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Forord
Rapporten er laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og omfatter
undersøkelser av vannkvalitet, krepsdyr, bunnlevende insekter og fisk i 7 forskjellige vatn.
Hensikten med oppdraget er å kontrollere effekten av kalking og gi innspill til videre
kalkingsaktivitet.
Vår kontakt hos Fylkesmannen har vært fiskeforvalter Terje Wivestad, som også har stilt til
disposisjon båt og fiskegarn fra Fylkesmannens lager i Maridalen. Han har også vært
behjelpelig med liste over lokale kontaktpersoner under feltarbeidet. Helge Bjørn Pedersen i
Nannestad kommune har gitt oss nyttige innspill og har vært en verdifull diskusjonspartner
under arbeidet med rapporten. Han har også stilt til disposisjon materiale fra sine
registreringer. Dag Øyvind Ingjerd i Oslomarkas Fiskeadministrasjon OFA har vist oss rundt på
OFA’s settefiskeanlegg i Sørkedalen og bidratt med informasjon og synspunkter.
Cathrine Fortun hos Løvenskjold Vækerø, Knut Harald Bergem, Hurdal, Bjørn Moseby, Aurskog
Høland fiskeadministrasjon, Håkon Ørjasæter og Thor Østby, Bjørkelangen og Geir Korsvoll,
Årnes har alle bidratt med lokalkunnskap og adgang til bomveier.
Littorale og planktoniske krepsdyr er artsbestemt av Trond Stabell i Tellus
Ferskvannsundersøkelser. Steinar Tronhus i Tronhus Bunndyrundersøkelser har bestemt
bunndyr og beregnet forsuringsindekser. De vannkjemiske analysene er utført av Eurofins i
Moss. De har også lagt sine resultater inn i Vannmiljø. Faun Naturforvaltning har stått for
rapportering av øvrige data.
Feltarbeidet er utført av Lars Egil Libjå og Helge Kiland. Otolitter og gjellelokk er analysert av
Lars Egil Libjå. Helge Kiland har vært prosjektleder og skrevet rapporten. Han har også stått
for innrapportering i fagapplikasjonen Vannmiljø. Kollega Anne Nylend har lest korrektur.

Fyresdal den 15.12.2014

Helge Kiland

Faun Naturforvaltning AS

1

Forsidefoto: Fra prøvefisket i Fjellsjøen i Hurdal kommune. Foto Lars Egil Libjå
Faun rapport 026-2014:
Tittel:
Undersøkelse av vann i Oslo og Akershus 2014 etter opphør av
kalking
Forfatter:
Helge Kiland
ISBN
978-82-93373-15-5
Tilgjengelighet:
Fri tilgang
Oppdragsgiver:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Prosjektleder:
Helge Kiland
Prosjektstart:
1.8.2014
Prosjektslutt:
1.3.2015
Emneord:

Kalking. Vannkvalitet. Forsuring. Bunndyr. Krepsdyr. Fisk.
Rekrutteringsmuligheter. Kvalitet. Vekst. Kultivering av
fiskebestander og fiskevatn.

Sammendrag:
Dato:
Antall sider:

Norsk
10.12.2014
46

Kontaktopplysninger Faun Naturforvaltning AS:
Post:
Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL
www.fnat.no
Internett:
post@fnat.no
E-post:
Telefon:
916 32 615
Kontaktopplysninger forfatter:
Navn:
Helge Kiland
hk@fnat.no
E-post:
Telefon:
916 32 615

Faun Naturforvaltning AS

2

Innhold
1.

Sammendrag ....................................................................................................................... 4
1.1 Bakgrunn .......................................................................................................................... 4
1.2 Registreringer ................................................................................................................... 4
1.3 Klassifisering .................................................................................................................... 4
1.4 Anbefaling om videre kalking .......................................................................................... 4
1.5 Råd om videre drift .......................................................................................................... 4
2. Innledning........................................................................................................................... 5
3. De undersøkte innsjøene .................................................................................................... 6
3.1 Fjellsjøen .......................................................................................................................... 7
3.2 Kvernsjøen ....................................................................................................................... 8
3.3 Vesttjenna og Nordtjenna ................................................................................................. 9
3.4 Øyvann ........................................................................................................................... 11
3.5 Tævsjøen ........................................................................................................................ 12
3.6 Lyseren ........................................................................................................................... 14
3.7 Gørrtjenn ........................................................................................................................ 14
4. Metoder ............................................................................................................................ 16
4.1 Vannkvalitet ................................................................................................................... 16
4.2 Krepsdyr ......................................................................................................................... 17
4.3 Bunndyr .......................................................................................................................... 17
4.4 Fisk ................................................................................................................................. 17
4.4.1 Garnfiske ................................................................................................................. 18
4.4.2 Analyse og tilstandsvurdering ................................................................................. 19
5. Resultater .......................................................................................................................... 21
5.1 Vannkvalitet ................................................................................................................... 21
5.2 Krepsdyr ......................................................................................................................... 22
5.3 Bunndyr .......................................................................................................................... 22
5.4 Fisk ................................................................................................................................. 24
5.4.1 Garnfangst ............................................................................................................... 24
5.4.2 Alder, lengde og vekst ............................................................................................. 25
6. Vurdering ......................................................................................................................... 36
6.1. Vannkvalitet .................................................................................................................. 36
6.2 Krepsdyr ......................................................................................................................... 37
6.3 Bunndyr .......................................................................................................................... 38
6.4 Fisk ................................................................................................................................. 39
6.4.1 Tetthet...................................................................................................................... 39
6.4.2 Rekruttering og vekst .............................................................................................. 39
6.4.3 Aldersfordeling........................................................................................................ 40
7. Økologisk tilstand ............................................................................................................ 41
8. Framtidig kalkingsbehov .................................................................................................. 42
9. Referanser......................................................................................................................... 44

Faun Naturforvaltning AS

3

1. Sammendrag
1.1 Bakgrunn
I en vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Oslo og Akershus har NIVA (Garmo
mfl 2011) tilrådd at kalkingen avsluttes i 106 av 143 innsjøer. De vatna som denne
undersøkelsen omfatter er innsjøer der det er lenge siden det har vært gjennomført
prøvefiske og andre biologiske undersøkelser. Med denne undersøkelsen ønsker
Fylkesmannen å få et bedre grunnlag for å vurdere framtida til kalkingsvirksomheten i de
aktuelle innsjøene.

1.2 Registreringer
Det er i hvert vatn gjennomført prøvefiske med bunngarn av varierende maskestørrelse
(nordiske oversiktsgarn). Fisken er analysert for kondisjon, vekst, størrelse og alder. Tettheten
er beregnet ut fra antall fisk pr innsats. Det er tatt vannprøver som er analysert ut fra de
vanligste forsuringsparameterne. Det er tatt håvtrekk etter planktoniske krepsdyr, som er
bestemt til forsuringsfølsomme, forsuringstolerante og indifferente arter. På utløpsbekkene
er det tatt bunndyrprøver som gir grunnlag for utregning av forsuringsindekser.

1.3 Klassifisering
På grunnlag av registreringene er den økologiske tilstanden klassifisert i samsvar med
klassifiseringsveilederen som benyttes i forbindelse med Vannforskriften og målet i EU’s
vanndirektiv om minst god tilstand i alle vannforekomster. For ørret er også gyte- og
oppvekstmulighetene lagt til grunn for vurderingen. Syrenøytraliserende kapasitet ANC og pH
er brukt som støtteparametere for fisk og som grunnlag for anbefaling om videre kalking. I to
av innsjøene i undersøkelsen (Gørrtjenn og Lyseren) er humusinnholdet svært høyt. Dette gir
andre krav til syrenøytraliserende kapasitet.

1.4 Anbefaling om videre kalking
Ved bruk av en metode utviklet av NIVA (Garmo, Kroglund og Austnes 2011) er det beregnet
historiske ANC – verdier, tilbake til før forsuringa begynte for alvor. Ut fra de kriteriene som
er anbefalt av NIVA kan kalkingsaktiviteten avsluttes i samtlige vatn. I vatn med egen
reproduksjon av ørret anbefales det å følge tilstanden på gytebekkene med
habitatforbedrende tiltak og eventuelt bekkekalking. I vassdrag med edelkreps (Tævsjøen og
Gørrtjenn) vil det være grunnlag for å stille høyere krav til vannkvalitet.

1.5 Råd om videre drift
I Tævsjøen, Lyseren og Gørrtjenn som ikke har ørret, bør kultiveringsinnsatsen konsentreres
om å ta vare på gjedda. I Øyvann bør ørretbestanden holdes ved like ved hjelp av utsettinger.
I de andre vanna bør innsatsen konsentreres om habitatforbedrende tiltak på gytebekkene.
Det kan også inkludere utlegging av kalkstein og skjellsand. Ellers anbefaler vi å avslutte
innsjøkalkingen inntil videre.
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2. Innledning
Siden 1980 er nedfallet av svovel over Norge redusert fra i underkant av 200 000 tonn til
34 000 tonn i 2010. En nedgang på mer enn 80 %. Nedfallet av nitrogen er i samme tidsrom
redusert med ca 30 % (www.miljøstatus.no). På 1900-tallet forsvant nærmere 9600
fiskebestander på grunn av sur nedbør. Som botemiddel mot forsuringen blei det fra 1970-åra
satt i gang kalking, og fra 1983 har det vært kalkingsprosjekter i offentlig regi. Tilskuddet til
kalking over statsbudsjettet økte kraftig midt på 1990-tallet og var i 1997 oppe i 120 millioner
kroner. På 2000-tallet har bevilgningen til kalking holdt seg stort sett uendret på 85 – 90
millioner kroner i året. Med prisstigning har dette gitt en reell nedgang i kalkingsinnsatsen.
Samtidig har det skjedd en dreining i fordelingen, fra lokale prosjekter (innlandsfisk) til kalking
av lakse- og sjøørretvassdrag.
I den nasjonale handlingsplanen for kalking 2011 – 2015 (Direktoratet for naturforvaltning
2011) er målsetningen å videreføre lokale prosjekter der det er behov for det og ellers
omdirigere midler til anadrome vassdrag, eks sjøørretbekker. Det var planlagt brukt 22 – 25
millioner kr på lokale prosjekter hvert år i planperioden. I Oslo og Akershus er innsatsen
redusert fra 1147 tonn kalk i 2010 til 655 tonn kalk i 2013 (Andreassen 2014).
Vannprøver fra 78 referansesjøer viser ifølge handlingsplanen at i perioden 1986 – 2007 økte
pH fra ca 5,0 til 5,3 og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) økte fra under null til + 20 – 30
µekv/l. Humusinnholdet har også økt, fra 2 – 3 mg karbon pr liter til nærmere 4 mg pr liter.
Det gir redusert siktedjup og større fare for høye verdier av kvikksølv i innlandsfisk (Veiteberg
Braaten mfl 2014). Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) regner med en svak økning av ANC
framover, selv om nedfallet av svovel og nitrogen synes å være stabilisert. Det regnes med
liten endring i forsuringsskadene framover (Direktoratet for naturforvaltning 2011).
Fylkesmannen i Hedmark har bestemt seg for å avslutte den statlige kalkingsvirksomheten i
fylket. I en vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Oslo og Akershus har NIVA
tilrådd at kalkingen avsluttes i 106 av 143 innsjøer. I bare en av innsjøene ble det anbefalt å
fortsette kalkingen. For de andre 36 sjøene var en usikker på behovet for videre kalking
(Garmo mfl 2011).
I 2009 var det 262 kalkede lokaliteter i fylket, derav 10 – 15 % bekker. Kalkingen har vært fulgt
opp av aktive lokallag av NJFF, og det er årlig satt ut nær 40 000 settefisk (ørret). Det synes å
være en utbredt skepsis i lokallagene til signalene om at det statlige engasjementet i
kalkingsvirksomheten kan ta slutt. Det er derfor viktig at reduksjoner i kalkingen følges opp
med undersøkelser av situasjonen for fisk og bunndyr. Dette er også en del av
problemkartleggingen som er et viktig grunnlag for de regionale vannforvaltningsplanene for
perioden 2016 – 2021.
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3. De undersøkte innsjøene
Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte ut 7 innsjøer som skulle undersøkes i 2014. Innsjøene
er vist i tabell 1 og figur 1.
Tabell 1. Oversikt over de undersøkte innsjøene i Oslo og Akershus 2014
NVE nr
4711
4778
336 (4846)
5175
3289
337
4360

Navn
Fjellsjøen
Vesttjenna og Nordtjenna
Kvernsjøen
Øyvannet
Lyseren
Tævsjøen
Gørrtjenn søndre

Kommune (r)
Hurdal
Hurdal
Nannestad og Gran
Oslo
Aurskog-Høland
Aurskog-Høland
Nes

Hoh
520 m
511 m
470 m
444 m
210 m
182 m
238 m

Areal
720 daa
80 daa
340 daa
60 daa
100 daa
550 daa
40 daa

Figur 1. Undersøkte innsjøer i Oslo og Akershus 2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
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3.1 Fjellsjøen
Fjellsjøen ligger i Vorma/Glommavassdraget. Utløpsbekken er Fjellsjøelva, som renner ned til
Hurdal og Hurdalssjøen. Viktigste innløpsbekk er Fjellhammerbekken, som krysser veien langs
vatnet i nord. Fisken skal kunne gå opp til veien. En sidebekk til Fjellhammerbekken kommer
fra Bjørtomttjenn, som er en egen vannlokalitet som også har vært kalket. Fjellsjøelva byr på
noe gytemuligheter, men her er det også en tett bestand av ørekyt.
Fjellhammerbekken ble fisket med elapparat 14.8.2014 av Helge Pedersen. En gangs overfiske
ga et anslag på 0,9 ørret pr m2, noe som må regnes som tilfredsstillende (Helge Pedersen, epost 2014). Bekken blei kalket første gang i 1988 og fram til 1993 blei det brukt 44 tonn kalk
(Pedersen mfl 1995). I 2003 blei det lagt ut 4 tonn kalkgrus (Pedersen 2011). Bekken har
sannsynligvis aldri vært fisketom.

Figur 2. Fjellsjøen sett fra Fjellsjøkampen. Foto Thore Knudsen.

Fjellsjøen blir regnet som et attraktivt fiskevatn, og det er lagt til rette for fiske blant annet
ved at det er satt opp en lafta gapahuk på sørsida av vatnet. Fjellsjøen har vært kjent for å ha
en del stor abbor og ørret. Abbor på mer enn 4-500 gram har vist seg å ha et noe høyt innhold
av kvikksølv (Fiskeutvalget Hurdal JFF). Store deler av Fjellsjøen er grunn og med rik
vannvegetasjon. Vi har notert tjønnaks (dominerende), nøkkeroser, flotgras, blærerot,
botngras og krypsiv. I sivbeltet la vi særlig merke til sjøsivaks, som ofte kjennetegner de noe
mer næringsrike innsjøene.
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Etter kalking på slutten av 1980-tallet har pH stabilisert seg på rundt 6,5. Vatnet er humøst,
med fargetall på rundt 50 mg Pt/l. Det har vært prøvefisket flere ganger, siste gang i 2012.
Utviklingstendensen synes å ha vært mer abbor og mindre ørret.

Figur 3. PH verdier i Fjellsjøen. Fra Vannmiljø.

3.2 Kvernsjøen
Kvernsjøen 470 moh ligger inne på Romeriksåsen ca 5 km nordvest for Maura og tilhører
vannområde Leira. Vannet har 4 innløpsbekker. Sæterbekken og Kvernsjøelva kommer fra
nord og står for anslagsvis mer enn 90 % av rekrutteringen av ørret til Kvernsjøen (Pedersen
2012). Steinbrøttdalsbekken og Svartjennbekken kommer fra sør og var fisketomme før
kalking. Det samme gjaldt antagelig også Sæterbekken (Pedersen mfl 1995). Den fiskeførende
delen er anslått til 250 – 300 m2 i hver av de to bekkene. Det er også muligheter for gyting på
utløpselva, etter at profilen i utløpet nå er forandret. Av vannvegetasjon la vi særlig merke til
krypsiv, som var mye utbredt.

Figur 4. Bilder fra Kvernsjøen. Utløpsbekken til høyre, der NVE har utført erosjonssikring og
omlegging av elveløpet slik at fisken nå lettere kan vandre opp i sjøen. Foto Helge Kiland.
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Figur 5. Til venstre Sæterbekken, som her følger veien et stykke. Her er det lagt ut korallgrus. Til
høyre eksempel på stor abbor, som det finnes noen av i Kvennsjøen. Foto Helge Kiland.

På slutten av 1980-tallet var Kvernsjøen sterkt påvirka av sur nedbør, og det blei igangsatt
fullkalking av selve vatnet sammen med innløpsbekkene. Bruk av korallgrus har hevet pH i
Sæterbekken fra 4,68 til 5,23 ovenfor kalkingsstedet og fra5,95 til 7,4 nedenfor (Pedersen mfl
1995). Fisket blir administrert av Bjerke JFF i samarbeid med grunneier Eidsvold Mathisen
Værk.

Figur 6. PH verdier i Kvennsjøen. Fra Vannmiljø.

3.3 Vesttjenna og Nordtjenna
Disse to vatna ligger 478 moh inne på åsen ca 5 km vest for Hurdalssjøen. De kan regnes som
én vannlokalitet, idet det nesten går an å ro fra det ene vatnet til det andre. Vesttjenna er
nesten bare omgitt av myr, mens det langs Nordtjenna også er en del fastmark med furuskog.
I sørenden av Vesttjenna er det en bekk med noe gytemuligheter. Også utløpsbekken har noe
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egnet gytesubstrat, men den delen av bekken er ikke tilgjengelig på grunn av et gitter.
Ørretbestanden er derfor klart rekrutteringsbegrenset.

Figur 7. Bilder fra Nordtjenna. Til høyre utløpsbekken med sperregitter. Foto Helge Kiland.

Vatna har vært svært sure. I 1988 blei det målt en pH på kun 4,85. De er kalkfattige og
humusrike, med et fargetall på omkring 50 mg Pt/l tilsvarende ca 6,8 TOC/l. Fisket er
administrert av Hurdal JFF, som samarbeider med grunneieren Eidsvoll Mathiesen Værk om
kalking og utsetting av fisk. Fiskeutvalget i Hurdal JFF har en egen facebookside.

Figur 8. PH verdier i Nordtjenna. Fra Vannmiljø.

Faun Naturforvaltning AS

10

Figur 9. Noe gytemuligheter i innløpsbekk i sørenden av Vesttjenna. Foto Lars Egil Libjå.

3.4 Øyvann
Dette vatnet ligger i Fyllingen/Nordmarkavassdraget nord for Sørkedalen og er omgitt av
barskog og myr med litt takrør. Det finnes også en del nøkkerose og bukkeblad. Det er en
tilløpsbekk i nord, men denne bekken er nærmest bare et myrsig. Utløpsbekken renner også
mot nord, ned til Sakariastjern. På grunn av gode gytemuligheter i bekken fra Øyvann er
fiskebestanden i dette tjernet altfor tett. Bekken byr også på noe gytemuligheter for fisken i
Øyvann ovenfor kunstig vandringshinder, som er anbrakt av Oslomarkas fiskeadministrasjon.

Figur 10. Fra Øyvann, utløpsbekk med kunstig vandringshinder (til høyre).

Vannkjemiske data viser en jevnt avtakende trend for pH og kalsium. Innholdet av reaktivt
aluminium har vært relativt stabilt, med verdier omkring 50 µekv/l. ANC verdien 25.10.2011
var 120 µekv/l.
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Vatnet har vært kjent for sin bestand av storvokst ørret, og var i en periode rangert blant de
10 mest attraktive storørretvatna i Nordmarka. I fiskeguiden for Nordmarka (Oslomarkas
fiskeadministrasjon 2014) er ørretbestanden i Øyvann karakterisert som fortsatt litt for tett.
Prøvefiske i 2011 ga en god del ørret mellom 25 og 35 cm og noen få opptil 40 cm. De største
var magre, men de andre var fine. Ingen av fiskene var spesielt røde i kjøttet, i motsetning til
på 1990-tallet da fisken her var kjent for sin flotte rødfarge.
Vatnet blei kalket fram til 2008. Det blir utført tynningsfiske med småmaska garn en ukes tid
hver høst. I følge OFA er målet å få tilbake litt av gammel storhet, men de frykter at
kalkingskuttet kan ha gått ut over næringsproduksjonen og næringskvaliteten i vatnet.

Figur 11. PH verdier i Øyvann. Fra Vannmiljø.

3.5 Tævsjøen
Tævsjøen ligger 182 moh ca 6 km vest for Bjørkelangen og har to tydelige innløp; Tverråa fra
Kutjenn og bekk ved Hogstadsetra som kommer fra Posttjenn. Tverråa synes å ha noe
gytemuligheter, men bunnsubstratet har behov for å renskes for hogstavfall og humus.
Bekken ved Hogstadsetra synes å være stengt av ei steinrøys like før utløpet i Tævsjøen.
Utløpsbekken til Tævsjøen er Riserelva, som kommer fra enden av ei lang bukt i nordenden av
vatnet. Her er vatnet oppdemt ca 1 m. Dammen er fra 1990-tallet, men det synes ikke å være
noen aktiv regulering. Vannforekomsten (001-337-L) er kalkfattig og humøs, vanntype LEM
22212. Den økologiske tilstanden er karakterisert som god. Tilstanden med hensyn til
parameterne pH og totalt fosforinnhold regnes som svært god (www.vann-nett.no).
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Figur 12. Fra Tævsjøen. Bildet til venstre er fra nedenfor dammen i utløpet av innsjøen.

Det er registrert forekomst av krøkle og edelkreps, men bestanden av edelkreps skal være
liten og avtakende (www.vannmiljø.no). Innsjøen er estimert til å være grunn (5 – 15 m djup).
Vårt inntrykk fra prøvefisket var at innsjøen er relativt djup. Vatnet er omgitt av barskog med
noen få hytter, og det går skogsbilvei og turvei nær deler av det. Ellers ingen påvirkninger
registrert utenom sur nedbør. Det blei observert storlom (4 individer) og bever. Av
vannvegetasjon la vi merke til flotgras, nøkkerose, litt botnegras og krypsiv. Som en kuriositet
kan nevnes at Tævsjøen er en av to lokaliteter i Norge der planten brudelys er registrert. Det
var i 1907 og arten har seinere aldri blitt gjenfunnet.
Tævsjøen har vært kalket siden 1986. Posttjenn og Kutjenn er også kalket og pH har vært
ganske stabil over 6. Fisket er administrert av Aurskog Høland fiskeadministrasjon (AHFA).
Aurskog JFF setter ut fisk fra Bjørkelangen settefiskanlegg. Vatnet er undersøkt i 1995 i
forbindelse med evaluering av biologisk status i kalka innsjøer. Prøvefiske med 14 garn ga i alt
309 abbor, 1 gjedde og 47 hork (Forseth mfl 1997).

Figur 13. PH-målinger i Tævsjøen. Fra www.vannmiljø.no.
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3.6 Lyseren
Lyseren er en ca 200 m lang innsjø i Mjerma/Haldenvassdraget, nær grensa til Rømskog. Det
finnes ingen tydelige innløps- eller utløpsbekker, bare et myrsig ned mot Tresjøen. I sør ligger
det et større myrområde, Lysermåsan, mens vatnet ellers er omgitt av myr med litt takrør og
furuskog. Det er et par bergknauser som stikker opp omtrent midt i vatnet. Vatnet er
humusrikt, med et fargetall rundt 75 mg Pt/l.

Figur 14. PH verdier i Lyseren. Fra Vannmiljø.

Figur 15. Bilder fra Lyseren, sørenden av vatnet. Foto Helge Kiland.

3.7 Gørrtjenn
Søndre Gørrtjenn ligger ca 12 km sørøst for Årnes. Vatnet tilhører Mangenvassdraget og
Västerbotten vannregion og er omgitt av myr på alle kanter. Fargetallet i perioden 1988 – 2012
har variert mellom 94 og 200 mg Pt/l. Forsuringstilstanden betegnes som god. Det er tidligere
(1989) påvist gjedde og abbor i vannet. Gytemulighetene begrenses til utløpsbekken mot
Romsjøen, men må regnes som dårlige fordi øvre del av bekken bare er et myrsig. I Romsjøen
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er det registrert abbor, gjedde, mort, lagesild og edelkreps. Krepsebestanden er liten og har
avtatt (www.vannmiljø.no).

Figur 16. Bilder fra Gørrtjenn. Til høyre utløpsbekken ca 100 m nedafor vannet. Foto Helge Kiland

Figur 17. PH verdier fra Gørrtjenn. Fra Vannmiljø.
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4. Metoder
4.1 Vannkvalitet
Det er tatt vannprøver på utløpsbekken og ute i innsjøene. Prøvene er tatt samtidig med
prøvefisket og analysert i henhold til Norsk Standard. Resultatet er lagt inn i Vannmiljø.
Sammen med kalkinnhold er vanntypen bestemt av humusinnhold uttrykt som totalt organisk
karbon TOC som er sterkt korrelert med fargetallet. Innsjøer med TOC 2 – 5 mg/l betegnes
som klare, mens vatn med et større TOC innhold er humøse. Vi kan også bruke fargetallet y
fra formelen y = 10,26*TOC – 17,38, som er basert på en lineær regresjon mellom fargetall og
TOC fra en undersøkelse gjort av NINA (Saksegård, Hesthagen og Sollibråten 1999) eller TOC
= 0,0767*fargetall + 2,9508 (Garmo mfl 2011). Sammenhengen er ikke fullt sammenlignbar
med våre prøver men brukes likevel for å bestemme om fargetallet er større eller mindre enn
30 mg Pt/l.
I 2010 tok NIVA i bruk beregninger av «historisk» kalsiuminnhold som hjelpemiddel for å
vurdere fortsatt behov for kalking av sure fiskevann. Beregningene baserer seg på hypotesen
om at magnesiuminnholdet har holdt seg konstant og at forholdet mellom kalsium og
magnesium i ukalkede referansesjøer kan benyttes som grunnlag for å beregne
kalsiuminnholdet i kalkede innsjøer før kalking. Ved bruk av multippel regresjon har en
kommet fram til likninger som gir rimelig god korrelasjon med innholdet av de viktigste ionene
og geografisk plassering (UTM-verdier). Likningene varierer fra område til område. Oslo og
Akershus er delt i 2 områder; område 1 som omfatter Romeriksåsene med Hurdal og
Nannestad og område 2 som omfatter bla. Aurskog-Høland og Nes kommuner.
For område 1 har en kommet fram til denne likningen for historisk kalsiuminnhold:
1). [Ca++] = 3,89*[Mg++] – 1,05*[K+] + 0,162*[SO4--] + 4,930*10-4 *UTM N32 – 3308
Og for område 2:
2). [Ca++] = 2,89*[Mg++] – 0,274*[Cl-] + 4,63*10-4 *UTM N32 – 3093
Innholdet av de ulike ionene er gitt i mikroekvivalenter per liter, som er konsentrasjonen i
mmol dividert på valensen til vedkommende ion.
Syrenøytraliserende kapasitet ANC er lik differensen mellom de viktigste kationene og sterke
syrers anioner:
3). ANC = [Ca++] + [Mg++] + [K+] + [Na+] - [Cl-] - [SO4--] - [NO3-]
De kritiske grenseverdiene for ANC varierer med vanntypen, som er bestemt av beliggenhet
(lavland eller skog), historisk (ukalket) kalsiuminnhold og humusinnholdet (farge eller TOC).
Tabellen tar ikke høyde for vanntyper med ekstra høyt humusinnhold (TOC > 10 mg/l). En del
av innsjøene i Oslo og Akershus har et meget høyt humusinnhold, også i skandinavisk
sammenheng (Wærvågen og Nilssen 2004). Høyt humusinnhold senker bufferevnen men
bidrar også til å avgifte aluminium og tungmetaller.
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ANC kan også regnes ut fra formelen ANC = Alkalinitet + 6,3*DOC, der DOC er tilnærmet det
samme som totalt organisk karbon (TOC) i næringsfattige innsjøer (Fölster 2007).
For humusrike innsjøer (TOC > 10 mg/l) har Lydersen mfl (2004) laget en modifisert beregning
av ANC:
4). ANCorg = ANC - 3,4*TOC
Siktedjupet er målt ved bruk av secchiskive og fargen er bedømt visuelt mot kvitfargen på
skiva.

4.2 Krepsdyr
Det er utført 1 vertikalt håvtrekk fra 15 – 20 m dyp. Det er benyttet en håv med maskevidde
90 µm og prøvene er konservert i Lugols løsning. Krepsdyrene er bestemt til art så langt det
var mulig. Artene er delt inn i forsuringstolerante, relativt forsuringstolerante,
forsuringsfølsomme og indifferente arter. Resultatet er vurdert i forhold til antatt uforsura
tilstand. Klassegrenser for planktoniske krepsdyr med hensyn til forsuring er under utvikling.

4.3 Bunndyr
Det er tatt prøver av bunndyr på utløpsbekken til alle de undersøkte innsjøene samtidig med
prøvefisket. Prøvetakingen er gjennomført etter Veileder 02:2009 (Direktoratgruppa 2010).
Det er valgt ut strekninger med stryk og substrat av stein og grus. På hver lokalitet er det tatt
9 sparkeprøver i en lengde på 1 m på hver prøve. For hver prøve er det sparket fram og tilbake
ca 20 sekunder i retning åpningen på håven. Det tilsvarer ca 1,25 m2 elvebunn på 3 minutter.
Håven tømmes etter hver tredje prøve. Kvist, lauv osv er sortert ut og resten konservert i
etanol.
Fåbørstemark, rundormer, fjærmygg, knott og andre grupper av tovinger er som regel bare
bestemt til familie. De andre er bestemt til slekt eller art så lang det har vært mulig. Til
beregning av forsuringspåvirkning er det benyttet Forsuringsindeks 2 som tilfredsstiller
kravene i vanndirektivet, men som ikke er interkalibrert for bruk i humøse vannforekomster.
Ellers må en bruke forsuringsindeks 1, som er lik 0,5 hvis det forekommer moderat
forsuringsfølsomme arter og 0 hvis det bare er forsuringstolerante og indifferente arter. Arter
som dør ut ved pH < 5,5 har verdi 1, arter som dør ut ved pH < 5 har verdi 0,5 og arter som
tåler pH < 4,7 har verdi 0.
Forsuringsindeks 2 = 0,5 + antall forsuringsfølsomme
døgnfluer/antall forsuringstolerante steinfluer i prøven.

4.4 Fisk
Fiskeundersøkelsene er gjennomført i samsvar med den nyeste klassifiseringsveilederen
(Direktoratgruppa 2013) og anbefalingene fra Sandlund mfl (2013).
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4.4.1 Garnfiske
Under prøvefisket er det benyttet oversiktsgarn av type nordisk serie. Garna er 30 m lange,
1,5 m djupe og sammensatt av 12 seksjoner à 2,5 m. Alle seksjonene har ulik maskevidde, fra
5 til 55 mm. Bunngarna har vært satt spredt i strandsonen på varierende djup. Temperaturen
i vannet under garnfisket har i overflata vært 15 – 16 °C. Fisket er utført i uke 26 og 27 og
innsatsen har variert fra 5 til 9 garn, etter størrelsen på vannet og forekomst av abbor.

Figur 18. Garnplasseringer i Øyvannet til venstre og Fjellsjøen til høyre

Figur 19.Garnplasseringer i Nordtjenna/Vesttjenna til venstre og i Kvernsjøen til høyre

Figur 20. Garnplasseringer i Lyseren til venstre og i Tævsjøen til høyre
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Figur 21. Garnplasseringer i Gørrtjenn

For beregning av fisketetthet er det benyttet CPUE = fangst/innsats eller CPUE = (A/G)*O, der
A = antall fisk > 15 cm, G = antall garn og O = 100/effektivt garnareal. Oversiktsgarn (bunngarn)
har et areal på 45 m2, der bare 26,5 m2 er effektivt for fisk > 15 cm. Det er bare benyttet fangst
på bunngarn satt på 0 – 6 m dyp som grunnlag for beregningen.
Fra fangsten blei det ellers notert følgende data:
 Lengde (mm) fra snutespiss til ytterspiss på naturlig utstrakt halefinne
 Vekt (gram)
 Kjøttfarge (rød, lyserød, hvit)
 Kjønn og kjønnsmodning (gytefisk/gjeldfisk)
 Makroparasitter
Fra all ørret blei det i tillegg tatt:
 Skjellprøver for aldersanalyse og tilbakeberegning av vekst
 Otolitter for aldersanalyse og empirisk vekst.
I sjøer uten ørret er det tatt prøver av inntil 30 tilfeldige abbor. Her er det brukt gjellelokk som
er lagt i kokende vann. Fra all gjedde er det tatt vingebein til aldersbestemmelse. For mort har
vi nøyd oss med å registrere lengde og vekt. Fisk av artene hork, ørekyt og krøkle er bare telt
opp.

4.4.2 Analyse og tilstandsvurdering
Skjell er benyttet til tilbakeberegning av vekst i samsvar med Lea/Dahls formel Ln = Rn/R*L, der
Ln er lengde år n, Rn er radius skjell fram til årring år n, R er lik skjellradius totalt og L er lik
lengde på fisken ved fangst. Vekstrate G = ln (n+1) – ln(n), der ln er den naturlege logaritmen
av fiskens lengde ved år n og ett år etter (n+1). Dette blir brukt som uttrykk for årlig vekst, og
er mest brukbart der veksten er tydeligst, det vil si fra år 1 til 2, fra år 2 til 3 og fra år 3 til 4.
Fiskeskjellene tas fra fiskens sidelinje, rett bak ryggfinnen og er avlest i en Microfish
kortavleser.
Fra ørret > 20 cm er det også tatt otolitter, som er brent og knekt på midten. Tverrsnittet er
studert i stereolupe. Kondisjonen er bestemt ut fra forholdet mellom lengde (L) og vekt (V)
uttrykt ved Fultons formel, der kondisjonsfaktoren K = V*100/L3. Fisken har tilfredsstillende
kondisjon når K > 0,95.
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Tilstanden er vurdert ut fra klassifiseringsveilederen (Direktoratgruppa 2013) og
klassegrensene varierer med vanntypen. For fisk er tilstanden avhengig av
rekrutteringspotensialet uttrykt ved oppvekstratio OR = Areal gyte- og oppvekstområder i m2
/innsjøareal i hektar. Dersom OR > 50 er rekrutteringen ikke noen begrensende faktor.
Foruten empirisk vekst har det også vært mulig å benytte gjellelokk til tilbakeberegning av
veksten ut fra avstanden mellom vintersonene. Sammenhengen med fiskens vekst er
tilnærmet lineær (figur 22). Vi har derfor valgt å bruke Lea/Dahls formel også for
tilbakeberegning av vekst på grunnlag av gjellelokk hos abbor.

Figur 22. Sammenheng mellom avstander mellom vintersoner i gjellelokk hos abbor og fiskens
lengde, basert på materialet fra Lyseren.

Fultons formel antar at sammenhengen mellom lengde og vekt er lineært proporsjonal, mens
mange fiskearter forandrer kroppsform med stigende lengde og alder. Figuren nedunder viser
sammenhengen mellom lengde og vekt hos abbor fra Lyseren.

Figur 23. Sammenheng mellom lengde og vekt hos abbor fra Lyseren.
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5. Resultater
5.1 Vannkvalitet
Analyseresultatene viser ingen signifikante forskjeller mellom prøver tatt ute i vatnet på 0,5
m djup og prøver tatt i utløpet. Det gjelder alle parameterne. Foruten de resultatene som
presenteres i tabellene under er det også målt innhold av klorid, total fosfor, total nitrogen,
nitrat, kalium og natrium. Fosfor og nitrogen er næringssalter, mens de andre parameterne er
nødvendige for å beregne syrenøytraliserende kapasitet ANC.
Tilstandsgrensene varierer med vanntypen, og det er derfor nødvendig å bestemme denne.
Ut fra klassifiseringsveilederen 02:2013 er Tævsjøen kalkfattig humøs, vanntype 7. Fjellsjøen
ligger på grensen mellom vanntype 16 og 17 men er satt i type 16 kalkfattig klar. Vesttjenna,
Nordtjenna og Kvernsjøen må regnes som type 14 svært kalkfattige humøse, mens Lyseren og
Gørrtjenn har et svært høyt humusinnhold og plasseres i vanntype 17, kalkfattig humøs.
Tabell 2. Verdier for de viktigste forsuringsparameterne i vannprøver tatt under prøvefisket i 2014
Lokalitet

pH
-

Kond
mS/m

Alk
mmol/l

TOC
mg/l

Ca
mg/l

Mg
mg/l

SO4
mg/l

ANC
mekv/l

5,4
5,0
5,3
7,3
5,3
6,9

Farge
Mg
Pt/l
27
24
34
54
33
47

Fjellsjøen
Fjellsjøen utløp
Vesttjenna
Nordtjenna
Nordtjenna utløp
Kvernsjøen

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

1,15
1,15
0,94
1,14
0,96
1,19

0,05
0,04
<0.03
<0,03
<0,03
<0,03

1,6
1,5
1,1
1,2
1,1
1,5

0,21
0,20
0,15
0,18
0,14
0,19

1,04
1,03
1,00
1,00
0,94
0,75

83
80
52
59
53
79

Kvernsjøen utløp

6,2

1,17

0,04

6,5

45

1,5

0,20

0,75

82

Øyvann
Øyvann utløp
Lyseren
Tævsjøen
Tævsjøen utløp
Gørrtjenn
Gørrtjenn utløp
Referanse1

6,5
6,3
5,8
6,7
6,7
5,9
5,9
5,8

1,75
1,62
1,59
2,20
2,16
2,42
2,32

0,05
0,05
<0,03
0,08
0,08
0,04
0,04
0,07

6,7
6,8
8,8
6,4
6,4
17
16
8

56
56
71
34
33
133
133

1,7
1,8
1,3
2,3
2,3
2,6
2,7

0,29
0,29
0,34
0,48
0,48
0,61
0,62

1,00
0,97
0,70
1,80
1,78
2,78
2,62

89
97
70
120
120
120
130
90

Tilstanden med hensyn til næringssalter er god/svært god for alle vannforekomstene.
Gørrtjenn har mye sulfat, noe som antagelig henger sammen med jordbunnsmessige forhold.
Tabell 3. Siktedjup, farge og turbiditet i de undersøkte sjøene
Vannlokalitet
Fjellsjøen
Nordtjenna
Kvennsjøen
Øyvann
Tævsjøen
Lyseren
Gørrtjenn

1

Siktedyp m
4,3
4,0
4,2
3
4,9
2
1,1

Farge
Gul
Brun
Rødbrun
Brun
Brun
Brun
Brun

Turbiditet FNU
0,41
0,94
0,27
0,32
0,92
0,91
0,85

Faktaark naturtilstand innsjøer, type 2 små kalkfattige humøse innsjøer i låglandet på Østlandet.
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I de mest humøse sjøene Lyseren og Gørrtjenn er tilstanden ut fra målt siktedjup dårlig/svært
dårlig. I de andre innsjøene viser siktedypet god/svært god tilstand.

5.2 Krepsdyr
Flaska med planktonprøven fra Øyvann var dessverre blitt knust under forsendelsen. Vi fikk
derfor ingen resultater her. I Lyseren var det stor oppblomstring av hjuldyret Asplancha
peridonta, som regnes som relativt tolerant for forsuring. I de andre innsjøene var det ellers
varierende forekomster av vannloppen Daphnia longispina, som regnes som forsuringsfølsom.
Gelekreps (Holopedium gibberum) var vanlig i nesten alle innsjøene. Den er tolerant for
forsuring.
Tabell 4. Krepsdyr i håvtrekk fra Fjellsjøen, Kvennsjøen, Nordtjenna, Tævsjøen, Lyseren og
Gørrtjenn. Fra Tellus Ferskvannsundersøkelser
1 = få individer, 2 = vanlig, 3 = rikelig/dominerende
Skravering angir forsuringsfølsomhet i henhold til Halvorsen mfl. (2002):
Grønn: forsuringsfølsomme arter, blå: relativt forsuringstolerante arter, brun: forsuringstolerante arter.
Ingen skravering: arter som verken regnes som forsuringsfølsomme eller forsuringstolerante (indifferente arter).
Prøvenr.
Innsjø
VANNLOPPER (Cladocera):
Daphnia cf longispina
Leptodora kindti
Bytothrepes longimanus
Holopedium gibberum
Ceriodaphnia sp
Bosmina longispina
HOPPEKREPS (Copepoda):
Acanthodiaptomus denticornis
Heterocope sp.
Eudiaptomus gracilis
Calanoide copepoditter
Cyclopoida copepoder
Cyclopoida copepoditter
Nauplii
Ant. registrerte arter av vannlopper
Ant. registrerte arter av hoppekreps

4778
Nordtjern/
Vesttjern

337

336

4360

4711

3289

Tævsjøen

Kvernsjøen

Gørrtjenn

Fjellsjøen

Lyseren

2

1
1

3

1

1

3

1
1
2

3

3

1

1

2
2
2

1
2
1
3

2

2
2
1
1
2
3
3
3

2
2
1
2
1
2
4
3

3

1
2
2
2

2
2
1
1
2
2
2
3
3

2
5
3

1
1
1
3
3
2

1
1
1
1
2
4
3

Daphnia longispina regnes som noe forsuringsfølsom, men kan overleve i flere år i
bunnsedimentene som egg dersom vannkvaliteten skulle bli for dårlig. Arten har derfor stor
evne til å respondere positivt på kalking. Vannloppen Leptodora kindtii er sjelden i vann med
pH < 5,5 og er her bare registrert i Tævsjøen. Det er registrert en del cyclopoide copepoditter
og naupliier som kan tilhøre Cyclops scutifer. Den reagerer ofte positivt på kalking.

5.3 Bunndyr
Bunndyrprøven fra Lyseren mangler idet utløpsbekken her var uegnet for sparkeprøver. De
andre prøvene viser at 5 av innsjøene har moderat tilstand med hensyn til forsuring. Bare
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Tævsjøen har tilfredsstillende forsuringsindeks. ASPT indeksen viser god/svært god tilstand
med hensyn til forurensning i 4 av innsjøene. I Øyvann og Gørrtjenn viser indeksen dårlig
tilstand. Her var det også få arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer (EPT-taksa).
Tabell 5. Bunndyrindekser fra 6 av innsjøene

Lokalitet
Fjellsjøen

EPT ASPT Indeks
I
7
6,2
0,5

Indeks
II
0,5

Nordtjenna 9

6,3

0,5

0,5

Kvennsjøen 13

7,3

0,5

0,5

Øyvann

5

5,1

0,5

0,5

Tævsjøen
Gørrtjenn

14
5

7,2
5,1

1,0
0,5

1,5
0,5

Merknad
Ingen funn av særlig forsuringsfølsomme
arter
Mye knott. Ingen funn av særlig
forsuringsfølsomme arter
Ingen funn av særlig forsuringsfølsomme
arter
Lav EPT og ASPT indeks. Ingen
forsuringsfølsomme arter men ganske mye
av en døgnflueart
Mange individer, spesielt av en vårflueart
Ingen funn av særlig forsuringsfølsomme
arter

Når det ikke finnes forsuringsfølsomme døgnfluer (indikatorverdi 1) i prøven blir
forsuringsindeks 2 lik forsuringsindeks 1.
Resultatet kan variere i løpet av sesongen, og en tidlig høstprøve trenger ikke være
representativ for tilstanden som helhet. Overvåkingsveilederen (Direktoratgruppa 2010)
anbefaler både vårprøve og høstprøve hvert år i 3 år.
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5.4 Fisk
5.4.1 Garnfangst
Av de undersøkte innsjøene er det bare ett reint ørretvatn. Fangstutbytte/garninnsats (CPUE)
kan derfor bare beregnes for Øyvann. Effektivt garnareal i dette vannet var 159 m2.
Oppvekstratio (OR) < 25. Det gir dårlig tilstand.
Tabell 6. Garnfangst i de undersøkte innsjøene, antall
Lokalitet
Garn
Ørret
Abbor Hork
Gjedde
Fjellsjøen
9
15
289
Nordtjenna 5
2
131
Kvernsjøen 6
22
12
Øyvann
6
3
Tævsjøen
7
106
44
1
Lyseren
5
168
1
Gørrtjenn
4
12
2

Mort

Krøkle

Ørekyt
19

CPUE

96
1,9
3
26

Tabell 7. Garnfangst i de undersøkte innsjøene, vekt (gram)
Lokalitet
Garn
Ørret
Abbor
Fjellsjøen
9
2846
15490
Nordtjenna
5
706
5576
Kvernsjøen
6
4652
1744
Øyvann
6
1452
Tævsjøen
7
4423
Lyseren
5
6745
Gørrtjenn
4
1570

Gjedde

Mort

422
736
2393

1046

Som grunnlag for beregning av endringsgrad og endringsindeks er referansetilstanden regnet
ut på grunnlag av hvordan de enkelte artene dominerer i fangsten.
Tabell 8. Dominansforhold og referansetilstand i de ulike innsjøene 2014
Lokalitet
Art
Dominansklasse
Vekting
Referansetilstand
Fjellsjøen
Ørret
V
0,75
2,75
Abbor
D
1,0
Ørekyt
D
1,0
Nordtjenna
Ørret
S
0,5
1,5
Abbor
D
1,0
Kvernsjøen
Ørret
D
1,0
2,75
Abbor
V
0,75
Ørekyt
D
1,0
Øyvann
Ørret
D
1,0
1,0
Tævsjøen
Abbor
D
1,0
3,0
Hork
V
0,75
Gjedde
S
0,5
Krøkle
V
0,75
Lyseren
Abbor
D
1,0
1,5
Gjedde
S
0,5
Abbor
V
0,75
2,5
Gørrtjenn
Gjedde
V
0,75
Mort
D
1,0
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Endringsindeks NEFI kan benyttes som indikator for innsjøer med minst 3 fiskearter. NEFI =
(RT – EG)/RT, der RT er lik referansetilstand og EG er lik endringsgrad. Endringsgraden er lik
summen av tapte arter og reduserte arter i forhold til dominansklasse. I tilfellet Tævsjøen er
fiskeartenes relative dominans siden 1995 uendret. NEFI indeks blir da lik 1, som er svært god
tilstand. Kreps er ikke medregnet. For de øvrige innsjøene har vi ikke historiske bestandsdata.

5.4.2 Alder, lengde og vekst
Fjellsjøen

Figur 24. Lengdefordeling hos abbor i fangsten fra Fjellsjøen

Figur 25. Sammenheng mellom lengde og antall vintersoner i gjellelokk fra abbor i Fjellsjøen

Ørreten fra Fjellsjøen var middels stor og med en kondisjonsfaktor på 0,87 som er noe under
middels.
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Figur 26. Kondisjonsfaktor hos ørret fra Fjellsjøen. Trendlinje innlagt.

Figur 27. Tilbakeregnet lengde hos ørret fra Fjellsjøen. Med standardavvik.
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Nordtjenna/Vesttjenna
Nordtjenna/Vesttjenna er vatn der abboren er som «tusenbrødre». Veksten synes å ha
stagnert alt i treårsalderen.

Figur 28. Lengdefordeling hos abbor i fangsten fra Nordtjenna/Vesttjenna.

Figur 29. Antall vintersoner i gjellelokk fra abbor fra Nordtjenna/Vesttjenna

De to ørretene fra Nordtjenna/Vesttjenna hadde middels god kondisjon og lyserød/hvit
kjøttfarge. Ingen av fiskene skulle gyte denne høsten.

Faun Naturforvaltning AS

27

Figur 30. Tilbakeregnet lengde basert på skjell fra 2 ørreter fra Nordtjenna/Vesttjenna, med
standardavvik.

Kvernsjøen
I Kvernsjøen var det nesten påfallende lite abbor og størrelsesfordelingen er svært skjev.
Bjerke JFF driver tynningsfiske på abbor i sjøen men det er lite trolig at tynningsfisket alene er
nok til å gi slike utslag.

Figur 31. Lengdefordeling hos abbor fra Kvernsjøen.

De eldste abborene fra Kvernsjøen; en på 375 mm og en på 410 mm var begge 10 år gamle
(10 vintersoner). De andre abborene var bare 1 år gamle (1+).
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Figur 32. Lengde og kondisjonsfaktor for ørret i Kvernsjøen

Kondisjonen til ørreten fra Kvernsjøen var 0,95 eller middels god. Kondisjonen forandrer seg
bare ubetydelig med stigende størrelse på fisken.

Figur 33. Tilbakeregnet lengde for ørret fra Kvernsjøen, basert på skjell
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Øyvann
De tre ørretene i fangsten fra Øyvann vog 402, 440 og 610 gram. Begge hunnfiskene var røde
i kjøttet, mens hannen var hvit. Kondisjonen var god, med en k-faktor på 1,08 i gjennomsnitt.
Fiskene ble aldersbestemt til 4 og 5 vintre gamle (4+ og 5+).

Figur 34. Tilbakeregnet lengde hos 3 ørreter fra Øyvann, basert på skjell

Tævsjøen
I Tævsjøen fikk vi også hork og krøkle. Krøkla var på grunn av størrelsen underrepresentert i
fangsten. Materialet av disse artene ble ikke nærmere analysert. Abboren viste seg å ha jevnt
utholdende vekst hos hunnene, mens hannabboren stagnerte i vekst ved ca 15 cm lengde.

Figur 35. Lengdefordeling hos abbor i fangsten fra Tævsjøen
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Figur 36. Alder hos abbor fra Tævsjøen.

Figur 37. Vekst som tilbakeregnet lengde hos abbor fra Tævsjøen. Rød linje er vekstkurve for hunner
og blå linje vekstkurve for hanner. Med standardavvik.
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Lyseren
I Lyseren viser hunnabboren en jevn vekst, mens hannabboren stagnerer i vekst fra 4 års alder.
Mange av abborene i Lyseren gikk i garnet fordi de prøvde å sluke sine mindre artsfrender. At
flere av fiskene hadde andre fisker i gapet viser at abboren i Lyseren er tilbøyelig til å gå over
på fiskediett fra en viss alder. Det kan være noe av forklaringen på at hunnabboren har en så
utholdende vekst.

Figur 38. Lengdefordeling hos abbor i fangsten fra Lyseren.

Figur 39. Alder hos et utvalg av abbor fra Lyseren.
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Figur 40. Vekst som tilbakeregnet lengde hos abbor fra Lyseren. Rød linje er vekstkurve for hunner
og blå linje vekstkurve for hanner. Med standardavvik.

Gørrtjenn
Blant fangsten i Gørrtjenn var det en stor abbor på 410 mm og 1006 gram. Det var en hannfisk
og det er svært uvanlig med hannabbor av den størrelsen.

Figur 41. Lengdefordeling hos abbor i fangsten fra Gørrtjenn.
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Figur 42. Alder hos abboren fra Gørrtjenn.

Figur 43. Lengdefordeling hos mort fra Gørrtjenn.

Vekstkurvene for abboren i Gørrtjenn avviker en del fra de andre innsjøene ved at det i
Gørrtjenn synes å være hannabboren som vokser raskest. Vi skal være varsomme med å trekke
slutninger av et så sparsomt materiale (bare 12 fisker).
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Figur 44. Vekst som tilbakeregnet lengde hos abbor fra Gørrtjenn. Rød linje er vekstkurve for
hunner og blå linje vekstkurve for hanner. Med standardavvik.

Faun Naturforvaltning AS

35

6. Vurdering
6.1. Vannkvalitet
Vannprøvene viser at vannkvaliteten med hensyn til forsuring er akseptabel for alle de
undersøkte innsjøene. I humusrike innsjøer er grenseverdien for ANC høyere enn i
klarvannssjøer.

Figur 45. Empiriske data for sammenhengen mellom grenseverdier for ANC og humusinnhold. Fra
NIVA (Garmo mfl 2011).

Tabell 9. ANC-verdier for grensa mellom god og moderat forsuringstilstand, fra Garmo mfl (2011).
Vanntypen korresponderer ikke med typene benyttet i klassifiseringsveilederen.

Faun Naturforvaltning AS

36

Tabell 10. Innsjøtype og grenseverdi for ANC. Etter klassifiseringsveilederen (Direktoratgruppa
2013).
Fjellsjøen
Nordtjenna
Kvernsjøen
Øyvann
Tævsjøen
Lyseren
Gørrtjenn

Karakteristikk
Kalkfattig klar > 200 moh
Svært kalkfattig klar > 200 moh
Svært kalkfattig humøs > 200 moh
Kalkfattig, humøs > 200 moh
Kalkfattig, humøs < 200 moh
Kalkfattig humøs < 200 moh
Kalkfattig humøs < 200 moh

Vanntype
16
13
14
14
7
7
7

Grenseverdi G/M
30
25
15
15
30
30
30

Tabell 11. Kriterier for råd om kalking, ut fra estimert (ukalket) ANC-verdi. Etter Garmo mfl (2011)
Fortsatt kalking
Usikker
Kalking kan opphøre

Område 1
< - 20
- 20 < - < 20
> 20

Område 2
< - 30
-30 < - < 30
> 30

Tabell 12. Data fra målinger 2007/2008, med anbefaling om kalking. Fra NIVA rapport 6151-2011.
Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Oslo og Akershus
Fjellsjøen
Kalsium
TOC
Vanntype
ANCukalka
ANCorg
ANCgrense
Kalking

1,2 – 1,9
5,5 – 6,6
9
63 – 102
43 – 79
40
Nei

NordtjennaVesttjenna
1,3
4,9
8
63
47
30
Nei

Kvernsjøen

Øyvannet

1,9
6,1
9
110
90
40
Nei

1,0 – 2.5
6,4 – 12
9
56 – 141
34 – 100
40
Usikker

Tævsjøen

Lyseren

Gørrtjenn

1,4
10
9
83
43
40
Nei

2,9
16
3
178
124
40
Nei

Verdiene i tabell 11 er basert på vannprøver fra 2007/2008. Verdiene for ANC er korrigert mot
humusinnhold. I innsjøer der TOC er større enn 10 mg/l er dette særlig viktig fordi det ikke er
foretatt noen ytterligere differensiering når TOC er større enn 5 mg/l. Korreksjonen følger
formel 4. For disse innsjøene bør ANCorg minus grenseverdi (30 µekv/l) være større enn 8
µekv/l (Garmo mfl 2011).

6.2 Krepsdyr
Artsantallet var gjennomgående sparsomt. Daphnia longispina er sjelden i innsjøer med pH <
5, men kan være noe mer tolerant overfor lav pH i vann med mye humus. Arten reagerer raskt
på kalking, og kan være tilbake etter så kort tid som 2 – 3 år (Halvorsen mfl 2009). Daphnier
reagerer også sterkt på predasjon fra fisk, og tette abborbestander vil generelt utøve en sterk
påvirkning på planktonsamfunnet. Spesielt årets yngel kan ha en svært stor innvirkning på
økosystemet (Wærvågen og Nilssen 2003). Bosmina longispina er en art som tåler sterk
predasjon og er typisk en av de vanligste artene i de innsjøene der abborbestanden er stor.
Undersøkelser i forbindelse med Effektkontrollen av større kalkingsprosjekter (diverse DNnotat) har vist at kalking fører til forskyvninger mellom artene, men bortsett fra Dapnia
longispina, som antagelig har overlevd som hvileegg i sedimentene, er det som regel påvist få
nye arter etter kalking. Planktonsamfunnet innen en innsjø regnes som forholdsvis stabilt,
men tette abborbestander kan med sin betydelige predasjon maskere potensielle
forandringer.
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Schartau mfl (2012) har forsøkt å utvikle et forslag til klassegrenser for dyreplankton og
littorale småkreps. Her er artene delt inn i 4 klasser etter forsuringstoleranse. Som parametere
er det foreslått andel (%) forsuringsfølsomme arter, andel (%) forsuringstolerante arter og
andel (maksimum %) daphnier i prøven. I vårt materiale har vi ikke registrert antall individer
og kan derfor ikke benytte den siste parameteren. Basert på andel forsuringsfølsomme arter
vil Tævsjøen få svært god tilstand, Fjellsjøen og Lyseren god tilstand, Kvernsjøen moderat og
Nordtjenna/Vesttjenn og Gørrtjenn dårlig tilstand. Basert på andel forsuringstolerante arter
får alle innsjøene svært dårlig tilstand.
Årsaken til dette tror vi kan skyldes at totalt antall arter i prøvene er svært lavt sammenlignet
med de referansesjøene som er brukt. En av referansesjøene er Store Lyseren i Aurskog
Høland kommune. Denne innsjøen er også preget av forsuring, men har et lavere
humusinnhold (farge så vidt over 30 mg Pt/l) enn innsjøene våre. I Store Lyseren ble det påvist
totalt 7 arter av vannlopper (Copepoda) og 19 arter av hoppekreps (Cladocera), mens vi i vår
undersøkelse bare har påvist 5 – 8 arter totalt i hver prøve.
Holopedium gibberum og Bosmina longispina er i rapporten ikke ført opp i noen bestemt
klasse, men karakteriseres som følsomme for eutrofiering.

6.3 Bunndyr
Forsuringsindekser viser moderat økologisk tilstand på alle utløpsbekkene så nær som bekken
fra Tævsjøen, som viste god tilstand. Dette er den eneste bekken der den forsuringsfølsomme
døgnflua Baetis rhodani er påvist. Det er generelt registrert få EPT-taksa, noe som kan henge
sammen med at det bare er tatt én prøve tidlig på høsten. Mange av bekkene har lite fall og
lav vannhastighet, noe som gir mye finmateriale i bunnsubstratet. Det går særlig utover
forekomsten av steinfluer. I følge Schartau mfl bør det legges større vekt på
forsuringsfølsomme vårfluer og biller i klassifiseringen.
ASPT-indeksen er en eutrofieringsindeks som minker med økende humusinnhold. Det kan
forklare litt av den dårlige verdien i Øyvann og i Gørrtjenn, der det ikke finnes synlige
forurensningskilder.
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6.4 Fisk
6.4.1 Tetthet
I tabell 15 er vatna sammenlignet innbyrdes og i forhold til svenske referansesjøer < 50 ha og
grunnere enn 10 m. Vi ser at Fjellsjøen og Gørrtjenn hadde et fangstutbytte som var betydelig
høyere enn referansesjøene (50 persentil eller median verdi). Mens Øyvann med bare en
fiskeart ga det klart dårligste utbyttet.
Tabell 13. Garnfangst/innsats (CPUE) antall og vekt i gram/100 m2 garninnsats
Lokalitet
Fjellsjøen
Nordtjenna
Kvernsjøen
Øyvann
Tævsjøen
Lyseren
Gørrtjenn
Referanse

Innsats,
m2
405
225
270
270
315
225
180

Ørret

Gjedde

3,7/702
0,9/314
8,5/1723
1,1/538

Abbor

Mort

Hork

71,6/3825
58,5/2451
4,4/646
0,3/134
0,4/327
1,1/1329

33,7/1404
75,6/2998
6,7/872
11/389

14
14,4/2103
11/334

Sum
75/4527
59/2765
13/2369
1/538
48/1538
76/3325
22/4304
24/1107

6.4.2 Rekruttering og vekst
Rekrutteringsindeks for abbor Ri er lik forholdet mellom de tre yngste årsklassene og antall
fisk totalt, i alle årsklasser. Vekstraten G = ln L4 – ln L3. Referanseverdier er hentet fra Holmgren
(2013) og Kinnerbäck (2013) og baserer seg på data fra svensk økoregion 6, som er den
regionen som synes å ligne Oslo og Akershus mest. Verdiene er 50-persentil verdier eller
medianverdier.
For Lyseren, Nordtjenna og Fjellsjøen er bare en del av abbormaterialet aldersbestemt. Vi har
her isteden brukt lengdefordeling og antatt at fisk under 12 cm lengde i Lyseren tilhører en av
de 3 yngste årsklassene. For Nordtjenna/Vesttjenna har vi benyttet 14 cm. Vi ser at resultatet
ligner en del på svenske referansedata, men at ungfiskandelen er lavere (med unntak av
Kvernsjøen) og andel fisk > 20 cm er høyere. Vekstraten er sammenlignbar.
Tabell 14. Sammenligning av rekruttering og vekst i abborbestander. Ri er lik rekrutteringsindeks
Fjellsjøen
Nordtjenna
Kvernsjøen
Tævsjøen
Lyseren
Gørrtjenn

Ri

Ri referanse

> 20 cm

Referanse

Vekstrate

Referanse

0,33
0,32
0,82
0,33
0,50
0,30

0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68

0,26
0,02
0,18
0,16
0,07
0,17

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

0,16
0,12
0,25
0,18
0,15
0,14

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

Av morten i Gørrtjenn var 11,5 % < 10 cm og 5 % > 20 cm. Gjennomsnitt for referansesjøene i
Sverige (39 stk) var 22 % < 10 cm og 9,5 % > 20 cm (Holmgren, K. 2013). Heibo (2003) fant at
abborpopulasjoner med vekststagnasjon hadde en høyere vekstrate men lavere alder og
størrelse ved kjønnsmodning, sammenlignet med fiskeetende populasjoner.
Fra tredje til fjerde året har ørreten hatt en gjennomsnittlig tilvekst på 5 – 8 cm, bortsett fra i
Kvernsjøen der tilveksten var noe dårligere. Det må understrekes at materialet fra to av sjøene
er sparsomt. En gjennomsnittlig tilvekst på 5 cm regnes som god.
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Tabell 15. Gjennomsnittlig vekstrate for ørret mellom 3 og 4 års alder, basert på tilbakeregnet lengde
Fjellsjøen
Nordtjenna
Kvernsjøen
Øyvann

Vekstrate (ln L4 – ln L3)
0,24
0,27
0,20
0,30

Lengde L41, mm
246
215
217
308

6.4.3 Aldersfordeling
Både i Øyvann og i Nordtjenna/Vesttjenna er ørretbestanden klart rekrutteringsbegrenset,
med bare et par årsklasser representert i fangsten. I Kvernsjøen og Fjellsjøen var det også
overvekt av eldre fisk i fangsten, men materialet er også her for sparsomt til at det kan trekkes
noen klare konklusjoner. Undersøkelser med elektrisk fiskeapparat 2014 (Helge Pedersen
pers. medd) har vist at det på gunstig substrat synes å være godt med yngel på de viktigste
gytebekkene til disse to innsjøene.

Figur 46. Aldersfordeling hos fisk fra Fjellsjøen og Kvernsjøen 2014, tatt i nordisk oversiktsgarn

Figur 47. Normal aldersfordeling for ørret (fra Forseth et al 1997)
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7. Økologisk tilstand
Den økologiske tilstanden med hensyn til forsuring er beregnet ut fra biologiske
kvalitetselement. Her er bunndyrindeksen avgjørende for den økologiske tilstanden.
Fiskeindeksene (CPUE og NEFI) er ikke dratt inn i totalvurderingen. Kjemiske støtteparametere
(ANC og pH) kan bare trekke ned tilstanden en klasse, fra svært god til god og fra god til
moderat.
Tabell 16. Økologisk tilstand med hensyn til forsuring. Blått er svært god, grønn er god, gul er
moderat og oransje er dårlig tilstand

Lokalitet
Fjellsjøen

Nordtjenna

Kvernsjøen

Øyvann

Tævsjøen

Lyseren
Gørrtjenn

Kvalitetselement
Indeks II
Kjemi
Totalvurdering
Indeks II
Kjemi
Totalvurdering
Indeks II
Kjemi
Totalvurdering
Indeks II
CPUE
Kjemi
Totalvurdering
Indeks II
Fiskeindeks NEFI
Kjemi
Totalvurdering
Kjemi
Indeks II
Kjemi
Totalvurdering

Verdi
0,5
G
M
0,5
SG
M
0,5
SG
M
0,5
1,9
SG
M
1,5
1,0
SG
SG
G
0,5
SG
M

EQR
0,5

nEQR
0,58

0,5

0,58
0,58

0,5

0,58
0,58

0,5
0,19

0,58
0,58
0,22

1,0
1,0

0,58
1,0
1,0
1,0

0,5
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8. Framtidig kalkingsbehov
Bjørtuft (1993) har i sin evaluering av kalkingstiltak i Akershus etterlyst mangel på klart
definerte mål for kalkingsaktiviteten. Ved utgangen av 1990 var det mer enn 300 kalka
lokaliteter, derav ca 50 bekker. I de aller fleste tilfellene var kalking iverksatt uten biologiske
undersøkelser. I Fiskekultiveringsplan for Oslo og Akershus 1996 inngår utarbeidelse av
kalkingsplaner med vekt på å sikre naturlig rekruttering som en del av strategien. Av særlige
attraktive fiskevann er Kvernsjøen og Fjellsjøen nevnt.
For de forsurede innsjøene som etter hvert antas å kunne klare seg uten kalk, fortsetter
tiltaksovervåkingen med årlige prøver i minst fem år etter at vannkvaliteten er vurdert som
tilfredsstillende. Fem år etter kalkingsstopp måles ANCoaa, og det foretas biologisk overvåking
(prøvefiske, elektrofiske og undersøkelser av plankton og makroinvertebrater) for enten å
avdekke en eventuell reforsuring, eller for å ” friskmelde” innsjøen (Vannområde Leira 2014).
I Sverige er pH-målet for vatn med edelkreps satt til 6,0. I andre vatn er pH-målet 5,6
(Naturvårdsverket 2010). Som grunnlag for videre kalking legger svenskene vekt på alkalitet
og innhold av uorganisk aluminium, som betraktes som den største risikofaktoren ved
begynnende reforsuring. I følge Naturvårdsverket (2002) bør ikke innholdet av uorganisk labilt
aluminium være høyere enn 30 µekv/l og ANC bør være høyere enn 50 µekv/l. I vatn med laks
eller mort bør innholdet av uorganisk aluminium ikke overstige 20 µekv/l (Sundbom 2006).
Det framtidige kalkingsbehovet er vurdert ut fra beregning av ” uforsuret ANC”, som vist av
Garmo mfl (2011).
Tabell 17. Beregnede «ukalka» verdier av kalsium og ANC, samt ANC justert for innhold av TOC
(ANCorg).
Fjellsjøen
Kalsium
TOC
Vanntype
ANCberegnet
ANCukalka
ANCorg
ANCgrense
ANCukalka –
ANCgrense
Kalking

Kvernsjøen

Øyvannet

Tævsjøen

Lyseren

Gørrtjenn

1,3
5,4
9
83
71
53
30
41

NordtjennaVesttjenna
0,84
5,3
8
52
43
25
25
18

1,02
6,1
9
79
57
36
15
42

1,32
6,7
9
89
70
47
15
55

1,57
6,4
9
120
88
66
30
58

0,65
8,8
9
70
42
12
30
12

2,33
17
3
120
106
48
30
76

Nei

Usikker

Nei

Nei

Nei

Usikker

Nei

Mulige feilkilder er diskutert i rapporten til Garmo mfl. Av usikkerhetsmomenter er det nevnt
heterogen geologi, gamle referansedata, usikker typifisering, usikre grenseverdier og
variasjoner i prøvetakingstidspunkt.
I en artikkel i pH-status 3/2014 går Jens Anderson i Värmlands län i rette med tendenser til
friskmelding av vassdrag på den norske siden av grensa. Han argumenterer for å fortsatt bruke
pH som mål for forsuring, og advarer mot lavere bufferkapasitet og høyere innhold av
aluminium når pH-verdiene går nedover. Likeens større risiko for episoder med ekstra
forsuring (surstøt).
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Vi finner det naturlig at pH-målet differensieres med hensyn til artsinventar, vannets
oppholdstid og humusinnhold. Det er derfor naturlig med et høyere pH-mål i Tævsjøen og
Gørrtjenn, som ligger i vassdrag med edelkreps. I Fjellsjøen, Kvernsjøen og
Nordtjenna/Vesttjenna bør innsatsen konsentreres om rensk og kalking av innløpsbekker.
Målet her må være å sikre fortsatt naturlig rekruttering av ørret. Utsetting av ørret her
anbefales ikke.
Det har vært brukt korallgrus til kalking av bekkene. Fra 2012 skal det ikke brukes korallgrus
mer på grunn av høyt kadmiuminnhold i grusen. Korallgrus har høyere egenvekt enn skjellsand
og kalkstein og gunstig kornfordeling og oppløsningsevne. Bruk av skjellsand og kalkstein
krever en noe annen kalkingsstrategi.
I Øyvann må nok ørretbestanden i stor grad baseres på gjentakende utsettinger. En skal ikke
overvurdere produktiviteten i slike myrvatn. OFA har ganske sikkert et godt erfaringsgrunnlag
når det gjelder hvilket utsettingsomfang som gir de beste resultatene. Tabellen i
Sportsfiskerens leksikon (Jensen 1984) kan ellers fremdeles brukes som rettesnor. Ut ifra den
kan 50 sommergammel settefisk pr år være tilstrekkelig når produktiviteten settes til 1 kg/ha
og år og fisken fanges når den er 40 cm lang.
I Lyseren ser det ut til at kalkingen gjerne kan opphøre. I slike vatn med abbor og gjedde er
det mest nærliggende fisketiltaket å ta vare på gjedda. Fiske med ruser eller garn vil neppe ha
noen positiv effekt, idet et slikt tiltak som regel bare vil resultere i økt rekruttering og større
andel småabbor. Her vil det også være viktig å ta vare på stor abbor, både som
sportsfiskeobjekt og som rovfisk som kan bidra til å foredle småfisken.
Langtidseffekter av kalking og forsuring er grundig undersøkt i Store Hovvatn i Aust-Agder,
med det nærliggende Lisle Hovvatn som referansevatn (Hindar 2004). Undersøkelsene
konkluderer med at reetablering av forsuringsfølsomme krepsdyrarter etter kalking har gått
tregt, og at rekoloniseringen først skjøt fart etter at en satte i gang med terrengkalking med
grovdolomitt i større deler av nedbørfeltet. Primærproduksjonen i form av totalvolum av
planteplankton har økt svakt i Store Hovvatn, mens den har vært uendret i Lisle Hovvatn.
Når fisk eksponeres for surt og aluminiumrikt vann er det en rekke mekanismer som bidrar til
redusert tilvekst og aktivitet. Det langsiktige målet med kalkingen bør derfor være å holde
vannkvaliteten så god at dette ikke skjer. Kalking gir likevel sjelden tydelige utslag på
produktiviteten i innsjøene.
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