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Referat
Walseng, B. & Sloreld, S.-E. 1990. Verneplan IV. Ferskvanns-
befaringer i 19 vassdrag i Telemark og Buskerud. NINA
Utredning 15:1-56

De ferskvannsbiologiske forhold er beskrevet i 19 vassdrag
i Telemark og Buskerud. Arbeidet er utført som ledd i utar-
beidelsen av en Verneplan IV. I de to fylkene skal tilsam-
men 22 vassdrag vurderes i denne sammenheng. Tre vass-
drag er blitt undersøkt tidligere. Syv av vassdragene ligger
samlet mellom Tinnsjå og Numedal med Blefjell sentralt i
området. De øvrige vassdragene ligger spredt innenfor fyl-
kene. Rapporten omfatter fem høyfjellsvassdrag og to lav-
landsvassdrag, mens de øvrige objektene har arealer både
over og under tregrensen.

Vannkjemisk var det forholdsvis store forskjeller mellom
vassdragene, og ytterpunktene i både pH og ledningsevne
ble registrert innenfor Blefjellområdet. Tungt forvitrelig
kvartsitt i Blefjellsmassivet resulterer i lave verdier her,
mens innslag av amfibolitt gir gunstigere pH i tilgrensende
områder. Fjellgardselva sør i Telemark hadde også lav pH.

Faunistisk var det også forholdsvis store variasjoner innenfor
Blefjellområdet. Her ble det registrert flere interessante
døgnfluearter med en spredt forekomst i Sør-Norge for
øvrig. Krepsdyrfaunaen indikerer likheter mellom Fjellgards-
elva og Kilåa i sør. Også Lyngdalselva og Nedalselva på heia
mellom Numedal og Eggedal viste likheter i artssammenset-
ning. Innenfor Blefjellområdet var det variasjoner.

Innenfor Blefjellområdet ble Fulldøla og Raua gitt topp pri-
oritet i vernesammenheng. Det er ønskelig å supplere disse
to vassdragene med Sørkjeåi som drenerer til Numedal.
Ellers ble det gitt topp prioritet til Kilåa, Grytåi og Digeråi,
mens Rusåi, Lyngdalselva, Nedalselva og Sokna fikk nest
høyeste prioritet.

Emneord: Verneplan IV - Ferskvann - Plankton Bunndyr -
Telemark - Buskerud

Bjørn Walseng og Svein-Erik Sloreid, NINA, Boks 1037, Blin-
dern, N-0315 Oslo 3

Abstract
Walseng, B. & Sloreid, S.-E. 1990. Plan IV for watercourse
conservation (Verneplan IV). Freshwater observations from
19 watercourses in Telemark and Buskerud counties. -
NINA Utredning 15:1-56

Observations on the freshwater biology of 19 watercourses
in Telemark and Buskerud counties are described as part of
the preparation of Conservation Plan IV (Verneplan IV). For
these two counties a total of 22 watercourses is to be as-
sessed, three of which have been investigated previously.
Seven of the watercourses lie between Tinnsjå and Nume-
dal with Blefjell centrally located in the area. The remain-
ing watercourses lie scattered within the two counties. This
report consideres five watercourses above timberline, two
lowland watercourses, and the remaining objects covering
areas both above and below timberline.

Water chemistry was rather variable between watercourses
with extremes of both pH and conductivity found in the
Blefjell area. Slowly eroding quartsite in the Blefjell range
results in low values here, while sections of amphibolite re-
sult in more favourable pH in surrounding areas. The river
Fjellgardselva in southern Telemark also had low pH.

There was also considerable differences in composition of
the fauna within the Blefjell area. Several interesting
Ephemeroptera with a scattered distribution in South Nor-
way were found here. The crustaceans showed similarities
between the rivers Fjellgardselva and Kilåa in the south.
The species composition of the rivers Lyngdalselva and Ne-
dalselva on the moor between Numedal and Eggedal were
also similar. Within the Blefjell area there were variations.

Within the Blefjell area the watercourses Fulldøla and
Raua were given the highest priority for conservation. lt is
recommended to supplement these watercourses with
Sørkjeåi which flows towards Numedal. Otherwise the
highest priority was given to Kilåa, Grytåi, and Digeråi,
while Rusåi, Lyngdalselva, Nedalselva, and Sokna were giv-
en the second highest priority.

Key words: Conservation Plan IV - Freshwater - Plankton -
Benthos - Telemark - Buskerud

Bjørn Walseng and Svein-Erik Sloreid, NINA, PO Box 1037,
Blindern, N-0315 Oslo 3 , Norway



Forord
I forbindelse med Verneplan IV er det etter oppdrag fra
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) utført ferskvannsbio-
logiske undersøkelser i 19 vassdrag i Telemark og Buskerud.
NVE har bekostet undersøkelsen.

Forfatterne vil takke følgende som har bidratt 1 gjennom-
føringen av prosjektet:

John Brittain har artsbestemt døgnfluer, steinfluer og
vårfl uer
Lars Walseng har assistert under deler av feltarbeidet
Gunnar Halvorsen har lest igjennom manus og er
faglig ansvarlig for prosjektet
Nina Jansen og Erik Framstad har lest korrektur

Til slutt vil vl få takke de personer i NVE som vi har stått i
kontakt med, og da spesielt Jon Arne Ele og Jan Olav Nybo
for et behagelig samarbeld under alle faser av arbeidet.

Blindern, 22.02.90

Bjørn Walseng
Svein-Erik Sloreid
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1 Innledning
Tilsammen 23 vassdrag i Telemark og Buskerud skal vurde-
res i Verneplan IV-sammenheng. Denne rapporten er utar-
beidet som et ledd i å avklare de ferskvannsbiologiske inte-
resser knyttet til 19 av disse vassdragene. Arbeidet startet
sommeren 1989.

I tillegg til de 19 vassdragene som er behandlet i denne rap-
porten, er Digeråi (objekt 35), Kåla (objekt 36) og Kilåi
(objekt 38) tatt med i kapittelet som omhandler verdivurde-
ringen. Disse objektene er undersøkt tidligere i forbindelse
med konsesjonssøknad (Nielsen & Brittain 1986, Halvorsen
1985, 1986).

Syv av vassdragene danner et sammenhengende område
mellom Tinnsjå og Numedal i traktene rundt Blefjell. De
øvrige objektene ligger spredt I de to fylkene. Ingen vass-
drag ligger ut mot kysten.

Undersøkelsen omfatter prøver av vannkjemi, planktoniske
og littorale krepsdyr og bunndyr. Avhengig av tilgjengelig-
het og tid til disposisjon er et begrenset antall vann og elve-
lokaliteter innen hvert objekt besøkt. Rutinene ved innsam-
lingen har i det store og hele fulgt samme opplegg som ved
arbeidet med Verneplan Ill-vassdragene, men med et mer
begrenset omfang. Til forskjell fra arbeidet med Verneplan
III, hvor hver lokalitet ble besøkt to ganger, er lokalitetene
denne undersøkelsen bare avlagt ett besøk. Dette siste vil
bety dårligere kjennskap til artenes livssyklus samt større
mulighet for at de ikke blir registrert.

Iforbindelse med VerneplanIllog konsesjonssøknader er føl-
gende vassdrag undersøkt av Kontaktutvalget for vassdrags-
reguleringer/Økoforsk: Kilåvassdraget (Halvorsen 1985,
1986), Napetjernområdet (Walseng & Halvorsen 1989), Sjå-
vatnområdet (Spikkeland 1980a), Lifjell (Spikkeland 1980b),
Hemsedal (Bjerke & Halvorsen 1982) og Horgavassdraget
(Halvorsen 1984). Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske (LFI) har i tillegg undersøkt bunndyr og i noen
tilfelle krepsdyr i Kilåa (Nielsen & Brittain 1986), Modum
(Sæter et al. 1988), Napetjern (Brittain & Grann 1988), Skafså-
vassdraget (Brittain & Nielsen 1984) og Eikernvassdraget
(Brabrand & Saltveit 1981). I forbindelse med landsplanen for
verneverdige områder/forekomster foreligger rapporter fra
Gjevarvatn, Seljord i Telemark (Kildal & Eie 1975), Dyrvatn,
Grytvatn, Grytåi og Øytjønn, Fyresdal og Nissedal (Kaasa &
Eie 1975) og Skjervadalen, Telemark (Andersen et al. 1975).
Fra fylkesmannen i Buskerud foreligger en rapport som blant
annet omhandler forsuring (Tysse 1989). NIVA har gjort un-
dersøkelser I Begna (NIVA 1985a, 1986), Telemarksvassdra-
get (NIVA 1983, 1985b) og Numedalslågen (NIVA 1984a). I til-
legg foreligger det arbeider som også inkluderer vannkjemi
fra Sandvatn, Blefjell (NIVA 1984b) og fra Napetjern (NIVA
1988). Det foreligger flere hovedfagsoppgaver ved Univer-
sitetet i Oslo fra det aktuelle området.

2 Områdebeskrivelse

2.1 Beliggenhet

Beliggenhet til de forskjellige vassdragene er vist i figur 1,
mens  figur 2  viser de enkelte vassdrag. Tabell 1 gir noen
karakteristiske data for vassdragene som blir beskrevet en-
keltvis.

Objekt 20 Sokna (vassdragsnr. 012.DZ)
Kartbladene Strømsåttbygda 1715 I og Sperillen 1815 IV (M
711-serien).
Vassdraget  (figur 2a)  har et areal på 253 km2 og ligger
mellom Krøderen og Sperillen i kommunene Flå, Krødshe-
rad og Ringerike. Skogsterreng dominerer i nedbørfeltet.
Områder over tregrensa finnes I nord og nordøst. Naut-
skardfjellet og Storrustefjell når begge opp i 1224 m o.h.
Bukollen (1121 m o.h.) ligger sørøst i dette høyfjellspartiet.
Denne toppen ruver i terrenget sett fra de nedre deler av
vassdraget. Vassdraget består av to større grener som
renner sammen i Strømsåttelva. Denne renner nord-sør og
tar seinere navnet Sogna. Flere mellomstore vann ligger i
den nordvestre grenen av vassdraget, som har sine kilder i
høyfjellsplatået innenfor Bukollen. Her ligger på rekke og
rad Langvatnet, Buvatnet og Frisvatnet. Buvatnet er det
største vannet i nedbørfeltet. Sandvatnet er den største
innsjøen i den nordøstre grenen. Sognevatnet er en grunn
innsjø omkranset av myrer i den nedre delen av hovedelva.
Her slutter Lysåa seg til hovedvassdraget fra øst.

Objekt 21 Sorkjeål (vassdragsnr. 015.G20)
Kartbladene Tinnsjå 1614 I og Flesberg 1714 IV (M 711-
serien).
Objektet  (figur 2b)  ligger i Tinn og Rollag kommuner på
platået mellom Tinnsjå og Numedal. Nedbørfeltet har et
areal på 36 km2. Fylkesgrensen mellom Telemark og Buske-
rud krysser den østlige delen av nedbørfeltet. Her grenser
objektet mot Raua som også skal vurderes i Verneplan IV.
Med unntak av ett område i nord og ett i sør, ligger ned-
børfeltet under tregrensen. Høyest ruver fjellpartiet i sør
hvor Blenuten, 1213 m o.h., er høyeste topp. Sørkjevatn,
med et areal på ca 3.5 km2, utgjør en betydelig andel av
nedbørfeltet. Foruten Sørkjevatn er det ingen større vann i
nedbørfeltet. Vannet ligger vest i nedbørfeltet. Fra utløpet
av vannet renner Sørkjeål vestover til utløp i Numedalslå-
gen, 3 km sør for Rollag. Elva har et fall på mer enn 500 m
over en kort strekning ned dalsiden i Numedal. I de myr-
lendte områdene, henholdsvis nordvest og sørvest for
Sørkje, ligger imidlertid et større antall mindre ferskvanns-
lokaliteter.

Objekt 22 Nordsteåi (vassdragsnr. 015.G84
Kartbladene Nore 161511 og Tinnsjå 1614 1 (M 711-serien).
Vassdraget (figur 2c)  har et areal på 56 km2 og ligger vest
for Numedal i Tinn og Rollag kommuner. Store deler av

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
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Figur I
Beliggenheten til de un-
dersøkte vassdrag.
Location of the investi-
gated watercourses.
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Tabell 1
Nedbørfeltenes størrelse og antall ferskvannsiokaliteter fordelt etter størrelse.
Size of the watersheds with the number of freshwater sites in each arranged by area.

obj. Vassd rag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
39
40
41

Sokna
Sørkjeåi
Nørdsteåi
Hivjuåni
Grytå
Eidsåi
Gvetaåi
Rolvselv
Sævreelvi
Nedalselva
Lyngdalselva
Fulldøla
Raua
Skjerva
Gjuvsjååi
Fjellgardselva
Songedalsåi
Rusåi
Klevastølåi

nedberfeltet ligger tett oppunder tregrensen, og I vest
finnes høyfjell hvor Stensgrønut ruver 1289 m o.h. Årsetåi
og Hekanåi er to jevnstore elver som drenerer områdene i
henholdsvis nordvest og sørvest. De to elvene renner
sammen i Juvet hvor hovedvassdraget har gravd seg dypt
ned i berggrunnen. Fra samløpet faller Nørdsteåi relativt
bratt ned mot utløp i Numedalslågen ved Veggli. Langs
Vegglivegen som går over til Tessungdalen, er det en høy
konsentrasjon av hytter. Sentrale deler av vassdraget er
sterkt preget av hyttebebyggelse. Nordøst i nedbørreltet er
det store myrarealer.

Objekt 23 Hivjuåni (vassdragsnr. 012.CFC2z)
Kartbladet Hallingskarvet 1516111 (M 711-serien).
Vassdraget (figur 2d)  er et høyfjellsvassdrag som ligger på
nordsida av Hallingskarvet i Hol kommune. Nedbørfeltet er
på 58 km2. Et ubetydelig areal før utløp ligger under 1000
m o.h. Mange av de høyeste toppene i Hallingskarvet
ligger på vannskillet mot sør. Høyest ruver Storeskuta, 1875
m o.h. I sør finnes også noen mindre breer. Vassdraget har
sine kilder innunder Storeskuta. Herfra renner Hivjuåni
først mot nordøst for seinere å dreie mot øst-sørøst. Harr-
tjerni i nord er det største vannet i nedbørfeltet. Elva fra
vannet renner ned gjennom Hivjudalen og slutter seg til
Hivjuåni der denne vider seg ut, og renner rolig gjennom
et myrIendt parti i hoveddalen. Hivjuåni går deretter i kraf-
tige stryk ned til samløp med Storåni. Hivjufossen ligger på
denne siste strekningen.

nedbørfelt
km2
253
36
56
58
39
68
13
30
87
64

116
110
170
103
20

157
111
52
55

areal
1 km2
3

areal
1.0 - 0.1 km2

11

7

4
2
5
3
2
2
8
7
6
7
3
6
3
16
5
11
5

0.1
areal
0.01
44
8

24
19
11
15
15
13
26
42
24
22
16
26
7
68
22
56
47

Objekt 24 Grytå (vassdragsnr. 012.JIZ)
Kartbladene Hardangerjøkulen 1416 Il og I-Iallingskarvet
1516 III (M 711-serien).
Vassdraget  (figur 2d)  ligger ved foten av Hallingsskarvet
mellom Finse og Haugastøl i Hol kommune og har et areal
på 39 km2. Vassdraget har sine kilder i vest og renner langs
foten av Hallingskarvet mot sørøst til utløp ved Nysetlæg-
ret. Nedbørfeltet har et langt og smalt utseende, og hoved-
dalføret bærer navnet Lengjedalen. Objektet må karakteri-
seres som et typisk høyfjellsvassdrag hvor utløpet ligger i
underkant av 1100 m o.h. Høyeste punkt ligger i Halling-
skarvet, 1885 m o.h. Hovedelva har tilsig av et stort antall si-
debekker. Med unntak av vannene som hovedelva renner
gjennom, er nedbørfeltet relativt fattig på ferskvannslokali-
teter. Lengjedalsvatnet er det største vannet (1.3 km2).
Vannet er langt og smalt med sentral beliggenhet i nedbør-
feltet. Etter utløp fra vannet renner hovedelva gjennom
myrIendte områder.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
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areal
km2 < 0.01 km2

700
118
106
104
136
90
90
86
165
265
41
226
152
134
18

657
236
272
160

Objekt 25 Eidsåi (vassdragsnr. 015.H4z)
Kartbladene Tessungdalen 1615 III og Nore 1615 II (M 711-
serien).
Objektet  (figur 2d)  ligger på vestsiden av Numedal mellom
Veggli og Rødberg i Tinn og Nore og Uvdal kommuner med
et nedbørfelt på 68 km2. Vassdraget har sitt utspring i Sto-
retjørnan som ligger sentralt i fjellpartiet som dekker ca
halvparten av den vestlige og sørvestlige delen av nedbør-
feltet. Fra disse vannene renner Stortjørnbekken nordvest-

en.



over. Elva renner deretter i en bue på 1800for så å renne
mot sørvest. Før utløp i Numedalslågen, 2.5 km sør for
Nore, renner Eldsåi I en vid og dyp dal med frodig vegeta-
sjon i begge dalsider. I midtre deler av dalføret er det en
relativt tett hyttebebyggelse. Høyeste punkt i nedbørfeltet
ligger i Skirveggen, ca 1300 m o.h. Her grenser vassdraget
til Skjerva som også inngår i Verneplan IV.

Objekt 26 Gvetaåi (vassdragsnr. 015..1C1Z)
Kartbladet Uvdal 1615 IV (M 711-serien).
Objektet  (figur 2g)  ligger på fjellplatået mellom Uvdal og
Pålsbufjorden i Nore og Uvdal kommuner. Vassdraget må
karakteriseres som et høyfjellsvassdrag hvor mer enn 90%
av nedbørfeltet ligger over 1200 m o.h. Med et areal på
bare 13 km2 er vassdraget relativt rikt på innsjøer, med
Prestdalsvatnet som det største med et areal på noe under
1 km2. Vassdraget har sitt utspring i dette vannet og
renner herfra sørover gjennom et sinnrikt system av
mindre vann. Over en strekning på 1.5 km faller elva 600 m
fra høyfjellsplatået og ned til utløp i Uvdalsåi, ca 20 km
nord for Rødberg. Fjellbunuten, 1340 m o.h., er høyeste
topp i nedbørfeltet. I øst grenser Gvetaåi mot Rolvselv,
som også er med i Verneplan IV.

Objekt 27 Rolvselv (vassdragsnr. 015.J87Z)
Kartbladet Uvdal 1615 IV (M 711-serien).
Rolvselv  (figur 2e)  ligger liksom Gvetaåi på fjellplatået
mellom Uvdal og Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal kommu-
ne. Nedbørfeltet har et areal på 30 km2 og grenser mot
Gvetaål i vest. Her ligger Fjellbunuten (1340 m o.h.), som
er nedbørfeltets høyeste topp. Fra dette området renner
hovedelva mot sørvest gjennom den vide og myrIenclte
Raudsjødalen. Her heter elva Raudsjødalselvi. Nedenfor
dette området renner elva ut i Vasstralvatnet som er ned-
børfeltets største innsjø med et areal på i overkant av 0.5
km2. Fra utløp av Vasstølvatnet faller elva kraftig til utløp
i Uvdalsåi ved Uvdal kirke. 1 tillegg til hovedløpet renner
også et mindre løp parallelt fra vannet og ned til Uvdal-
såi. Nedbørfeltet har flere mindre vann, men sammenlig-
net med Gvetaål i vest utgjør vannene et mindre areal.

Objekt 28 Saevreelvi (vassdragsnr. 012.CC6Z)
Kartbladene Rødberg 1615 1 og Flå 1615 IV (M 711-serien).
Vassdraget  (figur 2f)  har et areal på 87 km2 og ligger
nordvest for Norefjell i Nes og Flå kommuner. Nedbørfel-
tet drenerer til Hallingdalen med utløp ved Bromma. Vass-
clraget har sine kilder i høyfjellsområdet vest i nedbørfel-
tet. Småvannene i dette området samles i to jevnstore
elver, Svangtjernåi og Sævreåi, som renner sammen 2 km
før utløp i Hallingdalselva. Svangtjernåi er hengende ved
samløp til Sevreål, som har skåret seg dypt ned i berggrun-
nen. Helgevatnet i sørøst med et areal på i underkant av 1
km2 er største innsjø i nedbørfeltet. Hallingnatten (1314 m
o.h.) i vest er høyeste fjelltopp. Vassdraget har en forholds-
vis høy tetthet av hytter.
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Objekt 29 Nedalselva (vassdragsnr. 012.13C22)
Kartbladet Eggedal 1715 111(M 711-serien).
Vassdraget (figur 2f)  ligger i skogsområdet mellom Egge-
dal og Numedal i Sigdal og Rollag kommuner. Nedbørfel-
tet har et areal på 64 km2 og drenerer østover. De vestlige
deler av nedbørfeltet består av en rekke mindre skogs-
vann. Disse drenerer via mange mindre bekker ut i Nedals-
vatnet (0.5 km2). Dette vannet har en sentral beliggenhet
vassdraget og er etter Tuftnevatn (0.6 km2) nest største
innsjø i nedbørfeltet. Øytjerna og Kvernhusvatnet er
mindre skogsvann med sentral beliggenhet i nedbørfeltet.
Fra Nedalsvatnet renner Nedalselva til utløp i Simoa ved
nedre Eggedal. Høyeste punkt ligger i Vardefjellet nord-
vest i nedbørfeltet, 956 m o.h.

Objekt 30 Lyngdalsvassdraget (vassdragsnr. 016.F3Z)
Kartbladene Flesberg 1714 IV og Hokksund 1714 I (M 711-
serien).
Vassdraget (figur 2g)  ligger i skogsområdet mellom Nume-
dal og Simoa, ca 20 km nord for Kongsberg i Flesberg og
Rollag kommuner. Lyngdalsvassdraget har et areal på 116
km2 og ligger i sin helhet under tregrensen. Kløvsteinnatten
er høyeste punkt, 768 m o.h. Fra Tovtjern, et lite sirkelrundt
skogstjern i nord, renner vassdraget sørover via flere større
vann. Haugesjø (1.5 km2), Strandvatnet (1.0 km2) og Vatne-
brynvatnet (1.2 km2) er de tre største. Disse er karakterisert
ved relativt uregelmessige strandlinjer. Fra Vatnebrynvat-
net renner Lyngdalselva via flere mindre vann ut i Nume-
dalslågen ved Lampeland. Vassdraget er i stor grad påvirket
av menneskelig virksomhet med blant annet mange skogs-
bilveier og mange små og store gårdsbruk.

Objekt 31 Fulldøla (vassdragsnr. 016.F32)
Kartbladene Tinnsjå 1614 I, Gransherad 1614 11, Notodden
1714 III, Flesberg 1714 IV (M 711-serien).
Fulldøla  (figur 2g)  ligger nord for Notodden i Notodden
kommune. Vassdraget har et nedbørfelt på 110 km2, og fra
sine kilder på Blefjell renner hovedvassdraget nord-sør. I
nord ligger Bledalsrinden, 1305 m o.h., som er høyeste
topp i nedbørfeltet. Foruten Nordstulvatnet og Harvedals-
vatnet er den nordre delen av vassdraget fattig på større
vann. De østlige delene av Blefjellmassivet består riktignok
av et myrIendt landskap rikt på smådammer. Esperåa
renner fra dette området sørover til Follsjå, en ca 13 km2
stor rund innsjø som dekker et betydelig areal av den sørli-
ge delen av nedbørfeltet. Teksjå, Aurtjørna og Bolkesjø er
mindre vann som drenerer til Follsjå fra nord. Etter Follsjå
tar hovedelva navnet Fulldøla som har utløp i Tinnelva. 1
nordvest grenser nedbørfeltet til Raua, som også 3kal vur-
deres i Verneplan IV-sammenheng.

Objekt 32 Raua (vassdragsnr. 016.G12)
Kartbladene Tinnsjå 16141 og Gransherad 1614 II (M 711-
serien).
Raua (figur 2b)  ligger mellom Tinnsjø og Numeda1,1 kom-
munene Tinn og Notodden, og er med et areal på 170 km2
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Figur 2b
Sørkjeåis (objekt 21) og
Rauas (objekt 32) ned-
børfelter.
The watersheds of Sør-
kjeål (Object 21) and
Raua (Object 32).
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Figur 2c
Nørdsteåis (objekt 22),
Skjervas (objekt 33) og
Gjuvsjååis (objekt 34)
nedbørfelter.
The watersheds of
Nørdsteui (Object 22),
Skjerva (Object 33), and
Gjuvsjååi (Object 34).



Figur 2d
Hivjuånis (objekt 23),
Grytåas (objekt 24) og
Eidsåls (objekt 25) ned-
barfelter.
The watersheds of Hiv-
juåni (Object 23),
Grytåa (Object 24), and
Eidsål (Object 25).

Objekt 23

Skilveggen

tkth

12

Eidsåi

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.

1.1 111111=11 1 11

3 km

nina utredning 015



ninn utredningOls

13

Figur 2e
Gvetaåis (objekt 26) og
Rolvselvs (objekt 27)
nedbørfeiter.
The watersheds of Gve-
taåi (Object 26), and
Roivselv (Object 27).
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Figur 2f
Sævreelvis (objekt 28)
og Nedalselvas (objekt
29) nedbørfelter.
The watersheds of Sæv-
reelvi (Object 28), and
Nedalselva (Object 29).
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Figur2g
Lyngdalselvas (objekt
30) og Fulldølas (objekt
31) nedbørfelter.
The watershedsof Lyng-
dalselva (Object 30),
and Fulldøla (Object
31).
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Figur 2h
Fjellgardselvas (objekt
37) og Songeda Isåis (ob-
jekt 39) nedbørfelter.
The watersheds of Fjell-
gardselva (Object 37),
and Songedalsål (Object
39).
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Figur2i
Rusåls (objekt 40) og
Klevastølåis (objekt 41)
nedbørfelter.
The watersheds of Rusåi
(Object 40), and Kleva-
støtål (Object 41).



det største av objektene i dette området som skal vurderes
i Verneplan IV. Hovedelva renner nord-sør til utløp  sør  i
Tinnsjå. Flere mindre bekker i nord renner sammen i Gås-
tjørnåi som nedenfor øvre og nedre Bjørvatnet tar navnet
Bjørvassål. Denne elva renner ut i Sandvatnet som er den
største innsjøen i nedbørfeltet. Vannet har en vakker belig-
genhet ved foten av Blefjellmassivet som ruver i øst. Her
ligger Bletoppen, nedbørfeltets høyeste topp, 1342 m o.h.
Fra Blefjellområdet drenerer flere mindre bekker ned mot
hovedvassdraget. Sør for Sandvatnet ligger Holmevatnet.
Meltom disse vannene finnes den største hyttekonsentra-
sjonen i vassdraget. I sør heter hovedelva Raua, som renner
vestover til utløp i Tinnsjå. Av andre vassdrag i Verneplan
IV grenser nedbørfeltet til Follsjø (objekt 31) i sørøst og til
Sørkjeåi (objekt 21) og Skjerva (objekt 33) i henholdsvis
nordøst og nordvest.

Objekt 33 Skjerva (vassdragsnr. 016.G3Z)
Kartbladene Nore 161511 og Tinnsjå 16141 (M 711-serien).
Vassdraget(figur 2c) ligger i Nore og Uvdal og Tinn kom-
muner. Vassdraget renner nord-sør og har en karakteristisk
avlang form. Vassdraget har sine kilder på Eidsfjellet i nord
hvor de høyeste partiene når opp i over 1300 m o.h. Her
ligger Skirvsjøen som sammen med Longevatnet i sør er de
to største vannene i vassdraget, som for øvrig må karakte-
riseres som fattig på ferskvannslokaliteter. På strekningen
mellom de to vannene krysser Vegglivegen nedbørfeltet.
Skirva følger Skirvdalen, som lengst oppe er vid og åpen,
og følger et myrIendt drag. Nærmere utløp har elva gravd
seg ned i berggrunnen og er omgitt av bratte dalsider. Ut-
løpet i Tinnsjå er ved Hovin brygge.

Objekt 34 Gjuvsjååi (vassdragsnr. 016.G512)
Kartbladene Nore 161511 og Tinnsjå 161411 (M 711-serien).
Gjuvsjååi (figur 2c) ligger i Tinn kommune og er med et
areal på 20 km2 det minste objektet i Blefjellområdet som
skal vurderes i Verneplan IV. Vassdraget har sine kilder i
Rivsfjellet som er en fjellrygg på platået mellom Nisser og
Numedal. Her ligger Haugefjellet som er høyeste fjelltopp i
nedberfeltet, 1214 m o.h. Fra dette fjellområdet renner
flere mindre fjellbekker østover. Disse samles i Gjuvsjå, et
ca 1 km2 stort vann, som er det største vannet i nedbørfel-
tet. Herfra faller hovedelva nesten 400 m over en strekning
på ca 1 km til utløp på østsiden av Tinnsjå. Rundt Gjuvsjå
er det en relativt tett konsentrasjon av hytter.

Objekt 37 Fjellgardselva (vassdragsnr. 017.F2Z)
Kartbladene Gjerstad 1612 I, Vegård 1612 IV, Drangedal
1613 II, Nissedal 1613 III (M 711-serien).
Fjellgardselva(figur 2h) ligger på heia mellom Drangedal
og Nisser i Åmli og Drangedal kommuner og har et areal
på 157 km2. Hovedvassdraget renner mot øst til utløp i
Bjorvatnet vest for Drangedal. Riksvei 358 følger Gautefall-
elva gjennom nedre deler av vassdraget. Vassdraget er rikt
på små og mellomstore vann. Søvasselva er største side-
vassdrag og slutter seg til hovedelva fra sør. Hellersvatnet,
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som er største innsjø i nedbørfeltet, ligger her. Mjonevat-
net og Stølevatnet ligger også i dette sidevassdraget. Selve
hovedvassdraget har sine kilder i nordøst. Før samløp med
Søvasselva renner hovedelva gjennom Bjorvatnet. Høyeste
topp i det småkuperte heilandskapet er Tvågedokkhei som
ligger 783 m o.h. i det nordvestre hjørnet av nedbørfeltet.
Sør for fjellet ligger Gautefall turisthotell. I området rundt
turisthotellet er det bygd en rekke hytter.

Objekt 39 Songedalsåi (vassdragsnr. 019.DCZ)
Kartbladet Dalen 1513 IV (M 711-serien).
Vassdraget (figur 2h) har et nedbørfelt på 111 km2 og
ligger nord for Fyresdal i Fyresdal kommune. Objektet har
sine kilder nord i Fyresdalsheiene. Her ligger Øysteinsfjell
som er høyeste topp i vassdraget, 1178 m o.h. Hovedelva
renner sørvestover og heter først Flottåi, seinere Aslestadål
og Songedalsål. Sentralt i vassdraget ligger Sundsvatn som
sammen med Mjåvatn i nord er de to største vannene i
nedbørfeltet. Hovedelva renner gjennom Sundsvatn. Son-
gedalsåi slutter seg til Daleåni ved øyane. Til tross for at
Daleelva følger hoveddalføret som ender opp i nordenden
av Fyresvatn, har Songa et større nedbørfelt. Vassdraget er
imidlertid som en sidedal å regne da den er hengende til
hoveddalføret.

Objekt 40 Rusåi (vassdragsnr. 016.BEB2Z)
Kartbladet Vinje 1514 III (M 711-serien).
Rusåi(figur 2i) har et areal på 52 km2 og ligger nord i Fro-
landsheiene, vest for Vinje i Vinje kommune. Objektet kan
karakteriseres som et høyfjellsvassdrag, hvor nærmere
90% av nedbørfeltet ligger over 1000 m o.h. Vassdraget
drenerer vestover og har utløp I Smørkleppåi like før
denne renner ut i Vinjevatn. Det består av en nordlig og
en sørlig gren som renner sammen under tregrensen i Vin-
jeruddalen. Nedbørfeltet har mange små og mellomstore
vann. 1 den nordlige grenen er Den lange tjørni det største
vannet med beliggenhet helt nordvest i nedbørfeltet. Rus-
vatn som ligger i den sørlige grenen, er necibørfeltets stør-
ste innsjø. Nord for Russvatn ligger nedbørfeltets høyeste
fjelltopp, 1396 m o.h. Vassdraget grenser til Klevastølåi i
nord.

Objekt 41 Klevastølåi (vassdragsnr. 016.BEBZ)
Kartbladet Vinje 1514 III (M 711-serien).
Objektet (figur 2i) ligger i Vinje kommune og er nabovass-
draget til Rusåi i sør. Nedbørfeltet er 55 km2 og ligger
lengst nord på Frolandsheiene. Fra vannskillet i nord faller
terrenget ned mot Grungedal. Sammenlignet med Rusåi
som ble karakterisert som et rent høyfjellsvassdrag, ligger
ca halvparten av Klevastølåis nedbørfelt under 1000 m o.h.
Største sammenhengende fjellparti ligger i sør mot vann-
skillet til Rusåi. Et småkupert fjellparti vest i dette området
bærer navnet Løypekjerrnutane. Her ligger nedbørfeltets
høyeste topp, 1299 m o.h. Hovedvassdraget har sitt ut-
spring i Tangavatn og renner herfra via øvre og nedre
Vrongavatn, ned gjennom den frodige Smørkleppdalen.
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Bratte dalsider omkranser den flate dalbunnen. Før utløp i
Smørkleppåi ved Vinjesvingen renner Klevastølåi mot sør.
Utløpet i Smørkleppål ligger ca 1 kilometer nord for Rusåis
utløp I samme elv. Øvre Vrongavatn er sammen med Råka-
dalsvatnet i nordøst nedbørfeltets to største innsjøer. Øvre
Vrongavatn er i dag overført til Langeidvatn i vest. Et
større antall mindre vann drenerer til hovedelva fra både
nord og sør. Vannskillet mot Setesdalsheiene og riksvei 12 i
nordvest ligger under 900 m o.h.

2.2 Klima

Nedbørdata og temperaturer fra stasjonene Tveitsund (sta-
sjon 3723), Lyngdal i Numedal (stasjon 2880) og Geilo-
Geilostølen (stasjon 2564) er valgt for å gi et grovt bilde av
klimaet i de undersøkte vassdragene i Telemark og Buske-
rud  (figurene 3  og 4). Temperatur og nedbørsnormaler er
også vist i figurene (Det norske meteorologiske institutt
1985, 1986). Temperaturene  (figur 3a,b,c)  indikerer et
kontinentalt klima for de tre stasjonene med en variasjon
på 20-25 °C mellom varmeste og kaldeste måned. Laveste
temperaturer både vinter og sommer er registrert på
Geilo-Geilostølen, med -8.2 °C som gjennomsnitt for
januar, som er kaldeste månedlyngdal i Numedal har vin-
tertemperaturer 2-3 °C under det som normalt blir obser-
vert i Tveitsund, mens sommertemperaturene ved de to
stasjonene ligger på omtrent samme nivå.

Vinteren 1989 var ekstremt mild, og middeltemperaturene
for månedene januar, februar og mars var ved alle stasjone-
ne langt høyere enn normalt. Størst avvik fra normalen ble
notert for januar måned, og på Geilo var gjennomsnittstem-
peraturen for denne måneden 8.8 °C over det normale.

Den milde vinteren resulterte i tynnere is på vannene. Snø-
dekke på vannene har variert avhengig av hvorvidt nedbø-
ren kom som snø eller regn i vintermånedene. Liksom på
Sørlandet samme år (Walseng 1990a) må en anta at utviklin-
gen i ferskvannssamfunnene i de undersøkte lokalitetene
var noe framskutt sammenlignet med et normalår på grunn
avtidlig issmelting og høyere temperaturer i vannene.

Gjennomsnittlig årlig nedbør for de tre stasjonene er hen-
holdsvis 1005 mm i Tveitsund, 784 mm i Lyngdal i Numedal
og 699 mm på Geilo. Nedbøren tiltar mot kysten, og ved
Porsgrunn Brannstasjon er årsnedbøren på 1160 mm. Års-
nedbøren øker også mot vannskillet i vest. Rusål (objekt
40) og Klevastølåi (objekt 41) har sannsynligvis noe mer
nedbør enn det som blir registrert ved Tveitsund. Nedbør-
stasjoner som kan bekrefte dette, mangler i det aktuelle
området. Minst nedbør er registrert ved stasjonene på
Dagali og i Nesbyen med et årsmiddel i underkant av 500
mm (Det norske meteorologiske institutt 1986).

Tveitsund ligger ved sørenden av Nisser og skulle være re-
presentativ for Fjellgardselva (objekt 37), som er det sørlig-
ste av de undersøkte vassdragsobjektene. Rusåi (objekt 40)
og Klevastølåi (objekt 41) på vannskillet mot Vestlandet
mottar sannsynligvis mer nedbør. Nedbørdata fra Lyngdal i
Numedal skulle være noenlunde representative for alle
vassdragene i området mellom Tinnsjø og Numedal samt
Lyngdalselva. Nedalselva og Sokna. Her må det imidlertid
antas å være store lokale variasjoner.

Nedbørdata fra månedene forut for innsamlingen av mate-
rialet viser, med unntak for juni, samme mønster for alle
tre stasjonene. Nedbørsmengdene var større enn normalt i
månedene februar, mars og april, mens mai hadde nedbør
langt under det normale. 1 juni da innsamling av materia-
let ble gjort, var det variasjon i nedbørmengden innen un-
dersøkelsesområdet. Ved Tveitsund i sør falt det mindre
nedbør enn normalt mens det i Lyngdal i Numedal ble re-
gistrert nedbørmengder langt over det normale. Ved
Geilo-Geilostølen var nedbørmengdene i juni tett oppun-
der det normale.

2.3 Berggrunn og løsmasser

De undersøkte vassdrag i Telemark og Buskerud ligger i
hovedsak innenfor området som i følge Holtedahl (1968)
er karakterisert som det store sørnorske grunnfjellsområ-
de. Uten unntak består berggrunnen her av prekambriske
bergarter av forskjellig slag.

Gautefallelva (objekt 37) ligger i et område hvor berggrun-
nen består av forskjellige typer granitt. Sør i nedbørfeltet
dominerer folierte sure dypbergarter, mens middels til
grovkornet, stedvis porfyrisk gneis utgjør berggrunnen i
nord. Et nord-sørgående belte sentralt i nedbørfeltet
består av granitt med inneslutninger av blant annet skifer.

Songedalsåi (objekt 39) med beliggenhet nord for Fyres-
vatn har en berggrunn bestående av metasandstein som
stedvis er porfyrisk.

De to nabovassdragene Rusål (objekt 40) og Klevastølål
(objekt 41) vest for Vinje ligger på en tungt forvitrelig
berggrunn bestående av gneis og tildels finkornet granitt.

nedre del av Rusåi går et smalt belte av grønnstein og
amfibolitt.

Til sammen syv objekter (Sørkjeåi, Nørdsteåi, Eidsåi, Fuliclø-
la, Raua, Skjerva og Gjuvsjåi) ligger i området mellom Tinn-
sjå og Numedal. Blefjellmassivet har her en sentral belig-
genhet med en berggrunn som består av tungt forvitrelig
kvartsitt med enkelte innslag av amfibolitt. Eidsåi (objekt
25), Nørdsteåi (objekt 22) og Sørkjeåi (objekt 21) ligger på
Numedalssida, og de to førstnevnte nedbørfeltene som
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Figur 3
Månedlige gjennomsnitts-
temperaturer for Tveitsund,
Lyngdal i Numedal og Geilo

perioden juli 1988 - juni
1989, samt normalene for
de samme tre stasjonene.
Mean monthly tempera-
tures for Tveitsund, Lyngdal
in Numedal, and Geilo for
the period July 1988to June
1989, with the 30-year stan-
dard normal temperatures
for the same stations.
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Figur 4
Månedlig gjennomsnittlig
nedbør i Tveitsund, Lyngdal
i Numedal og Geilo i perio-
den juli 1988 juni 1989,
samt normaiene for de
samme tre stasjonene.
Monthly predpitation for
Tveitsund, Lyngdal in Nu-
medal, and Geilo for the pe-
riod July 1988 to June 1989,
with the 30-year standard
normal precipitation for
the same stations.



ligger lengst nord, har en berggrunn som i hovedsak
består av kvartsitt og metasandstein. Et smalt belte av om-
dannet konglomeratisk vulkansk bergart berører såvidt
begge nedbørfeltene. Dette er samme bergart som opp-
trer rundt Rjukan, og i følge Holtedahl (1968) er det her
snakk om gamle lavabergarter, dels tuffbergarter sammen-
kittet av vulkansk aske og småstein som er blitt kastet ut
av krateråpninger. Sigmond et al. (1984) beskriver bergar-
ten som metarhyolitt og metarhyolitt med konglomerat.
Dette er betegnet som sure lavabergarter. I områdene med
metarhyolitt er det ikke uvanlig at det finnes tynne lag
med amfibolitt som er en lettere forvitrelig bergart med et
noe større Ca-innhold (1.A. Dons pers. medd.). Berggrun-
nen i øvre deler av Sørkjeåis nedbørfelt består også av me-
tarhyolitt. I tillegg til kvartsitt er det innslag av amfibolitt i
nedre deler.

Sørvestlige deler av Fulldøla (objekt 31) består av metarhy-
olitt, mens nordlige deler av nedbørfeltet består av kvart-
sitt tilhørende Blefjellmassivet. Den østlige delen av Rauas
(objekt 32) nedborfelt består også av metarhyolitt, mens
den vestlige delen består av finkornet granittisk gneis.

Skjerva (objekt 33) med sitt lange og smale nedbørfelt
følger strøkretningen til berggrunnen bestående av kvart-
sitt og metasandstein. I nedre del finnes et smalt belte
hvor berggrunnen består av amfibolitt. Gjuvsjååi (objekt
34) vest for Skjerva har en berggrunn bestående av amfi-
bolitt og metarhyolitt.

Området mellom Numedal og Hallingdal består i hovedsak
av kvartsitt, metasandstein og granitt. Lengst i sør er berg-
grunnen mer variert og tilhører komplekset Kongsberg-
Bamle-formasjonen (Holtedahl 1968). Gneiser av forskjelli-
ge slag er hovedbergarter, stedvis med innslag av vakkert
foldede "båndgneiser". Hovedstrukturretningen er sør-
vest-nordøst, dvs parallelt med kysten langs Skagerak. Den
sørlige delen av Lyngdalselva (objekt 30) tilhører dette
bergartskomplekset. Den nordlige delen av feltet består
også av forskjellige gneiser med innslag av amfibolitt. Ne-
dalselva (objekt 29) og Sævreelvi ligger på berggrunn av
metasandstein og granitt av typen folierte sure dypberg-
arter.

Gvetaåi (objekt 26) og Rolvelv (objekt 27) ligger sentralt i
et sammenhengende belte gneiser av ulik sammensetting
og opprinnelse (amfibolitt, migmatitt m.m.) som strekker
seg fra Geilo i nord og til nordenden av Tinnsjå i sør.

Sokna nedbørfelt (objekt 20) tilhører også Kongsberg-
Bamble-formasjonen, dvs med gneiser av forskjellig slag
som hovedbergarter. Strøkretningen er her nordvest-
sørøst.

Grytå (objekt 24) og Hivjuåni (objekt 25), henholdsvis på
sørsiden og nordsiden av Hallingskarvet, ligger på grensen
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mellom det sørnorske grunnfjellsområdet og Jotundekket 1
nord (Sigmond et al. 1984). Hallingskarvet er en sørlig utlø-
per av Jotundekket bestående av gneis-granittiske masser.
I følge Holtedahl (1968) er dette veldige eruptivkomplek-
set ikke kommet på plass som smeltemasser, men må ha
blitt forflyttet som fast fjell. 1 skråningene opp mot de
steile skrentene finnes sterkt foldet fyllitt. Fyllitt er omdan-
nete sedimentære bergarter rike på grafitt. Erfaring fra
områder med tilsvarende berggrunn (Walseng & Halvorsen
1987) er at bergarten forvitrer relativt lett og bidrar til et
relativt ionerikt vann. Både Grytå og Hivjuåni har områder
med fyllitt i øvre deler av nedbørfeltene. Metasandstein
dominerer nordlige og lavereliggende deler av nedbørfel-
tet til Hivjuåni. Gneiser og granitter av ulike slag utgjør
berggrunnen i sentrale og lavereliggende deler av Grytå.

2.4 Vegetasjon

Skoggrensen varierer mellom 600 og 1000 m o.h. i de un-
dersøkte vassdragene. Lyngdalselva (objekt 30) er eneste
vassdrag som i sin helhet ligger under tregrensen. Grytå
(objekt 23) er eneste objekt hvor hele nedbørfeltet ligger
over tregrensen med utløp 1070 m o.h., mens Hivjuåni
(objekt 23), Gvetaåi (objekt 26), Rolvselv (objekt 27) og
Rusåi (objekt 40) har kun små arealer før utløp under tre-
grensen. Sammen med Lengjedalen kan disse vassdragene
karakteriseres som typiske høyfjellsvassdrag. Eidsåi (objekt
25), Sævreelvi (objekt 28) og Klevastølåi (objekt 41) har ca
halvparten av nedbørfeltet over tregrensen. De øvrige
vassdragene har varierende andeler av nedbørfeltene lig-
gende over tregrensen. 1 de fleste tilfellene er det snakk
om mindre areal.

De fleste lokaliteter var omgitt av en blanding av bjørk og
enten gran eller furuskog. Granskog ispedt bjørk var van-
ligst. I flere tilfeller var alle tre treslagene tilstede. Rene
bestander av ett treslag var sjeldent. Øvre Vrongavatn
(Klevastølåi) er et eksempel på et vann omgitt av en ren
bestand med bjørk. Vannet lå tett oppunder tregrensen.
Bjørk og annen løvskog dominerer ofte ned mot vann-
strengen til tross for at gran eller furu er dominerende tre-
slag ellers i området. Ved Øytjerna i Nedalselva, Strandvat-
net og Vatnebrynvatnet i Lyngdalselva vokste det variert
løvskog ned mot vannet.

Sammenlignet med vassdrag lenger øst i landet må de un-
dersøkte objekter karakteriseres som relativt fattige på
myrer. Sokna (objekt 20), Nørdsteåi (objekt 22) og Sævreel-
vi (objekt 28) er de eneste nedbørfeltene med myrarealer
av betydning. Sognevatnet i Sokna er nesten i sin helhet
omgitt av myr.



nina  utredning 015

3 Materiale og metoder

Materialet på vannkjemi, plankton og bunndyr ble innsam-
let I perioden 10/6-30/6-1989. Tilsammen foreligger det 33
vannprøver, 106 krepsdyrprøver og 114 bunndyrprøver.

Vannprøvene er både fra vann og fra elvestasjoner. Fra
noen vann foreligger det vannprøver fra forskjellig dyp.
Vannprøver fra de største vannene hvor det ble brukt båt,
er tatt med Ruttner-henter. Der det ble tatt flere prøver,
ble det tatt en prøve fra 1-meters dyp og en prøve rett
over bunnen. Ved lokaliteter i stillestående vann hvor det
Ikke er brukt båt, er prøvene tatt på 1 I plastflasker nær
overflaten. I rennende vann er prøvene tatt nær bredden i
partier av elva med sterk turbulens. Temperaur og pH ble
målt I felt. Temperaturen ble målt til nærmeste 0.1 °C.

Krepsdyrprøvene fordeler seg på 46 plankton- og 60 litto-
ralprøver. 114 vann var båt tilgjengelig, og planktontrekk
ble tatt fra antatt største dyp. I de to øvrige lokalitetene
ble prøvene tatt som kast fra land, helst fra en eksponert
plass, I forsøk på å sikre seg arter fra planktonsamfunnet i
vannet.

Ved innsamling av krepsdyrmaterialet er det brukt to typer
planktonhåv: liten håv (maskevidde 90 gm, diameter 12
cm, dybde 50 cm) og stor håv (maskevidde 90 gm, diameter
27 cm, dybde 57 cm).

Ved hver innsamling fra båt er det tatt tre planktontrekk,
henholdsvis to trekk med liten håv og ett trekk med stor

håv fra bunn til overflate på det dypeste sted i vannet.
Håven ble trukket med jevn hastighet, ca 12 m i minuttet.

Krepsdyrfaunaen i strandsonen er innsamlet med stor
planktonhåv. Prøvene 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. 1 vann hvor det
bare foreligger to prøver tatt fra land, er det om mulig
tatt ett kast fra en eksponert plass over størst mulig dyp
for å få et bilde av planktonsamfunnet. En slik prøve kan
imidlertid ikke sammenlignes med planktontrekk fra båt.
Den andre prøven er tatt langs land, gjerne i vegetasjon
der denne finnes, for å få et mest mulig representativt
bilde av littoralfaunaen.

Cladocerene er bestemt ved hjelp av Smirnov (1971), Flöss-
ner (1972) og Herbst (1976), mens copepodene er bestemt
ved hjelp av Sars (1903, 1918), Rylov (1948) og Kiefer (1973,
1978).

Bunndyrprøvene fordeler seg på 67 prøver fra elv og 48
prøver fra littoralsonen i vann. I lokaliteter med vegeta-
sjon, er en av prøvene tatt her mens de to øvrige prøvene
er tatt fra stein/grusbunn.

Bunndyr 1 strandsonen og i rennende vann er innsamlet
med en kvadratisk sparkehov, 24.3 x 24.3 cm, med maske-
vidde 500 gm. Normalt ble det sparket 1 min, ved hver
prøve, men både kortere og lengre tid ble benyttet avhen-
gig av substrat og individtetthet. Sparkeprøven dekket et
areal på ca 25 cm x 4 m pr minutt sparkeprøve. Det ble
med unntak av en lokalitet tatt tre prøver fra hver stasjon.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no

Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reprocluksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i clenne rapporten.



4 Lokalitetsbeskrivelse
Tabell 2  og  tabell  $ gir en oversikt over noen karakteristis-
ke data fra henholdsvis 30 innsjøer og 23 elvestasjoner. Be-
liggenheten er vist i  figur 5.  UTM-koordinatene er angitt
for det sted hvor prøvene for vannkjemi og plankton er
tatt. Der det ikke ble brukt båt, angir UTM stedet hvor litto-
raltrekk ble tatt. Vannenes og nedbørfeltenes areal er pla-
nimetrert ut fra 1:50 000 kart og må derfor betraktes som
omtrentlige verdier.

Over halvparten av de undersøkte lokalitetene ligger i høy-
deregionen 200-400 m o.h. Lavest ligger Sognevatnet
(objekt 20), 213 m o.h., mens "Den lange tjørni" i Rusål
(objekt 40) ligger høyest, 1162 m o.h. Da prøvene ble tatt
29/6, var isen nettopp gått i dette vannet.

Den største lokaliteten som er undersøkt i Verneplan IV-
sammenheng i Telemark og Buskerud, er Follsjå i Fulldøla
med 13.5 km2. Vannet utgjør et betydelig areal av hele ned-
børfeltet og har en sentral beliggenhet i vassdraget. Sørkje
(objekt 21) som er nest største innsjø i denne undersøkelsen

Tabell 2
Noen ilarakteristiske data for de undersøkte varinene.

Nr. Obj. okalitel

20 Sokna Langvatnet
Buvatnet
Frisvatnet
Sognevatnet

21 Sorkjeåi Sørkje
Dam

29 Nedalselva Øytjerna
Kvernhusvatnet
Nedalsvatnet

30 Lyngdalselva Tovtjern
Haugesjø
Strandvatnet
Vatnebrynnvatnet

31 Fundøla Aurtjørna
Bolkesjø
Teksjå
Fon sjø

32 Raua øv Bjørvatn
Sandvatn
Holmevaln

33 Skjerva Longevatn
Vann v /Vatnali

34 Gjuvsjåål Gjuvsjå
37 Gautefallelva Mjonevatnet

Stølevatnet
Bjorvatnet
Myrtjern

40 Rusål Det lange tjørni
41 Klevastalål øv Vrongavatnet

Tan avatnet
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med et areal på 3.5 km2, legger også beslag på en stor andel
av nedbørfeltets totale areal. De fleste undersøkte vannene
har et areal i størrelsesorden 0.1-1.0 km2. Minst areal (ca
0.01 km2) hadde en dam i Sørkjeåls nedbørfelt.

Tabell 2  er viser også hva slags prøver som foreligger fra
de enkelte lokaliteter (jf, metode og materiale).

Tabell 3  og  tabell 4  gir en oversikt over bunnsubstratet der
prøvene ble tatt i henholdvis rennende og stiltestående
vann. I vannene ble det vanligvis tatt to prøver I det substrat
som dominerte i strandsonen. Stein I varierende størrelse (3-
30 cm) dominerte bunnsubstratet i vannene. Ofte satt stei-
nene kittet fast i sand og grus, eller det kunne være et mer
dylignenede materiale som utgjorde bunnsubstratet. Dette
siste var tilfelle i øytjerna (objekt 29), øvre Bjørvatn (objekt
32) og vannet ved Vatnali (objekt 33). Her ble bunndyrprø-
vene tatt ved å føre hoven gjennom vannet etter at bunn-
substratet var virvlet opp. Det var riktignok spredt stein på
bunnen, men disse egnet seg ikke for sparkeprøver.

Den tredje prøven ble tatt i et vegetasjonsbelte, og vegeta-
sjonstypen der disse prøvene ble tatt, er vist i  tabell 4.  Mer

Some characteristic data for the investigated lakes.

n r UTM H.O.H. areal
m km2

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30

Plank-
ton

Litt. Litt.
kre sd r bunnd r
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Figur Sa
Prøvetakingsstasjoner
Sokna (objekt 20),
Sørkjeåi (objekt 21),
Raua (objekt 32),
Nørdsteåi (objekt 22),
Skjerva (objekt 33),
Gjuvsjååi (objekt 34)
og Hivjuåni (objekt 23).
Sample stations in Sok-
na (Object 20),
Sørkjeåi (Object 21),
Raua (Object 32),
Nørdsteåi (Object 22),
Skjerva (Object 33),
Gjuvsjåål  (Object 34),
and Hivjuåni (Object
23).
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O  Plankton
• Littorale krepsdyr
111 Latorate krepsdyr og bunndyr
O Bunndyr etv
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Figur Sb
Prøvetakingsstasjoner
Grytåa (objekt 24),
Eidsåi (objekt 25),
Gvetaåi (objekt 26),
Ro/vselv(objekt 27),
Sævreelvi (objekt28),
Nedalselva (objekt 29),
Lyngdalselva (objekt 30),
Fulidøla (objekt 31),
Fjellgardselva (objekt 37),
Songedalsåi (objekt 39),
Rusåi (objekt 40) og Kle-
vastølåi (objekt41).
Samplestations in Grytåa
(Object 24),
Eidsåi (Object 25),
Gvetaåi (Object 26),
Rolvselv (Object 27),
Sævreelvi (Object 28), Ne-
dalselva (Object 29), Lyng-
dalselva (Object 30),
Fulldøla (Object 31), Fjell-
gardselva (Object 37), Son-
gedalsåi (Object 39), Rusåi
(Object 40), and Kle-
vastølåi (Object 41).
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Tabelt 3
Stasjons-og substratbeskrivelse av de undersøkte elvelokalitetene.
Station and substrate description of the investigated river sites.

41 Klevastølåi

Nr. Obj. Lo kat tet

20 Sokna
Aure bru

2 1 Sørkjeåi utløp
22 Nørdsteåi utløp
24 Grytå Grytåni utløp
25 Eidsål utløp
26 Gvetaåj utløp
27 Rolvelv utløp
28 Sævreelvi utløp Svangtjern
2 9 Nedalselva innløp Nedalsvaln
30 Lyngdalselva Brua ved Kleiv El 1
31 Fulldøla Esperås v Helleberg E12

Nauståi E13
32 Raua Gåstjørnal E14

utløp Sandvatn E15
33 S kjerva Vegglivegen E16

utløp E17
34 Gjuvsjååi utløp Gjuvslå E18
37 Fjellgardseiva v Fjelltun E19

utløp E20
Songedalsai E21
Rusål E22

Son9a
utløp
innl Det lange tjørni E23
utlø E24

eller mindre tett starrvegetasjon var vanligste vegetasjon i
littoralsonen. Ved flere stasjoner ble imidlertid prøvene
tatt i botngrasvegetasjon, mens prøve fra snellevegetasjon
bare foreligger fra Sandvatnet (objekt 32).

Elvestasjonene fordelte seg fra 80 m o.h.,ved utløp av Gau-
tefallelva, til 1170 m o.h. i Rusåi (objekt 40) hvor en prøve
ble tatt I en liten fjellbekk som drenerer til "Den lange
tjørni". Prøven ble tatt rett før innløp i vannet.

n r UTM Høyde Nedbert. Dominerende
m.o.h. km2 bunnsubstrat

E1 421 983 410  2 3 steart 10-30 em noe nce
E2 468 899 230  1 3 1 stein 10-25 cm noe noe
E3 171 466 210  3 6 stein 5-40 GITI (108 noe

E4 OBB 563 215  5 6 stein 10-30 cm noe Lit t
E5 315 137 1070  , 3 9 stein 10-30 CITI rIC/Ei noe

E6 009 679 270  6 8 stein 3-50 cm noe noe
E7 769 828 613  1 3 stein 5-40 cm mye rI0/3

E8 869 817 580  3 0 stein 5-40 cm mye litt
E9 111 010 640  4 2 stem 10-40 CM MEI f(le

E10 185 643 480  4 5 stein 10-40 cm noe mye
275 417 470  4 6 stein 10-30 cm mye
127 225 350  2 8 stein 10-25 cm noe mye
145 206 340 10 stein 5-25 cm mye mye mye

040 384 470  3 3 stein 5-30 cm (108

 
fXX:1 mya

055 285 308  1 3 9 stein5-20 cm I it t mye mye

977 589 910  1 9 stein 10-40 cm noe litt
006 336 220  1 0 2 stein 15-40 cm noe .
929 483 580  1 9 stein 10-30 CITI r09 mye

870 482 295  5 8 stein 3-20 cm noe mye mye
936 518 80 157  stein 5-30 cm noe litt
433 722 490  8 6 stein 10-30 cm litt flOe mye

' 326 107 470  5 2 stein 10-35 cm noe
225 125 1165  r 1 stein 10-30 noe
324 115 475  5 5 stem3-40 cm

Detraus Mose Alger Sand
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Tabell4
Substratbeskrivelse av prøvestasjonene i vann; hvor det er tatt sparkeprøver i vegetasion,er vegetasjonstype angitt i tabel-

len.
Substrate description of the sample stations in lakes; where kick-samples were taken in vegetation,  the vegetation type  is
noted.

evt.prøve
v etas'on
spredt starr,
starrvegetasjon på løs sandbunn
vegetasjon mangler
middels tett starrvegetasjon
Starrvegetasjon med torvmose
middels tett starrvegetasion
middels tett starrvegetasjon
algebevokst grasvegetasjon
tett starrvegetasjon
spredt snellevegetasjon
spredt botngrasvegetasjon
tett starrvegetasjon
botngrasvegelasjon på sandbunn
bolngras i blomst
grasvegetasjon
stanve etas'on å fin sandbunn

Substratet varierte med dominans av stein i størrelsesorden
10-30 cm. Detritus, mose og sand ble funnet i nesten alle
prøver. Alger var tilstede i noen få prøver, men da oftest i
store mengder. Gautefallelva ved Fjelltun var et eksempel
på en lokalitet med sterk algebegroing. Elva renner stillefly-
tende over lange strekninger, men ved Fjelltun er det en
kort strekning hvor elva går i svake stryk.



5 Resultater og diskusjon

5.1 Hydrografi
Det foreligger 33 vannprøver, 14 fra stillestående og 19 fra
rennende vann. Nedalsvatnet er eneste lokalitet hvor det
foreligger analyser av prøver fra to dyp. Resultatene er vist
tabell 5.

Mange forbehold må tas i vurderingen av analyseresultate-
ne da disse kun er basert på en tilfeldig prøve fra ett
eneste besøk. Materialet gir kun et øyeblikksbilde av for-
holdene. De vannkjemiske forhold vil variere både med
årstid og  vannføring.

5.1.1 Temperatur

Den relativt varme forsommeren i 1989 resulterte i tempe-
raturer fra 10.9-20.2 °C i  øvre  vannlag. Temperatursjiktnin-
gen varierer sterkt avhengig av vindeksponering, dybde, h
o.h. etc. Longevatn viste minst forskjell mellom overflate-
(13.7 °C) og bunntemperatur (10.1 °C). Vannet er langt og
smalt med en eksponert beliggenhet i terrenget uten
bratte skråninger ned mot strandlinja. I følge opplysninger
fra lokalkjente  er vannet kun 6 m dypt. Mest markant sjikt-
ning ble registrert I de to vannene i Nedalselva (objekt 29).
I  Øytjerna var ternperaturen på 1 m dyp 19.5 °C mens tem-
peraturen over  bunn (12  m) var  4.8  °C. Fargen på bunnvan-
net indikerte full stagnasjon. Vannet var relativt lite (ca 0.1
km2), ovalt og omgitt av tett granskog som omgir skrånin-
gene ned mot vannet. Disse forholdene gir sammen med
liten gjennomstrømning  en  markert sjiktning i vannet.

Sjiktningene i øvre Bjørvatn og Follsjå var også markerte
med 5.0 °C i bunnvannet. Forklaringen til den markerte
sjiktningen I øvre Bjørvatn kan være at prøvene her ble
tatt i en "avsnoring" av vannet som i liten grad er påvirket
av hovedvassdraget som har innløp og utløp i den andre
enden av vannet. Markert sjiktning i Folisjå er ventet da
bunnprøven her ble tatt på 50 m dyp. Forholdsvis lav tem-
peratur på overflatevannet må tilskrives vannets store
areal og eksponering som resulterer i sterk omrøring av de
øvre vannlag. Forklaringen er ikke tilførsel av kaldt vann
fra Blefjellornrådet.

5.1.2 Siktedyp og innsjøfarge

Siktedypet varierte fra 2.4 m til 8.3 m i de 13 vannene.
Minst siktedyp ble registrert i vannet ved Vatnali (objekt
33) mens største siktedyp ble registert i Bjorvatnet (objekt
37). Alle vannene hadde dyp som var større enn siktedyp.
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Med unntak av Buvatnet (objekt 20) og Bjorvatnet (objekt
37) var det varierende innslag av gulfarge. I Buvatnet ble
fargen beskrevet som grønn, mens den i Bjorvatnet var
blågrønn. Grønnfarge og gulfarge skyldes i hovedsak fyto-
plankton og oppløst organisk materiale (Økland 1983).
Disse fargene er ogsåkonstatert i innsjøer i Sjåvatnområ-
det (Spikkeland 1980a) og på Lifjell (Spikkeland 1980b).
Innslag av brunfarge skyldes et større innhold av humus.
Dette er vanlig i innsjøer som ligger i myrIendt skogster-
reng.

Av klare fjellbekker som slutter seg til vannet fra Blefjell-
siden kan det synes merkelig at Sandvatn har registrerbart
innslag av humuspartikler. Vannet får imidlertid sin hoved-
tilførsel fra et myrrikt skogsområde i nord.

5.1.3 pH
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pH ble målt kolorimetrisk i felt og senere potensiometrisk
på laboratoriet etter at prøvene var oppbevart på et morkt
kjølerom i ca tre måneder. I  tabell 5  er både de potensio-
metrisk og kolorimetrisk målte verdier oppgitt. Det må pre-
siseres at den kolorimetriske metoden gir usikre målinger
ved lave ionekonsentrasjoner (Blakar 1982). Bromkresol-
grønn (3.8-5.4 pH) og dibromrød (5.2-6.8 pH) ble brukt som
indikator i felt. Kun i to vann i Gautefallelva (objekt 37) var
pH-verdiene så lave at bromkresolgrønn ble benyttet. Tidli-
gere erfaringer har vist at denne indikatoren gir pH-verdier
som er i størrelsesorden 0.5 enheter lavere enn hva som blir
målt potensiometrisk (Halvorsen 1986). Dette var i god
overensstemmelse med hva som også ble observert i denne
undersøkelsen  (tabell 5).  Ved bruk av dibromrød ga den
potensiometriske metoden lavere verdier i den nedre delen
av skaiaen, mens verdiene var noe høyere i den øvre del av
skalaen. I bufferområdet for indikatoren, dvs rundt pH 6.0,
var feilmarginen mindre enn 0.4. Blakar (1982) hadde
samme erfaring med bromthymolblå, dvs at potensiome-
trisk målt pH er lavere enn kolorimetrisk måit pH ved pH
lavere enn 6.8 og høyere ved pH høyere enn 6.8.

Hvis ikke annet er nevnt, bygger vurderingene nedenfor
på de potensiometrisk målte verdier.

Lavest pH-verdi, 4.7, ble registrert både i Fulldøla (objekt
31) og i Fjellgardselva (objekt 37). Fjellgardselva er det sør-
ligste undersøkte objekt og ligger i et område hvor det er
målt tilsvarende lave pH-verdier tidligere (Wright & Hen-
riksen 1977, NIVA 1984, 1988). Tilsammen foreligger det
tre pH-registreringer fra dette vassdraget. Den laveste ver-
dien ble registrert i Bjorvatnet som ligger i den sørlige
delen av vassdraget hvor berggrunnen består av granitt av
typen folierte sure dypbergarter. Denne berggrunnen er
tungt forvitrelig og gir lite bidrag av ioner til vannet. Mjo-
nevatn nord i vassdraget hadde pH 5.8, mens ved utløp av
Gautefallselva var pH 5.3. Høyere pH-verdier nord i ned-
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Tabell 5
Kjemiske og fysiske data i fra stillestående og rennende vann.
Chemical and physical data for standing and running water.

Obj. Vassdrag Lokalitet

20 Sokna Buvatnet

Fjelleivi
Sognevatnet

21 Sørkjeåi Sørkje

Sørkjeåi uthap
22 Nordsteåi utløp
23 Hivjuani utløp
24 Grytå Grytai, utløp
25 Eidsåi utløp
26 Gvelaai utløp
27 Rolvelv utløp
28 Sievreelvi utløp Svangtjarn
29 Nedalselva faytlerna

30

31 Fulldøla

32

34 Gjuvså uttøp Gjuvså
3  7 Fjellgardselva Mionevam

3 9
40

41

børfeltet skyldes
pers. medd.).

Nedalsvatnet

Lyngdalselva Strandvatnet

Vatnebrynevatnet

Follsjø

Espetta
utløp Aueljørn
Teksjå
øv Bjørvatn

utløp Sandvatn

Songedalsai
Rusai

Klevastøiåi

v Vegglivegen
utløp
Longevaln

vann v Vatnali kale

Bjorvaln

utløp
Sco9a
utløp
Den iange ljørni
utløp
øv Vron avaln

kalking (Fiskerikonsulenten I Telemark

pH 4.7 ble også registrert i Esperåa 3 km før denne renner
ut i Follsjå. I de syv vassdragene rundt Blefjellmassivet ble
det registrert store forskjeller i pH og da særlig innen Full-
døla (objekt 31) som hadde både høyeste og laveste regis-
trerte pH-verdier i hele Blefjellområdet. Den lave verdien i

Leclningsevne Sikt Farge

6.00 grønn
M/s

15.90

29

11.40
13.90

12.70

12.00
17.50
11.91
17.08
11.20
8.22
10.16
10,55
20.30
26.00
13.91

19.59

4.2 gulbrun

6.8 gul

18.50

22.80

19.00

15.10
14.20
34.50

9.50
17.00

26.40

5.6

5.1

4.7

16.20 6.6

gulig brun

gulbrun

gulbrun

6.8 gul

ulig brun

brunlig gul

5.2 gulbrun

2.4 gulbrun

3.6

gulig grønn

blågrønn20.80

24.50
13.60
9.57
7.84
9.43
12.00

6.8

8.3

Temp
cC

10.9
5.9

10.1
13.1
5.7

12.2
7.5

13.8
12.9
7.2
ca.0
10.4
6.2
8.8

17.8
19.5
4.8

20.2
7.2

17.6
6.0
19.5
6.2

12.8
5.0

14.1
20.5
20.1
15.1
5.0

15.1
7.2
8.2
12.3
13.7
10.1
14.7
6.6
14.4
17.7
9.1

17.2
9.3
15.3
15.1
7.0
2.0
9.9
12.9

Esperåa har sammenheng med at nedbørfeltet består av
tungt forvitrelig kvartsitt. Det vesentligste av,feltet består
dessuten av fjellområder med meget sparsom løsmassedek-
ning. Snøsmeltingen kan også ha bidratt til den lave pH
som ble registrert. NIVA (1984b) målte også lav pH (4.4-5.1)
over en lengre periode i Sandvatn ved Fagerli turisthotell.
Dette vannet må ikke forveksles med Sandvatn i denne un-
dersøkelsen som ligger vest for Blefjell.
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Den høyeste pH registrert i denne undersøkelsen ble også
påvist i Fulldølas nedbørfelt og da i den vestlige grenen av
vassdraget som slutter seg til hovedvassdraget i Follsjå.
Teksjå er et vann i dette sidevassdraget hvor pH ble målt til
6.5. Berggrunnen består i følge Sigmond et al. (1984) av
metarhyolitt som normalt er en tungt forvitrelig bergart av
typen sure lavabergarter. Det er kjent fra Rjukanområdet
at det i områder med setrer finnes tynne lag med amfibo-
litt over metarhyolitten (Dons pers. medd.). Amfibolitten
er noe lettere forvitrelig og forholdvis rik på Ca-ioner. Inn-
slag av amfibolitt i Teksjåvassdraget er muligens årsaken til
den forholdsvis høye pH. Det er ikke kjent at det blir
kalket i vassdraget. Nedbørfeltet har dessuten en frodig
skogsvegetasjon. Blanding av surt vann fra Esperåa og
vann med gunstigere pH fra blant annet Teksjå gir Follsjå
en pH på 5.7. Follsjå har et stort vannvolum som stabilise-
rer mot store svingninger i pH i perioder med tilførsel av
mye sur nedbør.

Vanligvis pleier pH å stige nedover i et vassdrag da pH til
dels er avhengig av hvor lenge vannet har vært i kontakt
med berggrunn, løsmasser og vegetasjon. I Sørkje viste det
motsatte seg å være tilfelle. pH ble målt til 5.7 i vannet og
til 5.5 ved utløp. Sørkje har et stort vannvolum nedbørfel-
tets størrelse tatt i betraktning. Dette vil dempe svingnin-
gene i pH i perioder med mye sur nedbør og under snø-
smeltingen. 1 Skjerva var det motsatte tilfelle. Her økte pH
fra pH 6.1 nord i vassdraget og til pH 6.3 ved utløp. 11974
varierte pH mellom 5.9 og 7.0 i Skjerva (Andersen et al.
1975). pH ble i denne undersøkelsen målt ved åtte stasjo-
ner i hovedelva på strekningen mellom bru Vegglivegen
og tilløp Longevatnet.

I forbindelse med overvåking i Telemarkvassdraget ble det
både i 1983 og 1984 målt middelverdier på pH 5.8 i Tinnsjå
(NIVA 1983, 1985). Prøvestasjonen i Tinnsjå lå mellom utlø-
pet av Gjuvsjååi og Skjerva.

Innen nedbørfeltene til Rusåi (objekt 40) og Klevastølåi
(objekt 41) varierte pH mellom 5.5-5.7. De høyeste verdie-
ne ble målt i Klevastølå1 som har størst areal under tre-
grensen. pH i Rusåi vil sannsynligvis øke utover i sesongen
når snøsmeltingen tar slutt. Det var fortsatt betydelige
snømengder i øvre deler av vassdraget da prøvene ble
tatt. Tidligere undersøkelser fra Setesdal (Brittain & Halv-
orsen 1986) viste at pH var høyest i den øvre delen av
Otravassdraget, med pH 5.9 registrert lengst i nord. Sør i
Otra ble det registrert pH helt ned i 4.5. Forskjellen har
sannsynligvis sammenheng både med forskjell i berggrunn
og i at sørlige deler mottar mer sur nedbør enn nordlige
deler.

Tatt i betraktning av at prøvene i Hivjuåni (objekt 23) og
Grytå (objekt 24) ble innsamlet under snøsmeltingen, hadde
de to elvene forholdsvis høy pH, henholdsvis 6.5 og 6.2. Med
unntak av et mindre areal nederst i Hivjuåni, ligger begge
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nedbørfeltene over tregrensen. Innslag av fylitt i berggrun-
nen er en viktig årsak til at dette området har relativt høy
pH.1 områder med fylitt i Valdres ble det også registrert for-
holdsvis gunstige pH-verdier (Walseng & Halvorsen 1987).
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Gvetaåi (objekt 26) og Rolvselv (objekt 27) hadde hen-
holdsvis pH 5.8 og 6.0. Begge disse vassdragene drenerer
høyfjellsornråder med berggrunn bestående av forskjellige
gneiser. I motsetning til de to vassdragene ved Hallingskar-
vet var det minimalt med snø tilbake i dette området. For-
skjellen i pH mellom de to vassdragene, henholdsvis i Nu-
medal og ved Hallingskarvet, er sannsynligvis ennå større
seinere på sommeren.

Store arealer av både Soknas (objekt 20) og lyngdalselvas
(objekt 30) nedbørfelter ligger innenfor Kongsberg-Bamle-
formasjonen bestående av blant annet båndgneiser. Begge
nedbørfeltene drenerer i hovedsak skogsterreng. pH var li-
kevel markert lavere i Sokna (pH 4.9-5.4) enn i Lyngdalselva
(pH 5.9-6.3). Noe av forSkjellen kan muligens tilskrives at
det var 10 dager mellom undersøkelsene i de to vassdrage-
ne. Vannføringen avtok i løpet av disse dagene da det kom
minimalt med nedbør. Laveste pH 4.9 ble registrert i Fjellelvi
som ligger i øvre del av Soknas nedbørfelt. Elva drenerer
det eneste høyfjellsområde av betydning i nedbørfeltet
hvor det fortsatt foregikk snøsmelting da prøvene ble inn-
samlet. Lyngdalsvassdraget er rikere på løsmasser sammen-
lignet med Sokna. Dette har resultert i at det er etablert
mange gardsbruk, særlig i nedre deler av vassdraget.

I Nedalselva var pH 6.3 i Øytjerna og 5.7 i Nedalsvatnet.
Øytjerna er et lite skogstjern som bærer preg av et myr-
tjern med bunnmateriale bestående av dy. Et lite nedbør-
felt drenerer til vannet. I forbindelse med kalkingsplan for
Buskerud fylke (Tysse 1989) ble det også registrert gunsti-
gere pH i Øytjerna enn ellers i Nedalselvas nedbørfelt hvor
pH var relativt ensartet. I følge denne rapporten skyldes
dette lokale, geologiske forhold.

Øytjerna hadde en markert sjiktning mellom bunn og over-
flate. I felt ble det med kolorimetrisk måling vist en for-
skjell på 0.7 enheter (pH 6.5 i overflaten og p1-1 5.8 på 12
m). Da prøvene seinere ble målt potensiometrisk på labo-
ratoriet, var de respektive verdiene henholdsvis pH 6.3 og
6.1. Årsaken til endring i pH skyldes sannsynligvis de spe-
sielle forhold som eksisterte i prøven tatt på største dyp.
En må anta at CO2 er gått ut av denne prøven etter lag-
ring, slik at pH har steget.

5.1.4 Ledningsevne

Ser en bort fra sterkt sure innsjøer er det god korrelasjon
mellom økende ledningsevne og økende saltinnhold
(Økland 1983). Laveste og høyeste ledningsevne, 7.8 1.1S/cm
og 34.5 i.,LS/cm, ble registrert i henholdsvis "Den lange
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tjørni" og i Teksjå. Ledningsevneverdiene registrert i denne
undersøkelsen er som forventet ut fra tidligere undersøkel-
ser i nærliggende vassdrag.

Innen Blefjellområdet var det markerte forskjeller i led-
ningsevne. Høyest ledningsevne ble registrert i Teksjå som
også hadde den høyeste pH. Dette bekrefter antagelsen
om at det finnes amfibolitt i veksling med metarhyolitt. La-
veste ledningsevne i Blefjellområdet ble notert ved den
øverste elvestasjonen i Skjerva der Vegglivegen krysser
elva. Det vesentligste av nedbørfeltet overfor denne stasjo-
nen ligger på høyfjellet. Lite løsmasser og manglende ve-
getasjonsdekke bidrar minimalt med oppløste salter. Led-
ningsevne (K18) målt i vann beliggende på metarhyolitt i
Sjåvatnområdet varierte fra 10-141.3 (Spikkeland 1980a).

I høyfjellsvassdragene var det som forventet de to vassdra-
gene ved Hallingskarvet som hadde høyest ledningevne
med 17.1 1.15/cm I Grytå som høyeste verdi. Vassdrag som dre-
nerer fylitt i tilknytning til Jotundekket, har forholdsvis høy
ledningsevne (Walseng et al. 1987, Walseng & Halvorsen
1987). I høyfjellsvassdragene øverst i Setesdalsheiene (ob-
jektene 40 og 41) og i vassdragene nord for Uvdal (objekte-
ne 26 og 27) var ledningsevnen I størrelsesorden 7.8-10.11iS/
cm. Disse vassdragene ligger i hovedsak over tregrensen på
relativt tungt forvitrelig berggrunn og med sparsom løsmas-
sedekning og stedvis dårlig utviklet vegetasjonsdekke.

Av de tre mest utpregete lavlandsvassdragene Lyngdalselva,
Nedalselva og Sokna hadde Lyngdalselva høyest ledningsev-
ne. Lyngdalselvas nedbørfelt er rikere på løsmasser enn hva
som er tilfelle i Sokna, og store arealer er oppdyrket. Øytjer-
na i Nedalselva hadde høyere ledningsevne enn hva som var
tilfelle i resten av dette vassdraget. Dette kan ha sammen-
heng med at vannet har liten gjennomstrømning. Lokalt
gunstigere berggrunn kan også bidra til et noe mer ionerikt
vann.

5.2 Krepsdyr

5.2.1 Registrerte arter

Tilsammen 52 arter krepsdyr er påvist I denne undersøkel-
sen  (tabell 6),  hvorav 35 arter cladocerer og 17 hoppe-
kreps. Alle artene er påvist i Norge tidligere, og ingen kan
karakteriseres som sjeldne.

Av cladocerer ble artene  Holopedium gibberum, Bosmina
longispina  og  Polyphemus pediculus  funnet innenfor samt-
lige vassdrag, mens  Sida crystallina, Alonopsls  elongata og
Chydorus sphaericus  kun manglet i Rusåi (objekt 40). Dette
er arter som er vanlige over hele landet (Nøst et al. 1986).

Monelia-slekten var representert med alle de tre artene
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som finnes i Norge. Slekten  Alona  var også godt represen-
tert med seks arter, og av de vanlige artene manglet bare
A  quadrangularis.  Denne arten ble imidlertid både funnet

Agder-fylkene (Walseng 1990a) og i Hedmark og Opp-
land (Walseng 1990b).  A. karelica  ble også muligens på-
truffet i Sokna (objekt 20), men preparatet ble ødelagt og
kan derfor ikke verifiseres. Denne arten er beskrevet av
Halvorsen (1987) og må karakteriseres som sjelden i
Norge.

Ikke uventet ble cyclopoiden  Cyclops scutifer  registrert i
alle vassdragene, mens  Macrocyclops albidus  manglet kun
Rusåi (objekt 40). Denne arten er sammen med C  scutifer
en av de aller vanligste copepodene i Norge. Av registrerte
cyclopoider mangler  Paracyclops affinis, Acanthocyclops ca-
pillatus, A. robustus  og  Eucyclops dentkulatus  lengst nord i
landet og på Vestlandet.

Av fem arter tilhørende slekten  Eucylops i Norge manglet
bare  E macruroides,  som i følge Nøst et al. (1986) har ho-
vedutbredelse i kystområdene fra Østfold til Agder eller
Rogaland.

Til sammen ble det funnet fire calanoider, hvorav  Hetero-
cope saliens  var den vanligste.  H. appendkulata,  som er til
forveksling lik  H. saliens  på copepodittstadiet, var til stede

flere lokaliteter. Arten har i følge Nøst et al. (1986) en
østlig utbredelse i Norge.  Eudiaptomus gracilis  forekom-
mer hyppig langt sør I landet og er mer sjelden nordover.
Det var kun i Fjellgardselva (objekt 37), det sørligste objek-
tet i denne undersøkelsen, at arten ble påtruffet.

Blant vassdragene i denne undersøkelsen er det Lyngdals-
elva (objekt 30) og Nedalselva (objekt 31) som viser størst
faunamessig likhet De to vassdragene ligger begge på heia
mellom Numedal og Eggedal i områder rike på skogsvegeta-
sjon. Vassdragene ligger på bergarter av prekambrisk alder
som alle kan karakteriseres som relativt tungt forvitrelige.
Lyngdalselva hadde også visse faunamessige likhetstrekk
med nabovassdragene Fulldøla (objekt 31) og Raua (objekt
32) som ligger på vestsiden av Blefjellsmassivet.

Ikke uventet viste Fjellgardselva (objekt 37) størst likhet
med Kilåvassdraget (objekt 38) (Halvorsen 1985) som ligger
vest for Nisser. Liksom Kilåa har Fjellgardselva en berg-
grunn som er dominert av tungt forvitrelige bergarter.
Begge nedbørfeltene ligger i en del av landet som mottar
mye sur nedbør. Napetjernområdet (Walseng & Halvorsen
1989) og Kilåvassdraget, som begge ligger på heia mellom
Nisser og Fyresdal, viste stor faunamessig likhet.

Raua og Fulldøla har størst faunamessig likhet med Lifjell
(Spikkeland 1980b) og Sjåvatnområdet (Spikkeland 1980a),
uten at likheten kan sies å være særlig stor. Felles for disse
områdene er et stort innslag av sure lavabergarter i berg-
grunnen (meta rhyol itt).
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Tabell 6
Artsliste for krepsdyr funnet I 11 vassdrag i Telemark og Buskerud.
Species list of crustaceans found in 11 watercourses in Telemark and Buskerud.

Nr. 20 21 29 30 31 32 33 34 37 40 41
Ob'ekt Sokna Se rk*. Nedals L d. Fultd. Raua Sk'erva G'uvs. Feil . Rusai Klevast
Diaphanosoma brachyurum (Liftv.) x x x
Latona setifera (0.F.M.)
Sida crystallina (0.F.M.)
Holopedium gibberum Zaddach
Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)
Daphnia chyalina Leydig
D. longiremis Sars
D. longispina (0.F.M.)
Scapholeberis kingi (Sars)
S.mucronata (0.F.M.)
Simocephalus vetula (0.F.M.)
Bosmina longispina Leydtg
Acantholeberis curviostris (0.F.M)
Ophryoxus gracilis Sars
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)
Acroperus harpae (Baird)
Alona affmis (Leydig)
A. costata Sars

guttata Sars
A. intermedia Sars
A. rectangula Sars
A. rustica Scott
Alonella excisa (Fischer)
A. exigua (Ulljeborg)
A. nana (Baird)
Alonopsis eiongata Sars
Chydorus latus Sars
C. sphaencus (0.F.M.)
Eurycercus lamellatus (0.F.M.)
Grabtoleberis testudinaria (Fischer)
Pleuroxus truncatus (0.F.M.)
Rhynchotalona falcata Sars
Polyphemus pedicutus (Leuck)
Bythotrepes Iongimanus Leydig
Leptodora kindti(Focke)
CCFEPOIDA
cal. indef
Acanthodiaptomus denticornis (Wierz.)
Eudiaptomus gracilis (Sars)
Heterocope appendiculata (Sars)
H. saliens (Ullj.)
Macrocyclops albidus (jur)
M. fuscus (jur)
Eucyclops denticulatus (A.Graet)
E. macrurus (Sars)
E. serrulatus (Fisch.)
E. speratus (Ulj.)
Paracyclops affinis (Sars)
Megacyclops viridis (Jur.)
Acanthocyclops cappilatus (Sars)
A. robustus (Sars)
Cyclops scutifer Sars
Diacyclops nanus (Sars)
Meso clo s leucarti Claus
Totalt ant. arter

nina utredning 015

32

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt N1NA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



ntea utredning 015

Tabell 7
Planktonsamfunnets struktur (%) i juni og juli 1989, i 14 lokaliteter i Telemark og Buskerud.
Structure of the plankton communities (%) in June and July 1989 for 14 sites in Telemark and Buskerud.

Nr.
Lokalitet
CLADOCERA
D. brachyurum (Liev.)
H. gibberum Zaddach
D. cucullata Sars
D. longiremis Sars
D. longispina (0.F.M.)
B. longispina Leydig 11.0 88.1
P. pediculus (Leuck) 6.3 6.8
B. longimanus Leydig
L. kindti(Focke)
COPEPODA
cal. indef
A. denticornis (Wierz.)
E. gracilis (Sars)
H. appendiculata (Sars)
H. saliens (Lillj.)
C. scutifer Sars
totalt
Trekklengde (m)
pr m trekk
Ant.dyr pr m2
Ant.d r r rn3

52.2 Planktoniske krepsdyr

21 29 29 3020 20
Buvatn. nev. Serk'e Ø t'. Nedals. Strand.

38.5 5.1 4.0 4.1

.13.5
3.3

0.1
40.0 0.7

10.5 39.5 19.3
0.1

1 tabell 7  er vist artenes prosentvise forekomst i plankton-
trekkene fra vann der det ble brukt båt. Antall individer
som er talt opp, er basert på to trekk med liten hov. Antall
dyr prtrekk, pr m2 og pr m3 gir en viss indikasjon på for-
skjeller i tetthet mellom de ulike lokaliteter. Totalt ble det
funnet 14 arter i planktontrekkene, fordelt på ni vannlop-
per Og fem hoppekreps. Mens  P. pediculus  og  B. longispina
er planktonlittorale former, dvs vanlig forekommende
både i planktonet og i littoralsonen, er de øvrige artene
mer typiske planktonformer. Med unntak av  H. appendicu-
lata  ble riktignok alle artene også påvist i littoralsonen.

I følge Pennak (1957) er planktonsamfunnet i gjennomsnitt
sammensatt av henholdsvis tre hoppekreps og fem vann-
lopper. Artsantallet i denne undersøkelsen varierte fra ni
arter i Vatnebrywatnet (objekt 30) til tre arter i Sognevat-
net (objekt 20). Få arter i Sognevatnet har muligens sam-
menheng med at grunne vann med stor gjennomstrøm-
ning har dårlig utviklete planktonsamfunn.

I både Vatnebrynvatnet og Bjorvatn (objekt 37) ble det
funnet tre arter calanoider i planktontrekket. I tillegg til  H.
saliens og  H. appendiculata  var  A. denticornis  tilstede i Vat-
nebrynvatnet og  E. gradlis  tilstede i Bjorvatnet. Det er ikke
uvanlig at H  saliens  opptrer sammen med  H. appendiculla-
ta (Halvorsen pers. medd.).
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33.0
0.5

32 32 33 33 37 37
B'erv. Sandv. Lo Vatnali M'onev B orv

29.9 28.4 13.0 29.9 8.5 39.4 22.2

0.4
0.4
18.8
0.6

0.6
3.3

26.0
0.0

57.9

3.7 3.3

4.3 53.7 73.3

30 31
Vatne.v Folls å

8.5

0.5
11.3

1.1
0.2 0.5 0.1 2.7

44.2 81.7 81.9 20.5 79.2 78.5 36.5 48.6 57.1
151 30 2520 3090 893 2499 2125 1820 1198 8275
12.5 7 14.5 12 15 13 15 50 7.5 16.5
1 2 4 174 258 60 192 142 36 160 502

2634 516 44100 54075 15628 43733 37188 31850 20956 144813
211 74 3041 4506 1042 3364 2479 637 2794 8777

0.9
83.9 2.1
2401 349

3 7.5
800 47

42009 6108
14003 814

107
5.5
19

1873
340

1.4
0.5
1.8
0.7
4t8
12
35

7280
607

Eudiaptomus gracilis  er et  av de vanligste krepsdyrene i
europelske innsjøer (Hutchinson 1967). Arten har stor øko-
logisk toleranse og finnes i ferskvannslokaliteter med for-
skjellig vannkvalitet (Ponyi 1956). I følge Nøst et al. (1986)
er arten utbredt over hele landet, men kan mangle enkelte
plasser. Konsesjonsundersøkelser og Verneplan 111-under-
søkelser viser at arten er vanligst i lavlandet sørpå. I denne
undersøkelsen ble arten bare påvist i planktonet fra Fjell-
gardselva (objekt 37), det sørligste av de undersøkte ned-
børfeltene.  E. gracilis  ble ikke funnet i Napetjernområdet
(Walseng & Halvorsen 1988) og ikke i Kilåa (Halvorsen 1985)
som ligger vest og nordvest for Gautefallelva. I undersøkel-
ser fra Agder-fylkene er arten en av de vanligste i plankto-
net (Spikkeland 1979, 1983, Halvorsen 1981, 1984), Arten
kan ha opp til 11 generasjoner pr år (Zankai 1978). Wærvå-
gen (1985) konkluderer med at arten har 2-3 generasjoner i
Gjerstadvann (Aust-Agder).

Heterocope saliens  har en vid utbredelse i Norge fra hav-
nivå og helt opp til høyfjellet (Eie 1974, Nilssen 1976, Lars-
son 1978). Forsuring synes ikke å virke inn på artens utbre-
delse, og den er ikke uvanlig i vann med pH under 4.5 (Hen-
drey & Wright 1976, Hobæk & Raddum 1980, Sandøy & Nils-
sen 1987). Arten var tilstede i seks av vannene og da bare i
et lite antall. Størst andel utgjorde arten i planktonet fra
øvre Bjørvatn med 2 7% I undersøkelsene fra Kilåa (Halvor-
sen 1985) og Napetjernsområdet (Walseng & Halvorsen
1989) manglet arten kun i én lokalitet, men den opptrådte
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imidlertid svært fåtallig i de fleste lokaliteter. Også i Sjå-
vatnområdet (Spikkeland 1980a), på Lifjell (Spikkeland
1980b) og i Hemsedal (Bjerke & Halvorsen 1982) var arten
tilstede i de fleste lokaliteter.

Cyclops scutifer var tilstede i samtlige lokaliteter og var
også dominerende krepsdyr i de fleste. Blant copepodene
var arten den eneste av tallmessig betydning i vannene.
Dette er Ikke uventet da arten er Norges vanligste plankto-
niske cyclopoide art og samtidig den best undersøkte av
samtlige arter (eks. Elgmork 1981). Arten finnes fra havni-
vå og opp til høyfjellet og synes bare å mangle i sterkt eu-
trofe lokaliteter. Livssyklus varierer fra rent ettårig til tre-
årig med eller uten diapause. En kombinasjon av ettårig
og toårig livssyklus uten diapause er vanlig i større oligo-
trofe, oligohumøse vann (Halvorsen & Elgmork 1976).
Innen fylkene Telemark og Buskerud er de fleste typer av
livssykluser hos arten registrert. Ettårig syklus er påvist i
Svarttjern, Ål kommune (Skrindo 1983), mens treårig syklus
er påvist på Finse (Halvorsen 1973).

Bosmina longispina er vanligste vannloppe i prøvene ved
siden av H  gibberum,  og i halvparten av vannene var den
vanligste vannloppe. I Sognevatnet utgjorde arten hele 88%
av planktonsamfunnet, men her var tettheten meget lav.
En sannsynlig årsak til dette er at Sognevannet er preget
av stor gjennomstrømning med dårlig utviklete plankton-
samfunn.  B. longispina  regnes som den vanligste cladoce-
ren i norske innsjøer og opptrer meget vanlig i Buskerud
og Telemark. En viktig forklaring til artens vide utbredelse
er dens evne til å benytte ulike næringsstrategier alt etter
tilgjengelig føde (DeMott 1982, Hessen 1985). pH synes
heller ikke å være noen begrensning for arten, som er
funnet helt ned til pH 3.3 i Nord-Sverige (Vallin 1953).
Store svingninger i individtall er forårsaket av at arten for-
merer seg partenogenetisk i løpet av sommermånedene.
Arten kan også vandre fram og tilbake mellom pelagialen
og littoralsonen.

Holopeclium gibberum var tilstede i samtlige vann der
det foreligger planktontrekk, og i halvparten av disse ut-
gjorde arten ca 20-40% av planktonsamfunnet. I Lifjell
(Spikkeland 1980b) og Sjåvatnområdet (1980a) ble arten
funnet i alle lokaliteter med unntak av en. På heia mellom
Nisser og Fyresvatn (Halvorsen 1985, Walseng & Halvorsen
1989) ble arten påvist i noen færre lokaliteter. Arten er
vanlig 1 hele landet (Nøst et al. 1986) og er karakterisert
som en ren sommerform (Lampert & Krause 1976). Den er
imidlertid også funnet I høyfjellet ved temperaturer helt
ned til 5 °C (Halvorsen 1973).

Livssyklus varierer fra lokalitet til lokalitet (Flössner 1972),
og det er vanlig at arten har enten ett eller to sommer-
maksima. Det er selvsagt ikke grunnlag for å kunne uttale
seg om dette etter kun ett besøk. Arten er av Hamilton
(1958) regnet som en indikatorart for kalkfattige vann og
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opptrer derfor ofte tallrikt i sure til svakt sure områder. I
følge Hutchinson (1967) er den vanlig i vann med kalkkon-
sentrasjon lavere enn 14 mg/I og er i få tilfeller funnet i
vann med kalkinnhold over 28 mg/l.

Daphnia longispina ble funnet i tilsammen 8 vann og var
den vanligste av  Daphnia-artene. Arten er lite tolerant for
lave pH-verdier, selv om den er funnet i lokaliteter med pH
under 5 (Walseng & Halvorsen 1987). Dette er sannsynligvis
forklaringen til artens sparsomme forekomst i denne un-
dersøkelsen som hovedsaklig er gjort i vann som i perioder
har pH lavere enn 5.0. Arten ble ikke påvist verken i Lyng-
dalsvassdraget (Halvorsen 1981) eller Kosåni (Halvorsen
1984).

Polyphemus pediculus ble funnet i et lite antall i pelagi-
alen. I Buvatnet og Sognevatnet, som begge var fattige på
arter, utgjorde arten i størrelsesorden 6%. I de øvrige van-
nene utgjorde den mindre enn 1%. Arten er vanligvis knyt-
tet til littoralsonen, men kan migrere ut i pelagialen.

Tettheten av planktoniske krepsdyr (tabell 7) varierte fra
74 individer pr m3 i Sognevatnet til 14003 individer pr m3 i
vannet ved Vatnali kafe. Lav tetthet i Sognevatnet har
sammenheng med at vannet er grunt og har stor gjennom-
strømning. Til tross for at Buvatnet er forholdsvis grunt i
store partier har dette vannet en langt mindre gjennom-
strømning med sin beliggenhet i øvre deler av vassdraget. I
følge opplysninger skal vannet være rikt på sik, mye og
ørret. Dette kan være noe av forklaringen til den lave tett-
heten.

Vannet ved Vatnali kafe har et minimalt nedslagsfelt og er
1 tillegg grunt med gode produksjonsforhold helt til
bunnen. Vannet er dessuten relativt næringsrikt, og plank-
tonspisende fisk finnes ikke.

5.2.3 Littorale krepsdyr

Tabell 8 viser den prosentvise fordelingen av de viktigste
littorale krepsdyr i de vannene hvor det er tatt plankton-
trekk. Arter som utgjør mindre enn 0.1% er markert med
et kryss i tabellen. I tabell 9 er det vist littoralsamfunnet i
de øvrige vannene. Det er i tabellen angitt hvorvidt arten
er dominant (>50%), vanlig (1-49%) eller sjelden (<1%),
vist med tre, to eller en stjerne. I tilfeller hvor to arter står
oppført som dominante skyldes dette at de var dominante
hvert sitt trekk.

1tabell 8, som gjenspeiler littoralsamfunnene hvorfra det
også ble tatt trekk fra båt var B.  longispina  og P  pediculus
de to vanligste artene. Ved siden av ukjente cyclopoide
arter dominerte disse to littoralsamfunnene. Mest ekstrem
var dominansen av 8. longispina I  Vatnebrynvatnet (objekt
30) hvor arten utgjorde 99% av antallet. Slike enorme opp-
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•  Tabell  8
Littoralsamfunnenes struktur (%) og artssammensetning ved 16 lokaliteter i Telemark og Buskerud.
Structure of the littoral communities (%) and spedes composition for 16 sites in Telemark and Buskerud.

20 20 21 29 29 30 30
Buvatn. nev. Sørk'e  Ø t'. Nedals. Strand, Vatneb. Folls'e B'ørv. Sand. Lon . Vatnali M'onev B'orv. Vron . Det I.

blomstringer av arten er ikke uvanlig (eks. Walseng 1989).
P. pedicuhrs  hadde en tilsvarende dominans i Sørkje.
Artene  A. elongata  og C  sphaericus manglet bare i noen få
lokaliteter, og i mange vann kunne de utgjøre en betydelig
andel av samfunnet. I Mjonevatnet utgjorde de to artene
over 60% tilsammen.

Blant copepodene var  Eucyclops macrurus  og  E. speratus
vanligst ved siden av C.  scutifer,  uten at noen av de to
artene dominerte.

Tettheten av krepsdyr i littoralsonen varierte fra 48 indivi-
der pr m3 i "Den lange tjørni" og til 133484 individer pr m3

Vatnebrynvatnet, noe som må karakteriseres som ek-
stremt lave og ekstremt høye tettheter. Lave individtetthe-
ter i "Den lange tjørni" skyldes at trekkene ble tatt like
etter at isen var gått og før littoralfaunaen hadde fått tid
til å bygge seg opp. Dessuten har høyfjellsvann både med
hensyn til artsantall og tetthet dårlige utviklete littoralsam-
funn (Halvorsen pers. medd.). De ekstremt høye verdiene
som ble registrert i Vatnebrynvatnet skyldes kombinasjo-
nen av sterk pålandsvind og oppblomtring av  B. longispina.

Størst diversitet ble registrert i øytjerna og Nedalsvatnet
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(objekt 29) hvor mange arter forekom i forholdsvis høye
antall.

I vannene hvor det ikke foreligger planktontrekk, ble det
påvist tilsammen 47 arter  (tabell 9).  Blant disse er 13 arter
karakterisert som vanlige planktonformer. At C.  scutifer
bare opptrådte som dominant i ett tilfelle, er antagelig et
resultat av at trekkene er tatt fra land. Det er sannsynligvis
heller ikke tilfelle at arten manglet i åtte av lokalitetene.

Antall arter varierte fra fem i "Den lange tjørni" (V30) til 23
i Holmevatn (V20)  (tabell 9).  I  fem  vann ble det konstatert
20 arter eller mer. Basert på kun to littoralprøver fra samme
besøk må dette karakteriseres som et relativt høyt artsan-
tall.

Vannene i  tabell 9  viser samme fordelingen av arter som
vannene i  tabell 8.  8. longispina  og  P. pediculus  ble funnet
i samtlige vann, og de to artene ble beskrevet som enten
dominante eller vanlige.  B. Iongispina  dominerte i flest
vann. I flere tilfelle dominerte  B. longispina  og  P. pediculus  i
hver av de to prøvene. Også artene  Sida aystallina  og  A.
elongata  var vanlige i over halvparten av vannene. Selv om
H. gibberurn  var tilstede i de fleste vannene, ble den oftest



Tabell 9
Littoralsamfunnenes struktur (%) og artssammensetning ved 16 lokaliteter i Telemark og Buskerud hvor det ikke ble tatt
planktontrekk.
Structure of the littoral communities (%) and spedes composition for 16 sites in Telemark and Buskerud where plankton
hauls were not taken.

20 20 21 29  30 30 31 31 31 32 34 37 37 40 40 41
V1 V3 V6 V8 V10 V11 V14 V16 V16 V20 V23 V25 V27 V28 V29 V30
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Objekt
Lokalitetesnr.
CLADOCERA
D.  Brachyurum (Liév.) xx x x xx xx x x x x
L setifera (0.F.M.)
S. crystallina (0.F.M.) xx xx xx xx x xx x x xx xx xx xx
H. gibberum Zaddach xx x x x x x xx x xx x xx
C. quadrangula (0.F.M.) xx
0. cucullata Sars
D. longispina (0.F.M.)
S. mucronala (0.F.M.) xx xx xx xx x xx
S. vetula (0.F.M.)
B. longispina Leydig xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxx
A. curviostris (0.F.M) xx
0. gracilis Sars
S. serricaudatus (Fisch.) xx
A. harpae (Baird) x ti x xx xx x xx
A. atfinis (Leydig)
A. guttata Sars
A. intermedia Sars
A. rustica Scott
A. excisa (Fischer)
A. exigua (Lilljeborg)
A. nana (Baird) x x xx
A. elongata Sars xx xx xx x xx xx xx x xx xx x xx xx xx
C. latus Sars
C. sphaericus (0.F.M.) x xx xx xx x x x  ti ti  x xx
E. lamellatus (0.F.M.) x x x x  ti ti ti  xx
G. testudinaria (Fischer)
P. truncatus (0.F.M.) xx
R. falcata Sars xx
P. pediculus (Leuck.) xxx xx xx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xx xxx xxx xx xx
8. longimanus Leydig
L. kindti(Focke)
COPEPODA
cal. indet x xx x xx xx
A. denticornis (Wierz.)
E. gracilis (Sars)
H. saliens (Lillj.) xx x x
Cyclindef xx xx x xxx x xx  ti  xx xx x xx xx
M. albidus (jur)  ti  xx xx x xx x  ti  x x
M. fuscus (jur)
E. denticulatus (A.Graet.)
E. macrurus (Sars) xx xx xx
E. serrulatus (Fisch.)
E speratus (Lilj.)  ti  x x x xx
P. affinis (Sars)
M. virldis  (Jut.)
A. cappilatus (Sars)
A. robustus (Sars)
C. scutifer Sars xx
D. nanus (Sars)
M. leucarti Claus
Totalt ant. arter

x x
16 11 12 21 12 21 18 22 16 23 21 13 19 14 10 5
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bare registrert I et fåtall individer. Dette har sammenheng
med at  H. gibberum  er en planktonisk form. Artene  A.
harpae, C. sphaericus og  Eurycercus lammelatus  var også
tilstede i de fleste vannene, men i et lite antall. Forekom-
sten av de enkelte arter vil imidlertid variere med årstiden.
Cladoceren Simocephalus vetula  og cyclopoiden  Macrocy-
clops fuscus ble bare funnet i Holmevatnet.

Copepodene utgjorde en forholdvis liten andel av littoral-
samfunnene. Kun i "Den lange tjørni" og i Kvernhusvatnet
var det dominans av henholdsvis C. scutifer  og en ukjent cy-
clopoide. Calanoide copepoder var nesten ikke tilstede i
prøvene. En mulig forklaring til at det var relativt få cope-
poder, kan være at nauplie- og små copepodittstadier hos
mange arter har tilhold i pelagialen for seinere som voksne
å migrere inn i littoralsonen.

Macrocydops albidus  og  Eucyclops speratus var de to van-
ligste copepodene i prøvene ved siden av C.  scutifer.  Den
nære slektningen til  E. speratus, E. serrulatus,  ble bare
påvist i fire vann. Denne arten har vært vanligst i andre un-
dersøkelser fra Telemark og Buskerud (eks. Spikkeland
1980a, 1980b). Artsbestemmelsen av disse to artene er
imidlertid usikker.

5.3 Bunndyr
5.3.1 Bunndyrfaunaen i vann

Bunndyr I vannene ble innsamlet med sparkehov, og antall

Tabell 10
Bunndyrfaunaen i stilestående vann (antall individer pr mln. sparkeprøve).
Benthos fauna of standing water (no. of individuals per min. of kick-sample).

37

dyr pr minutt sparkeprøve er vist i  tabell 10.  Tilsammen ble
det funnet 18 grupper. Fåbørstemark (Oligochaeta) og vår-
fluer (Trichoptera) var de eneste gruppene som var tilstede i
alle prøvene. Tallmessig var det imidlertid mest fjærmygg.
Denne gruppen manglet i Mjonevatnet hvor det ble funnet
få dyr i littoralsonen. Døgnfluer (Ephemeroptera) og midd
(Hydracarina) var også representert i de fleste vann og på
mange steder I til dels høye antall.

Grupper som flimmermark (Turbellaria) og rundormer (Ne-
matoda) består av svært små former, og hvolvidt disse blir
funnet eller ikke er tilfeldig. Hadde prøvene blitt plukket
under lupe, ville disse gruppene vært tilstede i langt flere
prøver og i større antall.

Totalt antall individer av bunndyr i strandsonen varierte fra
45 pr minutt sparkeprøve I "Den lange tjørni" til 1371 pr
minutt sparkeprøve i øvre Bjørvatn. Det er vanskelig å sam-
menligne antailet med andre undersøkelser da den anvend-
te metoden er vanskelig å standardisere, og den er dessuten
svært personavhengig. Tettheten var i samme størrelsesor-
den som i Agder-fylkene (Walseng 1990a) hvor undertegne-
de også tok prøvene. Tettheten i denne undersøkelsen kan
også sammenlignes med den som ble funnet i Lyngdalsvass-
draget (Halvorsen 1981) og i Kosånavassdraget (Halvorsen
1984), men er 5-10 ganger større enn den som ble funnet i
Sjåvatnområdet (Spikkeland 1980a) og på Lifjell (Spikkeland
1980b). Også undersøkelser gjort av Laboratorium for fersk-
vannsøkologi og innlandsfiske i Telemark og Buskerud ope-
rerer med bunndyrtettheter av samme størrelsesorden som
denne undersøkelsen. Ingen eller liten predasjon fra fisk er
en av grunnene til de høye bunndyrtetthetene. Tid på året
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og forekomst av vegetasjon I strandsonen er også viktig for
forekomst og tetthet av bunndyr.

Fåbørstemark (Oligochaeta) har en vid toleransegrense
med hensyn til de fleste miljøfaktorer, og det var å forven-
te at gruppen var tilstede i alle prøvene.

Erfaringen fra tidligere verneplansundersøkelser er at hen-
holdsvis tidspunkt for innsamling, surt vann og predasjon
fra fisk er sentrale faktorer med hensyn til forekomst av
døgnfluene (Ephemeroptera). Det er imidlertid lite som
tyder på at lav pH begrenser døgnfluenes forekomst i
denne undersøkelsen. Forekomsten er for de fleste vanns
vedkommende som en kunne forvente. Antallet av døgnflu-
er pleier å være mindre om høsten da mange arter klekker
juni og juli.

Sammenlignet med døgnfluer var det få individer av stein-
fluer (Plectoptera). Steinfluer er karakterdyr for oksygenrikt
vann og er vanlige I rennende vann og på eksponerte lokali-
teter i strandsonen. De foretrekker ofte stein- og grusbunn.
Med unntak av "Den lange tjørni" manglet steinfluer helt,

Fl
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40
ti

20

V21 V22_ V24 V26 V28 V29

V12 V12 V17 V18 V19

38

El
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Vårfluer

PAFjærmygg

123 Buksvømmere

ffi

eller ble bare påvist i et fåtall individer. Dette har sannsyn-
ligvis sammenheng med at de fleste artene av steinfluer
klekker tidlig på forsommeren. "Den lange tjørni" var den
høyest beliggende lokaliteten, og klekkingen av steinfluer
hadde sannsynligvis ikke startet på det tidspunktet da prø-
vene ble innsamlet.

Buksvømmere (Corixidae) ble funnet i seks lokaliteter,
mens ryggsvømmere (Notonectidae) bare ble funnet i
vannet ved Vatnali kafe. Tidligere undersøkelser har vist at
buksvømmere tiltar i antall utover sommeren og høsten.
Gruppen synes å være vanligst sør i landet (jf. Walseng
1990a). Dette er også i overensstemmelse med hva som ble
observert under Verneplan lll-undersøkelsene. En viktig
forklaring er liten eller ingen fiskepredasjon i områder
med lav pH. Det relativt høye antallet av buksvømmere i
Øytjerna bestod av ørsmå nymfer. Vannet har en gunstig
pH og en god fiskebestand, og sjansen for at buksvømmer-
ne her vil nå adult-stadiet er sannsynligvis liten.

Sneg1 (Gastropoda) eller muslinger (Bivalvia) var tilstede i
over halvparten av lokalitetene, og i fem vann var begge

Døgnfluer

• Fåbørster
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Figur 6
Bunndyrfaunaens sammensetning
vannene (jfr. tabell 10).

Composition of the bethos fauna
from the lake samples (cf. Table
10).
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Tabell 11
Bunndyrfaunaen i rennende vann (antall Individer pr min. sparkeprøve).
Benthos fauna of running water (no. of individuals per  min. of kick-sample).

Objekt
Lokalitet

Flatormer (turbelaria)
Rundormer (nematoda)
Igler (hirudinea)
Fåbørster (oligochaeta)
Muslinger (bivalvia)
Døgnfluer (ephemeroptera)
Steinfluer (plecoptera)
Buksvømmere (corixidae)
Mudderfluer (megaloptera)
Biller (coleoptera)
Knott (simulidae)
Fjærmygg (chironomidae)
Sviknott (ceratopogonidae)
Tovinger ind. (dipt. ind.)
Vårfluer (trichoptera)
Midd h dracarina
Anlind. r min. s arke r.

Objekt
Lokalitet

Flatormer (turbelaria)
Rundormer (nematoda)
Igler (hirudinea)
Fåbørster (oligochaeta)
Muslinger (bivalvia)
Døgnfluer (ephemeroptera)
Steinfluer (plecoptera)
Buksvømmere (corixidae)
Mudderfluer (megaloptera)
Biller (coleoptera)
Knott (simulidae)
Fjærmygg (chironomidae)
Sviknott (ceratopogonidae)
Tovinger ind. (dipt, ind.)
Vårfluer (trichoptera)
Midd h dracarina
Ant.ind. r min. s arke r.

20
Fjell-
elvi

12

20
sokna
Aure

281
130 49 465 161

21
21

12
15
13

224

31 32
Naust - Gåstj.-

aa åi

35

81
3

2632

841 543
46 53

21 22
Sørkjeål Nørd-

ullø steål

5
9 15
1 25

952 1112

32
utløp
Sandv

2485
41

1319
53

33
SItIrva

1

10

gruppene representert. Særlig snegl er lite tolerante over-
for lav pH (Økland 1983) og mangler derfor i de fleste vass-
drag på Sørlandet (eks. Halvorsen 1983, 1985, Spikkeland
1979, 1983). Også i denne undersøkelsen manglet snegl i
vannene med lavest pH. Størst antall ble funnet i Øytjerna
som har høyere pH enn andre vann i Nedalselvas nedbørfelt
(Tysse 1989).

Fjærmygg (Chironomidae) og sviknott (Ceratopogonidae)
er to bunndyrgrupper med vide toleransegrenser og som
finnes i de fleste vann.

Vårfluene (Trichoptera) deles gjerne inn i de tre økologiske
gruppene, frittlevende, husbyggende og nettspinnende

24
Grytåni
utlø

25
8

1
2
1

1828 43

33
SkIrva
utlø

39

426 437 1 21
51 125 120 24

3
13 1
46 659

1 2
12 3

318 7
540 697
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3

199 2
1629 93

vårfluer. Både frittlevende og husbyggende vårfluer var til-
stede i vannene og med frittlevende vårfluer i flertall.

Dominansforholdene i de undersøkte lokaliteter er vist
figur 6, hvor de viktigste gruppene er representert. Fjær-
mygg var vanligste gruppe i mer enn halvparten av vannene,
og i flere av disse vannene utgjorde gruppen i størrelsesor-
den 80-90% av bunndyrfaunaen. Døgnfluer var den vanlig-
ste gruppen i fire vann, og dominerte både i Buvatn (objekt
20) og i Sørkje (objekt 21). Samme mønster med fjærmygg og
døgnfluer som de to viktigste bunndyrgruppene, er også
funnet i de fleste andre undersøkelser fra vassdrag sør i
landet (Nielsen & Brittain 1986).



Figur 7
Bunndyrfaunaens sam-
mensetning i rennende
vann (jfr. tabell 11).
Composition of the
benthos fauna from
the stream samples (cf.
Table 11)
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Øytjema i Nedalselva (objekt 29) hadde størst diversitet,
med 14 grupper representert. Ingen grupper utgjorde mer
enn 30%. Dette kan sees i sammenheng med at vannet
hadde en gunstig pH. Lav pH resulterer i at grupper kan
forsvinne helt.

5.3.2 Bunndyrfaunaen  i  elvene

Antall dyr funnet i sparkeprøver fra 23 elvestasjoner er vist
i tabell 11. I gjennomsnitt ble det funnet flere dyr i ren-
nende vann enn hva som ble funnet i strandsonen, og an-
tallet varierte fra 43 individer pr min. sparkeprøve ved utlø-
pet av Grytåni til 6034 pr min. i Gautefallelva ved Fjelltun.
Bunndyrtetthet I elv varierer blant annet med hvor i elva
prøvene er tatt, tid på året, predasjon etc. Knott er et ek-
sempel på en gruppe som kan ha en begrenset vekstse-
song, og som i løpet av en kort periode kan blornstre opp i
stort antall. Individantall varierer dessuten innen de for-
skjellige elveavsnittene avhengig av bunnsubstrat, strøm-
hastighet, begroing etc. I Agder-fylkene var variasjonen i
bunndyrtettheter av samme størrelsesorden som i denne
undersøkelsen (Walseng 1990a).

Bunndyrtettheten pleler å være størst nær utløpet til større
vann. Dette har sammenheng med at næringstilgangen er
størst her. Dyrene ernærer seg her ved filtrering av næ-
ringspartikler som kommer fra vannet. Den usedvanlig
store tettheten i Gautefallelva ved Fjelltun var forårsaket
av store mengder fjærmygg. Prøvetakingstasjonen lå i et
stilleflytende parti av elva.

Sparkeprøver fra elv er liksom prøver fra stillestående vann
lite sammenlignbare med tilsvarende undersøkelser gjort
av andre. Sparkemetoden er svært personavhengig.

Færrest dyr ble funnet nederst I Grytåni og ved innløpet til
"Den lange tjørni". Sistnevnte stasjon var en liten innløps-
bekk som drenerte et lite nedbørfelt. Bekken blir høyst
sannsynlig tørrlagt kort tid etter snøsmelting. Grytåni er en
større elv. Stasjonen her ligger imidlertid nederst i vassdra-
get og langt fra nærmeste vann. Som nevnt forut, har slike
lokaliteter erfaringsmessig få dyr.

Fjærmygg var tilstede i alle prøvene, mens steinfluer, vårflu-
er og knott (Simulidae) manglet ved kun én lokalitet. Disse
gruppene hører til de vanligste i rennende vann. Knott er en
karaktergruppe for rennende vann og finnes bare her. Som
tidligere nevnt, er tidspunktet for innsamling avgjørende
for hvorvidt gruppen blir funnet og i tilfelle i hvilke meng-
der. Det var stor variasjon i antall knott mellom de forskjelli-
ge lokaliteter. Gruppen ble ikke funnet i Gautefallelva ved
Fjelltun, mens den dominerte i stort antall ved utløp av
Gjuvsjå. Prøvene i Gautefallelva ble tatt i et stilleflytende
parti av elva. En annen mulig årsak til at det ikke ble funnet
knott, er at disse har klekket forut for prøvetakingen.

41

Vårfluer var representert med alle de tre økologiske grup-
pene, frittlevende, husbyggende og nettspinnende vårfluer.
Nettspinnende vårfluer er, grunnet sitt levevis, vesentlig til-
passet livet i rennende vann.

Døgnfluer manglet ved flere lokaliteter og forekom oftest i
lite antall. Mens steinfluer ofte blir karakterisert som en ka-
raktergruppe for rennende vann, er døgnfluer en gruppe
som er like godt tilpasset både rennende og stillestående
vann.

I antall var det gruppene knott og fjærmygg som dominerte i
flest prøver(figur 7),  og ved flere av stasjonene kunne én av
disse gruppene utgjøre mer enn 90% av faunaen. Med
unntak av Songa var det ved de resterende stasjoner døgn-
fluer eller steinfluer som forekom i størst antall. I Songa ut-
gjorde midd mer enn 50% av bunndyrfaunen, noe som må
karakteriseres som nokså uvanlig. En mulig forklaring kan
være sterk predasjon fra fisk på andre bunndyrgrupper.
Midd er en uanselig gruppe dyr som er lite attraktiv som fis-
keføde. Stor dominans av én gruppe er ikke uvanlig.

5.3.3 Artssammensetning

I denne undersøkelsen er det bare øyeblikksbilder som e
gjengitt ved hver enkeit stasjon. Varlasjoner innen vassdra-
gene er mangelfullt kjent, likeså variasjoner gjennom seson-
gen. Fåbørstemark, døgnfluer, steinfluer og vårfluer er arts-
bestemt.

Fåbørstemark
Fåbørstemark er en vanskelig gruppe å artsbestemme, og
her i landet er det få som har satt seg nøye inn i artssyste-
matikken. Gruppen har en interessant økologi, og fåbørste-
markene spiller en vesentlig rolle for stoffomsetningen i
ferskvann. Artssammensetningen av fåbørstemark har bl.a.
vist seg godt egnet som indikator for graden av organisk
påvirkning i innsjøer.

Artsfordelingen og individantallet av fåbørstemark i hen-
holdsvis stillestående og rennende vann er vist i tabellene
12 og 13. Dominante arter er angitt med to kryss i tabellen.

Tilsammen ble det registrert 10 taxa. Dette er et minimums-
tall da enkelte individer bare ble bestemt til slekt Antall
taxa i stillestående og rennende vann var henholdsvis 10 og
6.

Det ble funnet få taxa i rennende vann. Med unntak av Gås-
tjernåi og Songa, hvor det ble funnet tre taxa, var ett og to
taxa vanlig ved de øvrige elvestasjoner. Fra tidligere under-
søkelser av utløp fra næringsrike vann er det påvist stor
artsrikdom. Ved utløpet av Markavatnet i Nordland ble det
f.eks. funnet 9 taxa (Walseng 1989).
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Tabell 12
Fåbørstemarkfaunaen i stillestående vann (forekomst).
Oligochaetes of standing water (occurrence).

Objekt
Lokalitet
Eiseniella tetraedra (Savigny)
Lumbriculus variegatus (M011er)
Stylodrilus heringianus Clap.
Spirosperma ferox (Hrabe)
Tubifex tubifes (M011er)
Uncinais uncinata (Ørstedt)
Stylaria lacustris (Linn.)
Slavina appendiculata (Udekem)
Naiddae indet.
Enchytraeidae
indet
TotaIt antall

20 20 21 29 29 30 30 31
V2 V4 V5 V7 V9 V12 V13 VI7

xx x x xx xx xx
x x xx

4

Objekt
Lokalitet

Eiseniella tetraedra (Savigny)
Lumbriculus variegatus (M011er)
Stylodrilus heringianus Clap.
Naididae indet.
Enchytraeidae
Lumbricidae indet
Indet
Totall antall

Stylodrilus heringianus Clap.
Enchytraeidae
Lumbricidae indet
Indet
Totalt antall

20 20 21  22 24
Fj e I I - Sokna Sørkje N ø rd- Grytåni
elvi Aure ål steål utlø

XX

Objekt 31 32 32 33 33 34 37
Lokalitet Naust- Gåstj.- utla p Skirva Skirva utlø p Gaulef.

åi ål SanoV uthe G'uvs v Fellt
Eiseniella tetraedra (Savigny) x x
Lumbriculus variegatus (M011er) xx

25 26 27 28 29 30
Eidsai Gveta- Rolvs- Smvre innløp Brua v
utle ål elv etvi Nedatsv. KIeiv

XX

37 39
Gautef. Songa
utlø

XX

1

31
Esper-

8a

XX

40 41 41
utløp Klevast. innløp
Rusål utIce Det 1.1

Tabell 13
Fåbørstemarkfaunaen I rennende vann (forekomst).
Oligochaetes of running water (occurrence).

4

Flest taxa I stillestående vann ble registrert I de to vannene
i Lyngdalselva (objekt 30), Strandvatnet og Vatnebrynvat-
net. Lyngdalselva er preget av stor menneskelig aktivitet
med mange gardsbruk langs vassdragsstrengen. Erfarings-
messig blir artsrikdommen av fåbørstemark stor i lokalite-
ter med avrenning fra jordbruk, og hvor kloakk fra hus-
stander går urenset ut I systemet, forutsatt at oksygentil-
gangen er god.

På grunnlag av de få undersøkelser som er gjort på fåbør-
stemark i Norge, må en anta at de påviSte artene er vanlig
forekommende i hele landet.

6
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Lumbriculus variegatus var vanligste art både i stilleståen-
de og rennende vann, og med  Stylodrilus heringianus  som
den nest vanligste. Også denne arten ble funnet både i
rennende og stillestående vann. Begge artene er vanlig fo-
rekommende i hele Holarktis (BrInkhurst & Jamieson 1971).
L.  variegatus regnes å være euryøk og finnes i nær sagt
alle typer av vannforekomster. Den er i Norge funnet både
rennende og stillestående vann, fra oligotrofe til organisk

påvirkede lokaliteter (Dahl 1970, Bjerke & Halvorsen 1982
Bremnes 1986). Arten har av den grunn liten verdi som in-
dikator på bestemte miljøforhold.



akm  utredrang 015

Tabø11 14
Døgnfluefaunaen Istlllestiende vann (forekomst).
Ephemeroptera of standing water (occurrence).

Objekt
Lokalitet
Siphlonorus lacustris
S. altematus
Baetes rhodani
Heptagenta fuscolpisea
Heplagenia sp.
Arthropea congener
Leptophlebia marginata
L vespertina
Caenis horaria
Antatt arter

20 20 21 29 29
V2 V4 V5 V7 V9 V12 V13

2

XX  x x  XX

30 30

4

S.  heringianus har også en vid utbredelse, men i motsett-
ning til  L vadegatu4  regnes arten å være en god indikator
på oligotrofe forhold I innsjøer (Lang 1984, 1985). MIlbrink
(1973) anser den som en karakteristisk art for uproduktive
vann i Sverige. Den er også vanlig i elver og bekker. Arten
er ømfintlig overfor organisk forurensing, og den forsvin-
ner når oksygentilgangen reduseres ved økt nedbrytning. I
Norge er arten funnet av bl.a. Aarefjord et al. (1973), Kjell-
berg (1983), Bjerke & Halvorsen (1982), Bremnes (1986).

Spirosperma ferox  ble også funnet I de fleste lokalitetene,
og dominerte I Vatnebrynvatnet. Denne arten regnes
likhet med £  heringianus  å være en god indikator på oligo-
trofe forhold. Arten tåler organIsk belastning bedre enn fo-
regående, men den er meget ømfintlig overfor oksygen-
svinn. Den finnes først og fremst i oligotrofe innsjøer. I ren-
nende vann har arten en mer sparsom utbredelse. Funnene
av både £  ferox  og £  heringianus i  Strandvatnet og Vatne-
brynvatnet kan indikere at disse vannene fortsatt har et oli-
gotroft preg. Begge artene manglet Imidlertid i vannet ved
Vatnali kafe noe som kan indikere at vannet er forurenset.

Naididene er en artsrik familie med mange kosmopolitiske
arter. Disse ble funnet i tre av lokalitetene. Gruppen domi-
nerte I Sandvatnet og I vannet ved Vatnali kafe. Gruppen
er først og fremst knyttet til rennede vann og til littoralso-
nen I innsjøer. De har sine største tettheter på grus og
steinbunn og på lokaliteter med vegetasjon (Learner et al.
1978).

Eiseniella tetraedra  regnes for å være en semiakvatisk art.
Den tilhører familien Lumbricidae, som i første rekke om-
fatter terrestriske arter. I denne undersøkelsen ble arten
påvist i fire elvelokaliteter og i ett vann. I en undersøkelse
fra Nordland (Walseng 1989) ble den bare påvist i renneh-
de vann. Arten er vanlig å finne i oligotrofe vannforekom-
ster, og den er påvist flere steder i Norge. Dahl (1970)
mener arten I første rekke lever i gjennombløtte elvebred-
der, og at den derfra kommer ut i vannet. Dette kan være

43

x x

4 3 4 3

en forklaring på at arten hovedsakelig blir funnet I rennen-
de vann.

Famillen Enchytraeidae består vesentlig av terrestre arter,
men noen få er akvatiske. De er vanlige i myr og temporæ-
re vannforekomster. Det har vist seg at mange av de terres-
tre artene kan leve i vann. Det er vanlig å finne enchytraei-
der i littoralsonen i innsjøer og I elver og bekker. I denne
undersøkelsen ble gruppen funnet ved seks elvelokaliteter
og I fem vann. Gruppen dominerte fåbørstemarkfaunaen
Gautefallelva ved Fjelltun.

Tubifex tubifex  ble bare funnet I Strandvannet, som for
øvrig hadde en rik fåbørstemarkfauna. Arten er vanlig over
store deler av verden. Arten har en tendens til å opptre I yt-
terkantene på trofiskalaen (Milbrink 1973) og er meget to-
lerant overfor organisk forurensning.

Døgnfluer
Døgnfluer var den mest tallrike gruppen I stillestående
vann, mens den i rennende vann var mindre tallrik. Døgn-
fluer er ettertraktet som fiskeføde både som larve, subima-
go og voksne. De er forholdsvis store og har et levevis som
gjør dem lette å fange for fisk. De fleste er lite tolerante for
lav pH.

Tilsammen er det registrert 44 døgnfluearter I Norge (Nøst
et al. 1986). Av disse ble 13 med sikkerhet påvist i denne un-
dersøkelsen(tabell  14 og 15). Det ble funnet 8 arter i stil-
lestående vann og 10 arter i rennende vann. Alle artene er
funnet I Norge tidligere.

Mest interessant er funnene av  Arthropes congener. Denne
arten finnes spredt over hele Norge (Nøst et al. 1986), men
må karakteriseres som forholdvis sjelden (J.E. Brittain pers.
medd.). Flest funn av arten er gjort i arts- og næringsrike inn-
sjøer på Østlandet, men funn av arten er også gjort i vann av
mer oligotrof karakter. Arten er bl. a. funnet i Dokkvatnet
(Saltveit & Brabrand 1980). I denne undersøkelsen ble A. con-
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Tabidl 15
Døgnfluefaunaen I rennende vann (forekomst).
tphemeroptera of running water (occurrence).

Objekt 20 20 21 22 24
Lokalitet Fj ell- Sokna Sørkj. Nø rd- Grytåni

elvi Aure utle steåi utl ø
Ameletus inopinatus
Baetes rhodani x x
Heptagenia dalecailica
H. fuscogrisea
H. sulphurea
Leptophlebia marginata
L vespertina
E emerella aurivilli
Antall arter

Objekt
L.okalitet

Ameletus Mopinatus
Siphtonorus altematus
Baetes rhodani
Heptagenia datecallica
Heptagenia sp.
Leplophlebiavespertina
E hemerella aurivilli
Antall arter

32 32 32 33
Naust- Gåstj.- utløp Skirva

åi åi Sandv

gener  funnet 1 hele seks vann. Ingen av funnlokalitetene
kan karakteriseres som spesielt næringsrike.

Heptagenla dalecarlica  er karakterisert som en østlig art
(Nøst et al. 1986) selv om den er påvist I Suldalslågen (LE.
Brittain pers. medd.). Arten ble funnet i Lyngdalselva ved
en lokalitet som var preget av mose og algebegroing på
steinene.

Ameletus Inopinatus  er en art med hovedutbredelse i
nord, men som kan forekomme i fjellet I sør. To av funn-
stedene i denne undersøkelsen, utløpene av henholdsvis
Skirva og Sørkjeål, ligger begge under 200 m o.h. Arten
synes derfor å ha en noe videre utbredelse i Sør-Norge enn
det som tidligere har vært antatt. Arten er funnet i samme
høydenivå tidligere (Walseng et al. 1987).

De øvrige artene i denne undersøkelsen er vanlig utbredt
over det meste av landet.  Siphlonorus alternatus  og  Hepta-
genia sulphures mangler riktignok i nord (Nost et al. 1986).

Leptophlebia vespertina var den klart vanligste arten i stil-
lestående vann og dominerte i de fleste lokaliteter.  L. ves-
pertina  er I følge Nøst et al. (1986) en av de vanligste
artene I stillestående vann.

Funnet av  Baetes rhodani i  Strandvatnet (objekt 30) er noe

33
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utlø
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utlø åi elv
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elvi

34 37 37
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G'uvs'å v Fellt utlø
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Son93
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innløp Brua v
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31
Esper-

40 41 41
utløp Klevast. innløp
Rusåt utle Det

spesiett da arten er en karakterart for rennende vann.
Funnstedet i Strandvatnet var ikke spesielt eksponert, og
vannet kan heller ikke karakteriseres som et gjennom-
strømningsvann.

Ikke uventet var  B. rhodani  vanligste art i rennende vann
og dominerte i de fleste tilfelle døgnfluefaunaen. Arten
manglet imidlertid i elvelokalitene med lav pH. Det er tidli-
gere vist at arten er følsom for lav pH og blir borte ved pH
lavere enn 5.5.(Raddum & Fjellheim 1982). I vassdrag med
1av pH overtar  Leptophlepia-  og  Siphlonorus-artene som
tåler pH ned mot 4.5 (Borgstrøm et al. 1976). Dette siste
var tilfelle i Fjellgardselva ved Fjelltun hvor S.  alternatus
var eneste døgnflueart. I Sokna, ved utløp av Fjellgardsel-
va, og i Esperåa ble det ikke funnet døgnfluer. Fjellelvi
øverst i Sokna og Esperåa, som renner til Follsjø, hadde de
laveste pH-verdiene som ble registrert under feltarbeidet,
henholdsvis 4.7 og 4.8.

Flest arter ble funnet i vassdragene rundt Blefjell, hvor det
tilsammen ble registrert 11 arter. Dette må karakteriseres
som et forholdsvis høyt artsantall tatt i betraktning at under-
søkelsen bare omfatter et begrenset antall lokaliteter som
bare ble avlagt ett besøk. Flest arter ble registrert i Skjerva
som hadde åtte arter. Høye artsantallivann med gunstig pH
er registrert i Gjevarvatn i Seljord, hvor det ble funnet 14
arter innkludert artene i inn- og utløpselv (Kildal & Eie 1975).
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Tabell 16
Steinfluefaunaen i stillestående vann (forekomst).
Plectoptera of standing water (occurrence).

Tabeil 17
Steinfluefaunaen i rennende vann (forekomst).
Plectoptera of running water (occurrence.

Nr.
Objekt

Diura nanseni Kmp.
Isoperla sp.
Isoperla grammatica Poda
Siphonoperla burmelsteri Pictet
Brachyptera risi Morton
Amphinemura sp.
Amphinemura borealis Morton
A. sulcleollis Steph.
Nemoera cinerea Retz.
Nemurena..pietetil Klp.
Protonemum meyeri Piclet
Leuctra sp.
Leuctra tusca L
Antall arter

Nr.
Objekt

Dlura nanseni Kmp.
Isopeda sp.
lsoperla grammatica Poda
Siphonopeda burmelsted Pletet
Brachyptera risl Modon
Amphinemura sp.
Amphinemura borealis Morton
A. sulektollls Steph.
Nemoera elnerea Retz.
Nemurena pieteln K.
leuctra sp.
Leuctra lusca L.
Antall arter

20
Fjell-
elvi

20
Sokna
Aure

31 32
Naust-  Gåstj.-

åi ål

21 22 24
Sørkj. Nørd- Grylåni
ulla steåi utlø

x xx

xx xx
xx x

32
utla p
Sandv

S. alternaus  og L. vespertina ble funnet i Fjellgardselva.
Begge artene er tolerante overfor lav pH, og begge er van-
lige i sure vassdrag på Sørlandet (Halvorsen 1981, Spikke-
land 1983),

Steinfluer
Steinfluer er en karaktergruppe for rennende vann og do-
minerer ofte evertebratfaunaen her. I stillestående vann

32 32 33
V18 V19 V21

25
Eldsål
utlø

33 33 34
Skirva Skirva utløp

utIct G'uvs å

45

1 3

26 27
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finnes også steinfluer, men disse utgjør her som regel en
mindre andel av faunaen. Liksom døgnfluer  er  både larver
og voksne steinfluer viktige næringsobjekt for fisk. Tilsam-
men ble det i rennende vann  (tabell  16) og stillestående
vann  (tabell 17)  registrert 11 arter. I følge Lillehammer
(1974) er det 35arter i Norge.

Ingen av de registrerte artene kan karakteriseressom sjeld-



Tabeli  18
Vårfluefaunaen i stillestående vann (forekomst).
Trichoptera of standing water (occurrence).

Objekt
Lokalitel
Cyrnus flavidus McL.
C. trimaculatus Curtis
Plectrocnemia conspersa Curtis
Pol centro us flavomaculatus Pictet
Antall arler

Objekt
Lokalitet

Rhyacophila nubila Zett.
Philopotarnus montanus Don.
Wormaldia sp.
Hydropsyche pellucidula Curtis
H. siltalai Döhler
Plectrocnemia conspersa Curtis
Pol centr us flavomaculatus Pictet
Antall arter

Objekt
Lokalitet

Rhyacophila nubila Zett.
Phiopotamus montanus  Don.
Hydropsyche pellucidula Curtis
Neureclipsis bimaculata L.
Plectrocnemia conspersa Curtis
Po centro us flavomaculatus Pictet
Antall arter

20 20 21 29 29
V2 V4 V5 V7 V9

20 20
Fjell- Sokna
elvl Aure

x x

2

Tabeil 19
Vårfluefaunaen i rennende vann (forekomst).
Trichoptera of running water (occurrence).

21
Se rkj
utler

2 2 2 2

31 32 32 33
Naust- Gåstj.- utløp Skirva

æ åi Sanær
x x

4

33
Skirva
utlø

3 2 2 1

34 37 37
utlep Gautef. Gautef.

G uva å v F ellt utiø
x x

39 40 41 41
SorQa utløp Klevast. innløp

Rusåi utle Det l.t

xx xx

4 3  2 2 2

ne, og i følge Lillehammer (1988) er alle artene utbredt
over hele landet. Også i vassdrag med lav pH er artene
påvist (Halvorsen 1981, Saltveit 1979).

I stillestående vann ble det kun registrert tre arter, hvorav
Nemoura cinerea og Leuctra sp. ble funnet i flest vann. Da
det bare ble funnet små nymfestadier av slekten Leuctra
var det vanskelig å artsbestemme individene. Flest steinflu-
er ble funnet i "Den lange tjørni" (objekt 40) og øvre Vron-
gavatn (objekt 41) med henholdsvis tre og to arter. Begge
vannene ble besøkt relativt kort tid etter at isen var gått.
De øvrige vannene ble besøkt noe seinere i sesongen,
sannsynligvis etter at de fleste steinfluene var klekket

Alle 11 arter av steinfluer ble funnet irennende vann. Arts-
antallet varierte fra én art i Gautefallelva ved Fjelltun
(objekt 37) til ni arter ved utløp av Eidsål (objekt 25). Tatt i
betraktning at materialet er basert på kun tre sparkeprøver

30 30 31 32 32 33 33 37 37 40 41
V12 V13 V17 V18 V19 V21 V22 V24  V26 V28 V29

x x

22 24 25
N ø r d - Grytåni Eldsål
steål utlø utlø

2

26 27 28 29 30
Gveta- Rolvs- Sævre- innløp Brua v

åi elv elvi Nedalsv. Kleiv
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fra ett besøk må ni arter karakteriseres som høyt. Diversite-
ten til steinfluefaunaen i Eidsåi var også stor da prøvene ble
tatt. Ingen av de ni registrerte artene var dominante. Også
,ved flere av de øvrige stasjonene ble det funnet mange
arter. Syv arter var ikke uvanlig. At det ble funnet kun én art

Gautefallelva ved Fjelltun kan ha sammenheng med flere
forhold. Prøvene ble tatt seint i juni, og eventuelle arter var
bare tilstede som ørsmå nymfer. Dette var blant annet tilfel-
le med de steinfluene som ble funnet i prøvene fra elva, og
som bare ble bestemt til slektsnivå(Leuctra).Lokaliteten var
i tillegg en lite typisk biotop for steinfluer. Elva er stillefly-
tende med flere småvann både ovenfor og nedenfor stasjo-
nen. Slike lokaliteter har erfaringsmessig få steinfluer.

Med unntak av Nemurella pictetii ble alle artene funnet
ved flere lokaliteterN pictetil ble bare funnet i Fjellelvi i
Sokna og dominerte her steinfluefaunaen i en av prøvene.
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Amphinemura borealis  dominerte ved flest lokaliteter.
Slektningen  A.  suklcoills  ble imidlertid funnet ved like
mange lokaliteter.

I forbindelse med undersøkelsene I Skjerva i 1974 (Ander-
sen et al. 1975) ble det påvist 12 arter. Til sammenligning
ble det funnet kun seks arter i 1989. Forskjellen i artsantall
har sammenheng med at langt flere lokaliteter ble besøkt i
1974.

‘11årfluer
Det er kjent 176 arter av vårfluer i Norge (Nøst et al. 1986).
I denne undersøkelsen ble det påvist 10 forskjellige vårflu-
er, hvorav ni ble bestemt til art. Fire av artene ble funnet
stillestående vann  (tabell 18),  mens åtte arter ble regis-
trert i rennende vann  (tabell 19).  Artene som ble funnet i
denne undersøkelsen er utbredt over hele landet (Nøst et
al. 1986). Fra Telemark og Buskerud foreligger artsbestem-
melse av vårfluer fra vassdrag som har vært undersøkt i
forbindelse med konsesjonsundersøkelser (Brittain & Niel-
sen 1984, Brittain & Halvorsen 1986).

I  stillestående vann ble det påvist vårfluer I syv av 16 lokali-
teter. Ingen art skilte seg ut med hensyn til forekomst. Av
de fire artene som ble funnet, er  Plectronemia conspersa
vanligvis hjemmehørende i rennende vann. Den ble funnet
både i Sørkje (objekt 21) og i "Den lange tjørni(objekt
40). Prøvene ble I begge vann tatt på forholdsvis eksponer-
te plasser. Cymus flavidus er karakterart for stillestående
vann og sannsynligvis en av de vanligste i landet. De to
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siste artene  C. trimaculatus  og  Plectrocnemia- conspersa er
vanlige både i rennende og stilleståendevanh.

Rhyacophila nubila er I følge Nøst et al. (1986) en av våre
mest vanlige vårfluearter i rennende vann og har en ettårig
syklus (Karlstrøm 1976). Arten er et aktivt rovdyr. Også I
denne undersøkelsen var  R. nubila  den vanligste arten i ren-
nende vann og ble med unntak av de to nabovassdragene,
Rusål (objekt 40) og Klevastølål(objekt 41), funnet i alle lo-
kalitetene. Arten ble de fleste steder funnet I lite antall.

Hydropsyche pelluddula, H. siltaf31, Plectrocnemia consper-
sa, Polycentropus flavomaculatus og  Neureclipsis bimacula-
ta er fem arter av nettspinnende vårfluer som ble funnet i
denne undersøkelsen, riktignok i svært varierende antall.
De tre sistnevnte artene er blant de vanligste nettspinnen-
de vårfluene også i andre vassdrag i Sør-Norge (Saltveit
1980, Brittain & Nielsen 1984).  N. bimaculata  dominerte
ved utløpet av Sandvatn, Gjuvsjå og i Gautefalleiva ved
Fjelltun. Alle disse lokalitetene er karakterisert ved at de
ligger i utløp av et større vann hvor det er en jevn strøm av
organiske partikler som kommer med vannstrømmen. N.
bimaculata  bygger nett som fanger opp slike partikler. Det
er ikke uvanlig med store tettheter av arten på tilsvarende
plasser (Walseng 1990a). Phflopotamus montanus  kan ka-
rakteriseres som den mest sjeldne arten (J.E. Brittain pers.
medd.) selv om også denne arten er utbredt over hele
landet. Arten ble funnet I Gvetaål (objekt 26) og Skirva
(objekt 33). Tidligere er den også påvist i Trydalsbekken
som renner ut i Otra (Brittain & Halvorsen 1986).
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6 Oppsummering og
konklusjon

Undersøkelsen sommeren 1989 omhandler 19 vassdrag i
Telemark (11) og Buskerud (8). 1 tillegg vil Digeråi (objekt
35), Kåla (objekt 36) og Kilåa (objekt 38) bli omtalt i kapit-
telet som tar for seg verdivurderingen. Disse vassdragene
er undersøkt tidligere I forbindelse med konsesjonsunder-
søkelser (Spikkeland 1980a, 1980b, Nielsen & Brittain 1986,
Halvorsen  1985, 1986)  og ble derfor ikke besøkt under
sommerens feltarbeide.

De fleste aktuelle nedbørfeltene representerer små arealer
i Telemark og Buskerud fylker. Et unntak er objektene i
området mellom Tinnsjå og Numedal hvor syv vassdrag
med felles grenser utgjør et betydelig areal. Ved verdivur-
deringen er tidligere varig vernete vassdrag og andre ver-
nete naturområder tillagt vekt  (figur 8).

Objektene kan deles i tre grupper med hensyn til høydeso-
nering;

i)  HøyfjeHsvassdrag er vassdrag hvor hele nedbørfeltet,
eventuelt med unntak av mindre arealer nederst, ligger
over tregrensen. Hit hører de fire vassdragene i kanten av
Hardangervidda, Hivjuåni, Grytå, Gvetaåi og Rolvelv alle i
Buskerud fylke. I tillegg er Rusåi (objekt 40), Telemark
fylke, også et høyfjellsvassdrag.

ii)  Skogs/høyfjellsvassdrag omfatter vassdrag som har
sitt utspring i fjellområder over tregrensen, men hvor
minst 10% av nedbørfeltet ligger under. De fleste objekte-
ne hører til denne gruppen. Andelen av arealet som ligger
henholdsvis over og under tregrensen varierer imidlertid
sterkt. Alle vassdragene i området Tinnsjå-Numedal har
arealer både over og under tregrensen. Mens Raua (objekt
32) har det alt vesentligste av arealet under tregrensen,
ligger mer enn halvparten av Eidsåis (objekt 25) nedbørfelt
over tregrensen. Klevastølåi (objekt 41) har i motsetning til
Rusåi, som ble karakterisert som et høyfjellsvassdrag, et be-
tydelig areal under tregrensen. Til tross for store skogarea-
ler i Soknas nedbørsfelt utgjør de nordlige og høyerelig-
gende treløse områder et ikke ubetydelig areal som gjør
det naturlig å plassere vassdraget i denne gruppen.

iii)  Skogs/lavlandsvassdrag er vassdrag hvor nedbørfel-
tet i sin helhet ligger under tregrensen. Nedalselva (objekt
29) og Lyngdalselva (objekt 30), begge i Buskerud fylke på
hela mellom Numedal og Eggedal, er de to eneste objekte-
ne som hører til denne typen.

Sør i Telemark ligger Fjellgardselva (objekt 37) og Kilåa
(Objekt 38) med beliggenhet henholdsvis øst og vest for
sørenden av Nisser. Begge vassdragene ligger på tungt for-
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vitrelig gneis/granitt, og begge har betydelige arealer over
tregrensen. Nedbørfeltene har et stort antall små og mel-
lomstore ferskvannslokaliteter. Lave pH-verdier ble regis-
trert i begge nedbørfelt, og pH var under toleransegren-
sen for flere bunndyrgrupper/arter. Den nordlige grenen
av Fjellgardselva blir kalket, noe som ga seg utslag i mar-
kert høyere pH her sammenlignet med hva som ble regis-
trert i den sørlige delen av nedbørfeltet.

Faunistisk viser Fjellgardselva og Kilåa stor likhet og har
mange fellestrekk med vassdrag i Agder-fylkene. Disse er
også sterkt påvirket av sur nedbør. Kilåa har en liten fast
bosetning, og det finnes få hytter i nedbørfeltet. Fjell-
gardselva har bebyggelse langs hele den nedre delen av
hovedelva hvor mindre arealer langs elva er kultivert.
Lengst øst i vassdraget finnes noen titalls hytter. Sett i for-
hold til hele nedbørfeltet er imidlertid også Fjellgardselva i
liten grad påvirket av menneskelig virksomhet.

Kilåa ligger på heia mellom Fyresvatn og Nisser i et
område hvor det ikke foreligger vern av vassdrag i forbin-
delse med tidligere verneplaner. Fyresvatn (objekt 51) er
det eneste varig vernete objekt i nærheten. Dette vernet
omfatter deler av flere mindre vassdrag på heia vest for Fy-
resvatn. Fjellgardselva grenser til Gjerstad (objekt 55) og
Vegårdshei (objekt 56) i sør, to vassdrag som allerede er
gitt varig vern. Behovet for et nytt varig vern i regionen
synes derfor å være størst på heia mellom Nisser og Fyres-
vatn.

Songedalsål (objekt 39) ligger nord for Fyresvatn, relativt
isolert fra de øvrige vassdragene som inngår i Verneplan IV
i Telemark fylke. Vassdraget er en del av nedbørfeltet til
Fyresvatn og ligger 1 hovedsak under tregrensen. Mindre
fjellpartier går opp i over 1000 m o.h. Berggrunnen tilhø-
rer det sørnorske grunnfjellsområdet og er relativt tungt
forvitrelig. pH er sannsynligvis noe høyere her enn hva som
er tilfelle i de mer karrige områdene i sør, og vassdraget
kan vannkjemisk muligens sammenlignes med de øvre
delene av Otra-vassdraget som også har noe gunstigere pH
enn områdene lenger sør. Foruten et par større innsjøer er
vassdraget ikke spesielt rikt på ferskvannslokaliteter. Med
unntak av noen fåtalls husstander langs hoveddalen er
vassdraget lite preget av menneskelig virksomhet. Vassdra-
get grenser i vest til Åmdalsvassdraget (objekt 53) som
sammen med Rukkeåi-Dalå1 (objekt 52) utgjør et sammen-
hengende område som allerede er gitt varig vern.

Nord i fylket ligger nabovassdragene Rusåi (objekt 40) og
Klevastølåi (objekt 41) som begge renner østover med utløp
ved Vinje. Mens Rusål, med unntak av et mindre areal før
utløp, kan karakteriseres som et høyfjellsvassdrag, ligger
omtrent halvparten av nedbørfeltet til Klevastølåi under
tregrensen. Begge nedbørfeltene har mange små og mel-
lomstore vann, hvorav de to største innsjøene, begge I Kle-
vastølåi, ligger Under tregrensen. Vassdragene ligger på en
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Figrur 8
Tidligere vemete vass-
drag samt vassdrag fo-
reslått vernet i Verne-
plan 111 i Telemark og
Buskerud.
Previously protected
watercourses, as well
as watercourses pro-
posed for Vemeplan IV
in Telemark and Buske-
rud.
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berggrunn av tungt forvitrelige gneiser og granitter. pH er
likevel noe gunstigere i dette området enn i områdene
lenger sør. Dette skyldes muligens en kombinasjon av
mindre tilførsel av sur nedbør, samt at berggrunnen inne-
holder elementer som gjør denne noe lettere forvitrelig.
Undersøkelser fra Otra (Brittain & Halvorsen 1986) viser at
pH avtar nedover i dette vassdraget. Materialet på krepsdyr
og bunndyr er for spinkelt til å kunne vurdere eventuelle
likheter eller forskjeller mellom de to vassdragene og med
vassdrag i tilgrensende områder. Med unntak av et fåtalls
hytter og noen få husstander før utløp er de to nedbørfelte-
ne ikke påvirket av menneskelig virksomhet.

I området mellom Tinnsjå og Numedal inngår syv objekter
I Verneplan IV. Disse har felles grenser, og tilsammen
utgjør de et betydelig areal (ca 560 km2). Av de aktuelle
objektene ligger Fulldøla (objekt 31), Raua (objekt 32),
Skjerva (objekt 33) og Gjuvsjål (objekt 34) i Telemark
fylke, mens Sørkjeåi (objekt 21), Nørdsteåi (objekt 22) og
Eidsål (objekt 25) ligger i Buskerud fylke. Fylkesgrensen
følger vannskillet mellom Tinnsjå i vest og Numedal i øst,
slik at de tre objektene i Telemark har utløp i Tinnsjå,
mens de tre objektene i Buskerud drenerer til Numedals-
lågen. Fulldøla har utløp i Tinne, som er elva fra Tinnsjå.
Sørkjeåi, Raua og Fullsjå omkranser Blefjell I henholdsvis
nord, vest og sør. Blefjell har en sentral beliggenhet i om-
rådet. I nord ligger Eidsfjellet hvor Skjerva og Eldsåi har
sine kilder.

Fra Blefjells høyeste topper på i overkant av 1300 m o.h.
har vassdragene et fall på over 1100 meter til de respektive
utløp. Ca 50% av Eidsåis nedbørfelt ligger over tregrensen.
Fulldøla har et nesten like stort areal over tregrensen,
mens de øvrige vassdragene har ca 10-20% av nedbørfelte-
ne over tregrensen.

Lokale klimastasjoner finnes ikke innen området, men en
må anta at det er små forskjeller innenfor området Mete-
orologiske data fra Lyngdal i Numedal, som ligger øst for
området, indikerer et kontinentalt klima med varme somre
og forholdsvis kalde vintre. Arsnedbøren er i størrelsesor-
den 700-900 mm I året.

I de fleste objektene finnes en eller noen få større innsjøer,
ofte med sentral beliggenhet i nedbørfeltet. Follsjå i Full-
døla og Sørkje i Sørkjeåi er gode eksempler. Begge disse
innsjøene utgjør en stor andel av nedbørfeltenes areal. De
øvrige objektene har en forholdsvis liten innsjødekning.
Totalt sett må Blefjellområdet karakteriseres som middels
rikt på ferskvannslokaliteter.

De syv objektene rundt Blefjell ligger i den østlige delen av
det sørnorske grunnfjellsområdet. Området består i hoved-
sak av tre bergartstyper, metarhyolitt, kvartsitt/kvartsskifer
og finkornet granittisk gneis, alle av prekambrisk alder.
Selve Blefjellmassivet består av kvartsitt/kvartsskifer som er
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tungt forvitrelige bergarter. I området rundt kvartsitten
finnes metarhyolitt. Dette er opprinnelig en vulkansk berg-
art som også dominerer berggrunnen nord og sør for
Rjukan. Bergarten blir også beskrevet som relativt tungt for-
vitrelig, men forvitrer noe lettere enn kvartsitten som stik-
ker fram både i Blefjellsmassivet og i Gaustadtoppen. I det
nordøstre hjørnet av Tinnsjå består berggrunnen også av
metarhyolitt, som i retning vest danner et sammenhengen-
de område som strekker seg flere mil både nord og sør for
Rjukan. Gjuvsjåi drenerer et mindre areal av denne utløpe-
ren nordøst for Tinnsjå. Metarhyolitten finnes også rundt
Blefjellsmassivet. I forbindelse med den tungt forvitrelige
metarhyolitten er det ikke uvanlig med innslag av amfibo-

Dette er en lettere forvitrelig bergart med et større inn-
hold av Ca-ioner.

Vannkjemisk er det store forskjeller i Blefjellområdet. Til
tross for svært spinkelt materiale gir de markerte forskjel-
lene likevel grunnlag for enkelte kommentarer. Ytterpunk-
tene I pH ble målt innen Fulldølas nedbørfelt. pH 4.7 ble
registrert i Esperåa, som drenerer de nordlige delene av
Fulldølas nedbørfelt. Dette tilhører Blefjellsmassivet og
består av tungt forvitrelig kvartsitt/kvartsskifer. Løsmasse-
avsetninger og vegetasjonsdekket er sparsomt utviklet
dette området, og det er rimelig å anta at en stor del av
nedbøren kommer til elva som overflateavrenning. Vann-
kjemisk vil området være preget av nedbørens kjemiske
sammensetning. Teksjå er et vann nordvest for Follsjø, og
drenerer et skogsområde hvor berggrunnen består av me-
tarhyolittpH ble I dette vannet målt til 6.5. Innslag av am-
fibolitt er den sannsynlige forklaring på den gunstige pH. I
hele Blefjellområdet synest pH å være lavest i områder der
berggrunnen består av kvartsskifer og kvartsitt.

I Fulldøla og Raua ble det tilsammen funnet 40 arter av
krepsdyr, noe som etter forholdene må betraktes som et
høyt antall. Med et par unntak ble alle krepsdyrartene som
ble funnet I Blefjellområdet, også påvist innen disse to
nedbørfeltene. Med hensyn til bunndyrfaunaen skilte
Esperåa seg ut som den klart fattigste elva i området. I
Skjerva, Raua og Fulldøla ble det funnet flere døgnfluear-
ter som må karakteriseres som sjeldne for landsdelen. I
Eidsål ble det funnet ni arter av steinfluer.

Størrelsen tatt I betraktning har de syv objektene liten fast
bosetning. Bosetning er konsentrert langs riksvei 37 og ne-
derst i de største dalførene. Stor tetthet av hytter finnes
bare i Nørdsteåi hvor hele nedbørfeltet har en høy utbyg-
gingsgrad. Utenom dette vassdraget finnes det bare spredt
hyttebebyggelse. Ved Bolkesjø (Fulldøla, objekt 31) setter
hotelldrift preg på nærområdet.

Ved en verdivurdering vil det være naturlig å se på de syv
objektene mellom Tinnsjå og Numedal samlet I dag finnes
det ikke varig vernete vassdrag på heia mellom Tinnsjå og
Numedal. Nærmeste vernete vassdrag er Tessungsjå i Tinn
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(objekt II 39), som ligger nord for Tinnsjå, og Sjåvatnområ-
det (objekt 44).

Spennvidden av innsjøtyper, vannkjemi og fauna synes å
være godt ivaretatt I de to nedbørfeltene Raua og Fulldøla.
Her er alle høydesoner representert, likeledes berggrunns-
typene innen Blefjellområdet. Et varig vern av disse to ned-
børfeltene ville derfor ivaretatt de ferskvannsbiologiske in-
teresser Innen området. I tillegg til Fulldøla og Raua kunne
det vært ønskelig å utvide med Sørkjeål. På denne måten
ville vernet også innbefattet et vassdrag som drenerer øst-
over til Numedalslågen. Vernet ville i såfall også innbefattet
Sørkje som er en større innsjø 700 m o.h. Blefjellområdet er
fattig på større vann i denne høyderegionen.

Gvetaåi (objekt 26) og Rolvselv (objekt 27) er nabovassdrag
på en nordøstlig utløper av Hardangervidda. Begge vass-
dragene drenerer til Uvdal og har 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 høyfjellsvassdrag. Tatt i betraktning
av nedbørfeltenes størrelse er det relativt mange fersk-
vannslokaliteter i de to objektene, og særlig Gvetaåi har
en høy innsjødekning. Vassdragene ligger sentralt i et
område bestående av forskjellige gneiser som strekker seg
fra Hallingdal I nord til Tinrisjå i sør. Vernet av Tessungsjå i
Tinn (objekt li 39) ivaretar allerede noe av dette område
sør. Et vern av de to småvassdragene i nord vil bevare to
vassdrag som ligger i et område som fra før er sterkt
berørt av kraftutbygging. Vannkjemisk og faunistisk fore-
ligger det sparsomt med materiale fra området.

Ved Hallingskarvet ligger det to vassdrag som skal vurde-
res i Verneplan IV. Grytå (objekt 24) drenerer et område
som ligger på sørsida av Hallingskarvet, og vassdraget er et
høyfjellsvassdrag med utløp 1100 m o.h. ved Nysetlægret.
Hivjuåni (objekt 23) ligger lenger øst og drenerer et
område på nordsida av Hallingskarvet. Med unntak av et
ubetydelig areal før utløp ligger også Hivjuånis nedbørfelt
over tregrensen. Begge vassdragene er middels rike på
ferskvannslokaliteter. Grytå består av en hovedgren med
mange små tilsig, mens Hivjuåni har et større sidevassdrag
som slutter seg til hovedelva. Hallingskarvet tilhører en
sørlig utløper av Jotundekket. I skråningene finnes sterkt
foldet fyllitt, som er en omdannet sedimentær bergart rik
på grafitt. Den forvitrer relativt lett og bidrar til, etter for-
holdene, et relativt ionerikt vann. Både Grytå og Hivjuåni
har større områder med fyllitt i øvre deler av nedbørfelte-
ne, og pH, som ble målt til henholdsvis 6.5 og 6.2, må ka-
rakteriseres som gunstig tatt i betraktning at prøvene ble
innsamlet under snøsmelting.

Grytå grenser til Flakevatn (objekt 30), et vassdrag som
allerede er gitt varig vern. I ser ligger Dagali som tilhører
Hardangervidda nasjonalpark. Ved et vern av Lengjedalen
ville verneområdet få en betydelig utvidelse nordover til
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og med Flakevatn, og det nye utvidede verneområdet ville
dermed innlemme områder som ligger i overgangen til Jo-
tundekket.

Nedalselva (objekt 29) og Lyngdalselva (objekt 30) ligger
begge på heia mellom Numedal og Eggedal. Lyngdalselva
ligger lengst i sør og renner ut i Numedalslågen ved Lampe-
land, mens Nedalselva renner til Simoa og har utløp ved
nedre Eggedal. Blant Verneplan IV-objektene i Telemark og
Buskerud er dette de to eneste objektene som i sin helhet
ligger under tregrensen. Mens Nedalselva har det vesentlig-
ste av arealet høyere enn 500 m o.h., ligger Lyngdalselva
hovedsak under 400 m o.h. Ferskvannslokalitetene i Nedals-
elva ligger I gjennomsnitt ca 500 m o.h. høyere enn i Lyng-
dalselva. Lyngdalselva ligger på grensen til Konsgberg-
Bamble formasjonen, med båndgneis som utgjør berggrun-
nen i nedre del av nedbørfeltet. Nedalselva har en berg-
grunn bestående av metasandstein og granitt/granodioritt.
Begge vassdragene er middels rike på ferskvannslokaliteter
av forkjellige størrelser. Lyngdalsvassdraget er karakterisert
ved fire større vann som ligger i selve hovedvassdraget.
Lyngdalselva bærer langt mer preg av menneskelig virksom-
het enn Nedalselva, med forholdsvis tett bosetning og et
velutbygd veinett. Nedalselva har kun et par husstander ved
utløpet.

Hovedvassdraget i Lyngdalselva hadde en akseptabel pH,
og alle de vanlige bunndyrgruppene var til stede. Plank-
tonsamfunnene i Sandvatnet og Vatnebrynvatnet, to av de
største vannene I hovedvassdraget, viste stor likhet. I Vat-
nebrynvatnet bestod planktonsamfunnet av ni arter. Dette
var største artsantall som ble registrert under feltarbeidet.
Det er liten høydeforskjell mellom de største vannene i ho-
vedvassdraget.

Nedalselva har også flere interessante ferskvannsbiologis-
ke trekk. Alle de vanlige bunndyrgruppene er tilstede. øy-
tjerna er en spennende ferskvannslokalitet med høyere pH
enn hva som er vanlig ellers i området, og med en markert
sjiktning. Dette til tross for at vannet bare er 10 m dypt.
Med hensyn til artssammensetning av krepsdyr viste Ne-
dalselva relativt stor likhet med Lyngdalsvassdraget.

Forskjellene mellom Nedalselva og Lyngdalselva viser at det
ene objektet vanskelig kan erstatte det andre i ferskvanns-
biologisk sammenheng. Lyngdalselva ligger i et område
hvor det fra før ikke finnes vassdrag som er gitt varig vern.
Det hadde derfor vært ønskelig å sikre et vassdrag med
flere større vann i et lavereliggende område hvor omkring-
liggende vassdrag fra før er berørt av utbygging.

Nedalselva grenser i nord til Vergjedal-Eggedal (objekt 39)
og Norefjellsområdet (objekt 38) som fra før er gitt varig
vern mot vasskraftutbygging. Dette området er fra før
sterkt belastet med hyttebygging. Et vern av Nedalselva
ville supplert dette området med et vassdrag som er lite
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berørt av menneskelig virksomhet og med interessante
ferskvannsbiologiske trekk.

Sævreelvi (objekt 28) grenser til Norefjell/Vergjedal-
Eggedal I nord. Dette vassdraget var gitt laveste prioritet
under feltarbeidet, og det foreligger derfor ikke data fra
noe vann. Områder oppunder tregrensen er sterkt preget
av hyttebebyggelse. Halvparten av nedbørfeltet ligger
over tregrensen. Det er rimelig å anta at de ferskvannsbio-
logiske verdier allerede er  ivaretatt  gjennom vernet av No-
refjellNergjedal-Eggedal, som har store arealer både over
og under tregrensen.

Soknas nedbørfelt er relativt rikt på ferskvannslokaliteter
av forskjellig størrelse Innen høyderegionen 200-1000 m
o.h. Vassdraget ligger på heia mellom de to innsjøene Krø-
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deren og SperiIlen. Sokna mottar surt vann fra de nordlig-
ste delene av nedbørfeltet, men pH synes å bedre seg ned-
over i vassdraget. Fjellelvi i nord, hvor pH 4.9 ble målt, dre-
nerer et høyfjellsområde hvor berggrunnen består av
tungt forvitrelig granitt. I tillegg til at Sokna har innsjøer
med stor spredning etter høyde over havet, er nedbørfel-
tet  representert med forskjellige innsjøtyper. Sognevatnet
i sør er eksempel på et typisk gjennomstrømningsvann,
grunt med et  fattig  planktonsamfunn, men med et for-
holdsvis rikt littoralsamfunn.

Sokna grenser til Vassfaret i nord som allerede er gitt varig
vern. Det ville vært av interesse å utvide vernet med et
vassdrag som også drenerer til Drammensvassdraget, og
som ferskvannsbiologisk i tillegg ville berike det allerede
eksisterende verneområdet.
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7 Sammendrag
Undersøkelsen ble utført sommeren 1989 og omhandler 19
vassdrag I Telemark (11) og Buskerud (8). I tillegg er Diger-
ål (objekt 35), Kåla (objekt 36) og Kilåa (objekt 38), som er
undersøkt tidligere, omtalt I sammenheng med verdivurde-
ringen (kapittel 7). De fleste av nedbørfeltene utgjør små
arealer. Syv vassdrag 1 områdene omkring Blefjell har imid-
lertid felles grenser og utgjør et betydelig areal.

Rapporten omfatter fem høyfjellsvassdrag, Hivjuåni, Grytå,
Gvetaål og Rolvselv i Buskerud og Rusåi 1 Telemark fylke.
Lyngdalsvassdraget og Nedalselva er lavlandsvassdrag hvor
hele arealet ligger under tregrensen. De øvrige objektene
har arealer både over og under tregrensen.

Med unntak av Grytå og Hivjuåni i nord ligger objektene
innen det sørnorske grunnfjellsområdet som 1 hovedsak
består av tungt forvitrelige bergarter. Lettere forvitrelig
amfibolitt opptrer lokalt i enkelte nedbørfelt. Grytå og
Hivjuåni ligger ved Hallingskarvet som er en sørlig utløper
av Jotundekket. I skråningene opp mot de steile skrentene
finnes sterkt foldet fyllitt, som er en omdannet sedimen-
tær bergart.

Skoggrensen 1 de undersøkte vassdragene ligger mellom
600 og 1000 m o.h. De fleste lokaliteter er omgitt av en
blanding av bjørk- og/eller gran- og furuskog. Granskog
ispedt bjørk er vanligst. Ved Øytjerna (objekt 29), Strand-
vatnet og Vatnebrynvatnet (objekt 30) vokser det variert
løvskog ned mot vannet. De aktuelle nedbørfeltene har
lite innslag av myr, og Sognevatnet er eneste vann omgitt
av myr.

Vannkjemisk var det forholdsvis store forskjeller mellom
vassdragene. Lavest pH, 4.7, ble registrert både I Esperåa
(objekt 31) og I Fjellgardselva (objekt 37). Fjellgardselva er
det sørligst undersøkte området hvor det også tidligere er
målt tilsvarende lav pH. Esperåa (Fulldøla) drenerer Ble-
fjellsområdet med tungt forvitrelig kvartsitt med sparsom
løsmassedekning. Den høyeste pH ble også påvist i Fulldø-
las nedbørfelt og da i den vestlige grenen av vassdraget.
Innslag av amfibolitt er muligens årsaken til dette. Tatt i
betraktning at prøvene 1 Hivjuåni (objekt 23) og Grytå
(objekt 24) ble samlet inn under snøsmeltingen, hadde de
to elvene forholdsvis høy pH, henholdsvis 6.5 og 6.2. I
Sokna (objekt 20) var pH lav øverst i vassdraget (4.9).  ely-
tjerna hadde en markert sjiktning mellom bunn og overfla-
te, med pH 6.5 i overflaten og pH 5.8 på 12 m.

Laveste og høyeste ledningsevne, 7.8 p.5/cm og 34.51.6/cm,
ble registrert I henholdsvis "Den lange tjørni" (objekt 40)
og I Teksjå (objekt 31). De mest markerte forskjeller led-
ningsevne ble registrert Innen Blefjellområdet.
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Tilsammen 52 arter krepsdyr er påvist, hvorav 35 arter cla-
docerer og 17 arter copepoder. Alle artene er tidligere
påvist I Norge, og ingen kan karakteriseres som sjeldne.

Bosmina longispina  var vanligste cladocer, mens  Cyclops
scutifer  var vanligst blant copepodene. Calanoiden Eudiap-
tomus gradlis  ble kun funnet i Fjellgardselva (objekt 37),
det sørligste av vassdragene.

Lyngdalselva (objekt 30) og Nedalselva (objekt 31) viser
størst faunamessig likhet. Disse ligger begge på hela
mellom Numedal og Eggedal i områder rike på skog. Lyng-
dalselva hadde også visse faunamessige likhetstrekk med
Fulldøla (objekt 31) og Raua (objekt 32), som er nabovass-
drag på vestsiden av Blefjellmassivet. Fjellgardselva (objekt
37) viser størst likhet med Kilåvassdraget (objekt 38) som
ligger vest for Nisser.

Bunndyrtettheten var som i tilsvarende undersøkelser
Agder-fylkene. Fåbørstemark (Oligochaeta) var tilstede i
alle prøvene, mens gruppene fjærmygg (Chironomidae) og
sviknott (Ceratopogonidae) manglet i få vann. 1 antall do-
minerte fjærmygg I flest vann. Øytjerna i Nedalselva
(objekt 29) hadde størst diversitet, med 14 grupper repre-
sentert.

I gjennomsnitt ble det funnet flere dyrirennende vann enn
i innsjøenes strandsone. Flest dyr ble funnet i Gautefallelva
ved Fjelltun, mens høyfjellslokalitetene hadde færrest dyr.
Fjærmygg var tilstede i alle prøvene, mens steinfluer, vårflu-
er og knott (Simulidae) manglet ved kun en lokalitet. I
antall var det gruppene knott og fjærmygg som dominerte i
flest prøver, og ved flere av stasjonene utgjorde en av disse
gruppene mer enn 90% av faunaen.

Fåbørstemark, døgnfluer. steinfluer og vårfluer er bestemt
til art. Lyngdalsvassdraget hadde størst artsrikdom av få-
børstemark, noe som kan sees I sammenheng med tilførsel
av næringsstoffer fra mange gardsbruk.

Døgnfluer forekom tallrikt i stillestående vann. Tilsammen
ble 13 arter med sikkerhet påvist, hvorav flere funn av  Ar-
thropes congener.  Denne arten må karakteriseres som for-
holdvis sjelden. Ameletus inopinatus  er en nordlig art som
kan forekomme i fjellet i sør. To av funnstedene i denne
undersøkelsen ligger begge under 200 m o.h. Blant stein-
fluer og vårfluer var artssammensetningene som en kunne
forvente.

Innen Blefjellområdet ble Fulidela og Raua gitt høyest pri-
oritet 1 vernesammenheng. Det er ønskelig å supplere disse
to vassdragene med Sørkjeål som drenerer til Numedal.
Ellers ble Kilåa, Grytål og Digeråi gitt topp prioritet, mens
Rusåi, Lyngdalselva, Nedalselva og Sokna fikk nest høyeste
prioritet.
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