 i Prest-
dalsvatnet (Gvetaåi) til 7,23 i Breia (Tromsa),mens laveste og
høyeste ledningsevne var 7,3 mS/m (Hivjuåni) og 41,0 mS/m
(Breia).Krepsdyrfaunaenvarierte mindre enn bunndyrfaunaen.
CladocerenAlona karelica, som ble funnet i Hivjuvatnet,er tidli-
gerekun påvist i Etna-Dokka.Tromsahadde langt flere bunndyr-
arter enn de ø /rige vassdragene.Et vern av Tromsavil sikre et
vassdragpå østsidaav Gudbrandsdalslågensom drenerer de ri-
keste deler av sparagmittområdet her. Grytåni er urørt, og et
vern av vassdragetvil være et godt supplement til de allerede
vernedevassdragene,Dagaliog Flakevatn.Hivjuånivil ogsåvære
et verdifullt supplement. Etvern av Gvetaåiog Rolvselvvil bevare
to vassdragsom ligger i et område som fra før er sterkt berørt av
kraftutbygging, og somvannkjemiskog faunistisker representa-
tivt for området. Gvetaåier gitt høyestprioritet av disseda Prest-
dalsvatneter en interessant lokalitet i forskningssammenhengi
tilknytning til sur nedbør. Alle vassdragenepå Hardangerviddaer
godt egnete som type og referansevassdrag.

Emneord:Verneplan IV - Ferskvann- Krepsdyr- Bunndyr - Opp-
land - Buskerud

Bjørn Walseng og Gunnar Halvorsen, NINA, Boks 1037, Blin-
dern, N-0315 Oslo 3

Abstract
Walseng, B. & Halvorsen,G. 1991. ConservationPlanIV for wa-
tercourses(VerneplanIV). Freshwatersurveysfrom 5 watercours-
es in Oppland and Buskerud.- NINAUtredning 22: 1-35

As a supplement to previous work on Conservation Plan IV
(VerneplanIV), surveysof the freshwater biology of five water-
coursesin Oppland and Buskerudcountieswere made.The river
Tromsais situated east of the valley Gudbrandsdalen.The rivers
Grytåniand Hivjuåni lie along the mountain ridge Hallingskarvet,
while the riversGvetaåland Rolvselvlie in Uvdal in the valleyNu-
medal. The investigation covers samples of water crustaceans
and benthosfrom 18 lakes/pondsand 13 river/streamsites,most
of these lie above 1000 m asl. pH varied from 5.42 in the lake
Prestdalsvatnet(Gvetaåi)to 7.23 in Breia(Tromsa)while the low-
est and highest conductivity were 7.3 mS/m (Hivjuåni)and 41.0
mS/m (Breia).The crustaceanfauna varied lessthan the benthic
fauna. The cladoceranAlona karelica, found in Hivjuvatnet, is
previouslyonly found in Etna-Dokka. Tromsa had many more
benthic speciesthan the other watercourses.Protectionof Trom-
sa would securea watercourse east of Gudbrandsdalenwhich
drains the richest parts of the sparagmitic area here. Grytåni is
undisturbed by man, and protection would be a good supple-
ment to the previouslyprotected watercourses,Dagaliand Flake-
vatn. Hivjuåni would also be a valuable supplement. Protection
of Gvetaåiand Rolvselvwould conservetwo watercoursesin an
areaalreadystronglyaffected by hydro-power development,and
whose fauna and water chemistry are representative for the
area. Gvetaåi is given the highest priority of these sincethe lake
Prestdalsvatnetis an interesting site for researchon acid precipi-
tation. All watercourseson Hardangerviddaare well suited as
type and referencewatercourses.

Key words: Conservation plan IV - Freshwater - Crustacean-
Benthos- Oppland - Buskerud

BjørnWalsengand Gunnar Halvorsen,NINA, POBox 1037, Blin-
dern, N-0315 Oslo3, Norway
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Forord
I forbindelse med Verneplan IV er det etter oppdrag fra Norges
vassdrags-og energiverk (NVE)utført nærmere undersøkelseri
fem vassdrag,hvorav ett i Oppland og fire i Buskerud.Vassdra-
gene ble ogsåbefart i 1989. NVEhar bekostet undersøkelsen.

Vi vil takke følgende sorn har bidratt i gjennomføringen av pro-
sjektet:

SyverinLierhagenhar analysertvannprøvene
JohnBrittain har artsbesterntdøgnfluer, steinfluerog vår-
fluer
LarsWalsengog RagnhildHalshar assistertunder feltar-
beidet i Buskerud
Svein-ErikSloreidhar artsbestemtog kommentert fåbør-
stemark
OlaTandbergstilte sin hytte til disposisjon
ErikFramstadhar lest korrektur

Til slutt vil vi få takke JonArne Eieog JanOlav Nybo i NVEfor et
behageligsamarbeidunder alle faserav arbeidet.

Blindern,22.02.90

BjørnWalsengog Gunnar Halvorsen

Innhold
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1 Innledning
Tilsammen13 vassdragi Oppland og 12 i Buskerudskalvurderes
i Verneplan IV. Disseble befart i 1989 og resultateneer presen-
tert i to utredninger (Walseng 1990a, Walseng & Sloreid 1990).
Materialet fra 1989 var svært sparsomtfra fem av vassdragene,
og det var behov for ytterligere innsamling av materiale. Dette
ble gjort sommeren 1990.

De fire vassdragenei Buskerud er typiske høyfjellsvassdragder
det alt vesentligsteav nedbørfeltene ligger over 1000 m o.h.

Undersøkelsenomfatter prøverav vannkjemi, krepsdyrog bunn-
dyr. Pågrunn av vanskelig tilgjengelighet og liten tid til disposi-
sjon er kun et begrenset antall vann og elvelokaliteter innen
hvert objekt besøkt. Rutinene ved innsamlingenhar i det store
og hele fulgt samme opplegg som ved undersøkelsenei Verne-
plan Ill-vassdragene,men med et mer begrensetomfang. Til for-
skjell fra arbeidet med Verneplan III, hvor hver lokalitet ble
besøkt to ganger, er lokalitetene i denne undersøkelsenbare
avlagtett besøk.

I forbindelsemedVerneplan IIIog konsesjonssøknaderer Hemse-
dal (Bjerke & Halvorsen 1982) og Horgavassdraget(Halvorsen
1984) i Buskerudundersøkt av Kontaktutvalget for vassdragsre-
guleringer. Fra fylkesmannen i Buskerudforeligger det en rap-
port som blant annet omhandler forsuring (Tysse1989). Det fo-
religger flere hovedfagsoppgaverved Universiteteti Oslo fra det
aktuelleområdet.

2 Områdebeskrivelse

2 1 Beliggenhet

Beliggenhettil de forskjellige vassdrageneer vist i figur 1, mens
figur 2 visernedbørfeltet for de enkeltevåssdrag.

Objekt 18 Tromsa (vassdragsnr. 002.DEZ)

KartbladeneGoppollen 1817 I, Fåvang1817 IV, Imsdalen1818 II
og Ringebu1818 III (M 711-serien).

Vassdraget (figur 2a) ligger i Ringebu og Øyer kommuner og
har et nedbørfelt på 338 km2. Med unntak av de østligstedeler
ligger vassdragetunder skoggrensen. I øst ligger nedbørfeltets
høyestepunkt, Store Kvien (1350 m o.h.). Tromsa har sine kilder
i det sørøstrehjørnet av feltet. Herfra renner hovedelvagjennom
et forholdsvis myrIendt område. Fra nord mottar Tromsasideel-
vene Vetåa og Breiasom tilsammen drenerer arealer som utgjør
mere enn halvpartenav Tromsastotale nedbørfelt. Breiahar sitt
utspring i Breidtjørnaog slutter seg til Tromsa 9 km før utløp i
Lågenved Fåvang.Pådenne strekningen går Tromsa i et veldig
juv. Tromsaer fattig på ferskvannslokaliteter.Foruten Breidtjørna
er Morktjern, Kroktjern og Tromstjørn de størsteferskvannsloka-
litetene. Fastbosetning fins spredt i de nedre deler av vassdraget
med størst konsentrasjoni dalsidenned mot Ringebu.

Objekt 23 Hivjuåni (vassdragsnr. 012.CFC2z)

Kartbladet Hallingskarvet1516 III (M 711-serien).

Vassdraget(figur 2b) er et høyfjellsvassdragsom ligger på nordsi-
da av Hallingskarveti Hol kommune. Nedbørfeltet er på 58 km2.
Et ubetydeligareal før utløp ligger under 1000 m o.h. Mange av
de høyestetoppene i Hallingskarvetligger på vannskilletmOtsør.
Høyest ruver Storeskuta, 1875 m o.h. I sør finnes også noen
mindre breer.Vassdragethar sine kilder innunder Storeskuta,og
herfra renner Hivjuåni først mot nordøst for seinereå dreie mot
øst-sørøst.Halletjerni i nord er det størstevannet i nedbørfeltet.
Elvafra dette vannet renner ned gjennom Hivjudalen og slutter
seg til Hivjuåni der denne vider seg ut og hvor elva renner rolig
gjennom et myrIendt parti i hoveddalen. Her ligger Hivjuvatnet.
Hivjuåni går deretter i kraftige stryk ned til samløp med Storåni.
Hivjufossenligger pådenne sistestrekningen.

Objekt 24 Grytåni (vassdragsnr. 012.JZ)

KartbladeneHardangerjøkulen1416 Il og Hallingskarvet1516 III
(M 711-serien).
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Obj. 18

Tromsa

Obj 27
Rolvselv

Figur 1
Beliggenhetentil de
undersøktevassdrag.
Locationof the investi-
gated watercourses.

Obj. 26
Gvetaåi

Vassdraget(figur 2b) ligger ved foten av Hallingskarvet,mellom
Finseog Haugastøl i Hol kommune, og har et areal på 39 km2.
Vassdragethar sine kilder i vest og renner langs foten av Hal-
lingslwvet mot sørøst til utløp i Ustekveikjaved Nysetlægret.
Nedbørfelteter langt og smalt, og hoveddalføret kallesLengjeda- •
len. Objektet er et typisk høyfjellsvassdraghvor utløpet i Uste-
kveikja ligger i underkant av 1100 m o.h. Høyestepunkt ligger i
Hallingskarvet,1885 m o.h. Hovedelvahar tilsig av et stort antall
små sidebekker.Med unntak av vannene som hovedelvarenner
gjennom, er nedbørfeltet relativt fattig på ferskvannslokaliteter.
Lengjedalsvatneter det størstevannet (1.3 km2). Dette er langt
og smalt og ligger sentralt i nedbørfeltet. Etter utløp fra vannet

har hovedelvaet interessant løp med flere mindre ferskvannslo-
kaliteter i tilknytning til løpet.

Objekt 26 Gvetaåi (vassdragsnr. 015.1C1Z)

Kartbladet Uvdal 1615 IV(M 711-serien).

Objektet (figur 2b) ligger på fjellplatået mellom Uvdalog Pålsbu-
fjorden i Nore og Uvdal kommuner. Vassdragetmå karakterise-
res som et høyfjellsvassdraghvor mer enn 90% av nedbørfeltet
ligger over 1200 m o.h. Med et areal på bare 13 km2 er vassdra-
get relativt rikt på innsjøer,med Prestdalsvatnetsom det største

6
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Objekt 18

StoreKvien

Kroktjern

Morktjer

Fåvang

Tromsa

Tromstjørn

5 km

med et areal på noe under 1 km2. Vassdragethar sitt utspring i
dette vannet og renner herfra sørover gjennom et sinnrikt
systemav mindre vann der Gvetavatneter størst. Over en strek-
ning på 1.5 km faller elva 600 m fra høyfjellsplatåetog ned til
utløp i Uvdalsåi,ca 20 km nord for,Rødberg.Fjellbunuten,1340
m o.h., er høyestetopp i nedbørfeltet. I øst grenserGvetaåimot
Rolvselv,som også skalvurderes i Verneplan IV.

Objekt 27 Rolvselv(vassdragsnr.015.1[37Z)
KartbladetUvdal 1615 IV (M 711-serien).

Rolvselv(figur 2b) ligger liksom Gvetaåi på fjellplatået mellom
Uvdalog Pålsbufjorden,i Nore og Uvdalkommune. Nedbørfeltet
har et areal på 30 km2 og grensermot Gvetaåi i vest. Her ligger
Fjellbunuten(1340 m o.h.), som er nedbørfeltets høyestetopp.

Figur 2a
Nedbørfeltettil Tromsa.
Thewatershedof Tromsa.

Fra dette området renner hdvedelva mot sørvestgjennom den
vide og myrIendte Raudsjødalen.Her heter elva Raudsjødalselvi.
Nedenfor dette området renner elva ut i Vasstølvatnetsom er
nedbørfeltets største innsjø med et areal på noe over 0.5 km2.
Frautløp av Vasstølvatnetfaller elva raskt ned til utløp i Uvdalsåi
ved Uvdal kirke. I tillegg til hovedløpet renner også ett mindre
løp parallelt fra vannet og ned til Uvdalsåi.Nedbørfeltet har flere
mindre vann, men sammenlignet med Gvetaåi i vest utgjør van-
neneet mindre areal.

2.2 Klima

Nedbørdata og temperaturer fra stasjonene Geilo-Geilostølen

(stasjon2564) og Skåbu-Storslåen(stasjon 1367) gir et bilde av

klimaet i de undersøkte vassdragenei Buskerud og Oppland
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Objekt 23
47,4,

''Dekc7/.1,01

Objekt 24

Len•gledakvainetIetjerni

Hivju
vatnet

Storeskuta Hivufossen

l ic?"47ps
ircirket

Nysetlægret

Objekt 27

Objekt 26 ?vala
Fjellbunuten

Vasstølvatnet

3 km

Uvdalsåi

Figur 2b
Nedbørfeltene til Hivjuåni, Grytå, Gvetaåiog Rolvselv.
Thewatershedsof Hivjumni,Glytå, Gvetaåiand Rolvselv.
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Figur3
Månedligegjennomsnittstemperaturerog månedlignedbør for Geilo-Geilostølenog Skåbu-Storslåeni perioden august 1989- juli 1990,
samtnormalene for de samme to stasjonene.
Monthly mean temperaturesand monthly precipitation at Geilo-Geilostølenand Skåbu-Storslåenfor the period August 1989 to July
1990compared to the 30-year normals for the samestations.

(figur 3). Temperatur- og nedbørsnormalerer ogsåvist i figure-
ne (Det norskemeteorologiske institutt 1985, Det norskemeteo-
rologiskeinstitutt 1986). Temperatureneviserat begge stasjoner
har et kontinentalt klima med en forskjell på ca 20 °C mellom
varmeste og kaldeste måned. Forskjellener størst ved Skåbu-
Storslåen.Dette er naturlig da denne stasjonenligger lengst øst.
Lavesteog høyestegjennomsnittlige månedstemperaturerer re-
gistrert her med henholdsvis-9,7 °C (januar)og 11,8 °C (juli).

Vinteren 1990 var ekstremt rnild, og middeltemperaturenefor

månedenejanuar, februar og mars var ved begge stasjonene

høyere enn normalt. Størst awik fra normalen hadde februar
måned. Ved Geilo-Geilostølenvar gjennomsnittstemperaturen
for denne måneden6,8 °C over det normale. En må anta at den
milde vinteren ga noe raskere vårløsning og at utviklingen i
ferskvannssamfunnenederfor ble noe framskutt sammenlignet
med et normalår.

Gjennomsnittlig årlig nedbør for de to stasjoneneer henholdsvis
655 mm på Geilo-Geilostølenog 523 mm ved Skåbu-Storslåen.
Årsnedbørenøker mot vannskillet i vest,og Grytåni har sannsyn-
ligvis noe mer nedbør enn •det som blir registrert ved Geilo-

9
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Geilostølen. I-tal-lingskarvetresulterer i at mye av nedbøren som
kommer fra sør,sørvestligkant faller i Grytånis nedbørfelt. Hivju-
åni ligger mer i regnskyggeni forhold til fremherskendevindret-
ninger.

Nedbørdata fra månedeneforut for undersøkelsenviser samme
mønster for begge stasjonene.Utslagenefra normalen er størst
ved Geilo-Geilostølen.Nedbørmengdenevar mindre enn normalt
i mai og juli, mens de øvrige.månedenehadde til dels langt mer
nedbør enn normalt.

Hivjuånihar områder med fyllitt i de øvredeler av nedbørfeltene.
Metasandsteindominerer i de nordlige og lavereliggendedeler
av nedbørfeltet til Hivjuåni, mens gneiser og granitter av ulike
slag utgjør berggrunnen i de sentraleog lavereliggendedelerav
Grytåni.

Gvetaåi og Rolvselvligger sentralt i et sammenhengendebelte
gneiser av ulik sammensetting og opprinnelse (amfibolitt, mig-
matitt m.m.) som strekker seg fra Geilo i nord og til nordenden
av Tinnsjåi sør.

2.3 Berggrunn og løsmasser

Tromsas nedbørfelt ligger i fortsettelsen av sparagmittamrådet
som dekker midtre deler av Hedmark og strekker seg fra sven-
skegrensai øst og til Valdres i vest. I sør består berggrunrien av
sparagmitt i veksling med leirskifer. I nord er den mer sammen-
satt med bl a innslagav kalksteinog skifer.

Grytåni og Hivjuåni, henholdsvis på sørsiden og nordsiden av
Hallingskarvet, ligger på grensen-mellom det sørnorskegrunn-
fjellsområdet og Jotundekket (Sigmondet al. 1984). Hallingskar-
vet er en sørlig utløper av Jotundekket bestående av gneis-
granittiske masser.I følge Holtedahl (1968) er dette veldigeerup-
tivkomplekset ikke kommet på plasssom smeltemasser,men må
ha blitt forflyttet som fast fjell. I skråningene opp mot de steile
skrentene fins det sterkt foldet fyUitt. Fyllitt er omdannete sedi-
mentære bergarter som forvitrer relativt lett og bidrar til et rela-
tivt ionerikt vann (Walseng& Halvorsen1987). BådeGrytåni og

2.4 Vegetasjon

Granskogerav mellomboreal type dekker de lavereliggendelisi-
dene av Tromsasnedbørfelt opp til de store setergrendene.Her
overtar bjørkeskogensom mange steder slutter unaturlig lavt på
grunn av påvirkning fra setring. Artsrikdommen er stor med bl a
innslagav mange kalkkrevendearter.

Grytåni er eneste objekt hvor hele nedbørfeltet ligger over tre-
grensen.Høyborealsone er derfor ikke representert.Vegetasjo-
nen er variert og frodig. Det sammeer delvisogså tilfelle i Hivju-
åni, men i dalsida ned mot utløp fins det her en frodig barskog.
Påplatået der gradienten flater ut, overtar bjørka.

Gvetaåiog Rolvselvhar også arealer under tregrensen med ho-
vedsakeliggranskog. Bjørkaovertar på overgangentil viddepla-
tået. Vegetasjoneni Gvetaåiog Rolvselver gjennomgåendefatti-
gereenn i Grytåni og Hivjuåni.

10
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3 Materiale og metoder
Nytt materialepå vannkjemi, plankton og bunndyr ble innsamlet
i perioden 17/8-24/8-1990 (tabell 1). Fratidligere foreligger det
sparkeprøverfra Tromsa (10/9-1985), Gvetaåi (20/8-1989) og
Rolvselv(20/8-1989). Tilsammen er det tatt 14 vannprøver, 50
krepsdyrprøver og 53 bunndyrprøver. Tabell 1 viser hvilke
prøversom foreligger fra de enkelte lokaliteter.

Vannprøvenefra stilleståendevann er tatt i strandsonen,mens
de i rennendevann er tatt i partier med sterk turbulens. De for-
delerseg med åtte fra innsjøerog seksfra rennendevann.

Krepsdyrprøvenefordeler seg på 14 "plankton"- og 36 littoral-




prøver.Det ble ikke brukt båt, og det foreligger derfor ikke verti-




kaltrekk. Ved seks lokaliteter ble det imidlertid kastet med stor

hov rett ut fra land på et dypt, eksponert sted for på den måten
å få et bilde av planktonsamfunnet.

Ved innsamling av krepsdyrmaterialeter det brukt planktonhåv

med maskevidde90 grn, diameter 27 cm og dybde 57 cm. Prø-

- vene er tatt ved å kaste håven ut fra land og trekke den inn
igjen så nær bunnen som mulig uten å få med for mye av det
fine bunnmaterialet.

Bunndyrprøvenefordeler seg på 35 prøver fra elv og 18 prøver
fra littoralsonen i vann. Der det var vannvegetasjon, ble en av
prøvene tatt her mens de to øvrige prøver fra samme lokalitet
ble tatt fra stein/grusbunn.

Bunndyreneer innsamlet med en kvadratisk sparkehov, 24,3 x
24,3 cm, med maskevidde500 gm. Normalt ble det sparket 1
minutt ved hverprøve,men både kortere og lengre tid ble benyt-

Tabell 1
Noenkarakteristiskedata for de undersøktevannene.
Somecharacteristicdata for the investigatedlakes.

Lokalitet Lokalltet Nedbørfelt Dato U T M

nr navn navn




Innsjølokaliteter





V1 Morktjern Tromsa 170890 32VNP 702

V2 Kroktjern Tromsa 170890 32VNP 698
V3 Tromstjørn Tromsa 180890 32VNP 807
V4 Hivjuvatnet Hivjuåni 240890 32VMN 487
V5 Dam v. stasjonen




230890 32VMN 315
V6 Utvidelse av Grytal




230890 32VMN 309
V7 Dam i Lengjedalen




230890 32VMN 309
V8 Vann v. Lengjedalslægret




230890 32VMN 303
V9 Lenjedalsvatnet Grytål 230890 32VMN 281

V10 Vann v. Fjellbu Gvetaål 210890 32VMM 797
V11 Gvetavatnet




210890 32VMM 788

V12 Lone I Gvetaål




210890 32VMM 787

V13 Prestdalsvatnet




220890 32VMM 783
V14 Lone I Rolvselv




200890 32VMM 863

V15 Vasstølvatnet Rolvselv 200890 32VMM 859
V16 Vann v. Fjellbunuten




210890 32VMM 801

V17 Dam v. Fjellbunuten




210890 32VMM 800

V18 Vann v, GvilIngshallnuten




210890 32VMM 801

Elvelokaliteter





El Tromsa Tromsa 100985 32VNP 634

E2 Breia




170890 32VNP 717

E3 Tromsa




170890 32VNP 777
E4 Tromsa




170890 32VNP 828

E5 Hivjuåni




240890 32VMN 483
E6 Elv fra Halletjerni Hivjuåni 240890 32VMN 483

E7 Grytåi Grytåi 300689 32VMN 315

E8 utløp Lenjedalsvatnet




230890 32VMN 279

E9 sidebekk til Grytåi




230890 32VMN 283

E10 Gvetaåi Gvetaål 200889 32VMM 769
El 1




210890 32VMM 787

E12 Rolvselv Rolvselv 200889 32VMM 859

E13




200890 32VMM 862

H.O.H. nedbørfelt areal "plankton" littorale bunndyr

km2 km2 kre sd r

182 858 2.0 0.2

165 828 2.5 0.1

087 903 3.0 0.25

206 976 1.0 0.2

137 1100 <1.0 <0.01

152 1151 36 0.05

152 1152 <1.0 <0.01

165 1215 32 0.1
179 1312 22 1.3

869 1250 1.0 0.03

869 1244 10.0 0.4

877 1250 4.0




895 1267 2.5 0.8
842 1010 26




849 1014 25 0.5

868 1254 1.0 0.05

879 1290 <1.0 <0.01

874 1270 <1.0 0.02

142 182 338




166 670 112




128 775 105




147 940 21




197 995 38




197 995 13




137 1070 39




179 1310 22




177 1310 2




828 613 13




877 1260 3.0




849 580 30




845 1013 25
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tet avhengig av substrat og individtetthet. Hver sparkeprøve
dekker et arejl på ca 25 cm x 4 m pr minutt sparkeprøve.Det ble
tatt tre prøverfra hver lokalitet. HalvpartenaVprøveneble fiksert i
felt og plukket på laboratoriet, mensdeøvrigeble renplukket i felt.
Sorteringog artsbestemmelseer foretatt inne på laboratoriet.

Cladocereneer bestemt ved hjelp av Smirnov (1971), Flössner
(1972)og Herbst (1976), menscopepodeneer bestemtved hjelp
av (Sars1903,1918), Rylov(1948) og (Kiefer 1973,1978).

Tabell 2
Substratbeskrivelseav de undersøkteinnsjø- og elvelokalitetene.
Substratedescription of the samplestations in lakesand streams.

lokalitet Lokalitet Nedbørfelt Dominerende Detritus Mose Alger Sand/grus Prøve i
nr navn navn substrat ve etasjon

Innijelokaliteter
V1 Morktjern Tromsa
V2 Kroktjern Tromsa
V4 Hivjuvatnet Hivjuåni
V9 Lenjedalsvatnet Grytåi

V13 Prestdalsvatnet Gvetaåi
V15 Vasstø Ivatnet Rolvselv

Elvelokaliteter

E1 Tromsa Tromsa
E2
E3
E4

E5
E6
E7

EB

E9

El 0
E11
E12
E13

Breia

Tromsa

Hivjuåni

Elv fra Halletjerni

Grytåi

utløp Lenjedalsvatnet

sidebekk til Grytåi

Gvetaåi

Rolvselv

Hivjuåni

Grytål

Gvetaåi

Rolvselv

stein 5-15 cm
stein 5-15 cm

stein 10-20 cm

stein 3-20 cm

stein 5-20 cm

stein 5-40 cm

stein 10-20 cm

stein 5-30 cm, algebegrodd
stein 10-40 cm, litt algebegrodd

stein 10-30 cm, sterkt mose- og algebegroc
grus/ stein 5-20 cm

grus/ stein 5-40 cm

stein 10-30 cm

stein 10-25 cm, mosebegrodd

stein 5-15 cm, litt mosebegrodd
stein 5-40 cm

stein 5-20 cm, litt algebegrodd
stein 5-40 cm

stein 5-20 cm, litt mosebegrodd

litt

litt

litt litt

noe

litt


mye
mye mye
mye mye

noe

noe

noe

mye

mye

noe

mye
litt

litt noe

spredt flaskestarr

Snelle og flotgras

noe starrvegetasjon
mye

noe starrvegetasjon
starrvegetasjon

litt
litt

litt

mye

mye

mye

mye

mye

noe

litt

noe
litt

mye

mye
litt

litt

litt
mye

noe

litt

noe

noe

mye

mye

noe

noe

noe

mye

litt

mye

noe

12
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4 Lokalitetsbeskrivelse
Tabell 1 og tabell 2 gir en oversikt over noen karakteristiske
data fra henholdsvis18 innsjø- og 13 elvestasjoner.Beliggenhe-
ten er vist i figur 4. UTM koordinatene er angitt for det sted
hvor prøveneer tatt. Vannenesog nedbørfeltenesarealer plani-
metrert ut fra 1:50000 kart og må derfor betraktes som om-
trentlige verdier.

Med unntak for elvestasjonennederst i Tromsaligger alle stasjo-




nene høyereenn 580 m o.h. De fleste ligger også over 1000 m

o.h., bl a alle stasjonenei Grytåni og de stasjonenei Rolvselvog

Objekt 18


Gvetaåi som ble besøkt i 1990. Stasjonenei Hivjuåni lå også ca
1000 m o.h. I Tromsa varierte beliggenheten mellom 182 og
940 m o.h.

Lengjedalsvatneter med et areal på 1,3 km2 klart størst av de
undersøkte lokaliteter. Prestdalsvatnethar et areal på 0,8 km2,
mensde øvrige lokaliteteneer mindre enn 0,5 km2.

De fleste vannene har relativt små nedbørfelt. Størst nedbørfelt
haddevannet somi tabellenståroppført som "utvidelseavGrytå-
ni" med et areal på 36 km2. Ogsåvannet ved Lengjedalslægret
(32 km2), Vasstølvannet(25 km2) og Lengjedalvatnet(22 km2)

Objekt 23

V2

E5
E4 '

V4
E6

E1
E3

V3 Objekt 24

V13

E13 •V18

V12 V17
V11 L. 0V16

å.

V9

E8 .E9
V8

V7N-
V6

V15 E11
V14

411Littoralekrepsdyr

Littoralekrepsdyrog bunndyr

Bunndyrelv

V5/

E12 Obiekt 27

Objekt 26
ElO

E7

Figur4
Prøvetakingsstasjoneri Tromsa,Hivjuåni, Grytå, Gvetaåiog Rolvselv.
Samplestations for Tromsa,Hivjuåni, Gfytå, Gvetaåiand Rolvselv.
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hadde betydelige nedbørfelt. Det samme var tilfelle med lona i
Rolvselv(26-km2).Deøvrigenedbørfeltenevar mindreenn 4 km2.

Tabell 2 gir en oversikt over bunnsubstratet der prøveneble tatt
i henholdvis stilleståendeog rennendevann. Strandsonenbestår
i de fleste vannene av 5-20 cm stor stein. I Vasstølvatnetvar det
også noe grovere stein. I vannene ble to av prøvenealltid tatt i
det dominerende bunnsubstratet, mens den tredje prøven ble
tatt i vegetasjonsbelter der dette fantes. Til høyre i tabellen er
dominerende vegetasjon angitt. Starrvegetasjon var vanligst,
men i Kroktjern forekom også elvesnelleog flotgras. Strandso-
nen i vestendenav Lengjedalsvatnetmanglet vegetasjon.

Elvenehadde gjennomgående grovere bunnsubstratenn vanne-
ne. Mens steinene i stilleståendevann ikke var begrodd, var de i
rennendevann oftest begrodd med alger og eller moser.

PrøvenefraVasstølvatnetog vanneneiTromsabestoav myedetri-
tus, mensprøvenefra Hlvjuvatnet, Lengjedalsvatnetog Prestdals-
vatnet hadde ubetydeligemengder. Prøvenefra Vasstølvatnetble
tatt på en forholdsvisbeskyttet lokalitet. Moseog alger forekom
sparsomti innsjølokalitetene.Alger forekom i store mengderi de
tre øversteelveprøvenefra Tromsa.StasjoneneE3og E4i Tromsa
hadde i tillegg mye mose. Prøvenefra Hardangerviddamanglet
stort settalger,mensinnslagetavmoseog sand/grusvarierte.

14
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5 Resultater og diskusjon

5.1 Vannkjemi
Ledningsevne,pH, kationer og anioner er vist i tabell 3. Mange
forbehold må tas i vurderingen av resultateneda disseer basert
på kun én tilfeldig prøve fra ett enkelt besøk. De vannkjemiske
forhold varierergenerelt både med årstid og vannføring.

5.1.1 pH

pH ble målt potensiometrisk på laboratoriet etter at prøvenevar
oppbevart på et mørkt kjølerom i ca tre måneder(tabell 3).
varierte fra 5,42 i Prestdalsvatnettil 7,23 i Breia. Gunstig pH i
Tromsa må tilskrives innslag av kalk i sparagmitten. pH i reine
sparagmittornråder er oftest noe lavere (Eie 1982, Halvorsen
1982, Schartau1987).

Deto hovedgreneneav Tromsaer forskjellig med hensyntil pH.
Breiahadde pH 7,23, mensden var 6,72 og 6,33 ved de to øver-
ste stasjonenei•Tromsa. Tilsvarendehadde Morktjern og Krok-
tjern i Breiasnedbørfelt noe høyerepH enn Tromstjørnsomligger
i hovedvassdraget.Dette er i overensstemmelsemed at kalkfore-
komstenesyneså være størst i de nordlige deleneav feltet, dvsde
områdenesomBreiadrenerer(Sigmondet al. 1984).

I Hivjuåniog Grytåni var pH målt i 1989 ved utløpet henholdsvis
6,5 og 6,2. Dette til tross for at prøvene ble innsamlet under
stor snøsmelting. Målinger fra 1990 bekrefter at disse to høy-
fjellsvassdragenehar forholdsvis gunstig pH. HøyestepH hadde
Lengjedalsvatnetmed 6,65. Innslagav fylitt i berggrunnen er en
viktig årsaktil at dette vassdragethar relativt gunstig pH. Tilsva-
rende berggrunnsgeologiske områder i Valdres har også for-
holdsvisgunstig pH (Walseng& Halvorsen1987).

Gvetaåiog Rolvselvhaddedjennomgåendenoe laverepH enn de
øvrige objektene. Vannprøverfra utløpene i 1985 og 1989 viste
det samme. BådeGvetaåiog Rolvselvdrenerer høyfjellsområder
med berggrunn av ulike typer gneis.Disseforvitrer tungt og resul-
terer i et tynt løsmassedekke.LavpH i Prestdalsvatnetkan forkla-
res med at vannets areal utgjør ca 1/3 av et nedbørfelt med lite
løsmasserog et tynt vegetasjonsdekke.pH i vannet er derfor i stor
grad bestemt av nedbørens kjemiske sammensetning. Vannet
ved Fjellbunutenhaddeen noe høyerepH enn forventet da dette
ligger i samme området som Prestdalsvatnetmed et tilsvarende
lite nedbørfelt. Det er trolig at lokale forhold gir forholdsvis høy
pH her. Frodigevegetasjonsbelterutgjør strandsoneni storedeler
avvannet. pH avtar nedoveri beggevassdrag,og ved Vasstølvat-
net var den 6,36. Dette er høyereenn hva som ble registrert i ut-
løpetav Rolvselvi 1989 der pHvar 6,00. LaverepH i 1989 kan ha
sammenheng med forskjeller i snøsmeltingen.11990 var fjellet
fritt for snø,mensdet året før fortsatt var myesnøigjen i fjellet da
prøveneble tatt. Gvetaåisynesåha noe laverepHenn Rolvselv.

Tabell3
Vannkjemiskedata fra 14prøver i stilleståendeog rennendevann.
Chemicaldata from 14samplestaken in standing and running water.

lokalitet lokalitet
'nr navn
Innsjolokaliteter

I.e.

S/cm

pH Ca
m /I

Mg
m /I

Na
m /I




m /I
Fe

/I
SO4

m /I

CL
m /I

NO3-N

/I

V1 Morktjern 2,30 6,67 3,04 0,25 0,60




0,25




4,21 0,47 8
V2 Kroktjern 2,86 6,77 3,71 0,36 0,81




0,24




5,10 0,50 8
V3 Tromstjørn 2,28 6,44 3,32 0,19 0,73 » 0,10 273 3,96 0,65 6
V9 Lenjedalsvatnet 1,20 6,65 1,96 0,19 0,31




0,11




1,87 0,37 44
V11 Gvetavat net 0,82 5,66 0,49 0,13 0,55




0,15




1,73 0,50 4
V13 PrestdaIsvatnet 0,82 5,42 0,43 0,11 0,54




0,12




1,75 0,60 3
V15 Vasstølvatnet 1,13 6,36 1,19 0,18 0,63




0,16




2,42 0,65 4
V16 Vann v. Fjellbunuten 0,97 »6,16 0,56 0,11 0,50




0,16




2,23 0,42 10
Elvelokaliteter









El Tromsa 2,84 7,20 5,15 0,29 0,71




0,37




3,41 0,99




E2 Breia 4,10 7,23 6,88 0,39 0,73




0,35 27 3,81 0,47 10
E3 Tromsa 2,14 6,72 3,53 0,20 0,63




0,16 147 3,41 0,65 » 6
E4 Tromsa 1,76 6,33 2,70 0,15 0,56




0,10 189 3,33 0,65 11

E5 Hivjuåni 0,73 6,28 0,76 0,15 0,27




0,10




1,32 0,31 77
E6 Elv fra Halleferni 1,06 6,29 1,27 0,17 0,41




0,15




1,65 0,46 4
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5.1.2 Ledningsevne

Lavesteog høyesteledningsevne,0,73 og 4,10 mS/m, ble regis-
trert i henholdsvisHivjuåni og Breia. I Tromsavar ledningsevnen
høyereenn i de øvrige nedbørfeltene.Hervarierte ledningsevnen
mellom 1,76 og 4,10 mS/m.Det er tidligere pekt på at det er for-
skjeller i de berggrunnsgeologiskeforhold innen Tromsa,med en
noe lettere forvitrelig og nier kalkholdig berggrunn i den nordlige
delen der Breiarenner. Dette gjenspeilerseg i at den høyesteled-
ningsevnen ble registrert her. Lavest ledningsevne hadde den
øverste stasjonen, Som drenerer de høyestliggende områdene.
Her er vegetasjonendårligere utviklet enn i lavereliggendeområ-
der og er i mindre grad i standtil å buffre nedbøren.

Blant høyfjellsvassdragenehadde Grytåni høyest ledningsevne
med 1,71 mS/m.Denavtaroppover I nedbørfeltet og i Lengjedals-
vatnet var den 1,20 mS/m.Hivjuåni på nordsidaav Hangskarvet
hadde lavereledningsevne,og i hovedvassdragetble det her målt
1,19 mS/mved utløpet og 0,73 mS/mnoe høyereopp i feltet.

Elvasom kommer fra Halletjerni hadde noe høyere ledningsevne
enn selve Hivjuåni. Denne drenerer områder som ligger noe
lavere og med et bedre utviklet vegetasjonsdekke.Innslaget av
fylitt er trolig noe mindre enn i Grytåni. Tidligere undersøkelser
har vist at vassdragsom drenerer fylitt i tilknytning til Jotundek-
ket, har forholdsvis høy ledningsevne(Walsenget al. 1987, Wal-
seng & Halvorsen1987).

I Gvetaåiog Rolvselvavarierer ledningsevnenfra 0,82 - 1,13 mS/

m og samsvarergodt med resultatenefra 1989. Beggevassdra-

gene ligger i hovedsakover tregrensen på relativt tungt forvitre- .
lig berggrunn, med sparsom løsmassedekningog stedvisdårlig
utviklet vegetasjonsdekke.Lavesteverdier hadde Prestdalsvatnet
og Gvetavatnet.Prestdalsvatnethar, som tidigere nevnt, et stort
areal i forhold til nedbørfeltet og vil derfor være sterkt influert av
nedbør.

5.1.3 Oppløste salter

Følgendeioner er målt: Ca, Mg, Na, K, N04, S03 og Cl. Da vi
mangleranalyserav bikarbonat er det ikke mulig å beregneione-
balansen.Resultateneindikerer imidlertid at bikarbonatet spiller
en sentral rolle, og i Tromsa, Hivjuåniog Grytånivil bikarbonatet
utgjøre 50% eller mer av anionene (tabell 4). Ikke uventet betyr
HCO3minst for ionebalanseni Gvetaåiog Rolvselvhvor både pH
og ledningsevnener lavest.

Ferskvannetsinnhold av Mg, Na, og K påvirkeslite av biologiske
prosesser,og konsentrasjoneneav disse er mer stabile enn for
Ca (Økland 1983). I følge tabell 4 er forholdet mellom høyeste
og lavestekonsentrasjonav Ca 1:16, mensdet for de øvrigekati-
onene var 1:3.

5.2 Krepsdyr

5.2.1 Registrerte arter

Det er påvisttilsammen 34 arter krepsdyr i denne undersøkelsen

Tabell 4
Ekvivalentvektenetil de viktigsteanioner og kationer.
Equivalentweights of anionsand cations,as well as the ratio anions/cations,
lokalitet lokalitet
nr navn
Innsjølokallteter

Ca
m g/I

INA3
mg/I

Na
mg/I

K
mg/I

sum
kationer

SO4
mg/I

CL
mg/I

sum
anioner

anioner/

kationer

1/1 Morktjern 152 21 26 6 205 91 13 105 0,51
V2 Kroktjern 185 30 35 6 256 111 14 125 0,49
V3 Tromstjørn 166 16 32 3 216 86 18 104 0,48
V9 Lenjedalsvatnet 98 16 13 3 130 41 11 51 0,39
1111 Gvetavatnet 24 11 24 4 63 37 14 52 0,82
V13 Prestdalsvatnet 21 9 23 3 57 38 17 55 0,96
V15 Vasstølvatnet 59 15 27 4 106 52 18 71 0,67
V16 Vann v. Fjellbunuten 28 9 22 4 63 48 12 60 0,96
Elvelokallteter








E1 Tromsa 257 24 31 9 321 74 28 102 0,32

E2 Breia 343 32 32 9 416 83 13 96 0,23
E3 Tromsa 176 16 27 4 224 74 18 92 0,41

E4 Tromsa 135 12 24 3 174 , 72 18 91 0,52
E6 Elv fra Halletjerni 63 14 18 4 99 36 13 49 0,49

E5 Hivjuåni 38 12 12 3 65 29 9 37 0,58
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(tabell 5), hvorav 22 arter cladocerer og 12 hoppekreps. Alle
arteneer tidligere påvist i Norge,og med unntak avAlona kareli-
ca er ingen av artene sjeldne.A. karelica er tidligere kun påvist i
Etna-Dokka(Halvorsen1980, Halvorsen 1987). Arten er sjelden
(Flossner 1972, Smirnov 1971), og de nærmeste funnene
utenom Norgeer fra Nord-Tysklandog Finland.I denne undersø-
kelsenble det funnet to individer i Hivjuvatnet.

Chydoriden Chydorussphaericusvar den eneste av artene som
var tilstede i samtlige lokaliteter (tabell 6). Dette ér en littoral
form som hører med biant de aller vanligste i landet. Bosmina
longispina og Alonopsis elongata var også vanlige og manglet

Tabell 5
Artsliste for krepsdyrfunnet i fem undersøktevassdragi Sør-
Norge.
Specieslist of crustaceansfound in five watercoursesSouth-
ern Norway.

Objekt nr 18 23 24 26 27

Vassdra Tromsa Hivju. Gr tåi GvetaåiRolvse.

CLADOCERA

Sida crystallina (0.F.M.)
Holopedium gibberum Zaddach

Ceriodaphnia pulchella Sars
C. quadrangula (0.F.M.)

Daphnia longispina (0.F.M.)
Simocephalus mucronata (0.F.M.)

Bosmina longispina Leydig
Drepanothrix dentata (Eurån)

Ophryoxus gracilis Sars
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)

Acroperus harpae (Baird)
Alona affinis (Leydig)
A. karelica Stenroos

A. rustica Scott
Alonella excisa (Fischer)

A. nana (Baird)
Alonopsis elongata Sars
Chydorus sphaericus (0.F.M.)

Eurycercus lamellatus (0.F.M.)
Pleuroxus truncatus (0.F.M.)
Rhynchotalona falcata Sars

Polyphemus pediculus (Leuck.)

COPEPODA
Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.)
Arctodiaptomus laticeps (Sars)

Heterocope appendiculata (Sars)

H. saliens (Lillj.)
Macrocyclops albidus (jur)
Eucyclops macruroides (Lillj.)

E. macrurus (Sars)
E. serrulatus (Fisch.)

Megacyclops viridis (Jur.)

Acanthocyclops cappilatus (Sars)
A. robustus (Sars)

Cyclo s scutifer Sars
Totalt ant. arter

kun i et par lokaliteter, bl a i vannet ved lengjedalslægret som
på grunn av stor gjennomstrømning og dårlig utviklet littoralve-
getasjon hadde få littorale krepsdyrarter. Begge artene hører
med til de vanligste littoralformene. Sida crystallina, Acroperus
harpaeog Polyphemuspediculus ble ogsåfunnet i mer enn halv-
parten av lokalitetene.

A/one//a-slekten var i de fleste vannene representert med A.

excisaog A. nana. Blant A/ona-artene var A. affinis vanligst og

ble funnet i seks lokaliteter. A. karelica og A. rustica ble kun

' funnet i én lokalitet hver.

Sammensetningen av copepodesamfunnene bærer til en viss
grad preg av at prøveneer tatt fra land, og en art som Cyclops
scutifer ble kun påvistmed sikkerhet i ett tilfelle.

Tre av de fem artene i slekten Eucylops som forekommer i
Norge, ble påvist med E. serrulatus som den vanligste. Den do-
minerte også blant copepodeneog manglet kun i tre lokaliteter.

Calanoidenevar representertmed fire arter med Heterocopesa-
liens som den vanligste. H. appendiculata, som til forveksling er
lik H. saliens på copepodittstadiet, var til stede i Tromstjørn
sammen med H. saliens.Arten har i følge Nøst et al. (1986) en
østlig utbredelse i Norge. Mixodiaptomus laciniatus og Arctodi-
aptomus laticeps ble funnet i henholdsvisfem og tre lokaliteter,
men forekom ikke i sammelokalitet.

Artsantallet varierte fra tre i "utvidelsen av Grytåni" (V6) til 19 i
Tromstjørn. Lokaliteten i Grytåni er sannsynligvismer påvirket av
elva enn hva som synteså være tilfelle. Prøvenble tatt i et stille-
flytende parti med et godt utviklet vegetasjonsbelte.Slike lokali-
teter pleier normalt å ha en noe størreartsrikdom enn påvisther.
Størstartsrikdom hadde lokalitetene i Tromsa.Noe overraskende
ble det funnet hele 18 arter i Prestdalsvatnet.Vannet hadde til
tross for relativt lav pH og lavt elektrolyttinnhold en variert
strandsonemed mangefrodige vegetasjonsbelter.

Den faunamessigelikhet var størst mellom de tre lokalitetene i
Tromsa,men disseskilte seg ikke vesentlig ut fra de størstevan-
nene i de øvrige områdene. Dette er noe uventet, men kan tyde
på det i hovedsaker de vanligst utbredte artene som utgjør sam-
funnene.

5.2.2 Planktoniske krepsdyr

I tabell 7 er vist prosentvisforekomst av alle artene i kast som

ble tatt fra land ved plassersom var mest mulig eksponert og

hvor det var størst mulig dyp. Antall dyr pr m3 er beregnet da

x
x x x x x

x .x x x x
x x x x •x
x x x x x

x x. x
x x

x x

x x x x x

24 17 13 22 23
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lengdenpå trekketer kjent.Avtabellengår det klartframat den
anvendtemetoden for innsamlingav planktoniskekrepsdyrer
brukbar.Den har imidlertidogsåsinesvakheter,og i Hivjuvatnet
bestoca 18% av individeneav littoraleformer. Det var i dette
vannetvanskeligå finne en egnet plasså ta "planktonkast".B.
longispina og P. pediculus er planktonlittoraleformer som kan
opptre i store mengder både,i pelagialenog i littoralen.De
øvrigearteneer mertypiskeplanktoniskeformer.

I følge Pennak(Pennak1957) er planktonsamfunneti gjennom-
snittsammensattaVhenholdsvistre hoppekrepsog femvannlop-
per. Antalletarter var mindrei samtligesyvlokaliter.Morktjern
(V1)og Hivjuvatnet(V4) haddeflestmedhenholdsvistre cladoce-
rerog to copepoder.

Bosmina longispina dominerte "planktonet" i Tromstjørn(V3), .
Prestdalsvatnet(V13) og i Vasstølvatnet(V15) og ble dessuten
ogsåregistrerti de øvrigevannene.Artener ogsåvanligi littoral-
sonenog er kjentfor at denvandrermellompelagialenog litto-
ralsonen.B. longispina formererseg partenogenetiski løpetav
sommermånedene,og antall individerkan derfor varieremye.
Artenregnessomden vanligstecladocereni norskeinnsjøer.En
viktigforklaringtil artensvideutbredelseer densevnetilå benyt-
te ulike ernæringsstrategieralt etter tilgjengeligføde (DeMott
1982, Hessen1985). pH syneshellerikkeå være noenbegren-
sendefaktorfor artensomer funnet helt ned til pH 3.3 i Nord-
Sverige(Vallin1953).

Holopediumgibberum ble påvisti firevannutenat deni noetil-

Tabell 6
Artslisie for krepsdyr funnet i 18 ferskvannslokaliteter.
Specieslist of crustaceansfound in 18 lakes.

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18Lokalitet

CLADOCERA
Sida crystallina(0.F.M.)
HolopediumgibberumZaddach
Ceriodaphnia pulchella Sars
C. quadrangula(0.F.M.)
Daphnialongispina(0.F.M.)
Scapholeberls kingl (Sars)
Simocephalusmucronata.(0.F.M.)
Bosmina bngispina Leydlg
Drepanothrixdentata (Eurén)
Obhryoxus gracilis Sars
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)
Acroperusharpae (Baird)
Alona affinis (Leydig)
A. karellca Stenroos
A. rustIca Scott
Alonella excisa (Fischer)
A. nana (Baird)
Alonopsiselongata Sars
Chydorussphaericus(0.F.M.)
Eurycercuslamellatus(0.F.M.)
Pleuroxustruncatus(0.F.M.)
Rhynchotalonatalcata Sars
Polyphemuspediculus(Leuck.)

COPEPODA
Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.)
Arctodiaptomus laticeps (Sars)
Heterocopeappendiculata(Sars)
H. saliens (Lill).)
Macrocyclopsalbidus (jur)
Eucyclops rnacruroides (Lill).)
E. macrurus(Sars)
E. serrulatus (Fisch.)
Megacyclops viridis (Jur.)
Acanthocyclopscappllatus (Sars)
A. robustus(Sars)
C clo s scutiler Sars
Totalt ant. arier

X X

14 1 7 19 1 7 9 3

x x x x
x x x
x x 5 x
x x x x x x

x
x

x x x

X X

x x

4 9 14 12 18 11 15 8 1 2 9
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felle utgjorde mer enn 1%. Arten er meget vanlig i humuspåvir-

. kete og næringsfattige innsjøer. Den er karakterisert som en ren

sommerform (Lampert & Krause 1976), men er funnet i høyfjel-

let ved temperaturer helt ned til 5 °C (Halvorsen 1973). H. gib-
berum er av Hamilton (1958) regnet som en indikatorart for

kalkfattige vann og opptrer derfor ofte tallrik i sure til svakt sure

områder.

Polyphernuspediculus er vanligvis knyttet til littoralsonen, men

kan som tidligere antydet, vandre ut i pelagialen. Arten ble kun

påvist i "planktonet" i to vann.

CyclopssCutifer,som er Norges vanligste planktoniske cyclopoi-

de art og samtidig den best undersøkte (Elgmork 1981), ble bare

med sikkerhet funnet i Vasstølvatnet. Naupliene og små copepo-

ditter i de andre lokalitetene tilhører også høyst sannsynlig

denne arten, som i så fall dominerer i planktonet i Morktjern

(V1), Kroktjern (V2) og Hivjuvatnet (V4). Tidligere undersøkelser

har dessuten vist at C. scutifer også er dominerer i Lengjedalsvat-

net (G. Halvorsen upubl.). Slik prøvene er tatt, vil det trolig også

være innslag av nauplier og små copepoditter av littorale former.

C. scutifer finnes fra havnivå og opp til høyfjellet og synes bare å

mangle i sterkt eutrofe lokaliteter. Livssyklus hos arten varierer

fra rent ettårig til treårig med eller uten diapause i slamlaget. En

kombinasjon av ettårig og toårig livssyklus uten diapause er

vanlig i større oligotrofe oligohumøse vann (Halvorsen & Elg-

Tabell 7

Planktonsamfunnetsstruktur (%) der det ble tatt kast fra
land. Tabelleninkluderer også littorale arter.
Structure of the plankton community (%) indicated by land-
basedsamples.Littoral crustaceansare also included.

CLADOCERA

V1 V2 V3 V4 V9 V13 V15

H. gibberum 0,3




1,0




0,9
longispina




0,3 0,7





longispina 6,3 1,9 95,5 12,4 0,5 98,8 94,4

P. pediculus






0,6

COPEPODA







M. laciniatus






0,3




H. appendiculata




3,9





H. saliens 0,8




3,8




0,2




cal. indef.





98,4




scutifer






3,0

cop. indef. 91,5 97,2 0,3 64,1




0,2




Littorale arter 1,3 0,9




17,9 1,1 0,5 1,1

Total andel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totalt ant. ind 20000 54000 19100 290 189 10785 2129

Trekklengde (m) 30 40 50 17 20 18 18
Antall ind. pr m3 11667 23625 6685 299 165 10485 2070

mork 1976). I Flakevatn nordvest for Lengjedalsvatn har den tre-

årg livssyklus uten diapause.

Calanoiden M. laciniatus ble påvist i Tromstjørn. Den er beskre-

vet som en ekstrem kaldtvannsform (Ekman 1922), men er i Sør-

Norge funnet både i og under skoggrensen (Eie 1974, Walseng

& Halvorsen 1989).

Heterocope saliensvar tilstede i tre vann, mens slektningen.H.

appendiculata ble funnet i ett. H. salfenshar en vid utbredelse i

Norge fra havnivå og helt opp til høyfjellet (Eie 1974, Larsson

1978, Nilssen 1976).

Tettheten varierte fra 165 individer pr m3 i Lengjedalsvatnet til

23625 individer pr m3 i Kroktjern. Størst tetthet hadde de tre

vannene i Tromsa, men Hivjuvatnet hadde også en tetthet på

mer enn 10000 individer pr m3. Vannene som hadde størst tett-

het er også de mest produktive.

5.2.3 Littorale krepsdyr

Tabell 8 viser den prosentvise fordelingen av littorale krepsdyr.

Bosminalongispina manglet i kun tre av littoralsamfunnene og

dominerte i antall. I seks tilfelle utgjorde den antallsmessig mer

enn 60% av littoralsamfunnet. Størst var dominansen i vannet

ved Fjellbunuten der den utgjorde 88,7%. Store tettheter av

arten er som tidligere nevnt ikke uvanlig.

Alonopsis elongata var i antall den nest vanligste etter B. longi-
spina, og i tre vann utgjorde den ca 60% av littoralsamfunnet. I

tidligere undersøkelser fra Buskerud (Walseng & Sloreid 1990)

hører arten med blant de vanligste littoralformene uten at den

dominerte så klart som i denne undersøkelsen.

Chydorussphaericusvar tilstede i samtlige vann og var nesten

like vanlig som A. elongata. Den utgjorde imidlertid aldri mer

enn 44% av samfunnet.

Sida aystallina var den eneste av de øvrige cladocerene som

hadde stor dominans i littoralsonen. Dette var tilfelle i vannet

ved Fjellbu. Arten heter krystallkreps på norsk og er en av de

største cladocerene.

Slektene Alona og Alonella var tilstede i mange av vannene uten

å opptre i store tettheter. Vanligst var A. nana.

I flere lokaliteter dominerte naupliene og copepodittene av ube-




stemte cyclopoide og calanoide arter sterkt i littoralsonen. Mega-
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Tabe11,8 -

Littoralsamfunnenesstruktur (%) og artssarnmensetning.
Structure of the littoral community (%).
Lokalltet

CLADOCERA
S. crystallina

H. gibberun1
c. pulchella
G.quadrangula

D. longlspina


S. mucronata

V1 V2

9,8

*

V3

0,8

V4

12,5

1,1

V5 V6 V7 V8

10,0

B. longlspina 5,0 4,1 64,7 2,3 26,4 16,7 22,5




D. dentata




0,8






o. gracilis




0,8




1,7





S. serricaudatus







A. harpae 5,0




1,0 1,7 1,1





A. affinis




+ +




12,1





A. karelica







A. rustica







A. excisa 2,0 0,8 0,3 2,6




5,2




A. nana 1,0 0,8




0,9 5,5 12,5 22,0




A. elongata 0,5 8,2 0,5 58,0 8,8




2,6




G.sphaericus




0,3




25,3 20,8 44,9 20,0
E. lamellatus





4,3 1,1





P. truncatus




1,0






R. falcata







P. pedlculus





0,6 15,4




0,5




COPEPODA







M. laciniatus







A. laticeps





0,3





10,0
H. appendiculata




15,5






H. sallens 0,2 0,8 0,3 3,7





cal. indef.






16,7




10,0
M. albldus 1,0




0,8 2,8





E. macruroides




1,3






E. macrurus




2,5






E. serrulatus




0,5 3,1 1,1




1,0




M. viridis




0,3





0,2 40,0
A. cappllatus







A. robustus

co . indef. 85,3 82,8 10,5 4,5 3,3 33,3 1,0 10,0
Total andel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totalt ant. ind 2990 6100 19950 1 760 455 24 2870 1 0
Trekklengde (m) 30 40 1 6 11 1 2 1 7 1 2 20
Antall lnd. pr m: 1 744 2669 21820 2800 664 25 4185 9

V9 V10 V1 1 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18




52,7 0,1 0,5 19,3 1,6




6,9





0,1








0,2





0,2






0,5 0,5





16,0 63,4 84,3 62,2




61,2 88,7 10,4 14,5




0,1 0,2




0,5






0,4




+ 21,1 2,4




2,3 0,5





0,3




0,2




0,5






0,3






1,3 2,1 0,7 0,2






0,7




0,2




0,1





11,3 8,6 2,7 6,0 16,8 14,4 3,2 59,0 59,4
0,9 2,7 14,2 0,7 3,5 1,1 1,0 0,3 9,5 20,2




8,0 0,4 9,0 0,3 53,7 3,6




6,5 0,5




0,1




0,3








0,5







5,6 0,2 0,3 1,1 3,3




0,2







0,1 0,9 1,6
2,2








1,3




1,7





0,8
96,0










0,5






3,3 1,2 0,2 0,3 1,6 1,0 0,1 0,2 2,2







0,1 0,2 0,3






0,5




0,2





0,6 0,2





0,1




0,9 2,7 3,2 0,5 4,7 1,1 9,8 0,5 9,9




100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

223 150 4838 2005 3005 950 1046 7360 2220 1860
1 6 8 1 6 6 13 6 18 1 3 22 8

244 328 5292 5848 4045 2771 101 7 9908 1766 4069

cyclopsviridisutgjorde hele40% av littoralsamfunnet i vannet ved
Lengjedalslægret,men her bledet kun funnet et fåtall individer.

Tettheten av krepsdyr i littoralsonenvarierte fra 9 individer pr m3
i vannet ved Lengjedalslægrettil 21820 individer pr m3 i Troms-
tjørn. Laveindividtettheter i det første vannet har først og fremst
sammenhengmed stor gjennomstrømning og dårlig utviklet lit-
toralvegetasjon. Dessuten har,høyfjellsvannofte dårlig utviklete
Iittoralsamfunn.

5.3 Bunndyr
5.3.1 Bunndyrfaunaen i vann

Antall dyr pr minutt sparkeprøveer vist i tabell 9. Tilsammenble
det funnet 17 grupper. Fåbørstemarkog fjærmygg var de eneste
gruppene som var tilstede i samtlige prøver. Tallmessigvar det
mest fjærmygg. Vårfluer manglet kun i Lengjedalsvatnet,mens
midd, som er en gruppe som vanligvis er tilstede, manglet i tre
av lokalitetene.
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Tabell 9
Bunndyrfaunaenistillestående vann (antall individerpr min.
sparkeprøve).
The benthic fauna of standing water (no. of individualspr
minute of kicksample).

Objekt 18 18 18 23 24 26 27

Lokalitet V1 V2 V3 V4 vs V13 V15

Rundormer (Nematoda)




1





3




Fåberstemark (Oligochaeta) 88 127 37 47 21 56 24

Igler (Hirudinea) 1






Snegler (Gastropoda) 4 3 1





Muslinger (Bivalvia) 11 11




2




Øyenstikker (Odonata)







Døgnfluer (Ephemeroptera) 53 68




15





Steinfluer (Plecoptera)





4





Buksvammere (Corixidae)







Ryggsvømmere (Notonectidae)







Mudderfluer (Megaloptera)




5






Biller (Coleoptera) 2




28 1




18 3

Fjegrmygg (Chironomidae) 632 272 60 31 104 51 101

Sviknott (Ceratepogonidae)





1





Tovinger ind. (dipt. ind.)





1




10

Vårfluer (Trichoptera) 7 4 15 14




40 6

Midd H dracarina




9 2




17 31

Totalt antall r min. røve 800 491 151 117 128 188 179

Grupper som flimmermark og rundormer består av svært små
former, og hvorvidt disse blir funnet eller ikke er tilfeldig når
prøven blir plukket i felt. Sjansenfor å finne dissegruppene er
størst i prøvene fra Tromsa som ble plukket på laboratoriet
under lupe. Tabellen viser imidlertid at flimmermark manglet
helt, mensrundormer kun ble påvist i to tilfeller.

Antall individer i strandsonenvarierte fra 117 pr minutt i Hivju-
vatnet til 800 pr minutt sparkeprøvei Morktjern. Det er vanske-
lig å sammenligneantallet med andre undersøkelserda den an-
vendte metoden er vanskelig å standardisere,og den er dessut-
en svært personavhengig.I tidligere undersøkelserfra Buskerud
og Telemark(Walseng& Sloreid 1990) var gjennomsnittlig tett-
het i innsjøene 325 inivider pr minutt sparkeprøve.Tilsvarende
gjennomsnitt i denne undersøkelsener 293 individer pr minutt
prøve.Ogsåi tidligere undersøkelseri Buskerudgjort av Labora-
torium for ferskvannsøkologiog innlandsfiskevar bunndyrtetthe-
ten av sammestørrelsesorden.

Fåbørstemarkhar en vid toleransegrensemed hensyntil de fleste
miljøfaktorer, og som forventet forekom gruppen i alle prøvene.

Sneglog muslingervar vanligst i Tromsader begge gruppenevar
tilstede i både Morktjern og Kroktjern. Snegler lite tolerant over-
for lav pH (Økland 1983) og mangler derfor i de fleste vassdrag
på Sørlandet (Halvorsen 1983, 1985, Spikkeland 1979, 1983).

Også i denne undersøkelsen manglet snegl i Prestdalsvatnet
(V13)og Vasstølvatnet(V15)som hadde den lavestepH. Muslin-
gene er noe mer tolerante enn snegl, men det er ikke usannsyn-
lig at lav pH er en begrensendefaktor i Prestdalsvatnet.

Tidspunkt for innsamlingog predasjonfra fisk er sentralefaktorer
med hensyntil forekomst av døgnfluer og steinfluer. pH er også
viktig, særligmed hensyntil artssammensetningenhos døgnflue-
ne. Døgnfluer ble funnet i forholdsvisstort antall i strandsonentil
Morktjern og Kroktjern, mensden manlet helt i Tromstjørn.Dette
har muligenssammenhengmed bunnsubstratet i sistnevnteinn-
sjø, som var lite egnet for døgnfluer. I høyfjellsvanneneforekom
døgnfluenesjeldentellerden manglet helt. Antall cløgnfluerpleier
åværelavestom høstenda mangearter klekker i maiog juni. I fjel-
let skjerklekkingen noe seinere,og det kan muligensvære noeav
forklaringen til forskjellen mellom områdene. LaVpH utelukker
sannsynligvisflereavvårevanligstearter i Prestdalsvatnet.

Steinfluer ble funnet i de fleste lokalitetene, men kun i et fåtall
individer. Gruppen er karakterdyr for oksygenrikt vann og er
vanlige i rennende vann og på eksponerte lokaliteter i
strandsonen.Deforetrekker ofte stein- og grusbunn.

Buksvømmereog ryggsvømmereble kun påvist i ett vann. Tidli-
gere undersøkelserhar vist at antall buksvømmereøker utover
sommerenog er særlig tallrik i lokaliteter med liten eller ingen
fiskepredasjon.

Fjærmyggog sviknott er to bunndyrgrupper med vide toleranse-
grenserog som fins i de flestevann.

Både frittlevende og husbyggendevårfluer (Trichoptera)var til-
stede i vannene. De frittlevende dominerte i Tromsa, mens de
husbyggendevar vanligst i de øvrigevassdragene.

Dominansforholdenei de undersøkte lokaliteter er vist i figur 5,
hvor de viktigste gruppene er representert.Med unntak av Hivju-
vatnet var fjærmygg den vanligste gruppen, og i Tromstjørn og
Lengjedalsvatnetutgjorde den merenn 80% av bunndyrfaunaen.
Fåbørstemarkutgjorde ogsåen betydeligandel av bunndyrfauna-
en i samtligevann, og sammenmed fjærmygg utgjorde disseto
gruppeneantallsmessigmerenn 50%. Diversitetenvar noe større
iTromstjørnog Prestdalsvatnetenn i deøvrigevannene.

5.3.2 Bunndyrfaunaen i elvene

Antall dyr funnet i sparkeprøverfra 13elvestasjonerervist i tabell

10. I gjennomsnitt ble det funnet flere dyr i rennendevann enn i

strandsonen.Antallet varierte fra 43 individer pr minutt sparke-
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Figur5
Bunndyrfaunaenssammenset-
ning i vannene(/fr. tabell 9).
Compositionof the benthic
fauna from the lake samples
(cf. Table9).
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Tabell 10
Bunndyrfaunaeni rennende vann (antall individerprmin. sparkeprøve).
Thebenthic fauna of running water (no. of individualspr minute of kicksample).

Objekt
Lokalitet

El

Tromsa


utløp

E2

Breia

E3 E4
Tromsa Tromsa

Amots. Gopoll.

E5

Hivju-




åni

E6

elv


Hal Ie tj

E7

Grytåni


utlø p

E8

utlø p


Lengjed.

E9

uten

navn

El0

Gveta-


å i

E11
Bekk

Prest.

E12

Rolvs-


elv

E13

utløp


Vasst.v
Flatormer (Turbelaria) 1 1









Runclormer (Nematoda)




1




1








Fåberstemark (Oligochaeta) 8 24 12 12 s 28 1 4




11 12 11 2
Muslinger (Blvalvia)





1






2




705
Døgnfl uer (Ephemeroptera) 43 356 394




3 25




1 215




254 3

Steinfluer (Plecoptera) 17 45 37 11 10 4 8 4 2 19 8 36 7
Mudderfluer (Megaloptera)









1
Biller (Coleoptera) 6 1





1







Knott (Simulidae)




2 6 1 1 1 1 32 53 159




633 1
Fjærmygg (Chironomidae) 37 22 13 277 49 128 4 60 66 1523 146 1989 95
Sviknott (Ceratopogonidae) 1 1








1




Tovinger ind. (dipt. ind.) 1 12 2 5 5 s i




29 32 4 3
Vårfluer (Trichoptera) 16 12




2 4 8 2 1




15 22 13 19
Midd (H dracarina) 49 3 3 7 3 39 1 1 1 5 54 7 4
Ant. ind. pr min. sparkepr. 179 480 474 318 77 217 43 102 123 1976 276 2948 840

prøveved utløpet av Grytåni til 2948 pr minutt i Rolvselv.Dette gir
et gjennomsnitt på 619 individer pr minutt. Til sammenligningble
det i en tilsvarende undersøkelsei 1989 funnet større gjennom-
snittl igetettheter (1529 pr minutt sparkeprøve).Bunndyrtettheten
i elv varierer imidiertid mye med bl a hvor i elva prøveneer tatt,
bunnsubstrat, strømhastighet, begroing, tid på året, predasjon
etc. Ofte er det stor forekomst av enkeltgrupper, som f eks fjær-
mygg og knott, som resulterer i de ekstremt høyetettheter, men
ogsådøgnfluer, steinfluerog vårfluer kanopptre i storetettheter.

Bunndyrtettheten pleier å være størst nær utløpet fra større
vann, hvor dyrene ernærer,seg ved filtrering av næringspartikler
som kommer drivende. Lavest tetthet ble imidlertid registrert
nær utløpet av Grytåni i 1989. Meget stri strøm kan være noe av
forklaringen til lav tetthet her. Hivjuåniog utløpet fra Lengjedals-

vatnet hadde også relativt lave tettheter. Bunnsubstratet var
grovt i begge disselokaliteter, og det var vanskeligå finne steder
som var godt egnet til å ta sparkeprøver.Størstetetthet hadde
prøvenefra utløpet av henholdvisGvetaåiog Rolvselv.Disseprø-
vene ble tatt i 1989, og det var spesielt fjærmygg som bidro til
store tettheter ved begge dissestasjonene.

Steinfluer, fjærmygg og midd var tilstede i alle prøvene,mensfå-
børstemarkog vårfluer manglet kun på én lokalitet. Knott, som
er en karaktergruppe for rennende vann og som bare fins her,
manglet på et par lokaliteter og var kun representert med et
fåtall individer på de øvrige. Som tidligere nevnt, er tidspunktet
for innsamlingavgjørendefor hvorvidt gruppen blir funnet og i
tilfelle i hvilket antall. Sannsynligvishadde sentralearter allerede
klekket da prøveneble tatt i 1990, mens dette ikke var tilfelle i
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Figur 6
Bunndyrfaunaenssammenset-
ning i rennende vann gfr. ta-
bell 10).
Composition of the benthic
fauna from the stream sam-
ples (cf. Table 10).

1989. Dette til tross for at innsamlingenskjeddetil sammetid på
året. Forskjelleri temperaturer og tidspunkt for snøsmeltingener
trolig en viktig årsaktil dette.

Døgnfluer manglet ved flere lokaliteter og forekom ellersi varie-
rende antall. I 1990 bie den klart høyeste tettheten funnet i
Tromsa, mens det i de fire vassdragenepå Hardangerviddable
funnet ingen eller kun et fåtall individer. I 1989 ble det derimot
funnet noe størretetthet.

Steinfluene, som ofte blir karakterisert som en karaktergruppe
for rennende vann, viste mindre variasjon i antall individer enn
døgnfluene. En forklaring kan være at steinfluefaunaener sam-
mensatt av flere arter som klekker til forskjellig tid på året. An-
tallsmessigvil derfor gruppen være jevnere representert til for-
skjelligetider av året.

Alle de tre økologiske gruppene, frittlevende, husbyggendeog

nettspinnende vårfluer var tilstede. Nettspinnende vårfluer er,
grunnet sitt levevis,vesentligtilpassetlivet i rennendevann.

I antall dominerte døgnfluer og fjærmygg i flest prøver, med
fjærmygg som den viktigste (figur 6). Gruppen utgjorde mer
enn 50% av bunndyrfaunaenved åtte av 13 elvestasjoner,mens
døgnfluer dominerte i tre tilfelle. Dominansav disseto gruppene
er vanlig i elver og bekker. Avhengig av når på året prøveneer
tatt, kan imidlertid knott også være like vanlig eller vanligere. I
denne undersøkelsenutgjorde gruppen en betydelig andel kun
ved de to elvestasjoneneøverst i Grytåni. Dette var de to høyest
beliggende elvestasjonene,og det er sannsynlig at utviklingen
ikke var kommet fullt så langt som i de lavereliggendeområder
der enkelte av artene alleredekan ha klekket.

Ved utløpet av Vasstølvatnetutgjorde ertemuslingene ca 85%
av bunndyrfaunaen, noe som må karakteriseressom noksåuvan-
lig. En liknende dominans er tidligere funnet ved utløpet av
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Tabeil 11
Fåbørstemarkfaunaeni stilleståendevann.
TheOligochaetaof standing water.

Objekt
Lokalitet
Lumbriculus varlegatus (MOHer)
Stylodrilus heringianus Clap.
Tubifex ignotus (Stolc)
Tubifex tubifex (M011er)
Spirosperma ferox (Hrabe)
Tubificidae indet
Chaetogaster dlaphanus (Gruit)
Specaria josinae (Vej.)
Uncinals uncinata (ørstedt)
Nais variabilis/communis (Pig.)
Slavina appendiculata (Udekem)
Vejdovskyella comata Vej.
Stylaria lacustris (Linn.)
Piguetlella blanci (P[g.)
Ench traeidae
Totalt antair

18 18 18 23 24 26 27

V1 V2 V3 V4 V9 V13 V15

x x x xx x xx xx
x x x x x

xx x
x x

X x
x x x

10 12 5 5 3 3 4

Tabell 12
Fåbørstemarkfaunaeni rennende vann.
TheOligochaetaof running water.

Objekt
Lokalitet
Eiseniella tetraedra (Savigny)
Dendrobaena ssp.
'Lumbricidae indet
Lumbriculus variegatus (Müller)
Stylodrilus heringianus Clap.
Nais alpina (Sperber)
Naididae indet.
Enchytraeldae

Totalt antall

18 18 18 ,
El E2 E3

x x

x x

xx x

XX

5

18 23 23 24 24
E4 E5 E6 E7 E8

2

24 26 26 27 27
E9 ElO El 1 E12 E13

3 •2 2

• Lauvnesvatneti Horgavassdraget(Halvorsen1984). Erfaringsmes-
sig er det ofte stor tetthet av kulemusling ved utløp fra eutrofe
sjøerpå Østlandet.

5.3.3 Artssammensetning

I denne undersøkelsener det bare øyeblikksbildersom er gjengitt
ved hver, enkelt stasjon. Variasjoner innen vassdrageneer lite
kjent, likesåvariasjonergjennom sesongen.Fåbørstemark,døgn-
fluer, steinfluer og vårfluer er artsbestemt.

Fåbørstemark

Artsfordelingen og individantall av fåbørstemark i henholdsvis
stilleståendeog rennende vann er vist i tabellene 11 og 12.
Arter som utgjør mer enn 40% er avmerket med to kryss.

Tilsammen ble det registrert 18 taxa hvilket er et minimumstall
da enkelte individer bare ble bestemt til slekt. Det var flere taxa i
stilleståendeenn i rennendevann. henholdsvis14 og åtte.

Blant vannenevar Morktjern og Kroktjern de mest artsrike med

henholdsvis11 og 12 taxa. I tilsvarende undersøkelseri forbin-
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delse med Verneplan IV der fåbørstemark er blitt artsbestemt,
har det aldri blitt registrert tilsvarende høye artstall. I lokaliteter
hvor det har vært foretatt mer omfattende undersøkelserer det
imidlertid påvist større artsrikdom. I Dokkadeltaet hvor det gjen-
nom fire år er tatt regelmessigeprøver på et titall stasjoner,er
det hittil registert ca 30 taxa, og i Norge er det totalt registrert
ca45 arter (Sloreidpers.medd.).

Foruten de tre vanligste artene i stilleståendevann, Lumbriculus
variegatus,Stylodrilusheringianusog Spirospermaferox, ble det
i Morktjern og Kroktjern også funnet arter av familien Naididae
som ellerser funnet få steder i Norge. Littoralprøvenefra begge
vannene inneholdt mye detritus, og i Morktjern var det dessuten
noe grønske. Tromstjørn hadde av naturlige årsaker et mindre
artsmangfold enn Morktjern og Kroktjern, da prøvene her ble
tatt ved å dra sparkehoven i starrvegetasjonen.Bunnsubstratet
var meget løst, og det var derfor umulig å ta vanlige sparkeprø-
ver.

De fire vannene på Hardangerviddahadde alle en artssammen-
setning som forventet ut fra tidligere undersøkelseri tilsvarende
lokalitetstyper(Walseng1990a, Walseng & Sloreid 1990). Hivju-
vatnet hadde et par arter som ikke ble funnet i de øvrige høy-
fjellsvannene, bl a Chaetogaster diaphanus som er funnet få
steder ellers. Bunnsubstratet i Vasstølvatnetvar rikt på detritus,
men skilte seg lite ut fra de øvrige lokalltetene med hensyn til
artssammensetningen.

Elvenehadde foruten mindre variasjon i artssammensetningen
også færre arter enn littoralsonen (tabell 12). Den lille sidebek-
ken til Grytåni ved Lengjedalsvatnetvar den eneste lokaliteten
som manglet fåbørstemark.Eiseniellatetraedra og Naisalpina er
to arter som ble funnet i rennendevann og som ellersmanglet i
innsjøene.N. alpina fins mest tallrik i de øvre deler av et vass-
drag (Learneret al. 1978). Arten ble her kun funnet i de tre sta-
sjonene i Tromsa. Siylodrilus heringianus og Enchytraeida ble
funnet i flest lokaliteter. Lumbriculus variegatus som har domi-
nert i elvefaunaen i tilsvarende undersøkelser(Walseng 1989,
Walseng & Sloreid 1990), var tilstede i kun fire lokaliteter uten å
væredominant i noen av dem.

I fortsettelsen følger noen kommentarer til de vanligsteartene:

Fam. Lumbriculidae. Denne familien er representert med
artene L. variegatusog S. heringianus som begge er vanlig fore-
kommende i hele Holarktis (Brinkhurst & Jamieson1971). L. va-
riegatus regnes å være euryøk og forekommer i nær sagt alle
typer av vannforekomster. Den er i Norge funnet både i rennen-
de og stilleståendevann, fra oligotrofe til organisk påvirkedelo-
kaliteter (Bjerke& Halvorsen1982, Bremnes 1986, Dahl 1970).

Arten har av den grunn liten verdi som indikator på bestemte
miljøforhold. S. heringianus har også en vid utbredelse, men i
motsettning til L. variegatus,regnesarten å være en god indika-
tor på oligotrofe forhold i innsjøer (Lang 1984,1985). Milbrink
(1973) anser den som en karakteristisk art for lavproduktive
vann i Sverige.Den er også vanlig i elver og bekker. Arten er
ømfintlig overfor organisk forurensing, og den forsvinner når ok-
sygentilgangenreduseresved økt nedbrytning. Ingenav lokalite-
tene i denne undersøkelsener i nevneverdiggrad påvirketav or-
ganiskforurensning.

Fam. Tubificidae. Spirosperma ferox og S. heringianus er de
vanligste tubificidene i Norge med størst utbredelse.S. ferox ble
funnet i de fleste lokalitetene i stilleståendevann, og den var do-
minerende i Morktjern. Arten er i likhet med heringianus en
god indikator for oligotrofe forhold. Den tåler organisk belast-
ning bedre enn S. heringianus, men den er meget ømfintlig
overfor oksygensvinn.Den finnes først og fremst i oligotrofe inn-
sjøer, mens den i rennendevann har en mer sparsomutbredel-
se. Dette er i god overensstemmelsemed foreliggende undersø-
kelseder S. ferox ikke ble funnet i rennendevann. Tubifextubi-
fex som ble funnet i Kroktjern, er vanlig over store deler av
verden. Arten har en tendens til å opptre i ytterkantene på tro-
fiskalaen (Milbrink 1973). Den er meget tolerant overfor orga-
nisk forurensning og kan overleverlange perioder uten oksygen.
Den er ogsåvanlig i oligotrofe innsjøerog vann i hele Skandina-
via (Milbrink 1973). Artens tendens til å opptre i ytterkantene på
trofiskalaen forklares ved at den er konkurransesvak,og at den
under mesotrofe forhold fortrenges av andre arter.

Fam. Naididae. Naidideneer en artsrik familie med mange kos-
mopolitiske arter. De er først og fremst knyttet til rennedevann
og til littoralsonen i innsjøer.Naididenefins i størstetettheter på
grus og steinbunn og på lokaliteter med vegetasjon (Learneret
al. 1978). Liteer kjent om de enkeltearters miljøkrav.

Fam. Lumbricidae. Arter fra denne familien er i første rekke
terrestre, men E. tetraedra regnes å være en semiakvatiskart.
Den forekommer vanlig i oligotrofe vannforekomster, og den er
bl a påvist i fem vassdragi Nordland (Walseng 1989). E. tetrae-
dra er her kun funnet i Tomsvikvatnet.Dendrobaenaer en slekt
som er knyttet til terrestre, fuktige miljøer og som bare spora-
disk påtreffes i elveprøver(Stöp-Bowitzpers. medd.).

Fam. Enchytraeidae. Familien består vesentlig av terrestre
arter, men noen få er akvatiske. De er vanlige i myr og tempo-
rære vannforekomster. Mange av de terrestre artene kan også
levei vann, og det er vanlig å finne enchytraeider i littoralsonen i
innsjøerog i elver og bekker.
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Tabell 13
Døgnfluefaunaeni stilleståendevann.
TheEphemeropteraof standing water.

Objekt

Lokalitet

Cloeon simile Etn.

Caenis horaria L.

Leptophlebia marginata

L. vespertina L.

Antall arter 


18 18 18 23 24 26 27

V1 V2 V3 V4 V9 V13 V15

	

xx xx

	

L • x x xx

	

x xx

	

4 3 1 1

Tabell 14
Døgnfluefaunaeni rennende vann.
TheEphemeropteraof running water.

23 23

E5 E6

Objekt

Lokalitet

Ameletus inopinatus Etn.

Baetes fuscatus L.

B. muticus L.

B. niger L.

B. rhodani Pict.

B. scambus/fuscatus Etn./L.

B. subalpinus Bgtss.

Baetes sp.

Heptagenia dalecarlica

H. joernensis Bgtss.

Ephemerella aurivilli Bgtts.

Leptophlebia marginata L.

Antall arter

18 18 18 18

El E2 E3 E4

24 24 24 26 26

E7 E8 E9 ElO E11

27 27

E12 E13

7 6 4 1

x •x x

x x x

x x

xx xx xx

Bgtss. x x x

x x

x x

Døgnfluer
I Tromsa var døgnfluer den mest tallrike gruppen i rennende
vann. I prøvene fra utløpene til Gvetaåi og Rolvselvforekom de
også i store tettheter. I stilleståendevann ble det derimot funnet
færre døgnfluer og med flest individer i Morktjern og Kroktjern.
Døgnfluerer ettertraktet som fiskeføde både som larve, subima-
go og voksen.Mange av artene er lite tolerante for lav pH.

Tilsammener det registrert 44 døgnfluearter i Norge (Nøstet al.
1986) hvorav 13 med sikkerhet er påvist i denne undersøkelsen
(tabell 13 og 14). Det ble funnet åtte arter i stilleståendevann
og 10 i rennende vann. Alle artene er tidligere funnet i Norge,
og alle kan betegnessom forholdsvisvanlige.

Heptageniadalecarlicaog H.joernensis er karakterisertsom østli-




ge arter (Nøstet al. 1986) selv om H. dalecarlicaer påvist i Sul-




dalsiågen(J.E. Brittain pers. medd.). H. dalecarlicable funnet i

Rolvselvog på de tre nedersteelvestasjonenei Tromsader den
var en forholdvis vanlig art.

Ameletus inopinatus er i følge Nøstet al. (1986) en art med ho-
vedutbredelsei nord, men kan forekomme i fjellet i sør.Enrekke
funnsteder i den seneretid tyder imidlertid på at arten også er
forholdsvis vanlig i lavlandet sørpå (Walseng et al. 1987, Wal-
seng & Sloreid 1990). I følge tabell 10 er arten funnet bådeved
utløp avTromsaog i sidebekkentil Grytåni. Dette er de to elvelo-
kaliteten som lå henholdsvislavestog høyest.

De øvrigeartene er vanlig utbredt over det mesteav landet.

I stilleståendevann hadde Morktjern og Kroktjern i Tromsastørst
artsrikdom med henholdsvisfire og tre arter. Leptophlebiamargi-
nata og Caenishoraria ble funnet i størst antall. L. vespertina,
som også var til stede, er tolerant overfor lav pH og er den van-

26



nina utredning 022

ligste døgnfluearten på Sørlandet (Halvorsen 1981, Halvorsen
1983, Walseng 1990b). Den tredje lokaliteten i vassdraget,
Tromstjørn, manglet døgnfluer trolig på grunn av uegnet sub-
strat. Bunnsubstratetvar meget løst, og det var umulig å ta van-
lige sparkeprøver.I de to lokalitetene på Hardangerviddader det
ble påvistdøgnfluer, var L. marginata enesteart.

Ikkeuventet dominerte slektenaetis i rennendevann og den do-
minerte også døgnfluefaunaen de fleste steder. Slekten var re-
presentertmed fem, muligens seksarter. Baetis-arteneer gene-
relt følsomme for lav pH, og B. rhodani blir f eks borte ved pH
lavereenn 5.5 (Raddum & Fjellheim 1982). I vassdragmed lav
pH overtar Leptophlepia- og Siphlonorus-artene som tåler pH
ned mot 4.5 (Borgstrømet al. 1976). Elvestasjonenøverst i Gve-
taåi er muligens eksempel på dette. Ved denne lokaliteten ble
kun Leptophlebia marginata funnet. Bekken kommer fra Prest-
dalsvatnetder den lavestepH ble registrert.

Detre nederstelokalitetene i Tromsahadde flest arter, mensden
øverstemanglet døgnfluer. Faunasammensetningeni Breia (E2)
og Tromsa ved Åmotsetra (E3) var omtrent identiske selv om
disse ligger i hver sin gren av nedbørfeltet og med forskjellig
vannkjemi. Utløpet av Tromsa som ble undersøkt i 1985 hadde
ogsåmangefellestrekk med de to stasjonenehøyereopp.

På Hardangervidda hadde elva fra Halletjerni størst artsrikdom
med fire arter. Rolvselvhadde tre arter, mens det i de øvrige el-
velokalitetenealdri ble funnet mer enn én art.

Steinfluer
Steinfluerer en karaktergruppefor rennendevann og dominerer
ofte evertebratfaunaenher. I stilleståendevann fins ogsåsteinflu-
er, men disseutgjør her som regelen mindre andel av faunaen. I
stilleståendevann (tabell 15) ble det påvist fire arter, mensdet i
rennendevann (tabel116) ble registrert 13 arter. I følge Lilleham-
mer(1988)er det hittil påvist35 arter i Norge. Liksomdøgnfluerer
bådelarverogvoksnesteinfluerviktige næringsobjektfor fisk.

Ingenav de registrerteartene kan karakteriseressom sjeldne,og
i følge Lillehammer(1988) er de fleste artene også utbredt over
hele landet. Et unntak er Capnopsisschileri som mangler på Sør-
og Vestlandet og som fins forholdsvis spredt ellers i landet.
Arten fins i resten av Fennoskandiaog har sannsynligvisvandret
inn fra nordøst eller sør, eventuelt fra begge retninger. Den
syneså prefereresmåelver med sandbunn, men i Tromsabestod
bunnsubstratetav 10-20 cm grov stein.

Nemouraavicularisforekom fåtallig i fylkene på Sør-og Vestlan-
det, mens Diura bicaudata mangler på Sørlandetog i lavlandet
sørpå.

I stilleståendevann ble det kun registrert fire arter. Morktjern og
Kroktjern manglet steinfluer, mensdet i Tromstjørnble funnet et
fåtall ørsmå nymfer som ikke ble bestemt. Nemoura cinereaog
Nemurellapictetii ble funnet både i Hivjuvatnetog i Prestdalsvat-
net. Diura bicaudata, som mangler i lavlandet, ble her funnet i
Lengjedalsvatnet,mensNemouraavicularisforekom i Vasstølvat-
net. Høyfjellsvanneneer gjennomgåendemervindeksponertenn
vann under tregrensen, og oksygenrikt vann gjør det mer sann-
synligå finne steinfluer her. Envil derfor forvente flere steinfluer i
vannene på Hardangervidda enn i de aktuelle lokalitetene i
Tromsa.

Elve-og bekkefaunaenvar langt mer,artsrik enn innsjøraunaen.
Med unntak av de høyestbeliggende lokalitetene på Hardanger-
vidda der artsmangfoldet var lavt, dvsen eller to arter, ble det i de
øvrigeelvelokalitetenefunnet fire til syvarter. Artsrikdommenvar
størst nederst i vassdrageneog i Tromsa,Gvetaåiog Rolvselvvar
det syvarter. Antall arter er forholdsvishøyt tatt i betraktning stør-
relsenpå vassdrageneog at undersøkelsener basert på kun ett
besøk.

Det var forskjeller mellom Tromsa og Hardangervidda med
hensyntil artssammensetningenav steinfluer. De fire stasjonene
i Tromsahadde mange fellestrekk, mens lokalitetene på Hardan-
gervidda varierte noe mer. Taenoptetyx nebulosa og Leuctra
nigra var vanlige i Tromsa, men manglet helt i vassdragenepå
Hardangervidda.Likeledesvar slektenAmphinemura, som man-
glet helt i Tromsa, representertmed to arter på Hardangervidda.
Det ingen faktorer i artenes krav til miljøet som skulle tilsi at de
aktuelle artene ikke skulle kunne være til stede i samtlige vass-
drag. Forskjeller i klekketidspunkt kan imidlertid resultere i at
arten ikke blir funnet selvom den er tilstede.

Vårfluer
I denne undersøkelsenble det påvist minst 11 forskjellige taxa
vårfluer hvorav syvble bestemt til art. Artsantallet er sannsynlig-
vis enda større da individer bestemt til familiene Phryganidaeog
Limnephilidae i henholdsvis stilleStående og rennende vann
består av flere arter. Det er totalt kjent 176 arter av vårfluer i
Norge(Nøstet al. 1986).

Ni taxa ble funnet i stilleståendevann (tabell 17) mens syv ble
registrert i rennendevann (tabell 18). Med unntak av Lepidosto-
ma hirtum og Molanna angustata ble de samme artene også
funnet i Verneplan IV-undersøkelseni Buskerudog Telemark i
1989 (Walseng & Sloreid 1990). Lepidostomahirtum står ikke
oppført i oversikten over norskevårfluer (Nøstet al. 1986), men
undersøkelserfra bl a Nordland (Koksvik 1976, Walseng 1991)
tyder på at arten er forholdsvis vanlig. De øvrige artene er ut-
bredt over hele landet.
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Tabell 15
Steinfluefaunaeni stilleståendevann.
ThePlecopteraof standing water.

Objekt 18 18 18

1Lokalitet V1 V2 V3

Diura bicaudata (L.)

Nemoura avicularis Mort

N. cinerea Retz.

Nemurella ictetii Klp.

Antall arter

23 24 26 27

V4 V9 V13 V15

X

2 1 2 1

xx


7 6 5

Tabell 16
Steinfluefaunaeni rennende vann.
ThePlecopteraof running water.

Objekt

Lokalitet

Diura nanseni Kmp.

Diura sp.

Isoperla sp.

Isoperla grammatica Poda

Taeniopteryx nebulosa (L.)

Brachyptera risi Morton

Amphinemura sp.

Amphinemura borealis Morton

A. sulcicollis Steph.

Nemoera cinerea Retz.

Nemurella pictetii Kip.

Protonemura meyeri Pictet

Capnia sp.

Capniidae

Capnopsis schilleri (Rost)

Leuctra sp.

Leuctra fusca L.

L. nigra (Oliv.)

Antall arter

23 23 24 24 24 26 26 27 27

E5 E6 E7 E8 E9 E10 El 1 E12 E13

X

X X

X

1 1 7 1

18 18 1-8 -18

El E2 E3 E4

x x

X X

X X X

X

X

5 5

Fstilleståendevann ble det funnet både frittlevende og husbyg-
gende arter, og det var,bare i Tromstjørn og lengjedalsvatnetat
gruppen manglet. FamilienLimnephilidaevar mestvanlig og do-
minerte i både Kroktjern og Vasstølvatnet.Beggedisselokalitete-
ne hadde mye detritus i strandsonen, noe som resulterer i at
denne slekten,som består av husbyggendeformer, finner rikelig
med materiale til husene sine. Polycentropus flavomaculatus,
som er en av landetsvanligste arter i både rennendeog stillestå-
ende vann, dominerte i Hivjuvatnet. Individer innen familien
Phryganidaeble kun funnet i vassdragenepå Hardangervidda.
Morktjern og Hivjuvatnet hadde flest taxa med fire i hvert avvan-
nene.

Rhyacophilanubila var liksom i 1989 den vanligste arten i ren-
nendevann. I følge Nøstet al. (1986) er den en av vårevanligste
arter i rennendevann. Den har en ettårig syklus(Karlström1976)
og er et aktivt rovdyr. Seren bort fra utløp av Tromsa(E12)der
artsbestemmelseikke foreligger, manglet arten kun ved utløp av
Lengjedalsvatnetog i sidebekkentil Grytåni. Polycentropusflavo-
maculatus,som også ble funnet i stilleståendevann, var til stede
i ca halvpartenav lokalitetene. Det sammevar tilfelle med indivi-
der tilhørende familien Limnephilidae.Lepidostoma hirtum, hvis
utbredelse er noe usikker, ble funnet ved alle elvestasjonenei
Tromsa samt i Hivjuåni. Breia (E2) hadde med fem arter størst
artsrikdom.
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Tabell 17
Vårfluefaunaeni stilleståendevann.
TheTrichopteraof standing water.
Objekt 18 18 18 23 24 26 27
Lokalitet V1 V2 V3 V4 V9 V13 V1E.
Hydroptilida
Cyrnus flavidus McL.
Plectrocnemia conspersa Curtis
Polycentropus flavomaculatus Pictet x xx
Phryganeaiida x x
Limnephilidae x xx x x xx

Lepiclostomahirtum Fbr.
Leptoceridae
Molanna angustata Curtis
Antall arter 4 2 1

Tabell 18
Vårfluefaunaeni rennendevann.
TheTrichopteraof running water.

Objekt 18 18 18 18 23 23 24 24 24 26 26 27 27
Lokalitet El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 El0 Ell E12 E13
Rhyacophila nubila Zett. x xx x x x x x x . x
Philopotamus montanus Don. x x
Plectrocnemia conspersa Curtis x x x x x
Polycentropus flavomaculatus Pictet xx
Phryganeaiida x
Limnephilidae x x x x x
Lepidostoma hirtum Fbr. x x x x
Antall arter 5 3 3 2 3 1 i 3 3 2 3
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6 Oppsummering og
konklusjon

6.1 Tromsa

Tromsaer et av flere mindre vassdragsomdrenererområdeneøst
for Gudbrandsdalslågenog har utløp ved Fåvang.Vassdragethar
en noegunstigerepHog et høyereelektrolyttinnhold enn hvasom
er vanlig i vassdragenei både nord og sør. Dette har delvissam-
menhengmed kalkEommeri sparagmitten.Med unntak avdalsida
nedmot Fåvanger nedbørfeltet flatt meden stor myrdekning.Det
vesentligsteavarealet ligger i høyborealog subalpinsone.Gausai
sørhar i likhet medTromsaen noe høyerepHog ledningsevneenn
deøvrigesidevassdragenetil Gudbrandsdalslågen.

Breia,somdrenererde nordlige deleneavTromsa,har-noedunsti-
gerepHog ledningsevneenn de sørligedeleneavfeltet. Dette har
delvissammenhengmed at de nevnte kalklommeneer vanligst i
nord.

Nedbørfeltet er fattig på ferskvannslokaliteter. Artsrikdommen
s}Meså være stor (tabell 19) både i stilleståendeog rennende
vann, og det ble tilsammen registrert 46 arter av fåbørstemark,
døgnfluer, steinfluer og vårfluer. Dette er betydelig mer enn hva
som ble funnet i vassdragenepå Hardangervidda.Dissetallene
er neppe helt sammenlignbareda vassdragenepå Hardangervid-
da ligger høyereog med bare mindre arealer i mellom- og høy-
boreal sone. De få ferskvannslokalitetene i vassdraget ivaretar
trolig artsvariasjoneni området på en rimelig bra måte. Artslista
for krepsdyrindikerer også dette.

Påøstsidaav Gudbrandsdalener Fryaog den øvre delen av Ula
innenfor Rondane nasjonalpark gitt varig vern. Begge disse
ligger nord for Tromsa.Åsta, som er nabovassdragi øst og som
renner til Østerdalen, er også varig vernet. Dette vassdraget
ligger også innenfor sparagmittområdet, men er fattig på kalk-
loMmer og skiller seg derfOr vannkjemisk fra Tromsa med
hensyntil vannkjemi. Et vern av Tromsavil sikre de rikestedeler
av sparagmittområdet på østsidaav Gudbrandsdalslågen.

6.2 Vassdrag på Hardangervidda

Tilsammenfire vassdrag på Hardangervidda øst for Finse skal
vurders i Verneplan IV. To av vassdragene,Hivjuåni og Grytåni,
ligger henholdsvis nord og sør for Hallingskarvet. Gvetaåi og
Rolvselver to småsidevassdragtil Uvdalsåi.

Det er naturlig å vurdere de to vassdrageneved Hallingskarvet

Tabell 19
Antall arter av fåbørstemark,døgnfluer, steinfluer og vårflu-
er i de undersøktevassdrag.
Number of speciesof Oligochaeta,Ephemeroptera,Plecop-
tera and Trichopterain the investigatedwatersheds.

Vassdrag Tromsa Hivjuåni Grytåi Gvetaåi Rolvselv

Ob'ekt nr. 18 . 23 24 26 27

Arter Innsjø/dam





Fåbørstemark 13 5 3 3 4

Døgnfluer 4 1




1

Steinfluer




2 i 2 1

Vårfluer 5 3 2 4 5

Total 22 11 6 9 11

Arter elv/bekker





Fåbørstemark 6 4 2 4 3

Døgnfluer 9 4 2 2 3

Steinfluer 9 6 5 6 7

Vårtluer 6 4




3 2

Total 30 18 9 15 15

Tot. ant arter 46 23 12 12 20

og de to vassdragenesom drenerer til Uvdal, hver for seg. De
ligger geografiskadskilt og drenerer henholdsvistil Hallingdalsel-
va og Numedalselva.De berggrunnsgeologiskeforhold er dessut-
en forskjellige i de to områdene.

Hivjuåni drenerer et område på nordsida av Hallingskarvet.Med
unntak av et ubetydelig areal før utløp ligger Hivjuånisnedbør-
felt over tregrensen.Grytåni liggervest for Hivjuåni på sørsidaav
Hallingskarvetmed utløp i Ustekveikjaca 1000 m o.h. ved Nyset-
lægret. Beggevassdrageneer middels rike på ferskvannslokalitet-
er. Grytåni består av en hovedgrenmed mange små tilsig, mens
Hivjuåni har et større sidevassdragsom slutter seg til hovedelva.
Grytåni har et spennendeløp med mange små ferskvannslokali-
teter i og i nær tilknytning til hovedløpet.

Hallingskarvettilhører en sørligutløper av Jotundekket. I skrånin-
gene finnes sterkt foldet fyllitt, som er en omdannet sedimentær
bergart rik på grafitt. Den forvitrer relativt lett og bidrar til, etter
forholdene, et relativt ionerikt vann. Både Grytåni og Hivjuåni
har fyllitt i de øvre deler av nedbørfeltene, og pH varierte oM-
kring 6.5 med verdier noe i overkant i Grytåni og noe lavere i
Hivjuåni.Elektrolyttinnholdeter lavt.

Artsrikdommen er større i Hivjuåni enn i Grytåni. Grytåni er det
mestutpregetehøyfjellsvassdragetmed størstarealeri lav-og mel-
lomalpin sone.Deto undersøktevannene, Hivjuvatnetog Lengje-
dalsvatnet, ligger henholdsvis976 og 1312 m o.h. Forskjelleni
artsrikdom er med hensyntil både bunndyr og krepsdyrsomfor-

30



nina utredning022

ventet. A. karelica,somble funnet i Hivjuvatnet,er i Norgetidlige-
rebarefunnet i Etna-Dokka.

Grytåni grenser til Flakevatn,et vassdrag som allerede er gitt
varig vern. I sør ligger Dagalisom tilhører Hardangerviddanasjo-
nalpark. Etvern av Lengjedalenvil utvide verneområdet nordover
til og med Flakevatn.Det nye verneområdetvil tilføre det gamle
et stort vann og en spennendeelvestrengsom ligger i overgan-
gen til Jotundekket. Vern av Hivjuåni vil eventuelt supplere
vernet med arealer i høyborealog lavalpin sone. Beggevassdra-
gene er godt egnet som type- og referansevassdrag.Referanse-
verdien til Grytånier særsstor da feltet i tillegg til de faglige kva-
liteter er et av de mestuberørtenedbørfelt innen regionen.

Gvetaåi og Rolvselvhar mange likhetstrekk. Med unntak av et
ubetydelig areal før utløp i Uvdøla, ligger nedbørfeltene over
1000 m o.h., og begge kan derfor betraktes som høyfjellsvass-
drag. Tatt i betraktning nedbørfeltenes størrelseer det relativt
mange ferskvannslokaliteteri de to objektene, og særligGvetaåi
har høy innsjødekning.

Vassdrageneligger sentralt i et område beståendeav forskjellige

gneiserog som strekker segfra Hallingdal i nord til Tinnsjåi sør.
pH er gjennomgående noe lavereenn i Hivjuåni og Grytåni og
ligger rundt pH 6,0. LavestpH hadde Prestdalsvatnetmed 5,42.
Vannet har et stort overflateareal og lite nedbørfelt og ligger i
karrigeomgivelser.Detvil derfor væresterkt påvirketaveventuell
sur nedbør. Sneglog døgnfluearter, som er følsommefor lav pH
manglet i vannet, som fortsatt har en tynn bestandav småfallen
ørret. I forbindelse med forsuring vil vannet være interessanti re-
feransesammenheng.Faunistisker artsmangfoldet av bunndyr
størst i Rolvselv.Dette har delvissammenhengmed beskaffenhe-
ten til de undersøkte lokalitetene og deresbeliggenhet i forhold
til høydeover havet. Krepsdyrfaunaenhadde mange fellestrekk
og var sammensattav like mangearter.

Gvetaåiog Rolvselver godt egnete som type- og referansevass-
drag. Etvernvil bevareto vassdragsomligger i et områdesomfra
før er sterkt berørt av kraftutbygging og somvannkjemiskog fau-
nistisker representativtfor området. Deutfyller hverandremed bl
a flere storevann som ligger i forskjellig høydeover havet.Gveta-
åi er gitt høyestprioritet da Prestdalsvatneter interessanti forsu-
ringssammenheng.Dette nedbørfeltet har dessutenden største
innsjødekningen.
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7 Sammendrag
I forbindelse med Verneplan IV er det utført nærmere undersø- -
kelseri fem vassdrag,ett i Oppland og fire i Buskerud.De nedre
deler avvassdrageneble undersøkt i 1989. Denneundersøkelsen
er ment som et supplement til det foreliggende materialet og
omfatter opplysninger fra de mer høyereliggende,sentraledeler
av nedbørfeltene.

Med unntak av de nedre deler rundt utløp i respektivehovedel-
ver, har de fire vassdragenepå Hardangervidda høyfjellsklima,
dvs ingen av årets måneder har gjennomsnittstemperaurerover
10 °C. Grytåni mottar mest nedbør. Tromsa har kontinentalt
klima med forholdvis varme somre og kjøligevintre.

Tromsaharen berggrunn som hovedsakeligbestårav sparagmitt i
vekslingmed leirskiferog stedvismed enkelte kalklommer.Grytå-
ni og Hivjuåniligger på grensenmellom det sørnorskegrunnfjells-
området og Jotundekket i nord. I skråningeneopp mot de steile
skrentenefins sterkt foldet fyllitt som er omdannetesedimentære
bergarter.Gvetaåiog Rolvselvligger sentralt i et sammenhengen-
de belte gneiserav ulik sammensettingog opprinnelsesomstrek-
kersegfra Geilo i nord og til nordenden avTinnsjåi sør.

Sparagmitteni Tromsasnedbørfelt gir en fattig vegetasjon.Kalk-
krevende planter dukker imidlertid opp der det er kalkførende
årer i sandsteinen. Grytåni ligger over tregrensen, mens de
øvrige vassdragenepå Hardangervidda går ned under tregren-
sen. Bjørk danner tregrensen. Hivjuåni og Grytåni har rikere ve-
getasjonenn Gvetaåiog Rolvselv.

Befaringenble gjort i perioden 17/8-24/8-1990. Fratidligere fo-
religgeTdet sparkeprøverfra Tromsa (10/9-1985), Gvetaåi(20/8-
1989)og Rolvselv(20/8-1989).

Det er tilsammen tatt 14 vannprøver, 50 krepsdyrprøverog 53
bunndyrprøver på 18 innsjø/dam- og 13 elvelokaliteter. Med
unntak for elvestasjonennederst i Tromsa ligger alle stasjonene
høyereenn 580 m o.h. De fleste ligger ogsåover 1000 m o.h.

Lengjedalsvatneter med et areal på 1,3 km2 klart størstblant de
undersøkte lokaliteter. Prestdalsvatnethar et areal på 0,8 km2.
Deøvrige lokalitetene var mindre enn 0,5 km2.Gvetaåiog Rolvs-
elv har størst innsjødekning, mens Tromsa er fattig på fersk-
vannslokaliteter.

• pH varierte fra 5,42 i Prestdalsvatnettil 7,23 i Breia.De nordlige
deler av Tromsas nedbørfelt hadde høyest pH. Grytåni hadde
noe gunstigere pH enn Hivjuåni. Dissevassdragenehadde imid-
lertid en pH som var 0,5 enheter høyereenn i Gvetaåiog Rolvs-

elv. Lavesteog høyesteledningsevne,0,73 mS/mog 4,10 mS/m,
ble registrert i henholdsvisHivjuåni og Breia. Blant høyfjellsvass-
dragene hadde Grytåni høyest ledningevnemed 1,71 mS/mved
utløp. Ca (1:16)var det mest ustabilekationet.

Tilsammen34 arter krepsdyrble påvist hvorav 22 -artercladoce-
rer og 12 hoppekreps.Med unntak av Aiona karelicaer ingen av
artehe sjeldne.A. karelica er derimot kun påvist i Etna-Dokka.
Antall arter varierte fra tre i en utvidelseav Grytåni til 19 arter i
Tromstjørn. Gjennomgåendestørst artsrikdom hadde de tre lo-
kalitetene i Tromsa. Den faunamessige likhet var også størst i
dissetre lokalitetene.

Hivjuvatnet hadde flest planktoniskeformer med henholdsvistre
cladocererog to copepoder. B. longispina manglet kun i tre av
littoralsamfunneneog var den vanligste cladoceren.A. elongata
var den nest vanligstearten. C sphaericusvar tilstede i samtlige

vann, men i noe mindre tettheter.

Antall individer av bunndyr i strandsonenvarierte fra 117 til 800
pr minutt sparkeprøve.Fåbørstemarkog fjærmygg var tilstede i
alle prøvene i stilleståendevann. Tallmessigvar det mest fjær-
mygg.Vårfluer manglet kun i Lengjedalsvatnet,mensmidd man-
glet i tre av lokalitetene. Sneglog muslingervar vanligst i Tromsa
der begge gruppene var tilstede i Morktjern og Kroktjern. Fåbør-
stemark og fjærmygg utgjorde tilsammen mer enn 50% i alle
vann. Diversitetenvar noe større i Tromstjørn og Prestdalsvatnet
enn i de øvrigevannene.

Det ble funnet flere dyr i rennendevannenn i strandsonen,og an-
tallet varierte fra 43 til 2948 pr minutt sparkeprøve,med et gjen-
nomsnitt på619 individer.Steinfluer,fjærmygg og middvar tilste-
de i alle prøvene,mensfåbørstemarkog vårfluer manglet kun i en
lokalitet. Knott mangletvedet par lokaliteter og var kun represen-
tert med ett eller et fåtall individerved de øvrige. I antall var det
gruppene døgnfluer og fjærmygg som dominerte i flest prøver,
medfjærmygg somdenviktigste.Ved utløpet avVasstølvatnetut-
gjorde muslinger(Pisidiumspp.)ca 85% av bunndyrfaunen.

I Morktjern og Kroktjern ble det funnet henholdsvis 11 og 12
taxa av fåbørstemark. Foruten de vanligste artene i stillestående
vann ble det i Morktjern og Kroktjern også funnet arter innen fa-
milien Naididaesom regnessom relativt sjeldne i Norge. Det var
mindre variasjon i artssammensetningeni elvene i tillegg til at
det også ble påvistfærre arter.

Tromsa, Gvetaåi og Rolvselvhadde størst tetthet av døgnfluer,
og det ble med sikkerhet påvist 13 arter, hvorav åtte arter i stil-
leståendevann og 10 i rennendevann. Ingen av artene kan ka-
rakteriseressom sjeldne.
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Steinfluervar vanlig i elvelokaliteteneder det ble påvist 13 arter.
.1stilleståendevann ble det kun funnet fire arter. Med unntak av
et par arter, som ellersmangler på Sør-og Vestlandet, er alle ut-
bredt over hele landet, og ingen kan karakteriseressom sjeldne.

Det ble påvist minst 11 forskjellige taxa vårfluer hvorav ni i stille-
ståendevann og syv i rennendevann. Alle artene er vanlige og
er utbredt over hele landet.

Blant vassdragenepå østsidaav Gudbrandsdalener Fryaog de
øvre deler av Ula innenfor Rondane nasjonalparkvarig vernet.
Det sammeer Åsta, som er et nabovassdragi øst og som renner
til Østerdalen.Etvern av Tromsavil i tillegg sikreet vassdragsom
drenerer de rikeste deler av sparagmittområdet på østsida av
Gudbrandsdalslågen.

Et vern av.Grytåni vil utvide verneområdet som i dag omfatter
Flakevatni nord og Dagali, som tilhører Hardangerviddanasjo-
nalpark, i sør. Det nye utvidede verneområdetvil omfatte et for-
holdsvis stort vann og en spennende elvestreng som ligger i
overgangentil Jotundekket. Hivjuånivil også supplerevernet av
Grytåni med et vassdragsom har større arealer i høyborealog
lavalpinsone. Beggevassdrageneer godt egnet somtype- og re-
feransevassdrag.

Etvern av Gvetaåiog Rolvselv•vil bevareto vassdragsom ligger i
et område som fra før er sterkt berørt av kraftutbygging og som
vannkjemiskog faunistisker representativtfor området. De utfyi-
ler hverandre med bl a flere store vann som ligger i forskjellig
høydeover havet. Gvetaåier gitt høyestprioritet da Prestdalsvat-
net synes å være interessant i forsuringssammenheng,og at
dette nedbørfeltet har størst innsjødekning. Beggevassdragene
er godt egnet som type og referansevassdrag.
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