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Forord 
Denne rapporten inneholder resultatene fra det andre året av basisovervåkingen av økologisk 
tilstand i store innsjøer iht vannforskriften. Overvåkingen i 2016 har omfattet totalt åtte 
innsjøer, hvorav fem i økoregion Midt-Norge: Selbusjøen, Snåsavatnet, Salvatnet, Limingen, og 
Røssvatnet, samt tre innsjøer på Østlandet: Tyrifjorden, Gjende og Femunden. Arbeidet er 
utført som et samarbeid mellom NIVA og NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet (kontraktene 
nr. 16078005 og 17078058 for hhv feltarbeid/analyser, og databearbeiding/rapportering av 
Økosystemovervåking i store sjøer, ØKOSTOR). NIVA har prosjektledelsen, samt hovedansvar 
for planteplankton, vannplanter og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, mens NINA har 
hovedansvar for krepsdyrplankton, litorale småkreps, bunndyr og fisk. Fisk ble undersøkt av 
NINA i et eget FoU prosjekt, men et sammendrag av resultatene er inkludert i denne rapporten.  
 
Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: 
Anne Lyche Solheim, NIVA (prosjektleder NIVA, koordinering av feltarbeid og rapportering, 
ansvarlig vannkjemiske undersøkelser, hovedansvarlig for rapportering) 
Ann Kristin Schartau, NINA (prosjektleder NINA, koordinering av feltarbeid og rapportering, 
ansvarlig krepsdyr- og bunndyrundersøkelser, medansvarlig for rapportering) 
Jonas Persson, NIVA (pelagisk feltarbeid, databearbeiding vannkjemi, inkl. vertikalprofiler), 
Knut Andreas Eikland Bækkelie, NINA (pelagisk feltarbeid og databearbeiding bunndyr) 
Birger Skjelbred, NIVA (ansvarlig planteplanktonundersøkelser) 
Marit Mjelde, NIVA (ansvarlig vannplanteundersøkelser)  
Hanne Edvardsen, NIVA (vannplanteundersøkelser) 
Therese Fosholt Moe, NIVA (vannplanteundersøkelser) 
Thomas C. Jensen, NINA (krepsdyrundersøkelser) 
Bjørn Walseng (krepsdyrundersøkelser) 
Terje Bongard, NINA (bunndyrundersøkelser) 
Odd Terje Sandlund, NINA (ansvarlig fiskeundersøkelser) 
 
Statens Naturoppsyn, SNO, har bistått med båt og båtførere for det pelagiske feltarbeidet på 
innsjøene i Trøndelag og Nordland, og takkes for glimrende samarbeid og koordinering ved 
seksjonssjef Arnstein Johnsen. SNO’s båtførere Thor Dahl og Anders Voss Thingnes takkes for 
utrettelig og profesjonell manøvrering av SNO-båten, samt for utmerket feltassistanse til NINAs 
og NIVAs personell. Trolling Adventure har leiet ut båt for det pelagiske feltarbeidet på 
Østlandssjøene, og Oddgeir Andersen og John Gunnar Dokk ved NINA på Lillehammer takkes for 
utmerket innsats som båtfører og feltassistent her.  
 
Tina Bryntesen ved NIVAs laboratorium har sammenstilt og kvalitetssikret alle rådata fra de 
vannkjemiske analysene, mens Siri Moy, NIVA, har utarbeidet tabeller i rapportens kapitler 2 
og 3, og sammenstilt vedleggene. Stasjonskartene i figur 1 og i Vedlegg A er utarbeidet av John 
Rune Selvik, NIVA. NIVAs instrumentsentral har vært behjelpelig med råd og teknisk støtte mht 
vedlikehold og opplæring i bruk av multisensorsonden og rosettsampleren. Kai Sørensen, NIVAs 
oseanografi-seksjon har gitt gode råd om tolkning av fluorescens-data. Alle takkes for god 
innsats.  
 
Takk til Svein Taksdal, NVE, som har hentet fram alle vannstandsdataene.  
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Randi Saksgård, Børre K. Dervo og John Gunnar Dokk (alle NINA) har bidratt til gjennomføring 
av litoralt feltarbeid (bunndyr og krepsdyr). Tuva B. Munkeby og Inger Dervo takkes for 
feltassistanse. Knut Øyjordet, Vågå Fjellstyre takkes for lån av båt i forbindelse med den 
litorale prøvetakingen i Gjende. Videre takker vi Ole Opseth og Arne Elgåen, Engerdal fjellstyre 
for båttransport i forbindelse med den litorale prøvetakingen i Femunden. 
 
Fiskeundersøkelsene er gjennomført som del av et annet prosjekt (kontrakt nr. 15040066, 
Overvåking i store innsjøer – metodeutvikling fisk), ledet av Odd Terje Sandlund og Karl Øystein 
Gjelland, NINA. Følgende har bidratt til gjennomføring av dette prosjektet: Åge Brabrand (NHM-
UiO), Oddgeir Andersen, Gunnbjørn Bremset, Knut Andreas E. Bækkelie, Antti Eloranta, Trygve 
Hesthagen, Oskar Pettersen, Laila Saksgård og Randi Saksgård (alle NINA), Jan G. Davidsen, Lars 
Rønning og Aslak D. Sjursen (alle VM-NTNU), og Atle Rustadbakken (Fylkesmannen i Hedmark). 
Ved feltarbeidet for fiskeundersøkelsene i Røssvatnet bistod også Hans og Robin Fredhult 
(Statkraft). 
 
Markus Lindholm (NIVA) har kvalitetssikret rapporten. 
 
Oslo, september 2017 
 
 
 Anne Lyche Solheim, NIVA                                                        Ann Kristin Schartau, NINA                                                         
 seniorforsker,          seniorforsker 
 seksjon for ferskvannsøkologi 
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Sammendrag 
Overvåking av store innsjøer er et eksplisitt krav i vannforskriften og ble igangsatt av 
Miljødirektoratet i 2015. Dette kravet bunner i den betydningen store innsjøer har for viktige 
økosystemtjenester for store befolkningsgrupper, bl.a. vannforsyning, rekreasjon, fiske, 
turisme, flomdemping og retensjon av næringssalter. Resultatene skal primært brukes til å 
fastsette økologisk tilstand, men vil også generere ny limnologisk og økologisk kunnskap om 
våre store innsjøer, inkludert biologisk mangfold, produktivitet, trofiske interaksjoner og 
selvrensingsevne. Denne kunnskapen kan i neste omgang brukes til å forbedre 
klassifiseringssystem og forvaltningsplaner for våre store innsjøer i lys av kombinasjoner av 
flere kjente påvirkninger (eutrofiering/regulering), samt nyere utfordringer knyttet til 
klimaendringer og introduserte/invaderende arter.  
 
Rapporten presenterer resultater fra basisovervåking av åtte av Norges store innsjøer i 2016. 
Miljøtilstanden i store norske innsjøer har vært overvåket/undersøkt tidligere, også før 
vanndirektivet, men for de fleste innsjøene har det vært tidsbegrensede undersøkelser av ulik 
varighet og omfang. Tidligere data gir derfor ikke grunnlag for en fullstendig klassifisering av 
dagens økologiske tilstand iht vannforskriften. Målsettingen med denne første 
basisovervåkingen av store innsjøer i 2015 og 2016 har vært å overvåke alle kvalitetselementer 
og bruke dataene til å klassifisere økologisk tilstand iht vannforskriften. En tilleggsmålsetning 
har vært tilpasning og uttesting av eksisterende metoder for overvåking og klassifisering til bruk 
i store, dype innsjøer.  
 
Følgende innsjøer var med i denne overvåkingen i 2016, som hadde fokus på Midt-Norge: 
Femunden, Limingen, Røssvatnet, Salvatnet, Selbusjøen og Snåsavatnet, samt Gjende og 
Tyrifjorden på Østlandet. De to sistnevnte ble også undersøkt i 2015. Disse innsjøene tilhører 
høyst forskjellige vanntyper, inkludert moderat kalkrike, kalkfattige og svært kalkfattige 
innsjøer. Overflatearealet spenner fra 16 km2 (Gjende) til 219 km2 (Røssvatnet) og maksimum-
dybden varierer fra 121 m (Snåsavatnet) til 443 m (Salvatnet). Ingen av innsjøene er humøse. 
Gjende er brepåvirket og tilhører dermed en vanntype som det foreløpig ikke er utviklet noe 
klassifiseringssystem for. Gjende har derfor blitt forsøkt klassifisert som om den var en 
kalkfattig, svært klar fjellsjø.  
 
Limingen, Røssvatnet og Selbusjøen er sterkt modifiserte vannforekomster pga vannkraft. 
Miljømålet for disse er godt økologisk potensial, som ikke kan vurderes ut fra 
klassifiseringssystemet for økologisk tilstand. Disse er likevel klassifisert for å kunne vurdere 
effekter av reguleringen og andre påvirkninger på økosystemet i disse innsjøene. Resultatene 
kan ikke brukes til å fastsette dagens økologiske potensial og eventuelt avvik fra miljømålet i 
vannforskriften, men som innspill til videre forvaltning av sterkt modifiserte innsjøer. 
 
Resultatene som presenteres omfatter alle biologiske kvalitetselementer (unntatt 
begroingsalger, som hittil ikke har vært brukt til vurdering av økologisk tilstand i innsjøer) og 
de generelle fysisk-kjemiske støtteparameterne som har relevans for hhv eutrofiering (fosfor, 
nitrogen og siktedyp) og forsuring (pH, ANC og labilt aluminium). I tillegg presenteres 
vertikalprofiler av klorofyll fluorescens, temperatur, oksygen, turbiditet, ledningsevne og pH. 
Krepsdyrplankton og litorale småkreps er også inkludert, selv om dette ikke er et absolutt krav 
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i vannforskriften, fordi det kan gi mye informasjon om effekter av forskjellige påvirkninger, 
samt tilleggsinformasjon om beitetrykk på planteplankton og om fiskepredasjon. Det er 
dessuten utviklet et norsk klassifiseringssystem for vurdering av forsuring basert på småkreps i 
innsjøer, som er tatt i bruk i denne rapporten. Litorale bunndyr er kun undersøkt i to av 
innsjøene.   
 
Metodikken følger stort sett retningslinjene i overvåkingsveilederen og klassifiserings-
veilederen, men prøvetaking på store vanndyp (>400 m) har medført behov for spesielt 
prøvetakingsutstyr, som normalt brukes i oseanografiske undersøkelser, så som rosett-sampler, 
multisensor-sonde, stor dyreplanktonhåv (Mysis-håv), samt båt med motorisert linehaler og 
løftekran til det pelagiske feltarbeidet. Dette utstyret gir samtidig en mer effektiv prøvetaking 
av hele vannsøylen og bedre romlig oppløsning på viktige fysisk-kjemiske parametere. 
Månedlige prøverunder i vekstsesongen ble gjennomført for de pelagiske kvalitetselementene 
(planteplankton, krepsdyrplankton og vannkjemi). Vannprøver og prøver av krepsdyrplankton 
ble også tatt på senvinteren (april) i Femunden og Gjende, men dette lot seg ikke gjøre i de 
andre innsjøene pga usikker is. Litorale småkreps ble prøvetatt to-tre ganger på 10 stasjoner 
pr. innsjø (8 stasjoner i Gjende), mens bunnfauna ble prøvetatt to ganger på 10 stasjoner i 
Femunden og Salvatnet (juni og oktober). Småkreps (pelagiske og litorale) er klassifisert ved 
hjelp av to nye forsuringsindekser. Bunnfaunaen er klassifisert både ved hjelp av tre 
forsuringsindekser og ASPT indeksen for eutrofiering/organisk belastning, den siste med svenske 
klassegrenser for innsjøer. Vannplanter ble undersøkt én gang i juli/august for 
artssammensetning og nedre voksegrense på hhv. 15-20 stasjoner og 8-10 stasjoner pr. innsjø i 
alle innsjøene unntatt Tyrifjorden (som ble undersøkt i 2015) og Gjende, som har uegnede 
forhold for vannplanter. Vannplanter er klassifisert iht trofi-indeksen, og iht nye indekser og 
klassegrenser for effekter av vannstandsreguleringer og forsuring.  
 
Metodikken for fisk utvikles i et eget FoU prosjekt («FIST»), og omfatter garnfiske, tråling og 
hydroakustiske registreringer, som ble gjort i september i alle innsjøene unntatt Gjende og 
Tyrifjorden. Tre fiskeindekser er brukt til tilstandsvurderingen: NEFI og % bestandsnedgang, 
som gir informasjon om generelle påvirkninger, og WS-FBI som er en eutrofieringsindeks. Et 
utdrag av resultatene fra dette fiskeprosjektet er inkludert her.  
 
Rapporten presenterer resultater for hvert enkelt kvalitetselement (på tvers av innsjøer) (kap. 
4) og for hver enkelt innsjø (på tvers av kvalitetselementer) (kap. 5). 
 
Alle innsjøene (unntatt Gjende) er klassifisert som om de var kalkfattige, dype innsjøer mht 
planteplankton, næringssalter og siktedyp, da dette er den eneste vanntypen som er spesifikt 
utviklet for dype innsjøer. Dette er gjort fordi store, dype innsjøer har lang oppholdstid og 
dermed relativt stor sedimentasjon av fosfor, noe som gir en mer næringsfattig naturtilstand 
enn det som er vanlig i mindre, grunnere innsjøer. Vi har likevel beregnet tilstanden også ved 
bruk av de opprinnelige vanntypene for hver innsjø og kommentert eventuelle forskjeller i 
resultatene. For vannplanter har vi brukt klassegrensene for den opprinnelige vanntypen, fordi 
vannplanter er litorale og har tilgang på mer næringssalter enn det som finnes pelagisk langt 
fra land. For litorale småkreps og bunndyr er forsuringsindeksene ikke brukt i de moderat 
kalkrike innsjøene: Tyrifjorden og Røssvatnet. 
 
Vertikalprofilene av vannkjemiske parametere og temperatur viser at ingen av innsjøene hadde 
noe tydelig maksimum eller minimum av klorofyll fluorescens eller oksygen i sprangsjiktet, og 
det ble ikke påvist oksygensvinn i dypvannet. Maksimumtemperaturen i 2016 var 17 oC 
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overflaten (målt i Tyrifjorden i juli), mens innsjøene i Midt-Norge hadde maksimumstemperatur 
på 12-14 oC. I Gjende var det ingen tydelig sjiktning i vannmassene på noe tidspunkt, pga kaldt 
klima og tilførsler av smeltevann fra breene i Jotunheimen. Brepartiklene gir Gjende betydelig 
høyere turbiditet enn de andre innsjøene. Femunden, som også ligger relativt høyt over havet 
(664 m.o.h.) hadde en svakt utviklet sjiktning, begrenset til en kort periode på sensommeren.   
 
De biologiske kvalitetselementene viser svært god eller god økologisk tilstand i de fleste 
innsjøene: Planteplankton gir svært god tilstand i alle innsjøene unntatt Gjende og Snåsavatnet 
som får god tilstand. Dominerende taksa var gullalger, kiselalger og svelgflagellater. Maksimum 
biomasse av cyanobakterier i epilimnion var svært lav og det ble ikke påvist noen oppblomstring 
i metalimnion i noen av innsjøene. Resultatene for krepsdyrplankton viser dominans av 
hoppekreps i de fleste innsjøene, mens vannlopper har størst relativ forekomst i Tyrifjorden og 
Salvatnet. Forekomst av Daphnia longispina og andre store vannlopper, som er de mest 
effektive beitere på planteplanktonet og samtidig viktig fiskeføde, har vært brukt som en 
indikator på fiskepredasjon. Krepsdyrplanktonet indikerer kraftig fiskepredasjon i Tyrifjorden, 
noe som samsvarer med resultatene fra fiskeundersøkelsen i 2015. For øvrig er det ingen klar 
sammenheng mellom antatt fiskepredasjon og andel store vannlopper. Pungreke, Mysis relicta, 
ble funnet i Limingen, Selbusjøen og Snåsavatnet, der den er en introdusert art. Det er 
sannsynlig at pungreke har hatt stor effekt på mengden og artssammensetningen av 
krepsdyrplanktonet i disse tre innsjøene. Generelt antas det imidlertid at næringskjeden i 
store, dype, næringsfattige innsjøer er mer styrt av tilgang på næring i alle ledd (bottom-up 
kontroll) og i mindre grad av predasjon (top-down kontroll). Forsuringsindeksene for småkreps 
viser svært god tilstand i alle innsjøene, mens bunndyrindeksene gir god tilstand i begge 
innsjøer med bunndyrundersøkelser i 2016 (Femunden og Salvatnet). Salvatnet er svært 
kalkfattig, noe som gir høy usikkerhet for bunndyrindeksene for forsuring, som primært er 
utviklet for kalkfattige innsjøer. 
 
Vannplanter gir svært god eller god tilstand mht eutrofiering i alle innsjøene, og svært god 
tilstand mht forsuring. Vannplantene i de sterkt modifiserte innsjøene Limingen og Røssvatnet 
er imidlertid tydelig påvirket av vannstandsregulering med få arter og hhv moderat og svært 
dårlig tilstand pga de store vannstandsvariasjonene med betydelig vinternedtapping.  
 
Fisk gir svært god tilstand i Femunden og Snåsavatnet, som indikerer naturlige forhold. I den 
sterkt modifiserte Røssvatnet får vi også svært god tilstand for fisk, men dette kan ikke 
sammenlignes med tilstanden før reguleringen pga manglende data. I Limingen og Selbusjøen 
ble tilstanden for fisk dårlig, noe som i Limingen trolig skyldes effekt av reguleringen. I 
Selbusjøen mangler også data fra før reguleringen, så den dårlige tilstanden her har trolig 
sammenheng med introduserte arter (Mysis, gjedde og ørekyt). 
 
De vannkjemiske eutrofieringsparameterne gir svært god tilstand i alle innsjøene unntatt 
Tyrifjorden, som får god tilstand, og Gjende som får moderat tilstand og har svært høye 
fosforkonsentrasjoner i dypvannet på forsommeren. Resultatene fra Gjende mht fosfor er 
overraskende, men kan ha sammenheng med for strenge klassegrenser som ikke tar høyde for 
brepåvirkningen, samt sirkulerende vannmasser og mulig resirkulering av fosfor fra 
sedimentene. Mulige fosfor-tilførsler fra turisthytter kan heller ikke utelukkes. I 2015 ble 
tilstanden dårlig for disse parameterne i Gjende. De vannkjemiske forsuringsparameterne gir 
svært god tilstand i alle innsjøene, noe som er i samsvar med resultatene for de biologiske 
forsuringsindeksene for småkreps og vannplanter.  
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Samlet økologisk tilstand på tvers av alle de undersøkte kvalitetselementene er god for 
Femunden, Tyrifjorden, Salvatnet og Snåsavatnet, basert på det verste styrer prinsippet. Disse 
tilfredsstiller dermed miljømålet i vannforskriften.  
 
Resultatene for de tre sterkt modifiserte vannforekomstene gir dårlig tilstand i Limingen og 
Selbusjøen og svært dårlig i Røssvatnet. I Limingen kan dette tilskrives negative effekter av 
reguleringen på både vannplanter og fisk, mens i Røssvatnet er det kun vannplantene som er 
tydelig skadet pga de store vannstandsvariasjonene. Det bemerkes at effekten på fisk i 
Røssvatnet ikke kan vurderes pga manglende data fra før reguleringen. I begge disse innsjøene 
er økosystemet utarmet med ekstremt lave fosforkonsentrasjoner, noe som gir lav artsdiversitet 
for alle kvalitetselementene og svært lav produktivitet. I Selbusjøen er det dårlig tilstand for 
fisk, men årsaken er trolig introduserte arter. Fiskedata fra før reguleringen mangler. 
Vannplantene i Selbusjøen har god tilstand for reguleringsindeksen, noe som indikerer relativt 
små negative effekter av reguleringen. Både vannplanter og småkreps indikerer noe mer 
næringsrike forhold på stasjoner i sør-østre del av Selbusjøen, noe som trolig skyldes 
landbrukspåvirkning. Resultatene for disse tre SMVF sjøene kan ikke si noe om avstand fra målet 
om godt økologisk potensial, men er ment som innspill til en diskusjon om videre forvaltning. 
 
Den samlede tilstanden i Gjende kan ikke klassifiseres ennå pga høy usikkerhet, relatert til 
store forskjeller mellom kvalitetselementer og manglende klassegrenser for bresjøer.   
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Summary 
This report presents the results of surveillance monitoring of eight large Norwegian lakes in 
2016, which is the 2nd year of the Norwegian surveillance monitoring programme for large lakes 
as required by the Water Framework Directive (WFD). The objective of surveillance monitoring 
of large lakes is to assess their ecological status and provide information for assessment of long-
term changes of natural conditions and widespread anthropogenic activity.  
 
Large Norwegian lakes have been monitored also before the WFD, but for most of the lakes, 
the earlier monitoring has been limited in time and content. Earlier data are not sufficient for 
a complete classification of ecological status according WFD requirements, but can still be used 
to consider changes of certain biological and physico-chemical quality elements. The primary 
objective of the surveillance monitoring of large lakes is therefore to monitor all biological and 
supporting physico-chemical quality elements, and use the data to assess their current 
ecological status in line with the WFD, as well as considering changes. An additional objective 
is to test and adapt existing monitoring and classification methods for use in large, deep lakes.  
 
Large lakes are often exposed to multiple pressures, e.g. eutrophication, water level 
regulation, acidification, introduced/invading species and climate change. At the same time, 
they also have high public interest due to their importance for provision of an array of 
ecosystem services for the population in their catchments, including water supply for drinking 
water and irrigation, recreation, fish, energy (hydropower), flood protection and nutrient 
retention. The results of the surveillance monitoring are therefore also needed to generate 
new limnological and ecological knowledge about the impact of multiple pressures on the 
ecological status of large lakes, as well as on their biodiversity, productivity, trophic 
interactions and self-purification capacity. This knowledge can be used both to improve existing 
assessment systems, as well as to guide river basin management plans and help optimizing the 
programme of measures to restore or prevent deterioration of their ecological status and 
ecosystem services.  
 
The monitoring in 2016 included eight large lakes, most of them in mid-Norway: Femunden, 
Limingen, Røssvatnet, Salvatnet, Selbusjøen and Snåsavatnet, as well as Gjende and 
Tyrifjorden in Eastern Norway. The two latter lakes were also monitored in 2015 (Lyche-Solheim 
et al. 2016). The lakes belong to various lake types, including moderate, low and very low 
alkalinity lakes. Their surface area ranges from 16 km2 (Gjende) to 219 km2 (Røssvatnet) and 
their maximum depth ranges from 121 m (Snåsavatnet) to 443 m (Salvatnet). None of the lakes 
are humic. Gjende is a glacial lake, which is a lake type with no classification system developed. 
The data from this lake has been used to classify the single quality elements using the 
classification system for very clear, low alkalinity mountain lakes. 
 
The three lakes Limingen, Røssvatnet and Selbusjøen are designated as heavily modified water 
bodies (HMWBs) due to hydropower regulation. Their WFD objective is therefore good ecological 
potential. Ecological potential should not be assessed with the current classification system for 
ecological status, but we have still used this system to consider impacts of the hydropower 
regulation and other potential pressures on the ecosystems of these lakes. The results cannot 
be used to assess their current ecological potential, but can be used as inputs to further 
management of HMWBs. 
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The results presented in this report include all biological quality elements (except 
phytobenthos, which has not been monitored in Norwegian lakes) and the general physico-
chemical supporting quality elements relevant for eutrophication (total phosphorus, total 
nitrogen, Secchi depth) and acidification (pH, ANC and labile aluminium). Benthic fauna has 
only been monitored in two lakes, whereas littoral microcrustaceans have been monitored in 
all the lakes, as they may be better indicators of different pressures than littoral benthic fauna. 
Zooplankton is also included to acquire information about impacts of various pressures, grazing 
pressure on phytoplankton and intensity of fish predation. Moreover, vertical profiles were 
measured for chlorophyll a fluorescence, temperature, oxygen, turbidity, conductivity and pH.   
 
The monitoring and classification methods applied follow the Norwegian Classification 
Guidance, which is based on the WFD Classification Guidance. However, pelagic sampling in 
deep water columns requires equipment normally used in oceanographic monitoring, such as a 
multi-sampler, multisensor probe, large zooplankton net and a boat with motorised winch and 
lifting device. This equipment provides more efficient sampling than manual sampling methods, 
and better vertical resolution for physico-chemical parameters. The pelagic quality elements 
(phytoplankton, zooplankton and physico-chemical supporting quality elements) were sampled 
monthly from May to October at a station above the deepest point in each lake. Two lakes 
(Gjende and Femunden) were also sampled in late winter (early April) before ice-break, but 
this sampling was restricted to physico-chemical quality elements and zooplankton. Littoral 
microcrustaceans were sampled two-three times from 10 stations per lake, and the lakes were 
classified using two different acidification indices based on pelagic and littoral species 
combined. Benthic fauna was sampled twice in the littoral zone at 8-10 stations per lake (June 
and October) and classified using three different acidification indices and the ASPT index with 
class boundaries adapted for lakes (using the Swedish classification system). Macrophytes were 
investigated once in July/August for assessment of taxonomic composition at 15-20 stations per 
lake, and for lower growing depth at 8-10 stations per lake. Macrophytes have been assessed 
with the trophic index (TIc), but also with new indices for impacts of water level fluctuations 
(WIc) and acidification (SIc). The methodology for fish monitoring is under development in a 
separate research project (“FIST”) and comprise gill nets, trawling and hydro-acoustic 
measurements, and was done in all the lakes except Gjende. A summary of the results is 
presented in this report and used for classification of ecological status for fish, using three 
different indices, two for general impacts (the NEFI index and decrease of fish density) and one 
for eutrophication impacts (the WS-FBI-index).  

This report presents results for each quality element across all lakes and for each lake across 
all quality elements, the latter based on the one-out-all-out-principle, after excluding indices 
or quality elements with high uncertainty, and averaging physico-chemical parameters 
representing the same impact type (eutrophication or acidification). 
  
There are various typology issues related to special conditions in large deep lakes versus 
smaller, shallower lakes. The longer retention time and often high retention of phosphorus in 
large, deep lakes cause their pelagic zone to have more oligotrophic reference conditions than 
their littoral zone. In the Norwegian lake typology, there is only one type for deep lakes with 
class boundaries developed for various quality elements: The deep, low alkalinity, clear, 
lowland lakes (Norwegian type 6, NGIG type L-N2b). We therefore applied this type to classify 
ecological status for phytoplankton and nutrients and Secchi depth in all lakes. These quality 
elements were also classified according to the original lake type, reflecting their actual 
alkalinity and altitude of each lake and differences in results are discussed. For the littoral 
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biological quality elements and for the acidification relevant physico-chemical quality 
elements, we only applied the original types of each lake. When assessing the overall ecological 
status for the lake, we combined the results derived from the application of the class 
boundaries for low alkalinity deep lowland lakes for phytoplankton and for the eutrophication-
relevant supporting quality elements, with the results derived from the class boundaries of the 
original types for the other quality elements, using the one-out-all-out principle. In Lake 
Gjende, however, we only used the original type for all quality elements because this is a 
mountain lake, while the only deep lake type 6 applies to lowland lakes. The acidification 
indices for microcrustaceans and benthic fauna were not applied in the two moderate alkalinity 
lakes Tyrifjorden and Røssvatnet.  
 
The vertical profiles of physico-chemical parameters show that none of the lakes had any clear 
metalimnetic maxima or minima of chlorophyll a fluorescence or oxygen, and no oxygen 
depletion was found in the bottom water, except in the stagnant deep water of the meromictic 
lake Salvatnet. The maximum temperature in 2016 was 17 oC in the surface waters, measured 
in Tyrifjorden in July, while the lakes in Mid-Norway region had max-temperatures of 12-14 oC. 
In the glacial lake Gjende, the max temperature was 8oC, and there was no clear thermocline, 
due to the inflow of glacial meltwater during the whole summer. Femunden, which is located 
at 664 masl, had a weakly developed thermocline, limited to a short period in late summer. 
 
The results for the biological quality elements (BQEs) indicate high or good ecological status in 
most of the lakes. Phytoplankton has high status in all lakes except Gjende and Snåsavatnet, 
where this BQE has good status. The dominant taxonomic groups are chrysophytes, cryptophytes 
and diatoms. The biomass of cyanobacteria in the epilimnion was very low, and no metalimnetic 
blooms were found. The crustacean zooplankton show dominance of copepods in most of the 
lakes, while cladocerans had highest relative abundance in Tyrifjorden and Salvatnet, as well 
as in the deeper parts of the water column in Gjende, where large daphnids were dominant. In 
lake Tyrifjorden, the population density and proportion of large daphnids were low, indicating 
high fish predation, which is consistent with dominance of zooplanktivorous fish (smelt and 
whitefish). For the other lakes, there was no clear correlation between estimated fish predation 
and proportion of large cladocerans. Mysis relicta, which has been introduced in the lakes 
Limingen, Selbusjøen and Snåsavatnet, exerts a heavy grazing pressure on the other crustacean 
zooplankton in these lakes. However, the pelagic food web in all the large lakes monitored in 
2016 is more likely to be controlled by nutrient supply (bottom-up) than by fish predation (top-
down), due to their generally very low nutrient concentrations. 
 
The acidification indices developed for microcrustaceans and macrophytes indicate high status 
in all the lakes, and shows that they are not impacted by acidification. The macrophyte index 
for eutrophication show high or good status in all the lakes. However, the new macrophyte 
index for water level variation show moderate status in Limingen and bad status in Røssvatnet, 
which are both HMWBs due to hydropower regulation. The species diversity is also lower in 
these lakes than in the other lakes.   
 
Benthic fauna was in good status in both the lakes monitored for this BQE (Femunden and 
Salvatnet). Fish indicate high status in Femunden and Snåsavatnet, as well as in Røssvatnet, 
which is a HMWB, but the results cannot assess the impact of the hydropower regulation on fish 
due to lack of data before the regulation. In Limingen and Selbusjøen, the fish status was poor, 
which is due to the hydropower regulation in Limingen. In Selbusjøen, there are no data on fish 
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before the regulation, so the poor status for fish in that lake is mainly due to the negative 
impact of the introduced species (Mysis relicta, pike and minnow). 
 
The physico-chemical eutrophication parameters total phosphorus and Secchi depth (nitrogen 
is not used due to lack of N-limitation) show high status in all the lakes, except Tyrifjorden, 
which has good status, and Gjende, which get moderate status (poor status in 2015). For 
Gjende, the moderate status may be due to the use of type 23 for classification, which does 
not take the glacial influence into account. There are currently no class boundaries for glacial 
lakes, but it is likely that they have higher reference value for total phosphorus and lower 
reference values for Secchi depth due to the glacial particles. The lack of stratification may 
also contribute to less sedimentation of these particles. The sample from late winter (early 
April) when there is no inflow of glacial particles showed very low phosphorus concentrations 
(Tot-P=1-7 µg/l, PO4 = 0,5-4 µg/l). However, we are still puzzled by the very high phosphorus 
concentrations (Tot-P=100 µg/l, PO4 = 68 µg/l) found in the mixed sample from the deeper 
parts of water column from 20-140 m in late May, which is before the main seasonal inflow of 
glacial particles. When the glacial inflow is higher in early August, the Tot-P concentration in 
the lake was only 15 µg/l. It is therefore still unclear whether the tourist facilities around the 
lake could be a phosphorus source. The physico-chemical acidification parameters indicate high 
status in all the lakes where they could be classified, which is consistent with the results of the 
biological acidification indices for microcrustaceans and macrophytes.  
 
The overall classification of ecological status in each lake across all quality elements show good 
ecological status for Femunden, Tyrifjorden, Salvatnet and Snåsavatnet, satisfying the WFD 
objective. Two of the three HMWBs, Limingen and Selbusjøen are in poor ecological status, 
while the third (Røssvatnet) is in bad ecological status. In Limingen and Selbusjøen fish has the 
worst status, determining the overall result, while in Røssvatnet, macrophytes is the 
determining quality element for the bad status. The impact of the water level regulation on 
fish in Røssvatnet cannot be assessed due to the lack of data before the regulation. In both 
Limingen and Røssvatnet, the phosphorus and chlorophyll concentrations are lower than the 
reference values for the lake types, and the biodiversity of all the BQEs is very low, indicating 
very low productivity. It is likely that these lakes have been oligotrophied by the hydropower 
regulation, which deteriorates the littoral zone and increases water retention time, thereby 
also increasing sedimentation of phosphorus. In lake Selbusjøen, the fish is in poor status, but 
this is mainly due to the negative impacts of the introduced species (competition for food). 
However, there are no data available for fish before the regulation, so it is not clear whether 
the regulation can be part of the explanation. The macrophyte index for water level 
fluctuations show good status for macrophytes in Selbusjøen, indicating small impacts of the 
hydropower regulation, which has less water level fluctuations than in the other two HMWBs. 
Both macrophytes and microcrustaceans indicate slightly more productive conditions in the 
south-eastern part of Selbusjøen, probably due to impacts from agriculture. The results for 
these three HMWBs cannot indicate the distance to the good ecological potential target, but 
are meant as inputs to further discussions on the management of these lakes.      

 
The results for most of the lakes have medium confidence, as they are based on only one year 
of monitoring so far. For Røssvatnet, the confidence in the status classification is low, due to 
little experience with the new macrophyte index for water level fluctuations, but there is clear 
evidence of negative impacts of the hydropower regulation on the productivity of the lake. For 
Lake Gjende, the overall ecological status cannot yet be assessed due to high uncertainty 
caused by large differences in status between different quality elements and missing class 
boundaries for glacial lakes.    
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
EU’s rammedirektiv for vann (vanndirektivet, European Commission 2000) ble integrert i norsk 
lovverk ved ”Forskrift om rammer for vannforvaltningen”, heretter omtalt som vannforskriften, 
som ble vedtatt av regjeringen den 15. desember 2006, og senere revidert i 2010 
(vannforskriften 2006, revidert 2010). Basisovervåking (surveillance monitoring sensu 
vanndirektivet) av store innsjøer er et eksplisitt krav i vannforskriften og ble igangsatt av 
Miljødirektoratet i 2015. Dette kravet bunner i den betydningen store innsjøer har for viktige 
økosystemtjenester for store befolkningsgrupper, bl.a. vannforsyning, rekreasjon, fiske, 
turisme, flomdemping og retensjon av næringssalter og andre stoffer.  
 
Store, dype innsjøer skiller seg fra mindre og grunnere innsjøer ved en rekke forhold. De har 
vesentlig større vannvolum, og vannmassene har lengre oppholdstid. Store, dype innsjøer har 
også et mye dypere sprangsjikt om sommeren.  De pelagiske vannmassene i store, dype innsjøer 
har større retensjon av næringssalter og er derfor mer oligotrofe enn i mindre grunnere innsjøer 
(Brett og Benjamin 2008). Dette skyldes den lange oppholdstiden, som gir høy sedimentasjon 
av partikulært bundet fosfor. Den lange oppholdstiden gir også mer lysnedbrytning (foto-
oksydasjon) av tilført humus fra nedbørfeltet. Store, dype innsjøer er derfor sjelden humøse. 
Disse limnologiske og økologiske forholdene i de frie (pelagiske) vannmassene er dermed 
annerledes enn i mindre, grunnere innsjøer. For planteplankton, næringssalter og siktedyp vil 
dette resultere i en referansetilstand med lavere algebiomasse, lavere fosforkonsentrasjon og 
høyere siktedyp enn i mindre, grunnere innsjøer med tilsvarende kalsium- og humus-innhold 
(Cardoso m.fl. 2007, Lyche-Solheim m.fl. 2014, kap. 4.1 og 7.2 i Veileder 02:2013, revidert 
2015).  
 
Et annet karakteristisk trekk er den lange strandlinjen med en blanding av områder som er 
eksponert for vind og bølger med steinete substrat, som gir lite egnede forhold for vannplanter 
og bunndyr, og mer beskyttede områder i bukter og viker som har naturlig høyere produktivitet 
og flere arter. Dette gir totalt sett større variasjon av habitater i litoralsonen og dermed høyere 
artsdiversitet enn i mindre innsjøer. Samtidig vil forholdene i litoralsonen ikke påvirke 
forholdene i pelagialen i samme grad som i mindre, grunnere innsjøer, da vannvolumet i 
pelagialen er så stort.  
 
Andre faktorer, som for eksempel økt dominans av pelagiske fiskearter, vil også kunne ha 
betydning for både fysisk-kjemiske og biologiske forhold, inkludert trofiske interaksjoner 
(Terborgh m.fl. 2015), som igjen kan ha betydning for innsjøenes selvrensingsevne.  
 
På bakgrunn av de naturforholdene som er beskrevet ovenfor er det særlige utfordringer knyttet 
til hvordan store, dype innsjøer skal typifiseres og klassifiseres. Dette presenteres nærmere og 
drøftes i kap. 2.3. og videre utover i rapporten. 
 
Resultatene fra overvåkingen skal primært brukes til å fastsette økologisk tilstand, men vil også 
generere ny limnologisk og økologisk kunnskap om våre store innsjøer, inkludert biologisk 
mangfold, produktivitet, trofiske interaksjoner og selvrensingsevne. Denne kunnskapen kan i 
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neste omgang brukes til å forbedre klassifiseringssystem og forvaltningsplaner for våre store 
innsjøer i lys av kombinasjoner av flere kjente påvirkninger (eutrofiering/regulering), samt 
nyere utfordringer knyttet til klimaendringer og introduserte/invaderende arter.  
 
Vannforskriften setter som mål at minst god tilstand i vannforekomstene skal være nådd seinest 
i 2015 for vannområder i første planperiode, og innen 2021 for resten av landet. Vannforskriften 
krever også at tilstanden ikke skal forringes. Basisovervåkingen skal omfatte alle biologiske og 
fysisk-kjemiske kvalitetselementer og skal kunne avdekke eventuelle endringer over tid 
(trender) med rimelig grad av sikkerhet.  
 
Vannforskriften krever også overvåking og klassifisering av kjemisk tilstand i store innsjøer, 
men dette er ikke inkludert i ØKOSTOR-programmet, da fokus her er på økologisk tilstand. Den 
økologiske tilstanden i de store innsjøene som er med i dette programmet overvåkes iht kravene 
til basisovervåking, og inkluderer alle kvalitetselementer, bortsett fra vannregionspesifikke 
stoffer (miljøgifter som ikke står på EU liste over prioriterte stoffer). Det tas ut prøver av 
miljøgifter i fisk for bestemmelse av kjemisk tilstand, men det rapporteres separat. 
 
Miljøtilstanden i store norske innsjøer har vært overvåket/undersøkt tidligere, også før 
vanndirektivet, men for de fleste innsjøene har det vært tidsbegrensede undersøkelser av ulik 
varighet og omfang. Det finnes likevel mye informasjon og data om store norske innsjøer. En 
metadataoversikt er gitt i Persson m.fl. (2013), som vurderte om tidligere data kunne brukes 
til klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriftens krav. Konklusjonen var at ingen store 
innsjøer tilfredsstilte kravet til nyere overvåkingsdata for alle kvalitetselementer, og at en 
fullstendig klassifisering av dagens økologiske tilstand ikke kunne gjennomføres uten nye 
undersøkelser. For de fleste innsjøene finnes det likevel eldre data som kan brukes sammen 
med nye data til å analysere trender for enkelte kvalitetselementer. I denne første delen av 
basisovervåkingen av store innsjøer i 2015 og 2016 har det ikke vært mulig å inkludere 
systematiske trendanalyser for alle kvalitetselementer innenfor prosjektets tids- og 
kostnadsrammer, men dette vil bli vurdert i videreføringen av programmet i 2017-2020.  

1.2 Mål og innhold 
Målsettingen med basisovervåkingen av store innsjøer i 2016 har vært å klassifisere økologisk 
tilstand iht vannforskriften og prøve ut metodikk for overvåking og tilstandsklassifisering av 
norske vannforekomster, som angitt i hhv. Overvåkingsveilederen (Veileder 02:2009) og 
Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 2015). Tilleggsmålsetninger er å utvikle/ta 
i bruk ny overvåkingsteknologi som er egnet for store dype innsjøer, samt å vurdere 
implikasjoner for klassifiseringssystemet av de spesifikke limnologiske og økologiske forholdene 
som karakteriserer store, dype innsjøer, som f.eks. vesentlig dypere termisk sprangsjikt, større 
retensjon av næringssalter, høyere artsdiversitet som følge av større habitatvariasjon og større 
forskjeller mellom litoralsonen og pelagialen. En særlig utfordring med 2016 overvåkingen er å 
vurdere tilstanden i tre sterkt modifiserte vannforekomster, samt i en innsjø som er 
meromiktisk, dvs. har permanent stagnert bunnvann. 
 
Alle biologiske kvalitetselementer som kreves for basisovervåking av store vannforekomster iht 
vannforskriften ble undersøkt og er inkludert i klassifiseringen, dvs. planteplankton, 
vannplanter, litorale bunndyr og fisk. Fisk ble imidlertid undersøkt i et eget FoU prosjekt om 
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metodikk for overvåking av fiskebestander i store innsjøer («FIST»), og resultatene er brukt i 
denne rapporten etter ønske fra Miljødirektoratet.  
 
I tillegg ble dyreplankton inkludert, selv om dette ikke er et eksplisitt krav iht vannforskriften. 
Dyreplankton kan imidlertid bidra til å forklare variasjoner i planteplankton responsen på 
eutrofiering (Lyche-Solheim 1995), og er dessuten relevant som indikator på forskjellige 
påvirkninger, som forsuring (Hobæk & Raddum 1980, Walseng & Schartau 2001) og eutrofiering 
(Karabin 1985, Lyche 1990, Straile & Geller 1998, Jensen m.fl. 2013).  
 
Alle de generelle fysisk-kjemiske kvalitetselementene/parameterne som kreves iht 
vannforskriften er inkludert i denne overvåkingen, dvs. næringssalter (fosfor og nitrogen), 
siktedyp, oksygen, turbiditet, pH, hovedioner for beregning av ANC og labilt aluminium. I tillegg 
er alle relevante parametere som trengs til typifiseringen av innsjøene inkludert, dvs. kalsium, 
alkalitet, farge og TOC.     
 
Rapporten inneholder en presentasjon av innsjøene som ble overvåket i 2016, inkludert 
typifisering (Kap. 2), materiale og metoder (Kap. 3), resultater pr. kvalitetselement på tvers 
av alle innsjøene (Kap.4) og resultater pr. innsjø på tvers av alle kvalitetselementer (Kap. 5). 
Strukturen og metodikken følger i hovedtrekk rapporten fra det første året med basisovervåking 
av store innsjøer fra 2015 (Lyche-Solheim m.fl. 2016), men er noe utvidet mht en 
limnologisk/økologisk tolkning av resultatene for hver enkelt innsjø i kap. 5.  
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2. Presentasjon av innsjøene  

2.1 Geografisk lokalisering 
Totalt åtte innsjøer i økoregionene Midt-Norge og Østlandet var med i basisovervåkingen av 
store innsjøer i 2016: Selbusjøen, Snåsavatnet, Salvatnet, Limingen og Røssvatnet i Midt-Norge, 
samt Femunden, Tyrifjorden og Gjende på Østlandet. De to sistnevnte var også med i 
basisovervåkingen av store innsjøer i 2015. Vannforekomst-ID, vannområde og vannregion er 
vist i tabell 1 og geografisk lokalisering i figur 1. Tre av innsjøene ligger i vannregion Trøndelag, 
mens de øvrige er lokalisert i forskjellige vannregioner, hvorav to drenerer til Sverige 
(Femunden og Limingen).   
 
Tabell 1. Store innsjøer som var med i ØKOSTOR i 2016,  
inkludert vannforekomst-ID, vannområde og vannregion fra Vann-nett: http://vann-
nett.no/saksbehandler/ 

Innsjø Fylke Vannfore-
komst-ID 

Vannområde Vannregion 

Østlandet 

Femunden Hedmark/Sør
-Trøndelag 

311-1348-L Femund/Trysilvassdraget
-Klaraälven 

Västerhavet 

Gjende Oppland 002-147-L Mjøsa Glomma 

Tyrifjorden Buskerud 012-522-2-L Tyrifjorden Vest-Viken 

Midt-Norge 

Limingen Nord-
Trøndelag 

307-1131-L Ångermanälven Bottenhavet 

Røssvatnet Nordland 155-501-L Ranfjorden Nordland 

Salvatnet Nord-
Trøndelag 

140-723-L Ytre Namsen Trøndelag 

Selbusjøen Sør-
Trøndelag 

123-892-1-L Nea-Nidelva Trøndelag 

Snåsavatnet Nord-
Trøndelag 

128-930-L Inn-Trøndelag Trøndelag 
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Figur 1. Geografisk beliggenhet til de åtte store innsjøene i ØKOSTOR i 2016. Sorte linjer og sort tekst gjelder 

vannregioner. Merk at to innsjøer ligger i grenseoverskridende vannregioner som deles av Norge og Sverige: 

Femunden i region Västerhavet og Limingen i region Bottenhavet.   
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2.2 Vannstandsvariasjoner 
Vannstanden i innsjøer reguleres av flere grunner; f.eks. vannkraftbehov, flomvern, 
drikkevannsforsyning, jordbruksvanning. Noen ganger er innsjøene regulert til flere formål.  
Vannstanden i innsjøen kan også være preget av vassdragsreguleringer oppstrøms.  
 
De ulike reguleringsformålene fører til ulik manøvrering av vannstanden gjennom året, som gir 
svært ulike effekter på litoralsonen og de biologiske forholdene. I et vannkraftsmagasin med 
kraftig nedtapping om våren og en høy stabil vannstand utover sommeren og høsten, vil 
biologien i litoralsonen påvirkes negativt, bl.a. av innfrysing, iserosjon og tørrlegging. Vann-
vegetasjonen utarmes eller forsvinner helt, avhengig av reguleringshøyden. Innsjøer som ligger 
nedstrøms kraftverk har ofte mer stabil vannstand enn den naturlige variasjonen, noe som er 
gunstig for vannvegetasjonen og som kan gi tilgroingsproblemer. En innsjø som er regulert for 
drikkevannsformål vil ha korttidsreguleringer gjennom hele året, men vannstands-amplituden 
vil være betraktelig mindre enn i vannkraftmagasiner. Her vil man kunne få redusert utbredelse 
av enkelte arter, mens andre vil kunne øke. 
 
I de siste 10-15 årene har såkalt effektkjøring blitt vanligere for flere kraftverk. Dette kan gi 
store korttidsvariasjoner i vannstanden i innsjøer og vannføringen i elver. Hvilken betydning 
dette har for litoralsonen i innsjøer er lite undersøkt. Undersøkelser i elver viser at 
effektkjøring har negative effekter på økologiske forhold (Bakken m. fl. 2016).  
 
Tre av innsjøene som ble overvåket i 2016 er utpekt som sterkt modifisert (Limingen, Røssvatnet 
og Selbusjøen) pga vannkraft. Formålet med reguleringen og manøvreringen for de øvrige 
reguleringene varierer fra innsjø til innsjø og fra år til år. De fleste innsjøene er regulert til 
flere formål. Vannstands-variasjonene gjennom året og mellom år varierer derfor betydelig, se 
tabell 2 og figur 2. De tre sterkt modifiserte vannforekomstene har de største 
vannstandsvariasjonene, på 5-6 m, og et klassisk vinternedtappingsmønster, mens de andre 
innsjøene har mindre variasjoner.  
 
Tabell 2. Reguleringshøyder, medianvannstand og vinternedtapping for de store 
innsjøene i basisovervåkingen i ØKOSTOR i 2016.  
LRV og HRV: høyeste og laveste regulerte vannstand (iht. manøvreringsreglementene). Vinternedtapping: forskjell 

mellom laveste vannstand i april-mai og høyeste vannstand i november (se Mjelde m.fl. 2013). Vinternedtapping og 

årsmedian er basert på reelle data for siste 10-års periode (vannstandsperiode). SMVF: Sterkt modifisert 

vannforekomst. 

Innsjø 
LRV 

m.o.h. 
HRV 

m.o.h. 
Regulerings-

høyde, m 

Median-
vannstand 
(m.o.h.) 

Vinter-
nedtapping, 

m 

Vannstands-

periode 
SMVF 

Østlandet        

Femunden n.a. n.a. 0 664 0 n.a. nei 

Gjende n.a. n.a. 0 984 0 n.a. nei 

Tyrifjorden 62 63 1 62,9 0,62 2004-2015 nei 

Midt-Norge        

Limingen 409 417,7 8,7 415,1 6,1 2011-2015 ja 

Røssvatnet 370,7 383,2 12,5 379,5 4,9 2004-2014 ja 

Salvatnet n.a. n.a. 0 8 0 n.a. nei 

Selbusjøen 155 161,3 6,3 159 4,7 2004-2014 ja 

Snåsavatnet 21,0 22,4 1,4 21 0,5 2004-2015 nei 
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Figur 2. Vannstandsvariasjoner over året i de store innsjøene i Basisovervåkingsprogrammet ØKOSTOR i 2016 basert 

på data for siste 10-års periode (noe manglende data for enkelte innsjøer). Figurene viser medianvannstand, samt 

10 og 90 persentiler. NB! Skalaen varierer. Data fra Svein Taksdal, NVE. Vannstandsdata for Gjende mangler.  
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2.3 Vanntyper 
På bakgrunn av de spesielle limnologiske og økologiske forholdene i store, dype innsjøer som 
er beskrevet i kap. 1, 2.1 og 2.2 er det et dilemma hvordan store, dype innsjøer bør typifiseres 
og klassifiseres. Det sentrale spørsmålet er om pelagialen bør klassifiseres med en annen 
vanntype enn litoralen.  Vi mener at disse forholdene gjør det nødvendig å si ja til dette, og 
har derfor typifisert alle innsjøene som type 6 (kalkfattige, dype lavlandssjøer) mht 
planteplankton, næringssalter og siktedyp, fordi dette er den eneste vanntypen som er spesifikt 
utviklet for dype innsjøer. De er imidlertid også klassifisert på vanlig måte iht 
klassifiseringsveilederen ut fra den vanntypen de får basert på kalsium, humus og den aktuelle 
klimaregionen (lavland, skog og fjell) (Veileder 02:2013, revidert 2015). Forskjellene i resultat 
mht tilstandsklasse og normalisert EQR presenteres og diskuteres for hver innsjø. For 
vannplanter har vi brukt klassegrensene for den opprinnelige vanntypen innsjøene har mht 
kalsium og humus, fordi vannplanter er litorale og har tilgang på mer næringssalter enn det 
som finnes pelagisk langt fra land. For litorale småkreps og bunndyr er forsuringsindeksene ikke 
brukt i de moderat kalkrike innsjøene: Tyrifjorden og Røssvatnet. 
 
I følge Klassifiseringsveilederen kan humustype baseres enten på fargetall (mg Pt/l) eller TOC 
(mg C/l), og tilsvarende kan kalsiumtypen baseres enten på kalsium (mg Ca/l) eller alkalitet 
(mekv/l). I denne rapporten er vanntypen primært satt med utgangspunkt i fargetall og 
kalsium, da både TOC og alkalitet forventes å være mer følsom for tilførsel av forurensende 
stoffer; hhv organisk stoff og forsurende forbindelser. I alle innsjøene som var med i 2016 
overvåkingen var det imidlertid samsvar mellom vanntypen indikert av kalsium og alkalitet, 
samt mellom fargetall og TOC, med unntak av i Snåsavatnet, der fargetallet på 34 mg Pt/l ligger 
litt over typegrensen klar/humøs (30 mg Pt/l), mens TOC (4,1 mg/l) ligger under denne 
typegrensen (5 mg/l). Ut fra regelen om at vanntypen med de strengeste klassegrensene skal 
velges for innsjøer som er nær typegrenser, har vi valgt å typifisere Snåsavatnet som en 
klarvannssjø. Resultatene blir likevel diskutert i lys av mulige effekter av en svakt humøs 
vannkvalitet.    
 
Resultatene av typifiseringen er gitt i Tabell 3 som viser typedata og vanntype for hver innsjø 
ut fra de faktiske typefaktorene høyderegion, kalsium og humus. Morfometriske data om 
størrelse og dybde i tabell 3 viser at alle innsjøene er svært store og dype, men tilhører for 
øvrig høyst forskjellige vanntyper, inkludert moderat kalkrike, kalkfattige og svært kalkfattige 
innsjøer. Overflatearealet spenner fra 16 km2 (Gjende) til 219 km2 (Røssvatnet) og maksimum-
dybden varierer fra 121 m (Snåsavatnet) til 443 m (Salvatnet). Ingen av innsjøene er humøse. 
Gjende er brepåvirket og tilhører dermed en vanntype som det foreløpig ikke er utviklet noe 
klassifiseringssystem for. Gjende har derfor blitt forsøkt klassifisert som om den var en 
kalkfattig, svært klar fjellsjø. 
 
Mange av innsjøene tilhører en vanntype der klassifiseringssystem mangler for ett eller flere 
kvalitetselementer. Vi har derfor benyttet den vanntypen som kommer nærmest ut fra 
prinsippet om de strengeste klassegrensene. Konsekvensene av typifiseringen er diskutert i de 
respektive resultatkapitlene i kap. 4, og mer spesifikt for hver innsjø i kap.5.  
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Tabell 3. Vanntyper for de store innsjøene i Basisovervåkingsprogrammet ØKOSTOR i 2016.  
Kalsium og humus er gjennomsnittsverdier fra overvåkingsdataene i 2016, og for Tyrifjorden og Gjende både fra 2015 og 2016. 

 
 
1 Vann-Nett koder som ikke stemmer med faktiske målinger er markert med rødt og korrigerte koder som foreslås basert på målingene er markert med grønt. Kodene er forklart i tabell 3.4 i 

Klassifiseringsveilederen. 
2 Norsk type nr. iht klassifiseringsveilederen 
3 NGIG type er vanntyper som ble brukt ved interkalibreringen av klassegrenser for god økologisk tilstand i den nordiske interkalibreringsgruppen (NGIG). NGIG typene som er angitt gjelder 

for hhv planteplankton, Tot-P, Tot-N og siktedyp (L-Nx), vannplanter (L-N-Mxxx), bunnfauna (L-N-BF1). NGIG typer i kursiv er ikke eksakt lik den norske typen, men er den som kommer 
nærmest. 

4 Maksdyp for Femunden og Salvatnet er oppgitt med to tall, det første er registrert i denne undersøkelsen, mens det andre tallet er oppgitt i Vann-Nett. For de andre innsjøene er det 
samsvar mellom denne undersøkelsen og Vann-Nett. 

5 SMVF betyr sterkt modifisert vannforekomst          

Innsjø
Vannfore-
komst-ID Fylke

Vanntype 
(Vann-

Nett)1

Vanntype 
(Vann-
Nett) 

korr.1 Typebeskrivelse

Norsk 

type nr.2

NGIG-

type3
Øko-

region
H.o.h
. (m)

Innsjø-
størrelse 

(km2)

Innsjø-
dybde 

maks (m)4
Kalsium 

(mg Ca/L)

Alkalitet 
(Alk-E) 

(mekv/L)

Farge          
(mg 
Pt/L)

TOC 
(mg/L) SMVF5

Østlandet

Femunden 311-1348-L
Hedmark,	
Sør-
Trøndelag

LEM42113 LEM42113 Skog, kalkfattig, klar 16

L-N5,         

L-N-M101, 

L-N-BF1

Østlandet 664 203,48 140 /150 1,51 0,105 11,0 2,32

Gjende 002-147-L Oppland LEM21113 LEH32423 Fjell (bresjø), kalkfattig, svært klar 23 L-N7 Østlandet 984 15,6 149 1,23 0,074 1,8 0,45

Tyrifjorden 012-522-2-L Buskerud LEL43113 LEL43113 Lavland, moderat kalkrik, klar 8
L-N1,          

L-N-M201
Østlandet 63 123,6 288 5,03 0,221 18,9 3,35

Midt-Norge

Limingen 307-1131-L
Nord-

Trøndelag
LMM43113 LMM42413

Skog, kalkfattig, svært klar (sterkt 

modifisert)
15

L-N5,         

L-N-M101
Midt-Norge 418 93 192 2,85 0,137 7,5 1,15 ja

Røssvatnet 155-501-L Nordland  LMM43113 LMM43413
Skog, moderat kalkrik, svært klar 

(sterkt modifisert)
18

L-N2b,        

L-N-M201
Midt-Norge 384 218,54 231 4,48 0,242 7,0 0,75 ja

Salsvatnet 140-723-L Nord-
Trøndelag

LML32212  LML31113
Lavland, Svært kalkfattig, klar 

(meromiktisk)
2d

L-N5,        

L-N-M001, 

L-N-BF1

Midt-Norge 8 44,77 443 / 464 0,96 0,048 16,2 2,13

Selbusjøen  123-892-1-L
Sør- 

Trøndelag
LML42113 LML42113

Lavland, kalkfattig, klar, dyp (sterkt 

modifisert)
6

L-N2b,       

L-N-M101
Midt-Norge 158 57 206 3,51 0,193 18,7 2,47 ja

Snåsavatnet 128-930-L
Nord- 

Trøndelag
LML43113 LML42113 Lavland, kalkfattig, klar, dyp 6

L-N2b,       

L-N-M101
Midt-Norge 21 122 121 3,59 0,175 34,0 4,13
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3. Materiale og metoder 

3.1 Tidspunkt for prøvetaking 
Feltarbeidet i de åtte innsjøene ble gjennomført i perioden april - oktober 2016. Tabell 
4 viser tidspunkt for feltarbeidet for de ulike biologiske kvalitetselementene og for de 
fysisk-kjemiske støtteparameterne.  
 
Planteplankton, krepsdyrplankton og vannkjemi ble prøvetatt månedlig i 
vekstsesongen, dvs. seks ganger i de fleste innsjøene, men kun fem ganger i Femunden, 
Gjende og Røssvatnet, som har kortere vekstsesong. I tillegg ble pelagiske prøver tatt 
fra isen på slutten av vinterstagnasjonen i april i Femunden og Gjende, men ikke fra de 
andre innsjøene pga usikker/manglende is. Vinterprøvene omfattet vannkjemi fra 
separate enkeltdyp og krepsdyrplankton, som ble tatt med 90 µm håv. 
 
Kartlegging av vannplanter i strandsonen ble gjennomført i juli/august, både mht 
artssammensetning og nedre voksegrense. Litorale småkreps ble prøvetatt tre ganger i 
løpet av vekstsesongen i innsjøene på Østlandet (Femunden, Gjende og Tyrifjorden), 
og to ganger i innsjøene i Midt-Norge.  Bunndyr i strandsonen ble prøvetatt to ganger 
(juni og oktober) i kun to innsjøer, Femunden og Salvatnet, dels pga store 
vannstandsvariasjoner i tre av innsjøene (Limingen, Røssvatnet og Selbusjøen) og dels 
pga ugunstig substrat i de øvrige innsjøene. Kartlegging av fiskebestander ble 
gjennomført i et eget FoU prosjekt fra midten av august til midten av september.  
 
Feltarbeidet ble gjennomført etter standard metoder beskrevet i 
Overvåkingsveilederen (Veileder 02:2009) og Klassifiseringsveilederen (Veileder 
02:2013, revidert 2015), men er også beskrevet i kap. 3.2-3.7.  
 
Tabell 4. Tidspunkt for feltarbeid for hvert kvalitetselement i 2016 
Kvalitetselementer: VK: vannkjemi, PP: planteplankton, KP: krepsdyrplankton, VP: vannplanter, LK: 

Litorale småkreps, BD: bunndyr. Fisk ble undersøkt i eget FOU prosjekt uke 33-37. 

 
 
 

VK PP KP VP LK BD VK PP KP VP LK BD VK PP KP VP LK BD VK PP KP VP LK BD VK PP KP VP LK BD VK PP KP VP LK BD VK PP KP VP LK BD

Østlandet

Femunden 311-1348-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gjende 002-147-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tyrifjorden 012-522-2-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Midt-Norge

Limingen 307-1131-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Røssvatnet 155-501-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Salsvatnet 140-723-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Selbusjøen 123-892-1-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Snåsavatnet 128-930-L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Innsjø
Vannfore-
komst-ID

April (5.-6.) Mai (9.-30.) Juni (1.-25.) Juli (4.-31.) Aug (1.-28.) Sept (5.-25.) Okt (2.-18.)
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3.2 Pelagisk prøvetaking 
Det pelagiske feltarbeidet ble utført ved dypeste punkt i hver innsjø med båt fra 
TrollingAdventure AS på Østlandet og med båt fra Statens Naturoppsyn (SNO) i Midt-
Norge. Begge båtene var utstyrt med løftekran og linehaler for motorisert heving og 
senking av stort og tungt prøvetakingsutstyr. Dette utstyret ble brukt til 
vannprøvetaking på dypt vann med multisampler (rosettsampler), sonde-målinger av 
vertikalprofiler av temperatur, oksygen, turbiditet, pH, ledningsevne og klorofyll-
fluorescens, samt håvtrekk med stor zooplanktonhåv gjennom hele vannsøylen (figur 
3). Tradisjonelle manuelle limnologiske metoder ble brukt til prøvetaking av 
planteplankton og vannkjemi fra epilimnion (0-10 m) med Ramberg rørsampler, 
siktedyp ble målt med Secchi-skive, og krepsdyrplankton fra øvre del av vannmassen 
(0-10 m og 0-50 m) ble tatt med 90 µm zooplanktonhåv. Nærmere detaljer om 
prøvetakingen av de enkelte kvalitetselementene er gitt under hvert delkapittel 
nedenfor. 
 
TrollingAdventure båt 

 

SNO båt 

 
 
Løftekran m rosett 

 

Sonde 

 

Mysishåv 

 

Figur 3: Utstyr for pelagisk feltarbeid i vekstsesongen: Båter med løftekran og linehaler brukt til pelagisk 

prøvetaking i de åtte store innsjøene i ØKOSTOR i 2016. Øverst: Båt fra TrollingAdventure AS (venstre) og 

båt fra SNO (høyre). Midten: Løftekran med rosettsampler (venstre), multisensorsonde med felt-PC for 

nedlasting av vertikalprofiler (midten), stor zooplanktonhåv (høyre). 
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Vinterprøver fra is ble tatt i Gjende og Femunden i april ved bruk av stativ med 
stålwire med telleverk (figur 4), multisensorsonde, Ruttner-sampler, secchi-skive og 
liten zooplanktonhåv (95 µm).  
 
Gjende vinter 

 

Femunden vinter 

 
Figur 4. Pelagisk prøvetaking fra isen i april 2016 (venstre: Jonas Persson, NIVA, på Gjende, høyre: Knut 

Andreas Eikland Bækkelie, NINA, på Femunden).  
 
Pga gamle og unøyaktige dybdekart ble mye tid brukt til å lokalisere dypeste punkt i 
hver innsjø, særlig på første feltrunde i mai/juni. De pelagiske prøvene ble tatt på 
posisjonen angitt i tabell 5. For Femunden og Salvatnet er maksimum dyp på den 
pelagiske stasjonen noe mindre enn det som er angitt i Vann-Nett (Tabell 3). Våre 
målinger er basert på en liten hydroakustisk dybdemåler som festes på 
prøvetakingslinen, samt trykkbasert måling med multisensorsonden. Båtenes ekkolodd 
vil ofte overestimere dybden på store dyp.  
 

Tabell 5. Geografiske posisjoner for pelagisk prøvetaking og største dyp 
målt på den pelagiske stasjonen i 2016.  

Innsjø Maks-dyp, m Longitude Latitude 

Femunden 140 11,8693 62,0555 

Gjende 149 8,6959 61,493 

Tyrifjorden 288 10,2546 59,9923 

Limingen 192 13,6198 64,7695 

Røssvatnet 231 14,021 65,7682 

Salvatnet 443 11,5719 64,71 

Selbusjøen 206 10,8102 63,2604 

Snåsavatnet 121 12,1012 64,2083 
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De eksakte prøvetakingsdypene i hver innsjø ble kontrollert vha vanntrykket registrert 
av rosett-sampleren, samt av multisensor-sonden ved måling av vertikalprofiler av 
vannkjemiske parametere. 
 
Etter hver prøvetaking i hver innsjø ble båt, henger og alt utstyr grundig desinfisert 
med Virkon S for å unngå spredning av fremmede arter og patogener fra innsjø til 
innsjø. 
 

3.3 Fysisk-kjemiske parametere 
Prøvetaking av fysisk-kjemiske parametere ble gjennomført fra båt ved det antatt 
dypeste punktet i hver innsjø.  
 
Siktedypet ble målt med en 25 cm Secchiskive og metermerket snor.  
 
Vertikalprofiler fra overflaten og ned til 10 m over bunnen ble målt med en multisensor-
sonde for følgende parametere: Temperatur, oksygen, klorofyll fluorescens, turbiditet, 
pH og ledningsevne. Det ble også tatt stikkprøver på spesifiserte dyp nedover i 
vannsøylen for måling av turbiditet, pH og ledningsevne (Tabell 6). Separate prøver av 
oksygen i bunnvannet ble også målt med Winklers metode. 
 
I hver innsjø ble det tatt integrerte blandprøver av epilimnion fra 0-10 m. I alle 
innsjøene ble det brukt en Ramberg rørsampler, der enkeltprøver fra 0-2m, 2-4m, 4-
6m, 6-8m og 8-10 m ble blandet i et blandekar før uttak av vannprøver til analyse av 
følgende parametere: pH, ledningsevne, alkalitet, farge, total organisk karbon, 
turbiditet, ammonium, nitrat, total nitrogen, total fosfor, fosfat, kalsium, magnesium, 
natrium, kalium, klorid, sulfat, reaktivt og ikke-labilt aluminium.  
 
I alle innsjøene ble det også tatt integrerte blandprøver av hypolimnion ved blanding 
av vannprøver fra spesifikke enkeltdyp under sprangsjiktet (tabell 6). Vannprøver fra 
enkeltdyp ble tatt med Rosettsampler som programmeres til å lukke på bestemte dyp, 
se avsnitt 3.2 og bilde i figur 4. De samme parameterne ble målt i blandprøvene fra 
hypolimnion som i epilimnion blandprøvene (unntatt klorofyll a).  
 
Tabell 6. Prøvetakingsdyp (m) for enkeltprøver i de store innsjøene i 
ØKOSTOR i 2016.  

 
 

Gjende Femunden Tyrifjorden Selbusjøen Snåsavatnet Limingen Salsvatnet Røssvatnet

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5 5 5 5 5 5 5 5

20 20 20 20 20 20 20 20

50 50 50 50 50 50 50 50

100 100 100 100 100 100 100 100

133 130 200 196 111 182 200 200

281 300 221

400

433
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Alle kjemiske analyser ble gjennomført etter akkrediterte metoder ved NIVAs 
analyselaboratorium.  
 
Labilt aluminium (L-Al) er beregnet som differansen mellom reaktivt (Al-R) og ikke labilt 
(Al-Il) aluminium. Vannets syrenøytraliserende kapasitet (ANC) er beregnet ut fra 
metodikk beskrevet i Hindar og Larssen 2005. 
 
Alkalitet er i denne rapporten angitt på to måter, både som syreforbruk ved titrering 
til pH 4,5 (angis som Alk i vedlegg B) og estimert alkalitet (angis som Alk-E i vedlegg B) 
etter følgende formel: 

Alk-E = (Alk4,5 - 31,6) + 0,646 * ( , ),Alk 4 5 31 6-  

 
Vurdering av økologisk tilstand for hver av de eutrofieringsrelevante parameterne total 
fosfor, total nitrogen og siktedyp er basert på årsmiddelverdier av de fem blandprøvene 
fra epilimnion i hver innsjø, og følger de typespesifikke klassegrensene som er angitt i 
Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 2015), bortsett fra de moderat 
kalkrike innsjøene, der vi benyttet klassegrenser for kalkfattige, dype innsjøer (se 
avsnitt 2.3). Resultatene for total fosfor og total nitrogen i blandprøvene fra 
hypolimnion ble ikke klassifisert, da alle klassegrensene for disse parameterne i 
innsjøer i klassifiseringsveilederen kun gjelder for epilimnion. Det samme gjelder for 
forsuringsparameterne pH, ANC og L-Al.  
 
For siktedyp har vi beregnet innsjø-spesifikke referanseverdier og klassegrenser ut fra 
formelen som er gitt i Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 2015, kap. 
7.2.4).  
 

Siktedyp = (ln(95)-ln(20))/[(0,037×A^0,60) + (0,02×chla)], 
 
der A = farge (mg Pt/l) og chla = klorofyll a (µg/l), angitt som referanseverdi eller 
klassegrenser for den aktuelle vanntypen. Tallverdiene 95 og 20 viser til at det i 
vannoverflaten er 95 % av det innfallende lyset som trenger ned i vannet (5 % forsvinner 
ved refleksjon), mens det ved det aktuelle siktedypet er ca. 20 % av innfallende lys 
igjen. 
 
Formelen for siktedyp gir humus-korrigerte referanseverdier og klassegrenser for 
siktedypet ut fra humus-innholdet (fargen) i hver innsjø og typespesifikke 
referanseverdier og klassegrenser for klorofyll (tabell 7).  
 
Klassegrensene for Gjende blir her altfor strenge, da innsjøen er brepåvirket, og har 
ekstremt lite humus. Modellen som er brukt tar kun hensyn til humus og ikke til 
brepartiklene. Det finnes foreløpig ikke nok data fra brepåvirkede innsjøer til å utvikle 
en modell som tar hensyn til brepartikler. 
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Tabell 7. Humus-korrigerte referanseverdier og klassegrenser for 
siktedyp (m). Korrigerte verdier er beregnet ut fra fargen (mg Pt/l) i hver innsjø og de 

typespesifikke referanseverdiene og klassegrensene for klorofyll a (µg/l). Ref = referanseverdi, SG/G = 

klassegrensen svært god/god, G/M = klassegrensen god/moderat, M/D = klassegrensen moderat/dårlig, 

D/SD = klassegrensen dårlig/svært dårlig. 

Innsjø 
Norsk 

vanntype 
Farge, 
mg Pt/l Ref SG/G G/M M/D D/SD 

Femunden 16* 11 8,56 7,95 6,60 5,26 3,42 

Gjende 23* 2 18,98 16,22 11,45 7,95 4,38 

Tyrifjorden 8* 19,5 6,34 6,00 5,20 4,33 3,00 

Limingen 15* 7,5 10,39 9,50 7,64 5,90 3,68 

Røssvatnet 18* 7 10,75 9,80 7,83 6,02 3,72 

Salvatnet 2d* 16,2 7,00 6,58 5,63 4,63 3,14 

Selbusjøen 6 18,7 6,48 6,12 5,29 4,40 3,03 

Snåsavatnet 6 34 4,68 4,49 4,03 3,49 2,57 

*Disse innsjøene er klassifisert ut fra klassegrensene for type 6 (kalkfattig og dyp), se kap. 2.2 for 
begrunnelse.  

 
Vurdering av økologisk tilstand for hver av de forsuringsrelevante parameterne pH, ANC 
og labilt aluminium (L-Al) er basert på sesongmessig gjennomsnitt for pH og ANC og 
maksimumsverdi for L-Al. Til klassifiseringen har vi brukt referanseverdier og 
klassegrenser for undertyper som er basert på fininndeling av kalsium og TOC 
konsentrasjoner innen hver hovedvanntype, som angitt i siste versjon av 
Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013-Revidert 2015, kap. 7.1). Forsurings-
relevante parametere er målt i alle sjøene, men er ikke benyttet for 
tilstandsklassifisering i de moderat kalkrike innsjøene (Tyrifjorden og Røssvatnet), da 
forsuring ikke er en relevant påvirkning der.   
 
Økologisk kvalitetsratio (EQR-verdier) for de vannkjemiske parameterne beregnes 
enten som referanseverdi delt på observert verdi for parametere som øker med økende 
påvirkning, dvs. Tot-P, Tot-N, L-Al, eller motsatt som observert verdi delt på 
referanseverdi for parametere som minker med økende påvirkning, dvs. siktedyp og pH. 
For ANC, som kan bli negativ ved sterk forsuringspåvirkning, beregnes EQR også som 
observert verdi delt på referanseverdi, men en maksimumverdi på 100 trekkes fra både 
i teller og nevner for å unngå negative EQR verdier. 
 
Normalisering av EQR verdiene gjøres ved hjelp av den generelle formelen som er angitt 
i klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 2015, kap. 3.5.5, tekstboks 3.7). 
Dette er nødvendig for å kunne kombinere med EQR-verdiene for andre parametere og 
kvalitetselementer. Alle normaliserte EQR verdier som blir større enn 1,0, settes til 1,0.  
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3.4  Planteplankton 
Planteplankton ble undersøkt månedlig i vekstsesongen i alle innsjøene (tabell 4). 
Prøvetakingen ble foretatt i henhold til standardprosedyre (NS-EN 16698, 2015) med 
blandprøve fra eufotisk sone (2,5 x siktedypet), dog begrenset til epilimnion 0-10 m 
dersom den eufotiske sonen var dypere enn denne. Det ble tatt ut prøver til analyse av 
klorofyll-a, vannkjemi og planteplankton fra samme blandprøve.  
 
Analyse av planteplanktonet ble foretatt i omvendt mikroskop iht. norsk standard (NS-
EN 15204, 2006), og artssammensetningen, biovolumet av hver art og totalt biovolum 
ble beregnet iht norsk standard (NS-EN-16695, 2016).  
 
Vurdering av økologisk tilstand for planteplankton er basert på klorofyll a, totalt 
biovolum, trofisk indeks for artssammensetning (PTI, Phytoplankton Trophic Index) og 
maksimum biovolum av cyanobakterier (Cyanomax). Klassifiseringsmetoden der alle fire 
indeksene inngår, er interkalibrert med de nordiske landene (Lyche-Solheim m. fl. 
2014) og er presentert i kap. 4.1 i Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 
2015) (figur 7).  
 
Klorofyll a og totalt volum er to uavhengige mål på planteplanktonets biomasse. PTI er 
en indeks basert på artssammensetning, der hver art vektes iht. artens indikatorverdi 
langs trofigradienten og relative biomasse. PTI er interkalibrert med nordiske data fra 
juli-september, og regresjonsanalyse er gjort for å kunne benytte norske data fra hele 
vekstsesongen. Cyanomax er det maksimale volumet av cyanobakterier observert i 
vekstsesongen. Figur 5 viser hvordan gjennomsnittet av normalisert EQR (nEQR) for de 
ulike indeksene beregnes for å få en felles nEQR for planteplankton. Cyanomax benyttes 
kun når denne nEQR er lavere enn gjennomsnittet av de andre nEQR for planteplankton. 
Dette gjøres for å unngå at fravær av cyanobakterier bidrar til en høyere nEQR, dvs 
bedre økologisk tilstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Klassifiseringsmetodikk for planteplankton basert på kombinasjon av klorofyll a, totalt biovolum, 

PTI-indeks for artssammensetning og maksimum biovolum av cyanobakterier. Se kap. 4.1 i 

Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013).   

For å kunne vurdere eventuelle algeoppblomstringer i sprangsjiktet ble det også målt 
klorofyll fluorescens med multisensor sondene fra topp til bunn i hver innsjø. Klorofyll 
fluorescens er et mål på klorofyll-a konsentrasjon in situ, men er ikke direkte 
overførbart til det som måles som klorofyll-a konsentrasjon basert på absorbans i et 
spektrofotometer i laboratoriet, fordi fluorescensen er svært følsom for 
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korttidsvariasjoner i lysintensitet (Hout & Babin 2010). Dersom vertikalprofiler av 
fluorescens viser en topp i sprangsjiktet, må det derfor tas en vannprøve fra dette 
sjiktet for måling av klorofyll-a i laboratoriet. Fluorescensmålinger gjort på dagtid i 
øvre vannlag om sommeren vil ofte gi noe lavere verdier enn klorofyll-a 
konsentrasjonen målt som absorbans i et spektrofotometer i laboratoriet. Det går derfor 
ikke an å bruke fluorescensmålinger direkte til klassifisering av økologisk tilstand, fordi 
klassegrensene ikke er utviklet for in situ fluorescens, men kun for absorbans målt i 
laboratoriet. Fluorescensen vil likevel til en viss grad være korrelert med den faktiske 
klorofyll-konsentrasjonen fra laboratoriemålinger. Metodikk er under utvikling for å 
kunne sammenligne fluorescens-data målt in situ med absorbans målinger i 
laboratoriet, primært med fokus på marine områder (Norli & Sørensen 2016).  

3.5 Krepsdyrplankton og litorale krepsdyr 
 
Fra alle innsjøene ble det tatt prøver av krepsdyrfaunaen (Cladocera: vannlopper, 
Copepoda: hoppekreps), også kalt småkreps, både i pelagisk sone og i litoralsonen. 
 
Pelagiske prøver av krepsdyrplankton ble tatt månedlig i perioden mai - oktober i 2016 
(tabell 4). I tillegg ble det tatt prøver fra isen på Femunden og Gjende i april. I alle 
innsjøene ble det tatt tre typer dyreplanktonprøver per prøverunde: to prøver ble tatt 
med en planktonhåv (maskevidde 90 µm, diameter 30 cm) fra hhv. 0-10 m dyp og 0-50 
m dyp etter prosedyre beskrevet i NS-EN 15110 (2006) og spesifisert i egen 
prøvetakingsmanual (Skjelkvåle m.fl. 2006). I tillegg ble det tatt en prøve med en mer 
grovmasket planktonhåv med større diameter (maskevidde 500 µm, diameter 110 cm). 
Den skal teoretisk sett mer effektivt enn den lille håven fange opp større arter og arter 
som primært lever på større dyp med kaldere vann. Både større diameter og større 
maskevidde er bakgrunnen for dette. Større diameter av håven medfører at selv store 
arter med velutviklet fluktrespons har vanskelig for å unnvike håven. I tillegg filtrerer 
den store håven et langt større volum enn den lille håven, og store arter finnes som 
regel i lavere tettheter enn små arter. Endelig betyr større maskevidde mindre 
problemer med tetting av maskeåpningene i håven, noe som gjør det er mulig å ta 
håvtrekk fra hele vannsøylen i dype innsjøer. 
 
Litorale prøver ble tatt to (Limingen, Røssvatnet, Salvatnet, Selbusjøen, Snåsavatnet) 
til tre ganger (Femunden, Gjende, Tyrifjorden) i løpet av sesongen. Prøvene ble tatt 
på ti stasjoner i hver innsjø med unntak av Gjende der det var åtte stasjoner. På hver 
stasjon ble det tatt to prøver, om mulig over forskjellig substrat (stein/fjell og 
vegetasjon). Prøvene ble tatt med planktonhåv (maskevidde 90 µm, diameter 30 cm) 
som horisontale håvtrekk etter prosedyre beskrevet i NS-EN 15110. 
 
Prøvene ble fiksert med lugol og lagret mørkt og kjølig fram til bearbeiding i 
laboratoriet. Alt dyreplankton, med unntak av små copepoditter og nauplier 
(hoppekreps) er bestemt til art. Vannloppene er bestemt ved hjelp av Flössner (1972) 
og Herbst (1976), mens hoppekrepsene er bestemt ved hjelp av Sars (1903, 1918) og 
Einsle (1993, 1996). Prøver med mange individer (anslagsvis > 200 ind.) er fraksjonert 
(subsamplet) før artsbestemmelse, men hele prøven er gjennomgått for registrering av 
arter med lav tetthet. 
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For fastsettelse av økologisk tilstand basert på småkreps har vi benyttet forslag til nytt 
klassifiseringssystem for vurdering av forsuringstilstanden i innsjøer (se Schartau m.fl. 
2017). Bruk av dyreplankton og litorale småkreps for vurdering av forsuringstilstanden 
i innsjøer har lange tradisjoner i Norge og enkelte andre land. Det er vist at mange 
arter av småkreps er følsomme for forsuring, og endringer i artssammensetning som 
følge av forsuring er grundig dokumentert (Hobæk og Raddum 1980, Walseng og 
Schartau 2001, Walseng m.fl. 2003, Schartau m.fl. 2007, 2016). I denne rapporten har 
vi benyttet to ulike forsuringsindekser basert på småkreps; hhv. LACI-1 (Lake 
Acidification Crustacean Index 1) som primært er tenkt brukt for svært kalkfattige og 
svært klare/klare innsjøer, og LACI-2 (Lake Acidification Crustacean Index 2) som er 
utviklet for kalkfattige og svært klare/klare innsjøer (Schartau m.fl. 2017). Vi har også 
klassifisert de kalkfattige innsjøene vha. LACI-1, men da med andre referanse- og 
klassegrenser enn de som er benyttet for svært kalkfattige innsjøer. Indekser og 
klassegrenser er presentert i tabell 8, mens en oversikt over indikatorarter, inndelt i 
fire kategorier avhengig av forsuringstoleranse, og en mer detaljert beskrivelse av LACI-
1 og LACI-2 er gitt i Schartau m.fl. (2017). Indeksene er beregnet med basis i 
akkumulerte artslister (til stede/mangler) for innsjøene der alle prøver (pelagiske og 
litorale) tatt innenfor samme tidsperiode er lagt til grunn, og tilstanden er basert på 
gjennomsnitt over sesongen. Den akkumulerte artslisten består derfor av alle arter 
funnet i de litorale prøvene (16-20 prøver) + arter funnet i de pelagiske prøvene (3-6 
prøver) fra samme periode1. Litoralsonen er representert ved vesentlig flere prøver enn 
den pelagiske sonen, men dette antas å ha liten effekt på klassifiseringen da et fåtall 
av småkrepsartene i en innsjø anses å være rent planktoniske (kun registrert i pelagiske 
prøver). Vi har også beregnet indeksene for alle litorale stasjoner, med basis i 
akkumulerte artslister for hver enkelt stasjon (basert på prøver fra 2 ulike substrat og 
2-3 prøvetakingsdatoer). 
 
Tabell 8. Fastsettelse av økologisk tilstand for forsuringsfølsomme 
innsjøer basert på småkreps, referanse- og klassegrenser. 
LACI-1 (Lake Acidification Crustacean Index 1), LACI-2 (Lake Acidification Crustacean Index 2); 
referanse- og klassegrenser. Merk: LACI-1 er gitt med ulike klassegrenser for hhv. svært kalkfattige og 
kalkfattige innsjøer, men i endelig klassifisering er kun LACI-2 benyttet for de kalkfattige innsjøene. 
For nærmere beskrivelse; se Schartau m.fl. (2017). 

Vanntype Sv. kalkfattig og klar Kalkfattig og klar Kalkfattig og klar 

Indeks LACI-1 LACI-1 LACI-2 

Tilstandsklasse (litoral+pelagisk) (litoral+pelagisk) (litoral+pelagisk) 

referanseverdi 0,23 0,32 2,09 

svært god  >0,13 >0,27 >1,85 

god  >0,10 – 0,13 >0,24 – 0,27 >1,39 – 1,85 

moderat >0,07 – 0,10 >0,16 – 0,24 >0,92 – 1,39 

dårlig >0,03 – 0,07 >0,08 – 0,16 >0,46 – 0,92 

svært dårlig ≤0,03 ≤0,08 ≤0,46 

 

                                                   
1 Litorale prøver (2-3 tidspunkt) og pelagiske prøver (5-6 tidspunkt) er ikke tatt samtidig, men innenfor 

samme periode (mai/juni – oktober). Litorale prøver fra et tidspunkt er supplert med pelagiske prøver tatt 

innenfor en periode på ± 1 måned. 
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Endringer i sammensetningen av pelagiske småkreps har også blitt relatert til 
eutrofiering (Karabin 1985, Lyche 1990, Straile og Geller 1998, Jensen m.fl. 2013). Noen 
arter blir ofte forbundet med næringsfattige forhold (eutrofieringsfølsomme), mens 
andre assosieres med mer næringsrike innsjøer (eutrofieringstolerante). Det er gjort et 
forsøk på å kategorisere krepsdyrartene i tre kategorier iht. artenes toleranse for 
eutrofiering (Jensen m.fl. upubl.). Arter som Bosmina longispina og Holopedium 
gibberum er eksempler på eutrofieringsfølsomme arter, mens Bosmina longirostris, 
Mesocyclops leuckarti og Thermocyclops oithonoides er eutrofieringstolerante arter. 
Eksempler på vanlig forekommende arter som i liten grad synes å respondere på 
eutrofiering, er Daphnia longispina, Scapholeberis mucronata og Alona affinis. Det er 
også vist at forskjellige funksjonelle egenskaper ved krepsdyrfaunaen, så som forholdet 
mellom planktoniske og litorale arter, endres ved eutrofiering som følge av økologiske 
endringer forbundet med økt næringsbelastning. Det er ikke utviklet noe 
klassifiseringssystem for småkreps i forhold til eutrofiering, men andel tolerante og 
følsomme arter, samt forholdet mellom ulike funksjonelle grupper kan være aktuelle 
indikatorer for et klassifiseringssystem.  
 
For å illustrere responsen til småkrepssamfunnet på eutrofiering er resultatene fra 
småkrepsundersøkelsene i 2016 sammenlignet med et større datasett på småkreps fra 
innsjøer i Sør- og Sørøst-Norge. Dette datasettet dekker en gradient i trofigrad (total 
fosfor) fra 1,2 til 177,5 µg P/L. Basert på datasettet er artenes følsomhet for 
eutrofiering kategorisert som enten eutrofieringsfølsomme, eutrofieringstolerante eller 
indifferente (Jensen m.fl. upubl.). Andelen av eutrofieringsfølsomme og -tolerante 
arter i ØKOSTOR-sjøene er beregnet og sammenlignet med resultatene fra det større 
datasettet. 
 
De store dyreplanktonartene, og spesielt dafnier, har en nøkkelrolle i innsjø-
økosystemet. De er mer effektive beitere på planteplankton enn mindre 
dyreplanktonarter, og tilstedeværelse av dafnier er derfor med på å opprettholde et 
høyt beitetrykk og dermed sikre god vannkvalitet med lav planteplanktonbiomasse. 
Samtidig er dyreplankton, og da spesielt arter av vannlopper, utsatt for predasjon fra 
fisk (såkalt top-down kontroll). Fisk selekterer forholdsvis store arter (se f. eks. Brooks 
& Dodson, 1965), som f.eks. dafnier. Størrelsesfordelingen av vannlopper kan derfor 
brukes som en indikator for hvor kraftig fiskepredasjonen er i en gitt innsjø, og dermed 
i hvilken utstrekning innsjøøkosystemet er utsatt for top-down kontroll (Moss m.fl. 
2003). Andelen av store vannlopper er i denne rapporten beregnet ved å summere antall 
individer av de store artene (Diaphanosoma brachyurum, Limnosida frontosa, 
Holopedium gibberum, Daphnia cristata, Daphnia galeata, Daphnia longispina, 
Polyphemus pediculus, Bythotrephes longimanus og Leptodora kindti) sammenlignet 
med totalt antall individer av vannlopper. 
 

3.6 Vannplanter 
Standard registrering av vannplantene ble foretatt på 20 stasjoner i hver av innsjøene 
Femunden, Limingen, Røssvatnet, Salvatnet, Selbusjøen og Snåsavatn (vedlegg A). 
Gjende ble ikke undersøkt mht vannplanter fordi innsjøen har bratt og steinete 
litoralsone, og dermed uegnet substrat for vannplanter. Det er likevel tidligere funnet 
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tette bestander av kransalger på større dyp (eks. 10 m) i Gjende (s. 148 i Økland & 
Økland 1996).  Tyrifjorden ble heller ikke undersøkt for vannplanter i 2016, fordi de ble 
kartlagt i 2015 (Lyche-Solheim m.fl. 2016) og endres normalt langsomt. Stasjonene (se 
Vedlegg A) er plassert slik at ulike deler av innsjøen og ulike habitater (bl.a. i forhold 
til erosjonsforhold, substrat og dybdeforhold) ble representert. Hver innsjø ble besøkt 
én gang i perioden juli-september 2016. Registreringene ble foretatt i henhold til 
standard metodikk ved hjelp av vannkikkert og kasterive fra båt (jfr. NS EN 15460 og 
Veileder 02:2013, revidert 2015, samt Mjelde og Edvardsen 2015). På hver stasjon ble 
det foretatt en kvantifisering av artene i henhold til en semi-kvantitativ skala, hvor 
1=sjelden, 2=spredt, 3=vanlig, 4=lokalt dominerende og 5=dominerende. Navnsettingen 
for karplantene følger i hovedsak Lid og Lid (2005), mens kransalgene er navngitt etter 
Langangen (2007).  
 
Registrering av nedre dybdegrense for vannplanter ble kartlagt på 8 stasjoner i hver 
innsjø. Utvelgelsen av disse stasjonene er ikke ment å dekke alle deler av innsjøen, 
men har hovedfokus på registrering av Isoetes lacustris. Kartleggingen ble foretatt i 
dybdesonen ca. 1-10 m ved hjelp av undervannsvideokamera, med inkludert opptaker 
og dybdemåler. Dybdemålingene ble gjort både ved hjelp av videokameraet og 
ekkolodd i båten. Alle dybdeangivelser er korrigert til median-vannstand for siste 10-
års periode (tabell 2). Antall stasjoner og feltmetodikk for de dypere deler av 
littoralsonen er utført i henhold til forslag til metodikk for store innsjøer (Mjelde og 
Edvardsen 2015).   
 
Vurdering av økologisk tilstand i forhold til eutrofiering er basert på trofiindeksen TIc 
(Veileder 02:2013, revidert 2015), mens vurdering i forhold til regulering og forsuring 
er basert på vannstandsindeksen WIc, og forsuringsindeksen SIc (Mjelde 2017). Alle 
indeksene er basert på forholdet mellom antall sensitive og antall tolerante arter ut fra 
egne lister for artsspesifikk følsomhet for henholdsvis eutrofiering, 
vannstandsendringer og forsuring. Faktiske vannstandsvariasjoner i de aktuelle 
innsjøene i 2016 er gitt i tabell 2, kap. 2.2.  
 
Tabell 9. Klassegrenser for vannplanteindekser for vannstands-regulering 
(WIc) og for forsuring (SIc) for forskjellige vanntyper (Mjelde 2017).  na 
betyr ikke bestemt 

Indeks WIc 

LACI-1 
SIc 

Vanntype Kalkfattige Moderat kalkrik 

kalkrike 
Svært kalkfattige Kalkfattige 

Klassegrenser < 4 mg Ca/L > 4 mg Ca/L < 1 mg Ca/L   1-4 mg Ca/L 

referanseverdi na na na 22,2 

svært god/god  -13,7 19,7 -11,7 -33,3 

god/moderat  -20,3 9,1 -48,3 -61,7 

moderat/dårlig -52,5 -32,6 -72,8 -80,7 

dårlig/svært dårlig na na -78,9 -85,4 

 
Klassegrensene for de to nye indeksene gitt i tabell 9 (Mjelde 2017) er ikke komplett, 
da datagrunnlaget for begge fortsatt er mangelfullt. Indeksene og de nye 
klassegrensene må testes videre når nye data foreligger. Særlig mangelfullt er data fra 
referansesjøer for begge indeksene, samt innsjøer med liten og svært stor (> 6-7 m) 
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vinternedtapping for WIc indeksen og data for svært kalkfattige innsjøer og humøse 
innsjøer for forsuringsindeksen.  
 
Hver indeks er basert på det totale artsinventaret fra samtlige stasjoner i hver innsjø. 
Se for øvrig informasjon om de to nye vannplanteindeksene WIc og SIc i kap. 3.4 i Lyche-
Solheim m.fl. 2016. 

3.7 Bunndyr  
Bunndyrundersøkelser ble gjennomført kun for to av de åtte innsjøene, i Femunden og 
Salvatnet, iht kontrakten. Prøver ble samlet inn i mai/juni (vår) og oktober (høst) 2016. 
På hvert av tidspunktene er det tatt prøver på ti stasjoner i innsjøens litoralsone. 
Prøvene ble tatt på «hardbunn», dvs. på substrat bestående primært av stein, blokker 
og svaberg uten vannvegetasjon. På enkelte stasjoner var det imidlertid noe finere 
substrat (grus) med litt vegetasjon.  
 
Prøvene ble tatt vha. håndholdt håv som beskrevet for prøvetaking i innsjøer og elver 
med lav vannhastighet2 (NS-EN-ISO 10870, 2012) med spesifikasjoner gitt i egen 
prøvetakingsmanual (Skjelkvåle m.fl. 2006). Det ble sparket ca. 3 min per prøve, og 
prøven ble silt gjennom en håv med maskevidde 250 µm. Prøvene ble konservert med 
96 % etanol etter at mesteparten av vannet var fjernet. I laboratoriet ble bunndyrene 
sortert og identifisert til lavest mulige taksonomiske nivå. Hele prøven ble gjennomgått 
for registrering av alle taksa. Taksonomisk sammensetning ble brukt til å beregne fire 
ulike bunndyrindekser. 
 
Prøver bestående av få bunndyr vil gi en usikker klassifisering, og en gjennomgang av 
artssammensetningen i prøvene er en viktig del av kvalitetssikringen (se prosedyre 
beskrevet i V4.3.1 i Veileder 02:2013). Enkelte bunndyrprøver hadde svært få individer 
og få indikatortaksa. En tilstandsvurdering basert på slike prøver vil være svært usikker. 
For å redusere usikkerheten i tilstandsvurderingen har vi aggregert prøver som 
representerer tilsvarende substrat, eksponeringsgrad og påvirkning. Slike aggregerte 
prøver består av dyr registrert på 1-3 stasjoner, avhengig av innsjøens 
habitatheterogenitet og mengden dyr i prøvene.  
 
Vurdering av økologisk tilstand for bunndyr mht. forsuring er basert på Forsuringsindeks 
1, MultiClear (Multimetrisk bunndyrindeks for vurdering av forsuringstilstand i klare 
innsjøer) og LAMI (Lake Acidification Macroinvertebrate Index). Sistnevnte indeks er ny, 
og vi har derfor begrenset erfaring med denne. LAMI er basert på scoring av 
indikatorarter og sterkt korrelert med den interkalibrerte forsuringsindeksen MultiClear 
(se Veileder 02:2013 for mer informasjon).  
 
I tillegg har vi vurdert den økologiske tilstanden for bunndyr mht. eutrofiering ved å 
benytte det svenske klassifiseringssystemet basert på ASPT (Average Score per Taxon) 
(Naturvårdsverket 2007). Beregning av indeksen er som beskrevet for ASPT brukt for 
elver i det norske klassifiseringssystemet (se tabell V5.5 i Veileder 02:2013), men 
referanse- og klassegrensene er forskjellige. I Norge har vi ingen tilsvarende 

                                                   
2 Ofte referert til som «sparkemetoden» selv om prosedyren som er beskrevet for prøvetaking i innsjøer og 

elver med lav vannhastighet avviker noe fra det som er beskrevet for prøvetaking i rennende vann. Andre 

metoder som kan være aktuelle for prøvetaking i innsjøer er ikke benyttet i dette prosjektet. 
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eutrofieringsindeks for innsjøer basert på bunndyr, men vi vurderer at det svenske 
klassifiseringssystemet kan være relevant også for norske innsjøer. I det svenske 
systemet er de etablert referanse- og klassegrenser for to ulike økoregioner; Central 
Plain og Fennoscandian Shield. Det er den sistnevnte regionen som samsvarer best med 
norske forhold mht. geologi og klima, men da først og fremst for vannforekomster i 
skog.  
 
Tilstandsklassifiseringen er basert på gjennomsnittsverdier over stasjoner og datoer. 
Indeksene er beregnet for alle prøver (evt. aggregert over prøvetakingsstasjoner; se 
beskrivelse over) fra hver prøvetakingsdato (Vedlegg I), og gjennomsnittsverdier (basert 
på absolutte indeksverdier) basert på alle (aggregerte) prøver og datoer ble beregnet.  

3.8 Fisk 
Fisk som kvalitetselement ble i 2016 undersøkt i seks av ØKOSTOR innsjøene i regi av 
FoU-prosjektet FIST (Fisk i store innsjøer). Hensikten med FIST-prosjektet er å komme 
fram til kostnadseffektive metoder for overvåking av fisk i store innsjøer, og 
tilnærmingen vil derfor bli noe justert fra år til år. I forhold til undersøkelsene i 2015 
(Sandlund mfl. 2016) ble for eksempel arbeidet i 2016 utvidet med en standard innsats 
med bunnsatte oversiktsgarn. 

3.8.1 Innsamling av fisk 
For klassifisering på grunnlag av fisk under vannforskriften skal det foreligge data om 
artssammensetning i fiskesamfunnet, mengden fisk, og bestandsstruktur for de viktigste 
fiskeartene. For registrering av artsinventar er det nødvendig med fangst i strandsona 
og langs bunnen på dypere vann. Fiskeundersøkelsene i 2016 ble derfor i alle innsjøene 
gjennomført ved hjelp av tre metoder: bunngarnfiske med nordiske oversiktsgarn (som 
består av 12 maskevidder 5-55 mm i paneler på 2,5 x 1,5 m), fiske med pelagisk partrål, 
og hydroakustisk registrering av pelagisk fisk (med ekkolodd). Detaljer omkring metoder 
er gitt i Gjelland m.fl. (2017). 
 
Innsatsen i bunngarnfisket var som følger: på fire stasjoner fordelt i ulike deler av 
innsjøen ble det satt seks oversiktsgarn enkeltvis spredt i litoralsona (0-20 m), én lenke 
med tre oversiktsgarn i 30-50 m og én lenke med tre oversiktsgarn på >50 m dyp. Det 
betyr 12 oversiktsgarn per stasjon, til sammen 48 garnnetter per innsjø. Dette 
opplegget er basert på erfaringer gjort med bunngarnfiske med oversiktsgarn i 
Tunnsjøen i 2014 (Sandlund m.fl. 2015). Tunnsjøen har svært store likhetstrekk med 
Limingen. Gjennom samkjøring med regulantfinansierte undersøkelser ble 
garninnsatsen større i Limingen (Sandlund m.fl. 2017) og i Selbusjøen (Arnekleiv m.fl. 
2017). Erfaringene fra 2016 tilsier at denne innsatsen (48 garnnetter) bør økes med 
minst én lenke á tre oversiktsgarn per stasjon (til totalt 60 garnnetter) for å få en bedre 
dekning av bunnprofilen. Erfaringene i 2016 tilsier at dette vil være mulig med samme 
mannskap og tidsbruk i felt (Gjelland m.fl. 2017). 
 
Erfaringene fra 2015 tilsier at partrål er en godt egnet metode for å samle fisk av de 
aller fleste størrelsesgruppene av fisk som lever i det pelagiske habitatet (Sandlund 
m.fl. 2016). Det ble derfor bestemt at pelagisk partrål skulle være standard metode for 
prøvefiske i de åpne vannmassene. Ved forsøkene i 2016 ble derfor de samme to 
partrålene benyttet som beskrevet i Sandlund m.fl. (2016). Prosedyren for fiske med 
partrål er beskrevet i Sandlund m.fl. (2016). Arbeidet med trål i 2016 ble på samme 
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måte som i 2015 komplisert av at vi ikke disponerte egnet båtutstyr. Dette er forbedret 
foran feltarbeidet i 2017. Erfaringene i de svært næringsfattige innsjøene som var på 
programmet i 2016 viser også at innsatsen for å skaffe et godt materiale av pelagisk fisk 
ofte må økes.  
 
Ekkoloddregistreringene ble gjennomført etter mørkets frambrudd, med transekter i et 
sikksakk-mønster over innsjøen med en dekningsgrad nær 6, som antas å gi et godt 
statistisk grunnlag for tetthetsberegningene. (Dekningsgrad = L/√A, der L er seilt 
distanse i km og A er innsjøens areal i km2).  
 
Ekkoloddet (Simrad EY60, 70 kHz) består av en transceiver (sender/mottaker), en 
transducer (ES70-11 splittstrålesvinger med sirkulær 11°-3dB åpningsvinkel), en GPS og 
en PC for å visualisere og lagre rådata fra både transceiver og GPS. Svingeren var 
montert på brakett som kan senkes fra overflatestilling under transport ned til mellom 
0,3 og 1,5 m under vannoverflata under registrering (se for øvrig beskrivelse i Gjelland 
m.fl. 2017). 

3.8.2 Om fiskeindeksene  
Tre indekser er tilgjengelige for klassifisering av de store innsjøene på grunnlag av 
kvalitetselement fisk. Dette er %bestandsnedgang (tabell 6-5 i veileder), NEFI-indeksen 
(avsnitt 6.3.2 i veileder) og WS-FBI-indeksen (avsnitt 6.3.3 i veileder). De to første er 
indekser for generell påvirkning, mens WS-FBI er en eutrofieringsindeks.  
 
NEFI-indeksen er en robust indeks som baserer seg på dominansforhold innen 
fiskesamfunnet, men den er ikke egnet for fiskesamfunn med tre eller færre arter, og 
er derfor bare anvendt i Femunden, Salvatnet og Snåsavatnet.  
 
Prosent bestandsnedgang er en god indeks for endringer i fiskesamfunnet når det 
foreligger egnede data, og i tre av innsjøene, som er relativt kraftig regulert 
(Selbusjøen, Limingen og Røssvatnet) vil denne indeksen gi best indikasjon på 
tilstanden. Spesielt gjelder dette når vi har gode data fra før reguleringen, slik som i 
Limingen. I Selbusjøen og Røssvatnet har vi ikke data fra før utbyggingen, men tidligere 
prøvefiske gjør det mulig å vurdere utviklingen i fiskebestanden i den regulerte 
vannforekomsten over de siste tiårene.  
 

WS-FBI-indeksen baserer seg på fordelingen av pelagisk fiskebiomasse i epi- og 
hypolimnion (dvs. over og under sprangsjiktet). Ettersom alle de seks innsjøene som ble 
undersøkt i 2016 er oligotrofe, viser WS-FBI svært god tilstand i alle. Kvaliteten på de 
hydroakustiske registreringene i 2016 er god. Det er imidlertid fremdeles behov for 
videre arbeid med å utvikle modellene for forholdet mellom den registrerte ekkostyrken 
fra fisken (TS-verdien) og fiskelengde for ulike arter. Sannsynligvis har likevel verdiene 
av WS-FBI i disse oligotrofe innsjøene høy pålitelighet (konfidens). 

3.9 Rapportering av data 
I denne rapporten presenteres aggregerte data i form av årsgjennomsnitt og beregnede 
indekser (kapittel 4 og 5). Posisjoner for de pelagiske stasjonene og for de litorale 
kvalitetselementene vannplanter og bunndyr er vist på kart og som tabeller i vedlegg 
A. Fysisk-kjemiske primærdata og klorofyll-a verdier fra blandprøver av epilimnion og 
hypolimnion er gitt i vedlegg B. Primærdata og figurer av vertikalprofiler basert på 



 ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016 | M-815  

37 

analyse av pH, ledningsevne og turbiditet i prøver fra enkelt-dyp er gitt i vedlegg C. 
Vertikalprofiler av fysisk-kjemiske parametere: temperatur, oksygen, turbiditet, 
ledningsevne og pH målt med sonde er vist i vedlegg D.  
 
Primærdataene for alle de biologiske kvalitets-elementene og de fysisk-kjemiske 
parameterne vil rapporteres til Vannmiljøsystemet innen 30.09.2017.  

3.10  Klassifiseringsmetodikk 
3.10.1 Prosedyre for klassifisering 
Klassifisering av økologisk tilstand for de store innsjøene i basisovervåkingen i ØKOSTOR 
i følger generelle retningslinjer, indekser og klassegrenser beskrevet i siste versjon av 
Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 2015).  
 
I tråd med denne veilederen har vi brukt gjennomsnittsverdi for sesongen til 
klassifiseringen av økologisk tilstand for hver indeks eller parameter der det finnes data 
fra mer enn én prøve, med unntak av cyanobakterie-biomasse (Cyanomax) og giftig 
aluminium (L-Al), der maksimumsverdien er brukt.  
 
Alle indekser som er benyttet i tilstandsklassifiseringen er beregnet for alle innsjøer så 
sant aktuelle data og klassegrenser finnes. I samlet tilstandsvurdering av den enkelte 
innsjø (kap. 5.2 – 5.15) har vi imidlertid kun inkludert indekser som vurderes å ha 
middels eller liten usikkerhet.  
 
Der hvor parameter-/indeksverdi ligger på grensen mellom to tilstandsklasser settes 
tilstanden iht. den dårligste av de to tilstandsklassene, ut fra føre-vâr prinsippet. 
 
For indekser som mangler referanseverdi, f.eks. Forsuringsindeks 1 for bunnfauna, har 
vi ikke kunnet beregne EQR verdier. Vi har likevel angitt en normalisert EQR verdi ut 
fra midtpunktet i den aktuelle tilstandsklassen, som er i tråd med metodikken angitt i 
Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, kap. 3.5.5, fotnote s. 31).  
 
Ved kombinasjon av kvalitetselementer er ”det verste styrer” prinsippet benyttet, samt 
gjeldende regler for kombinasjon av biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer 
(Veileder 02:2013, kap. 3.5.5).  
 
Vi har definert fysisk-kjemiske parametere som ett kvalitetselement, i den grad de sier 
noe om samme påvirkning. Dette innebærer at total fosfor, total nitrogen og siktedyp, 
som alle indikerer eutrofieringspåvirkning er kombinert, ved å beregne middelverdi av 
de normaliserte EQR verdiene. Nitrogen brukes kun i innsjøer med nitrogenbegrensning 
(se nedenfor). Tilsvarende er gjort for pH, ANC og labilt aluminium (L-Al), som alle 
brukes til å indikere forsuring, ved å beregne medianverdien av de normaliserte EQR 
verdiene for hver parameter.  

3.10.2 Usikkerheter og begrensninger 
Vanndirektivet krever at usikkerhet skal angis ved klassifisering, og åpner for 
muligheten til å utelate kvalitetselementer/indekser med høy usikkerhet (lav 
konfidens). Usikkerheten i en klassifisering har mange dimensjoner knyttet til naturlig 
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variasjon i tid og rom, usikkerhet i klassifiseringssystemet for 
enkeltindekser/parametere mht referanseverdier og klassegrenser, og usikkerheter og 
mangler i typologisystemet. Usikkerhet mht naturlig variasjon i tid og rom beregnes 
normalt med statistiske metoder (standardavvik, konfidensintervall, m.fl.). 
Datagrunnlaget for slike beregninger er dessverre for lite for de fleste 
kvalitetselementene og innsjøene som er undersøkt i dette prosjektet. Usikkerheten i 
klassifiseringen er i dette prosjektet derfor kun vurdert kvalitativt for 
enkeltindekser/parametere og mht typologisystemet. De kvalitative 
usikkerhetsvurderingene er gjort på to forskjellige måter, den første basert på 
vurdering av enkeltindekser og kvalitetselementer, mens den andre er basert på 
vurdering av den samlede klassifiseringen av hver innsjø på tvers av kvalitetselementer. 
Den første vurderingen er angitt i tre nivåer (liten, middels, høy) og nærmere spesifisert 
nedenfor, mens den andre vurderingen også er angitt i tre nivåer (liten, middels, høy), 
og er nærmere forklart i kap. 5.1. 
 
Da klassifiseringssystemet for flere av indeksene er forholdsvis nye, finnes det 
begrenset erfaring med disse. Videre er de fleste indeksene utviklet for et begrenset 
antall vanntyper, med mangelfull kunnskap om hvordan disse fungerer for andre 
vanntyper. Generelt er det mindre usikkerhet knyttet til indekser som er interkalibrert 
mot tilsvarende indekser brukt i andre europeiske land (Interkalibrering fase 1, 2004-
2007 eller Interkalibrering fase 2, 2008-2011). I denne rapporten har vi derfor valgt å 
tillegge slike indekser og kvalitetselementer (for eksempel planteplankton og 
vannplanter) mer vekt enn indekser med begrenset erfaringsgrunnlag. Enkelte 
parametere/indekser er rapportert, men ikke brukt i den samlede tilstandsvurderingen. 
For noen indekser er usikkerheten så høy at den foreløpig ikke bør brukes i 
klassifisering, mens for andre indekser vil usikkerheten avhenge av innsjøtypen og 
datagrunnlaget for den enkelte innsjø (bunnfauna og fisk). Nedenfor følger noen 
kommentarer til disse parameterne: 
 
Siktedypsklassifiseringen er basert på klassegrenser som er korrelert til interkalibrerte 
klassegrenser for klorofyll for forskjellige vanntyper, og er nå også humuskorrigert (se 
kap. 3.2). Klassifisering av siktedyp har derfor betydelig høyere pålitelighet enn før 
metodikken for humuskorrigering var på plass, og siktedyp kan derfor nå inkluderes i 
den endelige klassifiseringen. Dette er en stor forbedring i forhold til tidligere. Ved 
svært lavt og ved svært høyt humusinnhold, samt ved høy turbiditet kan den likevel slå 
feil ut (eksempel vist for Gjende i kap. 4.1, som har ekstremt klart vann så å si uten 
humus, men relativt høy turbiditet pga brepartikler). 
 
Total nitrogen kan i utgangspunktet inngå sammen med total fosfor og siktedyp i 
vurdering av eutrofieringstilstanden. Innsjøer påvirket av langtransporterte 
forurensninger eller av skogbruk kan ha forhøyede verdier av total nitrogen. I en slik 
innsjø vil primærproduksjonen være begrenset av fosforinnholdet, og det blir derfor 
ikke korrekt å angi innsjøen som eutrofiert (med redusert økologisk tilstand) dersom 
verdiene av total fosfor ikke er forhøyet. For eutrofierte innsjøer med forhøyet total 
fosfor kan totalnitrogen også brukes i klassifiseringen, dersom rådataene indikerer 
nitrogenbegrensning i deler av vekstsesongen. Nitrogenbegrensning kan antas dersom 
summen av ammonium og nitrat er under eller nær deteksjonsgrensen, dvs. < 10 µg/l 
og dersom Tot-N / Tot-P forholdet er < 20. Da ingen av innsjøene i denne rapporten 
hadde så lave verdier av ammonium og nitrat kombinert med så lavt Tot-N / Tot-P 
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forhold på noe tidspunkt, har vi valgt ikke å bruke total nitrogen i klassifiseringen for 
noen av innsjøene. 
 
Vannplanter: Eutrofieringsindeksen, TIc, er interkalibrert og kan derfor antas å ha lav 
usikkerhet. Det kan likevel være noe usikkerhet knyttet til svært god/god grensen for 
vanntyper med få referanselokaliteter, samt for svært kalkfattige innsjøer pga lite data 
fra eutrofierte innsjøer av denne typen. For de to andre indeksene for hhv 
vannstandsvariasjoner og forsuring er det foreløpig liten erfaring med bruk av de 
nyutviklede klassegrensene. Disse er imidlertid basert på gode dose-respons kurver, så 
de kan derfor brukes til å indikere en mulig påvirkning. Klassegrensene er rapportert 
som innspill til neste revisjon av klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 
2015) (Mjelde 2017).  
 
Krepsdyrplankton og litorale småkreps: Forslag til klassifiseringssystem for småkreps 
i forhold til forsuring er benyttet her da klassegrensene er rapportert som innspill til 
neste revisjon av klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013, revidert 2015) (Schartau 
m.fl. 2017). Vi har imidlertid begrenset erfaring med de to forsuringsindeksene, LACI-
1 og LACI-2, og det er derfor noe usikkerhet knyttet til klassegrensene. Dette gjelder 
spesielt svært god/god grensen for svært kalkfattige innsjøer pga lite data fra 
referanselokaliteter. Klassifiseringssystemet er dessuten basert på at både litorale og 
pelagiske prøver ligger til grunn for beregning av forsuringsindeksene. I denne 
rapporten er prøver fra litoralsonen og fra pelagialen ikke tatt på nøyaktig samme 
tidspunkt, og litoralen er representert med langt flere stasjoner enn pelagialen. Dette 
gir også økt usikkerhet i tilstandsklassifiseringen selv om de litorale prøvene normalt 
fanger opp de fleste artene av småkreps i en innsjø. 
 
Bunndyrindeksene: Forsuringsindeks 1 har middels usikkerhet pga. manglende 
referanseverdi, og fordi den opprinnelig er utviklet for rennende vann. For humøse 
innsjøer vurderes imidlertid usikkerheten som høy. MultiClear, og indirekte LAMI, er 
interkalibrert for kalkfattige, klare innsjøer, men erfaringsgrunnlaget er noe begrenset, 
spesielt for LAMI. Vi vurderer derfor usikkerheten som hhv. lav og middels for disse to 
indeksene når de benyttes for kalkfattige, klare innsjøer, men høy for svært kalkfattige 
innsjøer og humøse innsjøer. Vi har likevel valgt å benytte alle forsuringsindeksene for 
bunndyr også i tilstandsvurderingen av svært kalkfattige innsjøer, siden dette er angitt 
i Klassifiseringsveilederen. Usikkerheten er også høy for andre øko- og klimaregioner 
enn de indeksene er utviklet for. Usikkerheten for eutrofieringsindeksen ASPT (med 
svenske klassegrenser for innsjøer) er moderat til høy da det ikke finnes noe 
erfaringsgrunnlag for norske innsjøer. Usikkerheten vurderes som minst for de dype, 
moderat kalkrike innsjøene på Østlandet da disse anses som mest sammenlignbare med 
svenske innsjøer.  
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Tabell 10. Usikkerhet for enkeltindekser og kvalitetselementer benyttet i 
innsjøklassifisering (se hovedtekst). 

Grad av usikkerhet Enkeltindeks/kvalitetselement 

Liten usikkerhet er anslått for 
kvalitetselementer/indekser som er 
interkalibrert eller avledet fra disse i 
form av publiserte regresjoner samt 
ikke-interkalibrerte 
indekser/parametere med mye 
erfaringsgrunnlag. 

Planteplankton: klorofyll a, totalt 
biovolum, PTI og Cyanomax 
Vannplanter: TIc, indeks for eutrofiering 

Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear¹ 

Total Fosfor, Siktedyp2 

pH, ANC, L-Al 

Middels usikkerhet er anslått for 
ikke-interkalibrerte indekser der det 
finnes noe erfaringsgrunnlag.  

Vannplanter:  
WIc: Indeks for vannstandsvariasjoner   
SIc: Forsuringsindeks 

Krepsdyrplankton og litorale småkreps:  

LACI-1: Forsuringsindeks for svært 
kalkfattige og kalkfattige innsjøer 

LACI-2: Forsuringsindeks for kalkfattige 
innsjøer 

Bunnfauna forsuringsindeks: 
Forsuringsindeks 1, LAMI3, 
ASPT-indeks for eutrofiering/organisk 
belastning  
Fisk4:  
WS-FBI-indeks for eutrofiering,  
NEFI-indeks for generell påvirkning,  
% bestandsnedgang for generell påvirkning 

Total Nitrogen5 

Høy usikkerhet gjelder indekser med begrenset erfaringsgrunnlag og indekser som 
er benyttet for andre vanntyper/habitater enn indeksene er utviklet for (se 
fotnotene under tabellen for spesifikasjon). Ikke inkludert i den endelige 
tilstandsvurderingen av hver innsjø. 

1 MultiClear er interkalibrert kun for kalkfattige, klare innsjøer. For andre innsjøtyper vil usikkerheten i 
klassifiseringen være moderat til høy (jfr. tekst over). Erfaringsgrunnlaget er dessuten begrenset til 
områder under tregrensen i Sør-Norge. For andre klimasoner og økoregioner vurderes usikkerheten som høy. 
2 Siktedyp har høy usikkerhet i innsjøer med svært lavt og svært høyt humusinnhold, samt ved høy turbiditet. 
3 For LAMI er erfaringsgrunnlaget begrenset til kalkfattige, klare innsjøer i områder under tregrensen i 
Sørøst-Norge. For andre innsjøtyper, klimasoner og økoregioner vurderes usikkerheten som høy. 
4 Fiskeindeksene brukes kun i de tilfeller der usikkerheten vurderes som lav eller middels (vurderes for hver 
enkelt innsjø basert på datagrunnlaget), se kap. 3.7.  
5 Total Nitrogen brukes kun i eutrofierte innsjøer med antatt nitrogenbegrensning (jf. tekst over). 

 
Fisk: Ingen av fiskeparameterne som inngår i det norske klassifiseringssystemet er 
interkalibrert. Klassifiseringssystemet for fisk er imidlertid basert på et omfattende 
nasjonalt arbeid oppsummert i Sandlund m.fl. (2013). I de tidligere rapportene fra 
basisovervåkingen er det kun Fiskeindeksen, nå Norsk endringsindeks for fisk (NEFI), og 
Fangstutbytte av aure som er benyttet. Det reviderte klassifiseringssystemet for fisk er 
utvidet med flere nye fiskeindekser. Det er i tillegg laget en prosedyre som sikrer at 
den mest egnede fiskeindeksen, gitt metodikk for datainnsamling, påvirkning og 
fiskesamfunn, benyttes i klassifiseringen. I de fleste tilfeller betyr dette at 
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tilstandsvurderingen av fisk er basert på kun én fiskeindeks selv om flere rapporteres 
(se kap. 3.8 for mer informasjon). Klassifiseringen av fisk er basert på lokalitetsspesifikk 
referansetilstand. Dataene som ligger til grunn for fastsettelse av referansetilstanden 
er ofte av variabel kvalitet, men et kriteriesett for bruk av eldre fiskedata er etablert 
(Sandlund m.fl. 2011). Dette bidrar til å redusere usikkerheten omkring bruk av 
fiskeindeksene. Basert på datagrunnlaget har vi dessuten vurdert usikkerheten (høy, 
moderat, lav) i fastsettelsen av referansetilstanden for den enkelte innsjø. Der 
usikkerheten er vurdert som høy, har vi ikke benyttet de aktuelle fiskeindeksene i den 
samlede tilstandsvurderingen. 
 
Samlet usikkerhetsvurdering: I tråd med vurderingene ovenfor er usikkerheten i de 
forskjellige kvalitetselementene/ indeksene som er brukt i rapporten angitt på en tre-
delt skala med kategoriene liten, middels og høy usikkerhet (se tabell 10). Følgende 
inndeling er gjort: 
• Liten usikkerhet er anslått for kvalitetselementer/indekser som er interkalibrert 

eller avledet fra disse i form av publiserte regresjoner samt for ikke-interkalibrerte 
indekser/parametere med mye erfaringsgrunnlag, slik som for eksempel 
vannkjemiske forsuringsparametere. 

• Middels usikkerhet er anslått for ikke-interkalibrerte indekser der det finnes en del 
erfaringsgrunnlag, f.eks. Forsuringsindeks 1 og LAMI-indeksene for bunnfauna, når 
disse er brukt for kalkfattige og klare innsjøer, og ASPT indeksen for bunnfauna, der 
klassegrensene for innsjøer er fra Sverige, når denne er brukt for moderat kalkrike 
innsjøer i lavlandet/skog.  

• Høy usikkerhet gjelder indekser med begrenset erfaringsgrunnlag der klassifiserings-
systemet er under utvikling. Til denne kategorien hører også indekser som er utviklet 
for et begrenset antall vanntyper, men forsøkt brukt også for andre vanntyper (for 
eksempel MultiClear-indeksen for bunnfauna i svært kalkfattige og humøse 
innsjøer). Indekser med høy usikkerhet er ikke brukt i den endelige 
tilstandsklassifiseringen i denne rapporten. Slike indekser bør imidlertid kunne 
benyttes i tilfeller der datagrunnlaget for indeksene er vurdert å være av høy 
kvalitet, og hvor resultatene kan understøttes av annen informasjon. I slike tilfeller 
vurderes usikkerheten som middels.  

 

Se også kap. 5.1 for nærmere beskrivelse av kriterier for vurdering av usikkerhet ved 
den innsjøspesifikke klassifiseringen. 
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4. Resultater pr. kvalitetselement 

4.1 Fysisk-kjemiske parametere 
4.1.1 Datagrunnlag 
 
Datagrunnlaget for klassifisering av økologisk tilstand for fysisk-kjemiske parameterne 
er vist i tabell 11, rådata er i Vedlegg B. 
 
Datagrunnlaget er kun basert på prøver fra én stasjon pr. innsjø. Resultatene gjelder 
derfor kun for denne stasjonen, som ikke nødvendigvis er representativ for hele 
innsjøen. Representativiteten kan være tvilsom i innsjøer med flere bassenger, dersom 
disse har forskjellig produktivitet, vanngjennomstrømning og påvirkning (eks. 
Tyrifjorden, se kap. 5.1).  
 
Tabell 11. Datagrunnlag for klassifisering av økologiske tilstand for de fysisk-
kjemiske støtteparametere fra 2016: total fosfor (Tot-P), total nitrogen 
(Tot-N), siktedyp, pH, ANC og labilt aluminium (L-Al). Rådata er vist i Vedlegg B.  

 
 

4.1.2 Klassifisering av økologisk tilstand for eutrofieringsrelevante 
parametere 

 
Figur 6 viser middelverdier og tilstandsklasser for total fosfor, total nitrogen og siktedyp 
i 2016. Tabell 12 viser økologisk tilstand for total fosfor (Tot-P), total nitrogen (Tot-N) 
og siktedyp angitt som normaliserte EQR verdier (nEQR) for epilimnion. Tilstandsklasse 

Epilimnion Hypolimnion

Innsjø
Statistisk 
uttrykk

Tot-P 
µg/L

Tot-N 
µg/L

Siktedyp 
m

pH
ANC 

µekv/L
L-Al 
µg/L

Tot-P 
µg/L

Tot-N 
µg/L

pH
ANC 

µekv/L
L-Al 
µg/L

min 3 195 7,5 6,97 108 4 5 225 6,92 112 3

Femunden middel 6 213 8,5 6,99 109 5 13,6 260 6,96 114 5,7

max 11 245 9,5 7,02 111 8 20 305 6,99 116 9

min 4 92 3 6,82 66,6 0 12 133 6,78 69,9 0

Gjende middel 6,8 136 8 6,88 69,6 2,6 39,4 212 6,84 72,8 1,1

max 9 190 17 6,92 75,8 7,5 100 450 6,92 75,3 5,5

min 4 400 4,5 7,23 237 4 5 455 7,22 242 6

Tyrifjorden middel 4,7 439 5,75 7,31 242 10,9 12,2 486 7,27 246 9,3

max 7 505 8,5 7,37 256 15 26 530 7,31 253 13

min 1 104 9 7,08 134 3 3 116 7,05 135 -1

Limingen middel 2,7 117 11,4 7,15 145 5,42 11,7 127 7,1 143 3,6

max 4 131 13 7,2 153 10,5 31 143 7,13 150 5,5

min 1 88 11,25 7,35 242 0 3 103 7,33 250 0

Røssvatnet middel 2 101 13,75 7,42 249 2,7 6,8 120 7,39 252 2,4

max 4 130 15,5 7,48 259 6,5 10 144 7,48 256 3,5

min 2 120 7 6,42 41,2 4 3 136 6,35 31,2 4

Salsvatnet middel 4 146 8,65 6,48 49,4 7,8 4,4 152 6,44 46,3 8

max 10 165 11,5 6,54 55,7 11 6 175 6,57 56,7 15

min 3 160 5 7,16 188 5 4 190 7,1 199 5,5

Selbusjøen middel 3,3 187 6,57 7,22 200 7,3 11,7 210 7,16 207 6,58

max 4 280 8,5 7,28 213 8,5 21 235 7,21 216 8,5

min 3 260 4,15 7,11 187 4 4 275 7,05 190 6

Snåsavatnet middel 4,7 281 4,79 7,18 196 7,8 11,8 292 7,11 194 7,8

max 8 316 5,5 7,24 201 12 34 325 7,16 199 11
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og nEQR verdier er basert på typespesifikke klassegrenser og vil derfor variere avhengig 
av vanntypen, selv om absoluttverdiene for hver parameter kan være like for 
forskjellige innsjøer. Derfor vil en Tot-P konsentrasjon på f.eks. 6 µg/l kunne gi svært 
god, god eller moderat tilstand for innsjøer som tilhører forskjellige vanntyper. Da alle 
innsjøene er klassifisert som både type 6 (kalkfattige, dype lavlandssjøer) og som den 
vanntypen deres faktiske typefaktorer tilsier (tabell 3) (begrunnelse gitt i kap. 2.3), vil 
tilstandsklasse og nEQR verdier også kunne variere innen hver innsjø. 
 
Næringssaltkonsentrasjoner er også angitt for hypolimnion, men er ikke benyttet for 
klassifisering, da klassegrenser kun gjelder for epilimnion.   
 

  
 

  
 

  

Figur 6. Tilstandsklassifisering av eutrofieringsparameterne total fosfor (Tot-P), total nitrogen (Tot-N) og 

siktedyp i innsjøene i ØKOSTOR 2016. Venstre: Alle innsjøene klassifisert som type 6, dvs. kalkfattige, dype 

innsjøer. Høyre: Alle innsjøer klassifisert med sine opprinnelige vanntyper iht typetabellen (tabell 3). Se 

tekst i kap. 2.3 for begrunnelse. Søylene viser gjennomsnittsverdier, og fargen indikerer tilstandsklassen 

(blått er svært god, grønn er god, gul er moderat, oransje er dårlig og rød er svært dårlig økologisk tilstand). 

Grå søyler er hypolimnion-data). For Salvatnet er saltvannslaget under 400 m dyp ikke inkludert i 

hypolimnion-prøven. 
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Tabell 12. Økologisk tilstand for total fosfor (Tot-P), total nitrogen 
(Tot-N) og siktedyp angitt som normaliserte EQR verdier (nEQR) 
basert på gjennomsnitt for epilimnion-prøver i de store innsjøene 
som er med i ØKOSTOR i 2016. Fargen viser tilstandsklassen der blått er svært 
god, grønt er god, gult er moderat, oransje er dårlig og rødt er svært dårlig. Venstre panel 
viser resultatet dersom alle innsjøene klassifiseres som kalkfattige og dype, mens høyre panel 
viser resultatet ved bruk av de opprinnelige vanntypene iht typetabellen (tabell 3) 

 
 

Innsjønavn

Femunden 6 0,68 16 0,73
Gjende 6 0,65 23 0,50
Tyrifjorden 6 0,75 8 1,00
Limingen 6 1,00 15 1,00
Røssvatnet 6 1,00 18 1,00
Salsvatnet 6 0,80 2d 1,00
Selbusjøen 6 0,93 6 0,93
Snåsavatnet 6 0,75 6 0,75

Innsjønavn

Femunden 6 0,78 16 0,85
Gjende 6 1,00 23 0,94
Tyrifjorden 6 0,55 8 0,78
Limingen 6 1,00 15 1,00
Røssvatnet 6 1,00 18 1,00
Salsvatnet 6 1,00 2d 1,00
Selbusjøen 6 0,90 6 0,90
Snåsavatnet 6 0,68 6 0,68

Innsjønavn

Femunden 6 0,98 16 0,98
Gjende 6 0,403 23 0,35
Tyrifjorden 6 0,74 8 1,00
Limingen 6 1,00 15 1,00
Røssvatnet 6 1,00 18 1,00
Salsvatnet 6 1,00 2d 1,00
Selbusjøen 6 1,00 6 1,00
Snåsavatnet 6 1,00 6 1,00

Norsk 

Type nr. nEQR 

Total nitrogen

Norsk 

Type nr. nEQR 

Siktedyp

Norsk 

Type nr. nEQR 

Norsk 

Type nr. nEQR 

Total fosfor

Norsk 

Type nr. nEQR 

Norsk 

Type nr. nEQR 
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Total fosfor 
Total fosfor (Tot-P) resultatene viser at epilimnion i alle innsjøene er næringsfattige 
(oligotrofe), mens det er betydelig mer fosfor i hypolimnion (figur 6), noe som 
sannsynligvis skyldes sedimentering av partikler fra epilimnion til hypolimnion.  Vi fant 
lavest Tot-P konsentrasjon (2-3 µg/l) i de tre sterkt modifiserte innsjøene (Limingen, 
Røssvatnet og Selbusjøen), noe høyere (4-5 µg/l) i de andre lavlandssjøene (Tyrifjorden, 
Salvatnet og Snåsavatnet) og høyest (6-7 µg/l) i de to høyestliggende innsjøene 
(Femunden og Gjende) (tabell 3).  
 
De lave verdiene i epilimnion i de sterkt modifiserte innsjøene kan tyde på at disse er 
utarmet mht næringssalter pga mangeårig erosjon av strandsonen og sedimentasjon, 
noe som er et velkjent fenomen i gamle vannkraftmagasiner (Friedl & Wuest 2002).   
 
Femunden og særlig Gjende har begge dårlig utviklet sprangsjikt (se temperatur-
profiler i vedlegg D), noe som gir mindre sedimentasjon og dermed mer fosfor i hele 
vannsøylen. Gjende har i tillegg tilførsler av brepartikler med fosfor fra apatitt, som 
ikke er biotilgjengelig, men som vil komme med i tot-P analyser. Andelen orto-fosfat 
er imidlertid høyere i Gjende enn i de andre innsjøene, både i 2015 og 2016 (tabell 13), 
noe som tyder på antropogene kilder. På den annen side vil det biotilgjengelige fosfatet 
tas opp i planteplanktonet i liten grad, pga. lysbegrensning som følge av brepartiklene 
og kaldt vann uten særlig sjiktning, der planteplanktonet sirkulerer med vannmassene 
fra topp til bunn hele sommeren (se vertikalprofiler av temperatur og fluorescens i 
Vedlegg C).  
 
Tabell 13. Middelverdier av total fosfor (Tot-P), ortho-fosfat (PO4) og 
andel PO4 av Tot-P i de store innsjøene i basisovervåkingen i ØKOSTOR i 
2016. Tallene er basert på prøver fra sommer-perioden juni-september i øvre del av vannmassen 
(0-10m). For Gjende og Tyrifjorden er også data fra 2015 vist (Lyche-Solheim m.fl. 2016). 

Innsjø Tot-P PO4 PO4/Tot-P 

Femunden 5,3 1,7 0,31 

Gjende 6,3 4 0,63 

Tyrifjorden 5 1,6 0,33 

Limingen 2,5 1 0,40 

Røssvatnet 2 0,6 0,31 

Salvatnet 3 1,3 0,42 

Selbusjøen 3,3 0,6 0,19 

Snåsavatnet 5 1,4 0,28 

 
De høyeste verdiene både av total fosfor og ortho-fosfat i Gjende ble funnet ved isgang 
i slutten av mai og i begynnelsen av august (vedlegg B), når brevannstilførselen, men 
også antall turister i området er størst. I 2015 var både Tot-P og orto-fosfat 
konsentrasjonen vesentlig høyere enn i 2016 (tabell 13). Dette ga også utslag på nEQR 
verdiene for Tot-P i Gjende, som var vesentlig dårligere i 2015 (nEQR 0,36-0,49) (Lyche-
Solheim m.fl. 2016) enn i 2016 (nEQR 0,50-0,65) (Tabell 12). Denne forskjellen mellom 
de to årene kan skyldes en kaldere vår med mindre bresmelting i 2016 enn i 2015.  
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Selv om de to årene var ganske forskjellige i Gjende, så er fosforkonstrasjonen og 
andelen orto-fosfat uansett relativt høy. Årsaken til dette kan være naturlige pga 
brepartiklene og/eller antropogene pga kloakkutslipp. I dialog med Vågå kommune ble 
det derfor tatt prøver fra 0,5 m, 20m og 100 m dyp for analyse av tarmbakterier i august 
og september 2016. Resultatene (Vedlegg G) viser svært lave tettheter av 
tarmbakterier med unntak av intestinale enterokokker på 100 m dyp i september (24 
kde/100 ml). Det er vanskelig å konkludere ut fra disse resultatene, da vurdering av 
bakterier bør gjøres ut fra minimum ti målinger. Flere målinger av både Tot-P, orto-
fosfat og bakterier bør derfor gjøres de kommende årene.  
 
Klassifiseringen av tot-P gir svært god tilstand for de fleste innsjøene, god for 
Femunden og Snåsavatnet, og moderat for Gjende, dersom de opprinnelige vanntypene 
benyttes. Dersom alle innsjøene klassifiseres som kalkfattige og dype, er det kun de 
sterkt modifiserte innsjøene Limingen, Røssvatnet og Selbusjøen som får svært god 
tilstand, mens de andre får god tilstand. Den økologiske tilstanden for total fosfor i 
Gjende kan også være for streng pga klassegrenser som ikke tar høyde for 
brepåvirkningen og det store sirkulasjonsdypet. Femunden kan også være for strengt 
klassifisert pga stort sirkulasjonsdyp mesteparten av vekstsesongen.  
 
Total nitrogen 
Resultatene for total nitrogen (Tot-N) gir et helt annet bilde enn total fosfor med høyest 
gjennomsnittskonsentrasjon på 439 µg/l Tot-N og god tilstand i Tyrifjorden, som var 
nær det som ble funnet i 2015. Laveste gjennomsnittskonsentrasjon ble funnet i 
Røssvatnet (101 µg/l), som ga svært god tilstand. De andre innsjøene hadde også lave 
nitrogenverdier (100-200 µg/l) og svært god tilstand, unntatt Snåsavatnet, som hadde 
noe høyere verdier (281 µg/l) og god tilstand. Denne klassifiseringen gjelder dersom de 
opprinnelige vanntypene benyttes (figur 8, høyre panel). Dersom alle innsjøene 
klassifiseres som kalkfattige og dype, får Tyrifjorden moderat tilstand, som også ble 
funnet i 2015, Femunden og Snåsavatnet god tilstand og de andre innsjøene svært god 
tilstand (figur 8, venstre panel). Dette bildet kan ha sammenheng med andelen 
landbruk i nedbørfeltene, selv om også andre forhold kan spille inn. Klassegrensene for 
type 6 kan være noe for strenge for nitrogen, da nitrogen ikke har like stor retensjon 
som fosfor i store, dype innsjøer (Verburg m.fl. 2013). 
 
Tabell 14. N/P-forhold og uorganisk løst nitrogen (nitrat NO3 og 
ammonium NH4) i de store innsjøene i ØKOSTOR i 2016.  
Tallene er basert på prøver fra sommer-perioden juni-september i øvre del av vannmassen (0-
10m). Rådata finnes i vedlegg B. 

Innsjønavn Tot-N/Tot-P, minimum NH4+NO3 minimum, µg/l 

Femunden 35 63 
Gjende 10 41 
Tyrifjorden 72 201 
Limingen 33 31 
Røssvatnet 33 32 
Salvatnet 32 38 
Selbusjøen 41 31 

Snåsavatnet 40 90 

 



 ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016 | M-815  

47 

Mulig nitrogen-begrensning av planteplankton ble vurdert ved å beregne forholdet 
mellom Tot-N og Tot-P, samt minimum-konsentrasjon av uorganiske løste nitrogen-
fraksjoner (nitrat og ammonium). Dersom vi finner Tot-N/Tot-P < 20 og NO3+NH4 < 10 
µg/l, anses N-begrensning å være sannsynlig (Schindler m fl. 2016). Resultatene i tabell 
14 viser at kriteriene ikke var tilfredsstilt i noen av innsjøene, med unntak av Tot-
N/Tot-P i Gjende, men her var det likevel tilstrekkelig uorganisk løst nitrogen, som 
tilsier at nitrogen ikke var begrensende. N-begrensning antas derfor å være mindre 
sannsynlig i alle de store innsjøene som var med i ØKOSTOR i 2016.  
 
Siktedyp 
Siktedypet bestemmes av konsentrasjonen av humus, uorganiske partikler og 
planteplankton. Siktedypet varierer fra 5 m i Snåsavatnet, som har relativt mye humus 
til 14 m i Røssvatnet, som er svært næringsfattig og har svært lite humus. Dette gir 
svært god tilstand for de fleste innsjøene. Gjende får dårlig tilstand for siktedyp, men 
dette er et artefakt som skyldes brepartiklenes effekt på siktedypet, som foreløpig ikke 
kan korrigeres for (se kap. 3.3., 4.1.4, og vertikalprofiler av turbiditet i vedlegg C og 
D), og ikke planteplankton, som hadde lav biomasse i denne innsjøen (se kap. 4.2, figur 
12).  
 
Når alle innsjøene klassifiseres ut fra vanntypen kalkfattige, dype innsjøer (type 6) får 
Gjende moderat tilstand, mens Tyrifjorden får god tilstand og de andre svært god. 
Gjende får altså bedre tilstand ved bruk av denne vanntypen, som har mindre strenge 
klassegrenser enn type 23, som ellers er brukt for Gjende. Tyrifjorden går fra svært god 
tilstand ved bruk av vanntype 8 til god tilstand ved bruk av vanntype 6, som skyldes at 
klassegrensene for type 6 er strengere enn for type 8.  For de andre innsjøene blir 
klassifiseringen svært god uavhengig av om vanntype 6 eller vanntypen i tabell 3 brukes. 
For Tyrifjorden fant vi tilsvarende siktedyp og tilstandsklasse i 2015, mens for Gjende 
var det vesentlig høyere siktedyp og bedre nEQR-verdi i 2016 (8 m, nEQR 0,35-0,40) enn 
i 2015 (5,7 m, nEQR 0,21-0,26). Dette mønsteret er konsistent med det som ble funnet 
for Tot-P, og kan ha sammenheng med en kaldere vår med mindre bresmelting i 2016. 
 
Samlet klassifisering av eutrofieringsrelaterte fysisk-kjemiske parametere 
 

Tabell 15. Økologisk tilstand for eutrofieringsrelevante kjemiske 
parametere: i de store innsjøene som er med i ØKOSTOR i 2016. 
Tallene viser normaliserte EQR verdier (nEQR) basert på gjennomsnitt for prøver fra øvre 
del av vannmassen (0-10m). Fargen viser tilstandsklassen der blått er svært god, grønt er 
god, gult er moderat, oransje er dårlig og rødt er svært dårlig. 
  Norsk Type 

nr. nEQR  
Norsk Type 

nr. nEQR  Innsjønavn 

Femunden 6 0,83 16 0,86 

Gjende 6 0,53 23 0,43 

Tyrifjorden 6 0,74 8 1,00 

Limingen 6 1,00 15 1,00 

Røssvatnet 6 1,00 18 1,00 

Salvatnet 6 0,90 2d 1,00 

Selbusjøen 6 0,96 6 0,96 

Snåsavatnet 6 0,87 6 0,87 
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Den samlede klassifiseringen av de eutrofieringsrelevante parametere (tabell 15) er 
basert på middelverdi av total fosfor og siktedyp, da ingen av innsjøene tilfredsstilte 
kriteriene for nitrogenbegrensning (tabell 14). Ved bruk av de opprinnelige vanntypene 
til klassifiseringen får alle innsjøene svært god tilstand, unntatt Gjende, som får 
moderat tilstand. Dersom de klassifiseres som kalkfattige dype innsjøer (venstre panel 
i tabell 15), endres tilstandsklassen fra svært god til god for Tyrifjorden, men for øvrig 
er det ingen endringer av tilstandsklasse.  

4.1.3 Klassifisering av økologisk tilstand for forsuringsrelevante 
parametere 

Figur 7 viser årsverdier og klassifisering av økologisk tilstand for pH, ANC og L-Al i 2016. 
Tabell 16 viser de normaliserte EQR verdiene for hver parameter og samlet for alle tre. 
Forsuringsparameterne er ikke relevante for de moderat kalkrike innsjøene Tyrifjorden 
og Røssvatnet. Det finnes ikke klassegrenser for forsuringsparameterne for denne 
vanntypen og disse innsjøene er derfor ikke tilstandsvurdert. Klassifiseringssystemet er 
ikke utviklet for hypolimnion, og resultatene fra hypolimnion er derfor ikke vurdert.  
 
Resultatene viser at pH og ANC var lavest i Salvatnet, som har lite kalsium og lav 
alkalitet rett under typegrensen kalkfattig/svært kalkfattig. Den får likevel svært god 
tilstand for disse parameterne. De andre innsjøene har høyere pH og ANC og alle får 
svært god tilstand. Potensielt giftig aluminium (L-Al) har maksimum-konsentrasjoner 
fra 6,5 µg/l i Røssvatnet til 15 µg/l i Tyrifjorden. Alle innsjøene som kan klassifiseres 
for denne parameteren (kalkfattige og svært kalkfattige innsjøer) havner i god tilstand. 
 
For alle tre forsuringsparameterne er det små forskjeller mellom årsverdiene for 
epilimnion og hypolimnion.  
 
Tabell 16. Økologisk tilstand for forsuringsrelevante kjemiske parametere: i 
de store innsjøene som er med i ØKOSTOR i 2016.  
Tallene viser normaliserte EQR verdier (nEQR) basert på gjennomsnitt for prøver fra øvre del av vannmassen 

(0-10m).  Den samlede verdien er basert på median av de tre parameterne. For Tyrifjorden og Røssvatnet er 

forsuring ikke relevant (n.a.), da disse er moderat kalkrike. Fargen viser tilstandsklassen der blått er svært 

god, grønt er god, gult er moderat, oransje er dårlig og rødt er svært dårlig 

  Norsk 
Type 
nr. pH nEQR  ANC nEQR  

L-Al 
nEQR  

Forsuring 
samlet 
nEQR  Innsjønavn 

Femunden 16 1,00 0,94 0,71 0,94 

Gjende 23 0,92 0,86 0,72 0,86 

Tyrifjorden 8 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Limingen 15 1,00 1,00 0,67 1,00 

Røssvatnet 18 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Salvatnet 2d 0,99 0,89 0,64 0,89 

Selbusjøen 6 1,00 1,00 0,70 1,00 

Snåsavatnet 6 1,00 1,00 0,66 1,00 
 
Samlet klassifisering av forsuringsparameterne (tabell 16) basert på median av nEQR 
verdiene for de tre parameterne (pH, ANC og L-Al) gir svært god tilstand for alle 
innsjøene med lavest nEQR verdi for de to innsjøene med lavest kalsiumkonsentrasjon 
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(Gjende og Salvatnet). De vannkjemiske forholdene tilsier dermed at ingen av innsjøene 
er forsuret, selv om alle har svakt forhøyet maksimumkonsentrasjon av potensielt giftig 
aluminium.   
 
 

 

 

 

Figur 7. Tilstandsklassifisering av forsuringsparameterne pH, syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og 

uorganisk aluminium (L-Al) for de store innsjøene som var med i ØKOSTOR i 2016. Søylene viser sesongmessig 

gjennomsnittsverdi for pH og ANC og maksimumsverdi for L-Al. Fargen indikerer tilstandsklasse, se forklaring 

i figur 6. Grå søyler er hypolimnion-data. Merk: hvite søyler angir tallverdien for hver parameter i de to 

moderat kalkrike innsjøene (Tyrifjorden og Røssvatnet), men de kan ikke klassifiseres da det finnes ikke 

klassegrenser for forsuringsparameterne for denne vanntypen. Merk: typespesifikke klassegrenser.  
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4.1.4 Vertikalprofiler av fysisk-kjemiske parametere: temperatur, 
oksygen, pH, ledningsevne og turbiditet 

Vedlegg D viser vertikalprofiler målt med sonde av temperatur, oksygen, pH, 
ledningsevne og turbiditet både for hele vannsøylen og for øvre del fra 0-50 m. Det siste 
er gjort fordi variasjoner i sprangsjiktet er lettere å identifisere når kun de øverste 0-
50 m vises. I tillegg til disse parameterne ble det også målt vertikal-profiler av klorofyll-
fluorescens, som er inkludert i planteplankton kapitlet (kap. 4.2). Alle profilene er målt 
med den samme multisensorsonden. For å sjekke målingene mot lab-analyser har vi 
også målt pH, konduktivitet og turbiditet på utvalgte enkeltdyp i hver innsjø, samt 
oksygen i bunnvannet med Winkler-metoden (vedlegg C). Resultatene for de aktuelle 
parameterne for alle innsjøene oppsummeres nedenfor.  
 
Temperatur: 
Temperatur-utviklingen gjenspeiler de klimatiske forholdene i hver innsjø. 
Vinterstagnasjon med invers termoklin ble målt i Gjende og Femunden i april, der 
temperaturen var under 2 oC helt ned til ca. 45 m dyp i begge innsjøene. 
Vårsirkulasjonen var fullstendig i alle innsjøene, muligens med unntak av Tyrifjorden, 
som hadde utviklet en svak sjiktning allerede ved første prøvetaking 20. mai. 
Termoklinen gjennom sommeren er dårlig utviklet i Gjende og Femunden, som ligger 
høyt over havet. Gjende, som mottar kaldt brevann hele sommeren, hadde maks-
temperatur på bare 8 oC i august (7oC i 2015). De nordligste innsjøene Limingen og 
Røssvatnet, samt Femunden kom ikke over 12 oC, mens makstemperaturen i de andre 
innsjøene i Midt-Norge var 14-15 oC. En interessant observasjon i Salvatnet er at 
temperaturen var over 4oC i det permanent stagnerte saltvannslaget under 400 m dyp, 
i motsetning til i hypolimnion for øvrig. Den høyeste maks-temperaturen i 
overflatevannet (0-1m) ble målt i Tyrifjorden i august på ca. 17oC (samme som i 2015). 
Sprangsjiktet ligger stort sett mellom 10 og 20 m i perioden juli-august i alle innsjøene 
som utviklet et tydelig sprangsjikt.  
 
Oksygen: 
Oksygenprofilene viste stort sett 100 % metning i overflatevannet (min 90 %, maks 110 
%) i alle innsjøene. Svak overmetning av oksygen i overflatevannet ble funnet i 
Salvatnet, Tyrifjorden og Limingen i på forsommeren når primærproduksjonen er på 
sitt høyeste (se også fluorescens-profilene i planteplankton-kapitlet). 
Oksygenmetningen i bunnvannet varierte fra 80 % til 100 % gjennom sesongen, med 
minimum før vårsirkulasjonen og mot slutten av sesongen, unntatt Salvatnet der det 
var null oksygen i saltvannslaget under 400 m. Det noe lavere oksygeninnholdet i 
overflatevannet i Gjende skyldes trolig at denne innsjøen er islagt halve året. Andre 
faktorer som bidrar til lavere oksygenmetning i Gjende er at innsjøen har svært lite 
planteplankton (kap. 4.2) som kan produsere oksygen i overflatevannet, og at den 
mottar noe organisk materiale fra nedbørfeltet. Det samme mønsteret ble funnet i 
Gjende i 2015. 
 
Ingen av innsjøene har vesentlig oksygensvinn i dypvannet ned til ca. 10 m over bunnen, 
men det kan ikke utelukkes at det er noe mindre oksygen umiddelbart over bunnen. 
 
Det var godt samsvar mellom lab-målingene av oksygen i den dypeste prøven (Vedlegg 
C) og det som ble målt med sonden (Vedlegg D).  
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Turbiditet:    
Det var også for turbiditet et generelt godt samsvar mellom sondemålingene og lab-
resultatene for prøvene fra enkeltdyp. De fleste innsjøene hadde svært lav turbiditet 
(<0,5 FTU), ofte under deteksjonsgrensen for både sonden og lab.-målingene. For 
Gjende, som er brepåvirket og derfor har betydelig høyere turbiditet, viste imidlertid 
maksimumsverdiene målt med sonde tydelig høyere verdier (>3 FTU) enn 
laboratoriemålingene (maks 2 FTU) i juli og august. Dette kan skyldes aggregering av 
de minste partiklene til større partikler i perioden mellom prøvetaking og analyse. Vi 
antar derfor at sondemålingene gir et mer nøyaktig resultat enn laboratoriemålingene 
og gir betydelig bedre romlig oppløsning nedover i vannsøylen (1 måling pr. sekund både 
ved senking og heving av sonden). I Gjende varierte turbiditeten mye gjennom året med 
økende verdier fra tilnærmet null i juni, rett etter at isen har gått, til maksverdien på 
3,5 FTU i august (tilsvarer «dårlig» i det gamle klassifiseringssystemet, SFT 97:04), som 
gjenspeiler økende tilførsler av brevann med mye partikler gjennom sommeren.  
 
Ledningsevne: 
Målingene gjort med sonde og på laboratoriet var i meget godt samsvar for de fleste 
innsjøene og viste svært lave verdier i Gjende (1 mS/m) og Femunden (1,5 mS/m), og 
moderate verdier (3-4 mS/m) i de andre innsjøene. Forskjellene gjenspeiler 
kalsiumkonsentrasjonen, med unntak av Salvatnet. Denne innsjøen er svært kalkfattig, 
men har ganske høye nivåer av sjøsalter (natrium og klorid), trolig pga sin kystnære 
beliggenhet og saltvannslag i bunnen. Ledningsevnen i hypolimnion i Salvatnet er 
dobbelt så høy som i epilimnion ut fra målinger gjort på enkeltprøver i laboratoriet 
(vedlegg C), noe som kan tyde på en viss oppvirvling av sjøsalter fra det stagnerte 
saltvannslaget (monimolimnion) i sirkulasjonsperiodene for resten av innsjøens 
vannmasser (miksolimnion). Lab-målingene viser høyest ledningsevne i hypolimnion i 
mai og juni, men samme verdier som i epilimnion i september og oktober. 
Sondemålingene viser ingen økning i hypolimnion, og er derfor ikke i samsvar med disse 
lab.-målingene. En mulig årsak kan være de ekstremt høye verdiene i saltvannslaget 
(5290 mS/m, vedlegg B), som kan ha redusert sondens følsomhet, da den ikke er 
kalibrert for saltvann.  
For de fleste innsjøene viser sondemålingene en økning av ledningsevnen utover 
sesongen i epilimnion, noe som kan skyldes elvetilførsler og/eller remineralisering av 
organisk stoff. Dette vises imidlertid ikke i lab-målingene. Årsaken til manglende 
samsvar mellom sonde og labmålinger er uklar.   
  
pH: 
Sondemålingene viste dårlig samsvar med laboratoriemålingene for vintermålingene fra 
Femunden og Gjende og målingene i første prøverunde i mai i alle innsjøene, da pH 
elektroden på sonden trolig viste for høye pH verdier (7,5-8,5). Dette kan skyldes at 
elektroden kan være ustabil i innsjøer med svært lav ledningsevne. Sonden ble re- 
kalibrert i juni og viste deretter godt samsvar med labmålingene. Målingene viste liten 
variasjon gjennom vannsøylen i alle innsjøene. Lavest pH (i underkant av 6,5) ble funnet 
Salvatnet, den eneste svært kalkfattige innsjøen som ble undersøkt. De moderat 
kalkrike innsjøene hadde klart høyere pH, med verdier på ca. 7,2-7,4. 
Minimumsverdiene var maks 0,1 pH enhet lavere enn middelverdiene, og forekom i 
mai/juni i de fleste innsjøene. 
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4.2 Planteplankton 
Datagrunnlaget er kun basert på månedlige prøver gjennom vekstsesongen fra én 
stasjon pr. innsjø. Resultatene gjelder derfor kun for denne stasjonen, og er ikke 
nødvendigvis representativ for hele innsjøen.  

4.2.1 Vertikalprofiler av klorofyll fluorescens 
Klorofyll fluorescens er et mål på klorofyll-a konsentrasjon in situ, men er ikke direkte 
overførbart til det som måles som klorofyll-a konsentrasjon basert på absorbans i et 
spektrofotometer i laboratoriet (se kap. 3.4).  
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Figur 8. Vertikalprofiler av klorofyll fluorescens i innsjøene i ØKOSTOR 2016. Øvre paneler viser hele 

vannsøylen, mens nedre panel viser kun de øverste 50 meterne.   

Vertikalprofiler av klorofyll-fluorescens gjennom hele vannsøylen er vist i figur 8 for 
alle innsjøene. Profilene viser størst fluorescens i epilimnion i Tyrifjorden og 
Snåsavatnet i juli og august, samt en noe mindre topp i epilimnion i Limingen i juli. I 
de andre innsjøene er fluorescensen svært lav, bortsett fra i Gjende, der 
planteplankton finnes i hele vannsøylen fra topp til bunn pga de sirkulerende 
vannmassene. Ingen av innsjøene hadde noe klorofyll-maksimum i sprangsjiktet mellom 
10 og 20 m.   
 

4.2.2 Klassifisering av økologisk tilstand av planteplankton  
Figur 9 viser den økologiske tilstandsklassifiseringen basert på de enkelte parameterne 
som inngår i klassifiseringen av planteplankton i basisovervåkingssjøene for 2016, dvs 
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klorofyll a, totalt biovolum, trofisk indeks for artssammensetning (PTI) og maksimum 
biomasse av cyanobakterier (Cyanomax). Klassifiseringen ble gjort både ved bruk av 
klassegrensene for de opprinnelige vanntypene gitt for hver innsjø i tabell 3 (figur 9 
høyre panel) og ved bruk av klassegrensene for kalkfattige, dype innsjøer for alle 
innsjøene (figur 9 venstre panel). Tilsvarende er gjort for de eutrofieringsrelevante 
fysisk-kjemiske parameterne i kap. 4.1 ut fra begrunnelsen gitt i kap. 2.3.  
 

  
 

  

   

   

Figur 9. Økologisk tilstandsklassifisering av klorofyll a (µg/L), totalt biovolum (mg/l), trofisk indeks (PTI) 

og maks biomasse av cyanobakterier (Cyanomax, mg/l). Høyre panel: Tilstanden er basert på typespesifikke 

grenseverdier iht. vanntyper vist i tabell 3 og klassegrenser fra klassifiseringsveilederen. Venstre panel: 

Tilstanden er basert på klassifisering av alle innsjøer som type 6, dvs. kalkfattige dype innsjøer. For 

begrunnelse, se tekst i kap. 2.3. Søylene viser gjennomsnittsverdier for hver innsjø, bortsett fra Cyanomax, 

som viser maksimums-verdien. Økologisk tilstandsklasse er angitt med farge (se figur 6) 
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Figur 10. Kvantitativ fordeling av planteplanktonklasser oppgitt som totalt volum mm3/L gjennom 

vekstsesongen 2016 i alle innsjøene i ØKOSTOR 2016. 
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Gjennomsnittlige klorofyllverdier var svært lave i alle innsjøene og varierte fra 0,36 
µg/l i Røssvatnet til 1 µg/l i Tyrifjorden, som er lavere enn referanseverdien for de 
aktuelle vanntypene for alle innsjøene unntatt Gjende, som var rett i overkant av 
referanseverdien for type 23. Alle innsjøene havner i tilstandsklasse svært god med 
nEQR verdi på 1,00 basert både ved bruk av de opprinnelige vanntypene og ved bruk av 
vanntype 6. Tilsvarende mønster som for klorofyll-a ble også funnet for totalt biolvolum 
med høyest gjennomsnittsverdi i Tyrifjorden og Snåsavatnet, som begge hadde 0,15 
mg/l. Lavest biovolum på 0,06 mg/l ble funnet i Salvatnet og Røssvatnet. Alle innsjøene 
er i svært god tilstand også for denne parameteren, unntatt Gjende som havnet i god 
tilstand, men svært nær grensen til svært god ved bruk av den opprinnelige vanntypen 
(type 23), men var svært god ved bruk av vanntype 6.  
 
Gullalger og kiselalger dominerer planteplanktonet i alle innsjøene (figur 10). Dette er 
algeklasser som ofte dominerer i oligotrofe og svakt mesotrofe innsjøer. I Gjende og 
Snåsavatnet er kiselalgene mest dominante med typisk oligotrofe slekter som Cyclotella 
og Tabellaria. I Gjende er planteplanktonet trolig lysbegrenset pga. lyssvekningen fra 
brepartiklene og sirkulerende vannmasser mesteparten av vekstsesongen. Under slike 
forhold vil kiselalger lett kunne utkonkurrere andre alger, da de unngår sedimentasjon 
og kan vokse ved svakt lys. I Snåsavatnet er ikke kiselalgene like dominerende som i 
Gjende, men utgjør likevel en betydelig del av det totale algevolumet. Lysforholdene i 
Snåsavatnet var dårligere enn i de andre innsjøene pga humuskonsentrasjonen, med 
lavest siktedyp av alle (4,8 m). Dette kan favorisere kiselalgene, da mange gullalger ser 
ut til å trenge mer lys for å være konkurransedyktige (Ptacnik m.fl. 2016). I de andre 
innsjøene med bedre lysforhold, men svært lite fosfor, er gullalgene langt mer 
dominerende, fordi de kan bruke sine miksotrofe egenskaper til å skaffe seg fosfor ved 
å beite på bakterier. Mer informasjon om den taksonomiske sammensetningen av 
planteplankton er gitt i vedlegg E. 
 
PTI indeksen for artssammensetning ga god tilstand i fire innsjøer: Femunden, Gjende, 
Limingen og Selbusjøen. Snåsavatnet havnet i moderat tilstand, dog svært nær 
klassegrensen for god tilstand (nEQR=0,58). Denne innsjøen har god tilstand for fosfor 
(kap. 4.1). Dette avviket fra svært god tilstand både for fosfor og for PTI i Snåsavatnet 
kan skyldes at innsjøen har relativt høyt humusinnhold, slik at klassegrensene for 
klarvannssjøer blir noe for strenge. De andre innsjøene har svært god tilstand mht PTI. 
Klassifiseringen gir svært god tilstand for flere innsjøer ved bruk av vanntype 6, da både 
Femunden, Gjende og Limingen endres fra god til svært god ved bruk av type 6, som 
har slappere klassegrenser enn typene gitt i tabell 3. For Tyrifjorden går det motsatt 
vei med endring fra svært god ved bruk av vanntype 8 (i tabell 3) til god ved bruk av 
type 6, da sistnevnte har strengere klassegrenser enn type 8.  
  
Cyanobakterier forekom i ubetydelige mengder i alle innsjøene (figur 9 og 10). Alle 
innsjøene er derfor i svært god tilstand for denne parameteren med nEQR verdier på 
0,99-1,00. Det er ingen forskjell på resultatene ved bruk av de opprinnelige vanntypene 
og vanntype 6, fordi klassegrensene for cyanobakterie-biomasse er felles for alle 
vanntyper.  
 
Samlet klassifisering av planteplankton er gitt i tabell 17 og viser at alle innsjøene var 
i svært god tilstand ved bruk av vanntype 6, unntatt Snåsavatnet, som var i god tilstand. 
Ved bruk av vanntypene i tabell 3 ble også Gjende i god tilstand, pga strengere 



 ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016 | M-815  

57 

klassegrenser for type 23 enn for type 6. Gjende ble også undersøkt i 2015 og var da 
svært god ved bruk av både type 6 og type 23. Tyrifjorden ble også undersøkt i 2015 og 
fikk da svært god tilstand med nEQR verdi på 0,88 for type 6 og 1,00 for type 8. I 2016 
var tilstandsklassen den samme, men nEQR verdiene noe lavere for begge vanntypene. 
 

Tabell 17. Samlet klassifisering av planteplankton angitt som 
normaliserte EQR verdier (nEQR) for epilimnion (0-10m) i de store 
innsjøene i ØKOSTOR i 2016. Tilstanden er basert på kombinasjon av nEQR for 
klorofyll a, totalt biovolum, PTI og Cyanomax iht klassifiseringsveilederens figur 4.1, s. 39. Blå 
er svært god og grønn er god tilstand. 

 
 

4.3 Krepsdyrplankton og litorale krepsdyr 
 
4.3.1 Artsantall og artssammensetning av småkreps 
Artsrikdom av småkreps (pelagiske og litorale vannlopper og hoppekreps) varierte fra 
15 arter (11 arter vannlopper og 4 arter hoppekreps) i Gjende til 56 arter (38 arter 
vannlopper og 18 arter hoppekreps) i Tyrifjorden (figur 11)3. I de fire Trøndelagssjøene 
varierte diversiteten mellom 36 arter (23 arter vannlopper og 13 arter hoppekreps) i 
Limingen og 50 arter (34 arter vannlopper og 16 arter hoppekreps) i Snåsavatnet. 
Røssvatnet, som ligger i Nordland og er sterkt regulert, hadde noe overaskende hele 42 
arter (25 arter vannlopper og 17 arter hoppekreps). Et fåtall av småkrepsartene anses 
å være rent planktoniske, og de pelagiske prøvene fra de store innsjøene bidro sjelden 
med mer enn 2-3 arter som ikke var fanget opp av de litorale prøvene. De to mest 
«eksotiske» artene, finnmarkshops Heterocope borealis og Alona elegans, ble funnet i 
Røssvatnet. Sistnevnte art har ikke fått norsk navn ennå, da dette er en ny art for Norge 
(individer er sendt til Artem Sinev for verifisering). Det fins ellers kun spredte funn av 
arten fra Europa og Nord-Afrika der de nærmeste registreringene er fra henholdsvis 
England og Bøhmen i Tyskland. Finnmarkshops var inntil for få år tilbake kun registrert 

                                                   
3 I tillegg til artene som ble funnet i Tyrifjorden i 2016, ble hjelmdafnie Daphnia cristata funnet i 

planktonprøver fra 2015. 

Innsjønavn

Femunden 6 0,92 16 0,87

Gjende 6 0,90 23 0,75

Tyrifjorden 6 0,84 8 0,97

Limingen 6 0,91 15 0,86

Røssvatnet 6 0,90 18 0,90

Salsvatnet 6 0,98 2d 0,94

Selbusjøen 6 0,88 6 0,88

Snåsavatnet 6 0,76 6 0,76

Norsk 

Type nr. nEQR 

Norsk 

Type nr. nEQR 

                           Planteplankton, nEQR 
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i noen få lokaliteter i Finnmark fylke, mens den lenger øst er funnet helt sør i Sverige. 
Arten er kjent som en istidsrelikt.  
 

 
Figur 11. Artsantall av dyreplankton (vannlopper Cladocera og hoppekreps Copepoda) i de undersøkte 
innsjøene i 2016 basert på både pelagiske og litorale prøver. 

 
Russerkreps Alona werestscagini ble funnet i fem innsjøer. Denne ble først beskrevet 
som ny art for vitenskapen i 1999 (Sinev 1999). Individer som tidligere ble funnet i 
Troms og Finnmark og beskrevet som en variant av dvergnebbkreps Alona guttata var. 
ble seinere bestemt til russerkreps (verifisert av Artem Sinev). At arten ble påvist i hele 
45 prøver fra fem av innsjøene i 2016, kan tyde på at den er blitt mer vanlig. 
 
Én av de litorale stasjonene i Selbusjøen (Innbygda i sørøst) hadde en krepsdyrfauna 
som skilte seg vesentlig fra de øvrige stasjonene. Funn av relativt store tettheter av 
møkkadamdovendafnie Simocephalus exspinosus indikerer lokale tilførsler av 
næringssalter (se også kap. 4.4.2). På den aktuelle stasjonen ble det også observert kyr 
både i og nær innsjøen. Arten er ellers i Norge kun registrert i små, næringsrike 
dammer. 
 
Langhalekreps Bythotrephes longimanus, ble funnet i relativt store mengder i 
litoralsonen i Femunden. Denne store vannloppen lever vanligvis i de åpne vannmasser 
der den beiter på mindre dyreplankton. Arten er utsatt for predasjon fra fisk. Det er 
kjent at horisontal vandring mellom litoralsonen (dag) og de åpne vannmasser (natt) 
hos krepsdyrplankton kan være en unnvikelsesrespons på fiskepredasjon (Davies 1985, 
Masson m.fl. 2001), men det er også mulig at langhalekreps foretar horisontale 
vandringer for å søke næring i litoralsonen (Ketelaar m.fl. 1995).  
 
Pungreke, Mysis relicta, ble funnet i tre av innsjøene i 2016: Limingen, Selbusjøen og 
Snåsavatnet. I Limingen og Selbusjøen skyldes forekomstene av pungreke utsettinger. 
Populasjonene i alle disse vannene stammer opprinnelig fra Blåsjøen i Sverige (Gaute 
Kjærstad personlig meddelelse). I Snåsavatnet kom arten inn via kraftverkstunnel fra 
Bangsjøene. Tettheten av pungreke var høyest i Snåsavatnet. 
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Salvatnet skiller seg også ut med hele fem arter tilhørende hoppekrepsslekten Eucyclops 
mot én til tre arter i de øvrige innsjøene. Arter tilhørende denne slekten lever i 
litoralsonen og anses som forsuringsfølsomme. 
 
Figur 12 viser resultatet av en PCA-analyse der datagrunnlaget er artsinventaret 
(tilstede/ikke tilstede) av småkreps i ti innsjøer (inkl. Eikeren og Nisser fra 2015). 
Innsjøer som ligger nær hverandre i PCA-plottet har flere arter til felles enn innsjøer 
som ligger langt fra hverandre. Tyrifjorden og Eikeren, som er plassert sammen i den 
ene enden av 1-aksen, har hele 46 arter til felles. Fem arter er eksklusive for disse 
innsjøene, dvs. at de ikke er funnet i noen av de øvrige innsjøene. Røssvatnet og 
Salvatnet ligger i motsatt ende av 1-aksen. Hoppekrepsen dypvannshops Cyclops 
abyssorum er bare funnet i disse to innsjøer. I tillegg har Røssvatnet flere arter som 
bare er funnet i denne innsjøen. Gjende ligger i øvre del av 2-aksen. Artene som er 
funnet i her er også funnet i de øvrige innsjøene. Snåsavatnet ligger i den nedre enden 
av 2-aksen. Relativt store mengder av vannloppen vilterskittenkreps Ilyocryptus agilis 
ble funnet i én litoral prøve fra Snåsavatnet, men ikke i noen av de øvrige innsjøene. 
Vilterskittenkreps er ellers kun funnet i et fåtall innsjøer i Norge og alltid med få 
individer, men arten lever nær substratet og det er derfor sannsynlig at den ofte 
underrepresenteres i prøvene. 1-aksen forklarer 26,3 % av totalvariasjonen i materialet, 
mens 2-aksen bidro med ytterligere 16,9 %.  
 
 

 
Figur 12. PCA-plot som illustrerer likheter og forskjeller i sammensetningen av småkrepssamfunnene i 
innsjøene fra ØKOSTOR der det tatt både pelagiske og litorale prøver. Nisser og Eikeren ble undersøkt i 
2015 og de resterende innsjøer i 2016. Figuren er basert på tilstedeværelse/ikke tilstedeværelse av hver 
enkelt art. Miljøvariablene h.o.h. breddegrad, labilt aluminium, klorofyll a, total nitrogen, sulfat og 
kalsium er lagt til passivt (dvs. at de ikke påvirker ordinasjonen) for å anskueliggjøre mulige 
forklaringsvariabler. 

 

Antallet av innsjøer er for lavt til at man kan inkludere mulige forklaringsvariabler 
direkte i analysen, men ved å legge dem til passivt i ordinasjonsdiagrammet kan man 
likevel anskueliggjøre mulige sammenhenger mellom miljøforholdene i innsjøene og 
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sammensetningen av samfunnsstrukturen. Det fremgår av PCA-plottet at spesielt total 
nitrogen og klorofyll a og i noen grad sulfat, breddegrad og kalsium-konsentrasjon er 
korrelert med 1-aksen, mens 2-aksen er i størst grad korrelert med labilt aluminium og 
i noen grad med høyde over havet. Det kan tyde på at artssammensetningen primært 
er bestemt av produktiviteten i innsjøene, men geografisk utbredelse har også en 
betydning. Noe av variasjonen i artssammensetningen forklares også ved interaksjonen 
mellom de to faktorene, siden produktiviteten er negativt korrelert med breddegrad 
(lavere produktivitet dess lengre nord). Når datagrunnlaget blir større, dvs. flere store 
innsjøer er kartlagt etter samme opplegg, kan vi danne oss et bedre bilde av hvilke 
variabler som er viktigst med tanke på å forklare variasjonen artssammensetningen 
mellom de undersøkte innsjøene. 
 

4.3.2 Krepsdyrplanktonet 
Dyreplanktonprøvene i innsjøene er tatt med planktonhåv og egner seg derfor ikke for 
kvantitative beregninger av tetthet (antall per volum- eller arealenhet). Antall dyr i 
prøvene gir likevel et grovt estimat på tettheten av dyreplankton i innsjøene. Tettheten 
varierte i løpet av sesongen, og i de fleste sjøene var det flest dyr i 
juli/august/september i 90 µm håvtrekkene fra 0-50 m dyp (figur 13). I Gjende, 
Limingen og Snåsavatnet er tettheten størst i oktober. Tettheten varierer også mellom 
innsjøene. Gjennomsnittlig var det færrest dyr i Salvatnet og flest i Gjende (faktor 10 
i forskjell), men også i Femunden og Snåsavatnet var det forholdsvis mange dyr. Den 
høye tettheten i Gjende skyldes hovedsakelig unge stadier (nauplier og copepoditter) 
av hoppekrepsen vingehops Cyclops scutifer. Denne arten var også til stede i høye 
tettheter i Gjende i 2015. I Femunden og Gjende ble det også tatt dyreplanktonprøver 
fra isen i april. I begge innsjøene var tettheten under isen høyere enn de laveste 
tetthetene som ble registrert i perioden mai-oktober.  
 
Den store hoppekrepsen giganthops Megacyclops gigas ble utelukkende funnet i 
håvtrekkene med den store håven der det ble brukt maskevidde 500 µm. Den ble funnet 
i fire av innsjøene; Femunden, Gjende, Tyrifjorden og Røssvatnet. Det er også enkelte 
andre arter som kun er funnet i 500 µm prøvene, men ikke i 90 µm prøvene i enkelte 
av innsjøene. Dette gjelder vannloppene gelekreps Holopedium gibberum (Gjende), 
nåledafnie Daphnia longispina (Tyrifjorden) snabeldafnie Bosmina longispina (Gjende), 
rovkreps Polyphemus pediculus (Salvatnet og Snåsavatnet) samt hoppekrepsene 
dypvannshops Cyclops abyssorum (Salvatnet) og korthalehops Macrocyclops albidus 
(Femunden). Den største av artene som ble funnet, pungreke Mysis relicta, ble fanget 
i håvtrekk der det ble brukt både maskevidde 500 µm og 90 µm. 
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Figur 13. Tettheten av dyreplankton i prøvene tatt med 90 µm håv fra 0-50 m dyp. Dette er ikke et eksakt 

mål for tettheten av dyreplankton i innsjøene, men gir likevel et inntrykk av hvor mange dyr det er i de 

forskjellige innsjøene. 

 
Fordelingen av dyreplankton i forskjellige hovedgrupper er vist i figur 14. Generelt er 
fordelingen i prøver tatt med 90 µm håv fra hhv 0-10 m og 0-50 m, ganske lik, og 
forskjellig fra prøver tatt med den store håven. Generelt er små arter/taksa, f.eks. 
vannloppeslekten Bosmina og cyclopoide hoppekreps (i hovedsak nauplier og små 
copepoditter), underrepresentert i den store håven (500 µm). Dette skyldes at disse 
artene i stor grad passerer gjennom maskene. Dessuten var inntrykket at det i hovedsak 
var de største individene av de små artene som ble fanget i den store håven. På den 
annen side vil tettheten av større arter (>1mm), som f.eks. glasskreps Leptodora kindti 
eller langhalekreps Bythotrephes longimanus, underestimeres ved bruk av den lille 
håven, fordi disse store og hurtigsvømmende artene lettere kan unnvike den lille håven. 
 
Basert på 90 µm trekkene (0-50 m) dominerte gruppen «andre hoppekreps, dvs. 
cyclopoide og calanoide hoppekreps som ikke tilhører slektene Heterocope eller 
Limnocalanus, i de fleste av innsjøene (≥70 %). Det skyldtes primært store mengder av 
nauplier og små copepoditter. Andelen av vannlopper i de øverste 50 meterne var 
høyest i Tyrifjorden og Salvatnet, der de utgjorde omtrent 20 %, mens andelen av 
vannloppeslekten Daphnia var høyest i Femunden (5-10 %), og lavest i Røssvatnet samt 
i de tre innsjøene med Mysis; Limingen, Selbusjøen og Snåsavatnet. Tidligere 
undersøkelser, bl.a. fra Selbusjøen (Langeland m.fl. 1991) og Jonsvatnet (Koksvik m.fl. 
1991) i Trøndelag, viser at introduksjon av pungreke, Mysis relicta, kan ha store 
effekter på krepsdyrplanktonet med reduksjon i mengden av krepsdyr og spesielt av 
vannlopper som Bosmina og Daphnia. I flere av innsjøene utgjorde dafniene imidlertid 
en større andel i håvtrekket tatt med Mysis-håven. Dette gjaldt spesielt Gjende (men 
se neste avsnitt) og Femunden der dafnier var den dominerende gruppen (figur 14). I 
sistnevnte innsjø ble det funnet hele tre arter av dafnier (tilhørende samme 
artskompleks). Som nevnt tidligere (se kap. 3.5) har dafniene en viktig rolle i 
innsjøøkosystemet; de er viktig fiskeføde og har også en nøkkelrolle som algefiltratorer, 
og bidrar således til innsjøens selvrensende evne. Innsjøene i denne undersøkelse er 
alle relativt næringsfattige, hvilket betyr at det er lite sannsynlig at det oppstår 
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problemer med eutrofiering og derav følgende algeoppblomstringer. Dafnienes 
økologiske rolle som «renseanlegg» er viktigere i mer næringsrike innsjøer. 
 

 

Figur 14. Fordeling av dyreplankton i hovedgrupper de tre typer prøver fra de undersøkte innsjøene. 

 
I innsjøer med stor tetthet av planktonspisende fisk, som for eksempel røye, sik og 
krøkle, er dyreplanktonet vanligvis dominert av små arter og individer (Brooks og 
Dodson 1965). Vannlopper er foretrukket som byttedyr da hoppekreps har et 
bevegelsesmønster som gjør de vanskeligere å fange. Andelen store vannlopper kan 
derfor gi en indikasjon på graden av predasjon fra planktonspisende fisk i en innsjø 
(Moss m.fl. 2003). I vår undersøkelse var denne andelen høyest i Gjende, der nåledafnie 
Daphnia longispina var eneste påviste vannloppe og utgjorde derfor 100% (figur 15)4, 
fulgt av Femunden og Selbusjøen (hhv. 68 og 43 %). Andelen store vannlopper var lavest 
i Snåsavatnet og Tyrifjorden (16 og 22 %). Disse resultatene kan indikere forholdsvis lav 
fiskepredasjon i Gjende, Femunden og Selbusjøen og forholdsvis høy predasjon i 
Tyrifjorden og Snåsavatnet, men fiskedataene gir ikke støtte til en slik tolkning med 
unntak av i Tyrifjorden. Dette kan bety at andel store vannlopper er en lite egnet 
indikator for fiskepredasjon i de undersøkte store innsjøene der hoppekreps vanligvis 
dominerer både mht. mengde og antall arter. Erfaringer fra Mjøsa (Løvik & Kjellberg 
2003) tyder videre på at næringskjeden i store, dype, næringsfattige innsjøer primært 

                                                   
4 Andelen dafnier i Gjende er imidlertid lav (1,5%) sammenlignet med totalt antall krepsdyrplankton (0-50 

m håvtrekk). I innsjøer med lav artsdiversitet, og spesielt dersom innsjøen har få arter av vannlopper, slik 

som i Gjende, vil derfor andel store vannlopper være lite egnet som indikator på fiskepredasjon. 
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er styrt av næringssaltene (bottom-up kontroll) og i mindre grad av predasjon (top-
down kontroll).  
 
Det er også vist at størrelsesfordelingen innen enkeltarter (eks. Daphnia eller Bosmina), 
kan avspeile fiskepredasjonstrykket (Sandlund m.fl. 1987, Alric m.fl. 2013, Korosi m.fl. 
2013). Lengdemålinger av dyreplanktonet, som ikke vært en del av dette oppdraget, 
kunne ha belyst dette. 
 

 

Figur 15. Store arter av vannlopper som andel (%) av total antall vannlopper i de undersøkte innsjøene. 

 
4.3.3 Vurdering av økologisk tilstand 
Småkrepsfaunaen i de undersøkte innsjøene i 2016 er preget av forsuringsfølsomme 
arter, hvilket indikerer at forsuring er et lite problem i disse innsjøene. Basert på 
akkumulert artsliste (alle pelagiske og litorale prøver fra 2016) varierer antall 
forsuringstolerante arter (se vedlegg E i Schartau m.fl. 2017) mellom 1 (Gjende) og 9 
(Selbusjøen), og tilsvarende for forsuringsfølsomme arter mellom 4 (Gjende) og 21 
(Tyrifjorden). Arter tilhørende slekten Daphnia regnes som spesielt forsurings-
følsomme. Det ble funnet dafnier i alle innsjøer med unntak av Salvatnet, den mest 
kalkfattige av de undersøkte innsjøene i 2016. Det er kjent fra tidligere at dafnier ofte 
har en begrenset forekomst i innsjøer med lave kalsiumkonsentrasjoner (se for 
eksempel Schartau m.fl. 2001, 2006). Relativ forekomst av dafnier i planktonet varierer 
imidlertid betydelig, både mellom innsjøer og gjennom sesongen. Slike variasjoner er 
vanlige, og skyldes ofte andre forhold enn forsuring (se kap. 4.3.2). 
 
I vurdering av innsjøens forsuringstilstand basert på småkreps har vi benyttet to 
indekser: LACI-1 (Lake Acidification Crustacean Index 1) og LACI-2 (Lake Acidification 
Crustacean Index 2). Indeksen LACI-1, som angir andel forsuringsfølsomme arter, 
varierte mellom 0,269 og 0,408 (figur 16). Den økologiske tilstanden til de 
forsuringsfølsomme innsjøene er enten klassifisert som svært god eller god, på grensen 
mot svært god. Det siste gjelder kun Gjende. LACI-2 gir også svært god økologisk 
tilstand for alle forsuringsfølsomme innsjøer tilhørende vanntypen kalkfattig og klar 
(figur 16). Vi vurderer derfor at småkrepsfaunaen ikke er påvirket av forsuring i noen 
av de undersøkte innsjøene i 2016. 
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Figur 16. Økologisk tilstand for småkreps (pelagiske + litorale) mht. forsuring i ØKOSTOR-innsjøer 
undersøkt i 2016. Øverst: LACI-1 (Lake Acidification Crustacean Index 1), nederst: LACI-2 (Lake 
Acidification Crustacean Index 2). Fargen som angir tilstandsklassen (se figurtekst til figur 6) er kun angitt 
for svært kalkfattige og kalkfattige innsjøer, og fastsatt med basis i typespesifikke klassegrenser 
presentert i tabell 8. 

 
Andelen forsuringsfølsomme krepsdyr (LACI-1) varierer en del gjennom sesongen og 
mellom stasjoner i samme innsjø, og det samme er tilfelle for forsuringsindeksen LACI-
2. Størst variasjon mellom stasjoner ble funnet for de kalkfattige innsjøene Limingen, 
Selbusjøen og Snåsavatnet, der resultatene indikerte at enkelte stasjoner har moderat 
økologisk tilstand eller dårligere (vedlegg H). I Selbusjøen hadde hele fem av ti litorale 
stasjoner moderat eller dårligere tilstand basert på LACI-25. Vannkjemiske data mangler 
for de litorale stasjonene, men det er likevel ingen ting som tyder på at disse innsjøene 
er forsuret. Det er derfor mer sannsynlig at andre miljøforhold, for eksempel 
eutrofiering eller hydromorfologiske inngrep, er årsak til slike lokale effekter. Alle de 
aktuelle innsjøene er regulert med betydelige vannstandsendringer. Effekten av 
vannstands-regulering antas å variere med substratforhold og helningsgraden på den 
enkelte prøvetakingsstasjon. 
 

                                                   
5 Et fåtall av småkrepsartene anses å være rent planktoniske (kun registrert i pelagiske prøver). 

Klassifiseringssystemet for småkreps er basert på at både litorale og pelagiske prøver ligger til grunn for 

beregning av forsuringsindeksene. Klassifiseringen er derfor mer usikker når brukt på litorale prøver alene. 
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Artssammensetningen av småkrepssamfunnet påvirkes av næringssaltbelastningen, og 
dette er bakgrunnen for inndelingen i eutrofieringsfølsomme og –tolerante arter. 
Forholdet mellom andel eutrofieringsfølsomme arter av småkreps og konsentrasjonen 
av Tot-P for innsjøene i ØKOSTOR er vist i figur 17. Figuren inkluderer innsjøer 
undersøkt mht. både pelagiske og litorale småkreps i 2015 og 2016. Totalt syv av artene 
i materialet fra 2015 0g 2016 betraktes som eutrofieringsfølsomme (Holopedium 
gibberum, Bosmina longispina, Ophryoxus gracilis, Alonella excisa, Alonopsis elongata, 
Cyclops scutifer og Acanthocyclops robustus). Gjende og Røssvatnet hadde høyest andel 
eutrofieringsfølsomme arter (hhv. 83 % og 78 % av antall indikatorarter). Røssvatnet var 
den av innsjøene med lavest Tot-P konsentrasjon. Også i de øvrige innsjøene var 
andelen eutrofierings-følsomme arter relativt høy (fra Eikeren med 32 % til Femunden 
og Salvatnet med 70 %), hvilket avspeiler at alle innsjøene er forholdsvis næringsfattige. 
I materialet fra både 2015 og 2016 er 15 av artene betraktet som eutrofieringstolerante 
(Diaphanosoma brachyurum, Sida crystallina, Ceriodaphnia pulcella, Daphnia cristata, 
Bosmina coregoni, B. longirostris, Alona rectangula, Pleuroxus truncatus, Leptodora 
kindti, Eudiaptomus gracilis, Eucyclops macrurus, Cyclops vicinus, Megacyclops viridis, 
Mesocyclops leuckarti og Thermocyclops oithonoides). Andel tolerante arter var høyest 
i Eikeren og lavest i Gjende. 
 
 

 
Figur 17. Eutrofieringsfølsomme småkreps som andel av indikatorarter (eutrofieringsfølsomme + 
eutrofieringstolerante vannlopper og hoppekreps) fra et større antall innsjøer i Norge som funksjon av 
total fosfor konsentrasjon. Innsjøene fra ØKOSTOR er vist med svart firkant og inngår ikke i regresjonen. 
Eikeren og Nisser fra 2015 er med i figuren. 

 
4.3.4 Vurdering av tidspunkt for prøvetaking 
Krepsdyrplanktonet ble prøvetatt månedlig i den isfrie perioden, normalt seks ganger i 
løpet av vekstsesongen, samt på slutten av den isdekte perioden i Gjende og Femunden 
(under vinterstagnasjonen). I kontrast til dette ble det tatt litorale prøver kun ved to 
eller tre tidspunkt gjennom vekstsesongen. Siden tidspunkt og antall feltrunder varierte 
mellom innsjøene har vi gjort en liten vurdering av hvilken betydning dette har for 
resultatene, med fokus på antall arter registrert. I de fem nordligste sjøene, som kun 
ble prøvetatt to ganger, ble det funnet langt flere arter i august enn i mai. I Limingen 
(ikke vist) og Selbusjøen (figur 18) er det mer enn en fordobling i artsantall mellom de 
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to datoene. I Limingen er alle litorale arter som ble funnet i mai, også tilstede i august, 
mens i de øvrige vannene bidrar mai-prøvene med 4-5 arter som ikke ble funnet i 
august. I Tyrifjorden (figur 18), der første innsamling skjedde mer enn en måned 
seinere, er bildet annerledes med omtrent like stort artsantall ved hvert besøk, og der 
alle besøkene bidrar til den totale artsrikdommen.  
 
Erfaringen er at første innsamlingsrunde for litorale krepsdyr burde vært gjort tidligst 
i midten av juni, dvs. 1 måned senere enn det som var tilfelle i enkelte innsjøer. Årsak 
til den tidlige prøvetakingen var et ønske om samordning av feltarbeidet for bunndyr 
og litorale krepsdyr (for å spare tid og penger). Mens det er faglig ønskelig at første 
innsamling av litorale bunndyr foregår i første del av mai (så sant innsjøen er isfri), 
behøver krepsdyrsamfunnet minst 1 måned etter isgang før flertallet av artene er til 
stede.  
 
Dyreplanktonprøver ble tatt med 90 µm håv fra to dyp; 0-10 m og 0-50 m. En del 
dyreplanktonarter kan oppholde seg i dypere vannlag, spesielt om dagen, for å unngå 
predasjon fra fisk som vanligvis oppholder seg i øvre vannlag på grunn av høyere 
lysintensitet. Prøvene fra 0-50 m kan derfor ventes å være mer representative for 
dyreplanktonsamfunnet i en innsjø, da de fanger opp arter som oppholder seg i ulike 
dybdesjikt. Grunnen til at det likevel er hensiktsmessig å inkludere prøver fra 0-10 m 
er at en høy planteplanktonbiomasse tidvis kan medføre at det oppstår problemer med 
tetting av porene i planktonhåvens duk, noe som øker med planktontrekkets lengde. En 
sammenligning av alle prøvene tatt med 90 µm håv viser at variasjonen i 
dyreplanktonsamfunnet i hovedsak er bestemt av forskjeller mellom innsjøene. 
Prøvetakingstidspunkt forklarer en mindre del av variasjonen i artssammensettingen i 
90 µm prøvene og trekklengde (0-10 m versus 0-50 m) har, i dette datasettet, liten 
betydning (data ikke vist). Vi anbefaler likevel at det i den framtidige overvåkingen av 
dyreplankton i innsjøer, inkluderes håvtrekk fra både 0-10 og 0-50 m fordi problemet 
vil kunne være større til andre tidspunkt og i andre innsjøer enn de som inngår i denne 
undersøkelsen. 
 

 
Figur 18. Antall litorale småkrepsarter funnet på forskjellige tidspunkter i Tyrifjorden (venstre) og 
Selbusjøen (høyre). 
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4.4 Vannplanter  
Vannplanter ble undersøkt i alle innsjøene i 2016 unntatt Gjende og Tyrifjorden (se 
kap. 3.6). Vannplantene i Tyrifjorden ble undersøkt i 2015 (Lyche-Solheim m.fl. 
2016).  

4.4.1 Artsantall og artssammensetning 

Antall arter varierte mye fra innsjø til innsjø. Høyest antall, 21 arter, ble registrert i 
Femunden og Snåsavatn, mens Selbusjøen hadde 20 arter (figur 19 og vedlegg F). Lavest 
artsantall ble registrert i Røssvatnet og Limingen, med henholdsvis 8 og 10 arter. Totalt 
2 rødlistearter ble registrert; Crassula aquatica og Elatine hydropiper. Ingen fremmede 
arter ble registrert i innsjøene. 

 

Figur 19. Totalt antall vannplante-arter og rødlistearter registrert i de store innsjøene i basisovervåkingen 

i ØKOSTOR i 2016.     

Artsantallet varierte mye fra lokalitet til lokalitet i alle innsjøene (figur 20). Størst var 
variasjonene i Femunden og Selbusjøen, noe som antyder stor habitatvariasjon. Det er 
betydelig mindre variasjon i artsantall mellom lokalitetene i Limingen og Røssvatnet, 
hvor artsantallet i utgangspunktet var lavt. Dette skyldes trolig de store 
vannstandsvariasjonene, som gir betydelig mindre habitatvariasjon. Selbusjøen, som 
også er sterkt modifisert har betydelig flere arter og større variasjon i artsantall mellom 
lokalitetene, sammenlignet med Limingen og Røssvatnet. Dette skyldes trolig at den 
har vesentlig mindre reguleringshøyde og også noe mindre vinternedtapping enn de to 
andre SMVF sjøene. Selbusjøen er også mer heterogen mht morfometri og påvirkning 
enn de to andre, pga den relativt produktive sør-østre delen.  
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Figur 20. Midlere artsantall og total variasjoner artsantall mellom lokalitetene i hver innsjø.    

 
Femunden, Snåsavatnet og Selbusjøen var preget av arter som er typiske for oligotrofe 
innsjøer, eks. kortskuddsartene Isoetes lacustris, I. echinospora, Littorella uniflora og 
Lobelia dortmanna, langskuddsartene Myriophyllum alterniflorum og vanlige 
Potamogeton-arter, samt flytebladsplanten Sparganium angustifolium. Salvatnet, som 
er svært kalkfattig, hadde liknende artsinventar, bortsett fra at Potamogeton-artene 
manglet. Innsjøen hadde dessuten den største forekomsten av Juncus bulbosus. De to 
kraftig regulerte innsjøene Limingen og Røssvatnet hadde liknende artsinventar, men 
færre arter (se artsliste i Vedlegg F). 

I relativt upåvirkete innsjøer er artsantall og artssammensetning avhengig av flere 
faktorer, hvor kalsium/alkalinitet og innsjøareal er blant de viktigste. Generelt øker 
antall arter med innsjøarealet (figur 21), noe som henger sammen med økende antall 
habitater, dvs. en stor innsjø kan gi rom for flere arter med ulike økologiske preferanser 
(Rørslett 1991, Mjelde 1997). I tillegg er det generelt flere arter som trives best i mer 
kalkrike forekomster, dvs. benytter HCO3 som karbonkilde (Mjelde 1997). De kalkfattige 
innsjøene som ble undersøkt i 2016 har derfor vanligvis et lavere artsantall enn mer 
kalkrike innsjøer. Røssvatnet, som er mer kalkrik og er større enn de øvrige undersøkte 
innsjøene i 2016, har imidlertid et svært lavt artsantall (8 arter). Dette skyldes 
vannstandsreguleringen. Innsjøen er regulert med 12,5 m og har store variasjoner fra 
år til år. Vannstandsreguleringer over 3-4 m har negativ påvirkning på vannvegetasjonen 
(Hellsten 2001, Mjelde m.fl. 2013).  
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Figur 21. Sammenheng mellom antall arter og innsjøareal for hhv. kalkfattige (typene L-N-M001, L-N-

M002, L-N-M101 og L-N-M102) og kalkrike (typene L-N-M201, L-N-M202, L-N-M301 og L-N-M302). Fylte lilla 

sirkler er moderat kalkrike innsjøer i ØKOSTOR-prosjektet: Randsfjorden, Tyrifjorden, Eikeren i 2015 og 

Røssvatnet i 2016. Fylte blå firkanter er kalkfattige innsjøer i ØKOSTOR prosjektet: Norsjø, Tinnsjå og 

Nisser i 2015 og Femunden, Limingen, Salvatnet, Selbusjøen og Snåsavatnet i 2016. Åpne sirkler: data fra 

NIVAs database. 

 

4.4.2 Klassifisering av økologisk tilstand mht eutrofiering  
 
Artssammensetning 
Antall arter av vannplanter (karplanter og kransalger) varierer langs trofigradienten. 
Diversiteten er størst i svakt mesotroft vann mens antallet synker jevnt med økende 
eutrofiering (Mjelde 1997). Nedgangen skyldes først og fremst en forverring i 
lysforholdene (pga. økt planteplanktonbiomasse). Artsantallet varierer sterkt pga. 
innsjøenes ulike karakter (bl.a. innsjøstørrelse og -type, tilgjengelig habitat), andre 
påvirkninger, samt de ulike artenes overlevelsesstrategier. Arter som er tolerante 
overfor eutrofiering har ulike strategier; f.eks. vokse på grunt vann, flyteblad på 
vannoverflaten eller en langstrakt vekstform slik at de fort kommer til overflaten 
(mindre følsom for dårlig lys), eller generelt lavere krav til lys enn andre planter. 
 
Basert på TIc-indeksen kan økologisk tilstand i forhold til eutrofiering karakteriseres 
som svært god i Femunden, Limingen, Røssvatnet, Salvatnet og Snåsavatnet, mens 
tilstanden er vurdert som god i Selbusjøen (tabell 18). God tilstand i Selbusjøen skyldes 
først og fremst bukta ved Innbygda i sørøst, som har et større innslag av indifferente 
arter, samt innsjøens eneste forekomst av en tolerant art. Øvrige områder i innsjøen 
har svært god tilstand. 
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Tabell 18. Økologisk tilstand for vannplanter i forhold til eutrofiering (TIc-
indeks) angitt som nEQR for hver innsjø som ble undersøkt for vannplanter 
i ØKOSTOR i 2016. Fargen indikerer tilstandsklassen, der blå er svært god og grønn er god. 

NGIG Type Innsjønavn TIc TIc, nEQR 

L-N-M101 Femunden 81,0 1,00 

L-N-M101 Limingen 90,0 1,00 

L-N-M201 Røssvatnet 100,0 1,00 

L-N-M001 Salvatnet 93,3 0,89 

L-N-M101 Selbusjøen 70,0 0,75 

L-N-M101 Snåsavatn 81,0 1,00 

 

 

Nedre voksegrense 

I de fleste store og næringsfattige innsjøene i Norge vil kortskuddsarten Isoetes lacustris 
danne bestander på noe dypere vann og være dominerende ved vegetasjonens nedre 
grense. Dette var også tilfelle med innsjøene som ble undersøkt i 2016. I de fleste 
innsjøene ble det registrert enkeltindivider av andre arter også dypere enn Isoetes-
bestandene. Nedre grense for Isoetes bestander og for enkeltindivider av andre arter 
er vist i tabell 19. I de sterkt modifiserte innsjøene (Limingen, Røssvatnet og 
Selbusjøen) er det kransalgen Nitella opaca som hadde dypest nedre voksegrense. 
Nedre voksegrense har sammenheng med siktedypet, noe som også ble funnet i 2015. 

 

 Tabell 19. Nedre voksegrense (m) for vannplanter i de store innsjøene 
i ØKOSTOR 2016.  

Innsjø Nedre grense for 
bestander av 

Isoetes lacustris  

Nedre grense 
for enkelt-
individer 

Art ved nedre 
grense for enkelt-
individer 

Siktedyp 
m 

Femunden 3,0 4,2 Isoetes lacustris 8,5 

Limingen - 6,8 Nitella opaca 11,4 

Røssvatnet - 10,1 Nitella opaca 13,8 

Salvatnet - 6,5 Isoetes lacustris? 8,7 

Selbusjøen 4,9 5,2 Nitella opaca 6,6 

Snåsavatn 2,9 4,8 Isoetes lacustris 4,8 

 

4.4.3 Klassifisering av økologisk tilstand mht vannstandsregulering  
WIc indeksen er i første omgang utviklet for vannkraftmagasiner. Tradisjonelt sett ble 
disse innsjøene tappet kraftig ned på seinvinteren/våren (vinternedtapping), og hadde 
en høy stabil vannstand utover sommeren og høsten. Litoralsonen og vannvegetasjonen 
påvirkes negativt av en slik regulering, bl.a. gjennom innfrysing, iserosjon og 
tørrlegging, slik at vannvegetasjonen utarmes eller forsvinner helt (Hellsten 2001, 
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Rørslett 1985). I de senere år er manøvreringen av flere vannkraftmagasiner endret til 
mer bruk av korttidsreguleringer gjennom sesongen og større endringer fra år til år 
(Bakken m.fl. 2016). Andre regulerte innsjøer kan ha en annen type manøvrering, med 
mer stabil vannstand, som er gunstig for vannvegetasjonen og som kan gi 
tilgroingsproblemer (Mjelde m.fl. 1992). En slik stabilisering kan også skje i innsjøer der 
vannet i deler av nedbørfeltet er overført til et annet vassdrag. En innsjø som er 
regulert for drikkevannsformål vil ha korttidsreguleringer gjennom hele året, men 
vannstandssvingningene vil være betraktelig mindre enn i vannkraftmagasiner. Her vil 
man kunne få økt utbredelse av enkelte arter, mens andre reduseres.  
 
Det er utviklet klassegrenser for nesten alle tilstandsklasser. Datamaterialet er 
imidlertid for mangelfullt til å kunne sette referanseverdier og klassegrensen mellom 
dårlig og svært dårlig tilstand. Det er foreslått forskjellige klassegrenser for kalkfattige 
(<4 mg Ca/l) og kalkrike (>4 mg Ca/l) innsjøer (Mjelde 2017, se kap. 3.6).  
 

Tabell 20. Økologisk tilstand for vannplanter i forhold til vannstands-
regulering angitt som indeksverdi (WIc) for hver innsjø som var med i 
basisovervåkingen i ØKOSTOR i 2016. Fargen indikerer tilstandsklassen: Grønn er god, 

gul er moderat og oransje er dårlig.  

Innsjønavn Norsk type NGIG Type WIc 

Femunden 16 L-N-M101 -9,5 
Limingen 15 L-N-M101 -44,4 
Røssvatnet 18 L-N-M201 -37,5 
Salvatnet 2d L-N-M001 -6,7 
Selbusjøen 6 L-N-M101 -10,0 
Snåsavatn 6 L-N-M101 -4,8 

 
Basert på WIc-indeksen viser vannvegetasjonen i Femunden og Selbusjøen svært god 
tilstand, mens tilstanden i Limingen og Røssvatnet er vurdert som hhv. moderat og 
dårlig (tabell 20). Både Salvatnet og Snåsavatnet er regulert med 1 m, med noe 
stabilisert vannstand i forhold til normalt. Dette kan gi noe usikre indeksverdier, da 
indeksen er utviklet basert på vannkraftmagasiner.  
 
Bestander av Isoetes lacustris ble registrert på flere lokaliteter i Femunden, Salvatnet 
og Snåsavatn. I Selbusjøen ble bestander bare registret på én lokalitet, på 4,7-4,9 m 
dyp, og spredt forekomst på én lokalitet. I Limingen og Røssvatnet ble Isoetes lacustris 
ikke registrert i det hele tatt.  
 
Det er en klar sammenheng mellom vannstandsregulering (illustrert ved 
vinternedtapping) og øvre grense for bestander av Isoetes lacustris (figur 22). Økende 
reguleringshøyde vil skyve øvre bestandsgrense mot dypere vann, mens lysforholdene 
begrenser hvor dypt bestandene kan gå. Den kraftige reguleringen i Limingen og 
Røssvatnet er årsaken til manglende forekomst av Isoetes der, mens forekomsten av 
Isoetes i Selbusjøen er svært preget av reguleringen.    
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Figur 22. Sammenhengen mellom øvre grense for bestander av Isoetes lacustris og vinternedtapping i 
norske innsjøer. Både regulerte innsjøer og naturlige innsjøer er inkludert. H3 betyr regulert for vannkraft 
med vinternedtapping, Na betyr naturlig (uregulert eller svært liten regulering).  

 

4.4.4 Klassifisering av økologisk tilstand mht forsuring 
Alkalinitet/kalsium/pH er regnet som viktig for artssammensetning av vannplanter pga 
de ulike artenes og livsformgruppenes krav til karbonkilde (bl.a. Rørslett 1991, 
Srivastava m.fl. 1995, Mjelde 1997). De store og flerårige isoetidene, f.eks. Isoetes 
spp., har CO2-opptak fra sedimentet (Madsen m.fl.2002), mens mange nymphaeider 
bruker CO2 fra lufta. De fleste elodeidene trenger bikarbonat (HCO3) fra vannmassene, 
unntatt Juncus bulbosus (krypsiv) og Callitriche hamulata som tar opp CO2 fra vannet. 
De fleste elodeider er derfor følsomme for forsuring, da forsuringen gir mangel på 
bikarbonat. I forsuret vann reduseres også konsentrasjonen av oppløst CO2 og 
vannplantene blir svært avhengige av sedimentet som karbonkilde i og med at diffusjon 
av CO2 fra luft inn i stillestående vann er svært liten (Roelofs 1983). På grunn av karbon-
preferansene er mange isoetider og nymphaeider, samt noen få elodeider, bl.a. Juncus 
bulbosus (krypsiv), mest tolerante overfor forsuring. 
 
Tabell 21. Økologisk tilstand for vannplanter i forhold til forsuring for de 
store innsjøene undersøkt i ØKOSTOR i 2016 basert på foreløpig 
forsuringsindeks (SIc). Blå farge: svært god tilstand. Grå farge: Økologisk tilstand for moderat 
kalkrike innsjøer er ikke vurdert. 

Innsjønavn Norsk type NGIG Type SIc 

Femunden 16 L-N-M101 23,8 

Limingen 15 L-N-M101 33,3 

Røssvatnet 18 L-N-M201 - 

Salvatnet 2d L-N-M001 -6,7 

Selbusjøen 6 L-N-M101 35,0 

Snåsavatnet 6 L-N-M101 23,8 
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Foreløpige klassegrenser for økologisk tilstand i forhold til forsuringseffekter på 
vannplanter er gitt ved SIc indeksen (Mjelde 2017, se kap. 3.6). Effekter av forsuring 
er bare aktuelt å vurdere for svært kalkfattige (L-N-M001 og L-N-M002) og kalkfattige 
innsjøtyper (L-N-M101 og L-N-M102).  
 
Basert på SIc-indeksen kan økologisk tilstand i forhold til forsuring karakteriseres som 
svært god i Femunden, Limingen, Salvatnet, Selbusjøen og Snåsavatnet (tabell 21). 
Økologisk tilstand for moderat kalkrike innsjøer er ikke vurdert. 
  

4.5 Bunndyr  
Bruk av bunndyr (makroinvertebrater) for tilstandsvurdering av elver har lange 
tradisjoner i Norge, som i Europa og i Nord-Amerika. Basert på kunnskap om artenes 
følsomhet for forsuring utviklet Raddum og Fjellheim (1984) og Raddum (1999) tidlig et 
klassifiseringssystem for vurdering av forsuringstilstand i rennende vann. For innsjøer 
er kunnskapen mer begrenset. I dette kapitlet er resultater fra undersøkelse av bunndyr 
i innsjøenes litoralsone presentert. Fokus har vært på vurdering av hhv. 
forsuringssituasjonen og eutrofieringssituasjonen ved bruk av ulike indekser. 
 
Totalt 64 taksa av bunndyr ble registrert i de to undersøkte innsjøene Femunden og 
Salvatnet i 2016, basert på litorale prøver i strandsonen. Antall bunndyrtaksa registrert 
i Femunden var vesentlig høyere enn i Salvatnet, hhv. 47 og 38 taksa. I begge innsjøer 
var antall taksa noe høyere på våren enn om høsten, og dette skyldes sannsynligvis at 
en større andel av bunndyrpopulasjonene har en dominans av unge stadier på høsten og 
disse er vanskelig å identifisere til art.  
 
Andre forhold som kan bidra til forskjeller i bunndyr-resultatene i de to innsjøene er 
både at innsamlingsmetodikken er semi-kvantitativ, samt ulikheter i litoralsonens 
utforming og substrat. Prøvetakingsinnsats og tidspunkt for innsamlingen har også 
betydning for observert artsantall, artsinventar og dominansforhold (Ulrich 1999, 
Bongard m.fl. 2011, Mavric m.fl. 2013). Forskjeller i substratets sammensetning kan 
også ha effekt både på mengden (tettheten) av bunndyrene og artsinventaret. 
Bunndyrindeksene er imidlertid relativt robuste, og reflekterer primært den aktuelle 
påvirkningen, så lenge generelle krav til prøvetakingsmetodikk og taksonomiske 
bestemmelser er tilfredsstilt (se kap. 3.6).  
 
De mest artsrike gruppene var vårfluer (Trichoptera), døgnfluer (Ephemeroptera) og 
steinfluer (Plecoptera) som totalt utgjorde 42 taksa6. Med hensyn til mengder av 
bunndyr var det fjærmygg (Chironomidae) som dominerte i de fleste innsjøene. 
Forsuringsindeksene benyttet her inkluderer alle indikatortaksa tilhørende stein-, døgn- 
og vårfluer i tillegg til igler, snegl, enkelte krepsdyrarter, slik som marflo og edelkreps, 
og arter tilhørende andre grupper av insekter, slik som enkelte billearter.  
 
Bunndyrfaunaen i de to innsjøene var, som forventet, preget av lav diversitet og arter 
som er vanlige i næringsfattige og kalkfattige innsjøer. Marflo (Gammarus lacustris) ble 

                                                   
6 Fjærmygg (Chironomidae). Fåbørstemark (Oligochaetae) og rundmark (Nematoda) ble ikke bestemt til art. 
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registrert i begge innsjøer, men kun på et fåtall stasjoner og med få individer. Snegl 
ble registrert med hhv. 2 arter i Femunden og 1 art i Salvatnet. I sistnevnte ble det også 
registrert 1 art av igler. Det ble registrert én rødlistet bunndyrart i 2016, Liten 
gaffelgjelledøgnflue (Paraleptophlebia werneri) i Salvatnet. Denne arten har kategori 
nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter 2015. 
 

 

 

 

Figur 23. Tilstandsklassifisering av litorale bunndyr basert på forsuringsindeksene Forsuringsindeks-1 

(Indeks-1), MultiClear og LAMI i de store innsjøene i basisovervåkingsprogrammet ØKOSTOR i 2016, vist fra 

øverst til nederst. Økologisk tilstandsklasse er angitt med farge (se figurtekst til figur 6).  
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Forsuringstilstanden til innsjøene er basert på Forsuringsindeks 17, MultiClear og LAMI 
(figur 23). Tilstanden varierte mht. hvilken forsuringsindeks som ble lagt til grunn; i 
begge innsjøer indikerte LAMI svært god tilstand, Forsuringsindeks 1 indikerte god 
tilstand og MultiClear ga den dårligste tilstanden, hhv. god i Femunden og moderat i 
Salvatnet. Salvatnet tilhører vanntypen svært kalkfattige og klare innsjøer, mens 
forsuringsindeksene er primært utviklet for innsjøer med noe mer kalsium. 
Tilstandsklassifiseringen for Salvatnet anses derfor som usikker. Det er dessuten 
begrenset erfaring med bruk av forsuringsindeksene for denne delen av Norge, og 
geografiske forskjeller i bunndyrfaunaen kan være en medvirkende årsak til at 
indeksene indikerer avvik fra referansetilstanden. Forsuringsindeks 1 er dessuten 
utviklet for rennende vann og dermed andre substratforhold enn det som finnes i 
litoralsonen i innsjøer.  
 
For alle forsuringsindeksene er det store variasjoner mht. tilstanden innen en og samme 
innsjø (Vedlegg I). Variasjonen er størst i Femunden der MultiClear indikerer fra svært 
god til svært dårlig tilstand for enkeltstasjoner/-områder. Med unntak av en stasjon 
som får dårlig tilstand, indikerer imidlertid LAMI svært god tilstand på alle stasjoner. I 
Salvatnet gir MultiClear enten moderat eller svært dårlig tilstand, mens tilstanden 
basert på LAMI varierer fra svært god til moderat. Forsuringsindeks 1 gir enten god eller 
moderat tilstand, og dette gjelder begge innsjøer. Det er imidlertid dårlig samsvar 
mellom de ulike indeksene dersom disse sammenlignes for én spesifikk stasjon/et 
område. Ingen av de to innsjøene anses å være forsuret, men vi kan ikke utelukke at 
tilstanden reflekterer andre forurensninger, hydromorfologiske inngrep eller 
variasjoner mht naturlige miljøforhold, og at samme påvirkning har ulik effekt på ulike 
indekser. Som en følge av dette vurderer vi tilstandsklassifiseringen som svært usikker, 
særlig for Salvatnet som er svært kalkfattig.  
 

 

Figur 24. Tilstandsklassifisering av litorale bunndyr basert på eutrofieringsindeksen ASPT i de store 

innsjøene i basisovervåkingsprogrammet ØKOSTOR i 2016. Økologisk tilstandsklasse er angitt med farge (se 

figurtekst til figur 6).  

Eutrofieringsindeksen ASPT indikerer at alle innsjøene er i svært god tilstand mht. 
eutrofiering (figur 24), begge innsjøer med gjennomsnittsverdi for ASPT>7,5 som er 
langt over referanseverdien. Dette kan skyldes at de svenske klassegrensene som er 

                                                   
7 En indeksverdi = 1 for Forsuringsindeks 1 betyr at tilstanden er god eller bedre. For å kunne skille mellom 

god og svært god tilstand er antall individer av de mest forsuringsfølsomme bunndyrene benyttet jf. 

beskrivelse i Klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013). 
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brukt ikke er tilpasset norske forhold. Tilstanden innen en og samme innsjø varierte lite 
mht. eutrofiering, og alle enkeltstasjoner (ikke vist) og aggregerte stasjoner ble vurdert 
å være i svært god tilstand. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det kan være strandnære 
områder med lokalt dårligere tilstand da områder med punktkilder er forsøkt unngått 
ved etablering av prøvetakingsstasjoner.  
 
Samlet tilstand for innsjøene, basert på vurdering både av forsuringstilstanden og 
eutrofieringstilstanden, er god både for Femunden og Salvatnet (tabell 22). Det er 
forsuringsindeksene som indikerer avvik fra referansetilstanden, men tilstanden 
vurderes som usikker (se over).  
 
Tabell 22. Økologisk tilstand for bunnfauna for 2016, angitt som 
normalisert EQR (nEQR).  
Tilstanden er basert på både forsuringsindeksene Forsuringsindeks 1, MultiClear og LAMI samt 
eutrofieringsindeksen ASPT. 

Norsk Type 
Nr. 

Innsjønavn  Bunnfauna 
nEQR 

16 Femunden 0,769 

23 Gjende  

8 Tyrifjorden  

15 Limingen  

18 Røssvatnet  

2d Salvatnet 0,696 

6 Selbusjøen  

6 Snåsavatnet  

4.6 Fisk 
Her gis et sammendrag av resultatene fra undersøkelsene av fisk i FoU-prosjektet «Fisk 
i store innsjøer» (FIST). Fiskeresultatene er i sin helhet presentert i Gjelland m.fl. 
(2017). En oversikt over registrerte fiskearter er gitt i tabell 23. Total beregnet 
biomasse av fisk i de åpne vannmassene, total fiskebiomasse i kg per hektar i hhv. 
epilimnion og hypolimnion samt antall fisk per art er presentert i tabell 24. Økologisk 
tilstand basert på de tre fiskeindeksene, NEFI, WS-FBI og ‘%bestandsnedgang’ er 
presentert i tabell 25. Datakvalitet og pålitelighet i klassifiseringen er gitt en kort 
vurdering for hver innsjø. 

 

4.6.1 Registrerte fiskearter og total fiskebiomasse 
 
Femunden 
Ved prøvefisket i Femunden i 2016 ble det fanget sju av åtte fiskearter (tabell 23). Alle 
åtte arter er naturlig forekommende. Harr ble ikke fanget, men dette er en art med en 
atferd som fører til at den ofte ikke fanges når det settes inn begrenset innsats med 
bunnsatte garn. Harr er derfor ikke medregnet i NEFI. 
 
Fiskebestandene i Femunden har vært gjenstand for undersøkelser siden 1982. I 1994 
ble det gjennomført et omfattende prøvefiske med garn, inkludert fiske med både 
nordiske oversiktsgarn og tradisjonelle garnserier (6,25-55 mm maskevidder) (Bjørdal & 
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Odden 1995). Her anvender vi resultatene av prøvefisket med bunnsatte nordiske 
oversiktsgarn i 1994 som referansetilstand for beregning av NEFI-indeksen. Fangstene i 
2016 skilte seg relativt lite fra fangstene i 1994.  
 
Datagrunnlaget fra Femunden kan også anvendes for å vurdere tilstanden på grunnlag 
av %bestandsnedganger. I vurdering av %bestandsnedgang viser prøvefisket en økning i 
total fangst per innsatsenhet sammenlignet med fisket med nordisk oversiktsgarn i 
1994. Dette viser en stabil situasjon for fiskebestanden, men reflekterer den 
variasjonen man alltid vil se i garnfangster fra forskjellig tidspunkt. 
 
Kvaliteten på fiskedata for Femunden er svært god, og både NEFI og 
%bestandsnedgang har høy konfidens. 

 
Tabell 23. Forekomst av fiskearter i de seks innsjøene som ble undersøkt 
i 2016.   
(x) betyr at arten forekommer, men ikke ble fanget ved vårt prøvefiske i 2016. XI og (xi) betyr at arten 
er introdusert, og henholdsvis fanget (XI) og ikke fanget (xi) i vårt prøvefiske. 

Innsjø  

A
ure 

Røye 

H
arr 

Sik 

Laks 

A
bbor 

G
jedde 

Ø
rekyt 

3-pigget 
stingsild 

Lake 

Å
l 

K
anada-

røye 

Femunden X X (x) X  X X X  X   
Limingen X X      XI XI   (xi) 
Røssvatnet X X      XI     
Salvatnet X X   X    X  (x)  
Selbusjøen X X     XI XI  XI   
Snåsavatnet X X       X X   
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Tabell 24. Oversikt over fiskefangster for seks innsjøer undersøkt i 2016. 
Total biomasse (tonn) i de åpne vannmasser (epilimnion + hypolimnion) og biomasse (kg/ha) i hhv. epilimnion og hypolimnion er beregnet 
fra hydroakustiske registreringer (grå rader). Antall fisk av ulike arter fanget i bunngarn og pelagisk partrål.  
* viser til at i Limingen og Selbusjøen ble det fisket med større innsats av nordisk oversiktsgarn enn standard (som var 48 garnnetter per 
innsjø).  – viser at arten ikke forekommer i innsjøen. 

Innsjø / 
Fangstmetode 

 

Total bio-
m

asse, tonn 

Biomasse 
kg/ha 

Aure 

Røye 

Sik 

Laks 

Abbor 

G
jedde 

Ø
rekyt 

3-p. stingsild 

Lake 

Sum
, fangst  

Epilim
 

H
ypolim

 

Femunden  119,5 4,73 1,13           
 Bunngarn     19 2 84 - 14 1 12 - 4 136 
 Trål      6 37      6 49 

Limingen  5,55 0,52 0,06           
 Bunngarn*     34 235 - - - - 186 1 - 456 
 Trål      63        63 
Røssvatnet  9,87 0,28 0,19           
 Bunngarn     4 127 - - - - 4 - - 135 
 Trål      6         
Salvatnet  1,80 0,30 0,11           
 Bunngarn     79 31 - 1 - - - 10 - 121 
 Trål     1 1      1  3 
Selbusjøen  20,6 2,26 1,29           
 Bunngarn*     13 19 - - - 1 61 - 19 113 
 Trål      41         
Snåsavatnet  28,2 1,58 0,81           
 Bunngarn     22 16 - - - - - 6 17 61 
 Trål     8 20      10  38 
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Limingen 
Ved prøvefisket i 2016 ble det fanget fire fiskearter (tabell 23), hvorav bare aure og 
røye kan betraktes som naturlig forekommende. Røye var dominerende i fangstene, og 
ble fanget i alle habitater. Røya forekommer i tre ulike økologiske former i Limingen, 
og alle var representert i fangstene. NEFI-indeksen kan ikke benyttes da det bare er to 
arter som er naturlig forekommende. 
 
Referansetilstanden i Limingen kan fastsettes på grunnlag av uvanlig gode data. Det er 
utført prøvefiske i Limingen helt tilbake til 1953, da den første reguleringen ble 
gjennomført (Aass m.fl. 2004). Selv om det er brukt ulike garntyper og i noen grad fisket 
i ulike habitater gir dette et godt grunnlag for å bedømme utviklingen i forhold til en 
referansetilstand i uregulert innsjø.  
 
Vi antar at garnfangstene reflekterer bestandstettheten, og ser at bestanden av aure 
har gått kraftig ned, i størrelsesorden 80 %. Tilsvarende har fangsten av normalrøye 
gått ned i omtrent samme omfang (Aass m.fl. 2004). %bestandsnedgang tilsier dermed 
dårlig tilstand på grunnlag av fisk.  Klassifiseringen av Limingen til SMVF (i Vann-nett) 
stemmer godt overens med fiskebestandens tilstand i dag sammenlignet med tilstanden 
før reguleringen i 1953.  
 
Når fiskebestanden isolert sett må klassifiseres som «dårlig» må en vurdere om noen 
tiltak kan bringe den opp i «god» tilstand. I Limingen ville slike tiltak medføre at 
vannkraftreguleringen måtte opphøre (slik at tilløps- og utløpselv igjen ble tilgjengelig 
for gyting). Dette er uaktuelt. Spørsmålet er så om tilstanden kan klassifiseres som 
«godt økologisk potensial». Dersom det ikke finnes praktisk gjennomførbare tiltak som 
kan forbedre bestandstettheten til aure eller røye vil dette være konklusjonen. Mulige 
tiltak bør eventuelt rettes mot habitattiltak i aurens gytebekker, selv om de 
bekkearealene som det i praksis er tale om ved Limingen er svært begrenset. Tiltak for 
å redusere bestanden av ørekyt vil også gagne auren, men må gjentas årlig og muligens 
i et omfang som gjør det lite realistisk. Redusert vinternedtapping og/eller forsiktig 
gjødsling kan muligens kompensere for utarmingen av økosystemet, men begge disse 
tiltakene er kontroversielle og må i så fall utredes nærmere. Limingens fiskebestand i 
dag må derfor inntil videre klassifiseres som godt økologisk potensial (GØP). 
 
Datakvaliteten for fisk i Limingen er uvanlig god, og viser utviklingen fra før regulering 
fram til i dag. Klassifiseringen på grunnlag av %bestandsnedgang har høy konfidens. 
 
Røssvatnet 
Det foreligger ikke data som kan fastsette referansetilstanden for fisk i Røssvatnet før 
reguleringen (1956). Det er imidlertid gjennomført prøvefiske med varierende metoder 
i 1970, 1981 og i 1997 (Gulseth 1983, Svenning & Kanstad-Hanssen 1998), slik at det er 
mulig å vurdere eventuelle endringer i løpet av de siste nærmere 50 år.  
 
Ved prøvefisket i 2016 ble det fanget bare aure, røye og ørekyt (tabell 23). Ørekyt er 
introdusert i nyere tid. NEFI-indeksen kan ikke benyttes med bare to arter. En vurdering 
av %bestandsnedgang i forhold til prøvefisket på 70-, 80- og 90-tallet viser variable 
fangster, men ingen tendens til nedgang verken for aure eller røye. Det ble i perioden 
2006-2009 årlig satt ut 3000 aure med snittvekt på mellom 321 og 557 g. Dette ga i noen 
år utslag i økte garnfangster av aure, men denne effekten kunne ikke lenger spores i 
fangstene i 2016 (Gjelland m.fl. 2017). Fiskebestanden er altså relativt stabil i den 
regulerte vannforekomsten. Dersom vi godtar tidligere prøvefiskerier som 
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referansetilstand er altså dagens tilstand svært god. Det er imidlertid åpenbart at 
reguleringen i 1956 har hatt svært stor effekt på fiskebestanden. En reguleringshøyde 
på 12,5 m har ført til en utarmet strandsone, noe som spesielt har gått ut over aurens 
mattilgang. 
 
Datakvaliteten for fisk i Røssvatnet er moderat, men kunnskap om referansetilstanden 
mangler. Klassifiseringen på grunnlag av %bestandsnedgang har derfor lav konfidens. 
 
Salvatnet 
Det ble i 2016 fanget fire arter som alle er naturlig forekommende: aure, røye, laks og 
3-pigget stingsild (tabell 23), med aure og røye som dominerende, stingsild som vanlig 
og laks som sjelden i fangstene. Det er tidligere aldri gjennomført noe prøvefiske i 
Salvatnet. Våre kunnskaper om fiskebestanden er derfor svært dårlige, men det kan 
gjøres en vurdering vha. NEFI-indeksen på grunnlag av informasjon fra lokalkjente 
personer. Sammenlignet med den muntlige informasjonen er det større andel aure og 
mindre andel røye i prøvefiskefangstene. Usikkerheten i datamaterialet er imidlertid 
for stor til at dette kan tillegges vekt. Salvatnet er et eksempel på en innsjø der det er 
behov for et mer omfattende prøvefiske for å etablere et pålitelig bilde av 
fiskebestandene.  
 
Datakvaliteten for fisk i Salvatnet er dårlig. Klassifiseringen på grunnlag av NEFI-
indeksen har derfor lav konfidens, og fisk er derfor ikke brukt i samlet klassifisering 
av innsjøen. 
 
Selbusjøen 
Ved prøvefiske i 2016 ble det fanget fem fiskearter (tabell 23). Det foreligger ingen 
data om fisk i Selbusjøen fra før den første reguleringen (i 1919). På samme måte som 
for Røssvatnet har vi derfor et problem med å definere en egentlig referansetilstand. 
Fiskesamfunnet i Selbusjøen er sterkt preget og påvirket av fremmede arter: ørekyt 
(introdusert 1974) og gjedde (2004), og krepsdyret Mysis relicta (1973). Det er 
gjennomført undersøkelser i flere omganger siden 1970-årene som kan illustrere 
effektene av de introduserte artene (Langeland 1976, Langeland mfl. 1986, 2001, 
Arnekleiv mfl. 2006). Ettersom kun aure, røye og lake er naturlig forekommende er det 
ikke tilrådelig å anvende NEFI-indeksen. %bestandsnedgang kan imidlertid vurderes ved 
sammenligning med tidligere prøvefiske. Både røye og aure viser betydelig tilbakegang. 
Røye har gått tilbake med mer enn 90 % siden 1980-tallet, mens auren ser ut til å ha 
gått tilbake med ca. 70 % siden begynnelsen av 2000-tallet. Dette betyr at 
fiskebestanden er i dårlig tilstand. Hvorvidt dette kun skyldes de introduserte artene 
eller om langtidseffekter av reguleringen også kan ha bidratt til dette er foreløpig 
uavklart.  
 
Hva den dårlige tilstanden for fisk tilsvarer mht økologisk potensial er ikke klart. 
Innsjøen er klassifisert til både godt og moderat økologisk potensial i Vann-nett.   
Endringene over tid kan imidlertid bidra til at man kan fastsette økologisk potensial, og 
eventuelle tiltak som kan forbedre situasjonen.  
 
Datakvaliteten for fisk i Selbusjøen er relativt god. Klassifiseringen på grunnlag av 
%bestandsnedgang har høy konfidens. 
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Snåsavatnet 
Snåsavatnet har en meget begrenset regulering (0,9 m) som neppe har påvirket 
fiskebestanden i særlig stor grad. Mysis relicta ble imidlertid introdusert omkring 1970, 
noe som trolig har påvirket både røye, aure og lake. Ved prøvefisket i 2016 ble det 
fanget fire arter: aure, røye, 3-pigget stingsild og lake (tabell 23). De samme artene 
ble også fanget ved prøvefiske i 1991 (Langeland & Moen 1992). Dette gir grunnlag for 
å anvende både NEFI-indeksen og %bestandsnedgang, der resultatene fra 1991 betraktes 
som referansetilstand. NEFI-indeksen gir svært god tilstand, mens fangstene av aure og 
røye viser en nedgang på ca. 15 % fra 1991 til 2016, dvs. god tilstand. To enkle 
prøvefiskerunder er imidlertid et usikkert grunnlag for tilstandsklassifiseringen. 
 
Datakvaliteten for fisk i Snåsavatnet er moderat. Klassifiseringen på grunnlag av 
%bestandsnedgang og NEFI har moderat konfidens. 

4.6.2 Økologisk tilstand 
Tabell 25 oppsummerer klassifiseringen av økologisk tilstand på grunnlag av fisk i de 
seks innsjøene som ble undersøkt i 2016. NEFI-indeksen og %bestandsnedgang viser 
generell påvirkning mens WS-FBI viser eventuell påvirkning fra eutrofiering. NEFI-
indeksen er beregnet for alle de innsjøene som har fire arter eller flere. 
%bestandsnedgang er beregnet for de innsjøene der det foreligger tidligere 
prøvefiskedata. For de tre innsjøene som er relativt kraftig regulert (Limingen, 
Røssvatnet og Selbusjøen) er det viktig å legge merke til at det bare er for Limingen at 
vi har data fra før reguleringen trådte i kraft. Både for Røssvatnet og Selbusjøen har 
tidligere prøvefiske skjedd lenge etter reguleringen. Vi mangler derfor informasjon om 
referansetilstanden, og her reflekterer %bestandsnedgang kun utviklingen i den 
regulerte vannforekomsten.     
 

Tabell 25. Oppsummering av klassifisering på grunnlag av fisk i store innsjøer 
undersøkt i 2016 angitt som normalisert EQR (nEQR)..    
SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), SD = Svært dårlig (rød) tilstand. 

Indeks NEFI WS-FBI %bestandsnedgang 

Samlet 

tilstand 

fisk 

Innsjø 
Verdi EQR nEQR Verdi EQR nEQR Verdi EQR nEQR 

Tilstands-
klasse 

Femunden 1 1,00 1,00 2,42 0,83 0,89 0 1,05 1,00 SG 

Limingen NA   4,86 1,68 1,00 80 0,21 0,27 D 

Røssvatnet NA   5,16 1,78 1,00 0 1,05 1,00 SG 

Salvatnet 1 1,00 1,00 5,29 1,82 1,00 NA   SG 

Selbusjøen NA   2,87 0,99 0,99 80 0,21 0,27 D 

Snåsavatnet 1 1,00 1,00 3,23 1,11 1,00 15 0,89 0,77 SG 
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5. Tilstandsvurdering pr. innsjø 

5.1 Innledning inkl. usikkerhetsvurdering 
I dette kapitlet presenteres tilstandsvurderingen enkeltvis for hver innsjø. For alle 
tabellene i dette kapitlet indikerer de hvite radene for enkeltparametere eller 
enkeltindekser at det enten ikke er tatt prøver, at det ikke har vært datagrunnlag for 
å beregne de aktuelle indekser, eller at den aktuelle parameteren eller indeksen ikke 
er inkludert i den endelige klassifiseringen pga. høy usikkerhet eller manglende 
relevans (se tabell 10 i kap. 3.10.2). For mer informasjon om selve 
klassifiseringsprosedyren som er benyttet, vises det til kap. 3.9. 
 
For hver innsjø er det også gjort en usikkerhetsvurdering knyttet til samlet 
klassifisering. Usikkerhetsvurderingen er basert på følgende tre forhold: 
1. Typologi-problemer:  

  a)  Innsjøer som tilhører en vanntype det ikke foreligger klassifiseringssystem for, 
og det ikke finnes noen relevante nærstående vanntyper, antas å ha høy 
usikkerhet i klassifiseringen (eks. Gjende). Den valgte bruken av vanntype 6 for 
planteplankton, næringssalter og siktedyp i alle innsjøene unntatt Gjende 
bidrar også til usikkerheten, selv om dette valget er basert på limnologisk 
kunnskap om forskjeller mellom pelagialen i store, dype innsjøer i forhold til 
mindre og grunnere innsjøer. 

b) Vannforekomster på grensen mellom to eller flere vanntyper antas å ha en mer 
usikker klassifisering enn vannforekomster langt fra typegrenser. 

2. Inkonsistent resultat for kvalitetselementer eller enkeltindekser/parametere innen 
samme påvirkningstype gir økt usikkerhet. Inkonsistente resultater kan skyldes f.eks. 
avvikende enkeltmålinger, «tilfeldig» fravær av indikatorarter som normalt burde 
vært tilstede, eller lite representative data (f.eks. uegnet habitat) og kan gi utslag 
i form av: 

a) Stor forskjell i tilstand mellom indekser for samme påvirkning innen et 
kvalitetselement, eks. bunndyrindekser for forsuring. 

b) Stor forskjell i tilstand mellom kvalitetselementer som er følsomme for samme 
påvirkningstype (men klassifiseringen kan likevel ha lav usikkerhet dersom den 
er basert på minst 3 års data og forskjellen mellom kvalitetselementer er 
konsistent mellom år 8).  

3. Klassifisering basert på ett års data og/eller få kvalitetselementer eller der 
tilstanden varierer mye mellom år (>0,05 nEQR-enheter), er mer usikker enn 
klassifisering basert på flere års data eller/og der tilstanden varierer lite mellom år. 

 
Andre forhold som gir økt usikkerhet:  

                                                   
8 For eksempel: Hydromorfologiske inngrep i strandsonen kan påvirke vannplanter og bunnfauna, slik at de 
indikerer moderat eller dårligere tilstand, selv om vannkjemiske støtteparametere og planteplankton 
indikerer svært god eller god økologisk tilstand. Denne forskjellen mellom kvalitetselementer er relatert til 
at de har ulik følsomhet for den aktuelle påvirkningen. Dersom forskjellen er konsistent mellom år, antas det 
at tilstanden er moderat eller dårligere, og at klassifiseringen er ganske sikker, men vil da primært være 
representativ for strandsonen. 
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• For vannforekomster som er på eller nær en klassegrense vil tilstandsklassen 
være usikker (men ikke nEQR verdien). 

• Tilstedeværelse av andre påvirkninger enn de som kan tilstandsvurderes med 
det nåværende klassifiseringssystemet.  

• Uklarheter om målestasjonene er representative for hele innsjøen. 
 
De tre hovedpunktene ovenfor brukes til å vurdere usikkerheten til den samlede 
tilstandsklassifiseringen i tre nivåer; lav, middels og høy usikkerhet. Klassifiseringen er 
vurdert å ha høy usikkerhet dersom alle de tre forholdene gjelder for en vannforekomst, 
middels usikkerhet dersom forhold beskrevet under pkt. 2 og 3 gjelder, og lav dersom 
ingen av forholdene foreligger. Klassifiseringen vil også kunne vurderes å ha lav 
usikkerhet selv om den er basert på kun ett år med data, dersom ingen av de andre 
forholdene som er gitt ovenfor er aktuelle.  
 
Spesielt i årets rapport er at tre av innsjøene - Limingen, Røssvatnet og Selbusjøen - er 
sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) pga regulering for vannkraftproduksjon, som 
gir store vannstandsvariasjoner (se tabell 2 i kap. 2). Vannforskriftens miljømål for SMVF 
er «godt økologisk potensial» og ikke god økologisk tilstand. Godt økologisk potensial 
er definert som den tilstand som oppnås etter at alle relevante tiltak er gjennomført, 
dvs. tiltak som ikke går ut over samfunnsnytten av de fysiske inngrepene som er årsaken 
til at vannforekomsten er definert som SMVF. Det finnes ingen konkrete klassegrenser 
for kvalitetselementer som kan kvantifisere godt økologisk potensial for de biologiske 
og fysisk-kjemiske kvalitetselementene som er undersøkt i ØKOSTOR-prosjektet. I 
dialog med Miljødirektoratet har vi derfor klassifisert alle innsjøene ut fra 
klassifiseringssystemet for økologisk tilstand. Dette vil synliggjøre effekter av 
reguleringen på økosystemet i de tre SMVF-sjøene, men kan ikke brukes til å si noe om 
de tilfredsstiller godt økologisk potensial eller ikke. Med unntak av utsetting av fisk, er 
vi ikke kjent med om andre tiltak er gjennomført i de tre SMVF-sjøene for å avbøte 
økologiske skader av reguleringen, og om innsjøene i så fall allerede har oppnådd 
miljømålet om godt økologisk potensial. Slik undersøkelser og vurderinger må eventuelt 
gjøres i et eget FoU-prosjekt.   
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5.2 Femunden 

 

Vannforekomst-ID:  311-1348-L 
Beliggenhet:  Engerdal/Os/Røros

Hedmark/Sør-
Trøndelag 

Vanntype (undertype):  Norsk type 161 
N-GIG-type: L-N5, L-N-M101,  

L-M-BF1 
Typebeskrivelse Skog, kalkfattig, 

klar, dyp 
Høyde over havet (m): 664 

Innsjøareal (km2): 203,5 

Maks dyp (m): 140 

1 Type 6, L-N2b: kalkfattig, klar, dyp innsjø er brukt for klassifisering av planteplankton, total fosfor og 
siktedyp (se kap.2.3 for begrunnelse). 

 

Femunden er den tredje største innsjøen i Norge og den største som ikke er regulert. 
Den er også den største av innsjøene som ligger over 600 m.o.h. i Skandinavia. Innsjøen 
er også spesiell ved at den har utløp i begge ender, til Trysilelva (og Klarälven i Sverige) 
i sør og til Glommavassdraget i nord (via en fløtningskanal åpnet i 1764). Femundsmarka 
med Femunden er populære områder for friluftsliv og sportsfiske. De viktigste 
fiskeslagene er ørret, gjedde og sik. Tidligere var det en omfattende hugst av skogen i 
forbindelse med gruvevirksomheten på Røros, men i dag er Femundsmarka vernet 
gjennom Femundsmarka nasjonalpark (opprettet i 1971). Vassdraget er varig vernet 
mot kraftutbygging (Verneplan I for vassdrag). Femunden ligger i vannområdet 
Femund/Trysilvassdraget/Klaraälv og tilhører den svenske vannregionen Västerhavet, 
noe som forutsetter samarbeid med Sverige om forvaltningsplaner iht vanndirektivet. 
  
Femunden er en kalkfattig, klar skogssjø (type 16). Klassegrensene for denne vanntypen 
er ikke spesielt tilpasset store, dype innsjøer. Vi har derfor klassifisert planteplankton, 
næringssalter og siktedyp ut fra type 6, som er den eneste som gjelder spesielt for dype 
innsjøer (se kap. 2.3 for nærmere begrunnelse). For de litorale kvalitetselementene 
spiller trolig dybden liten rolle, da disse primært vil respondere på de lokale forholdene 
i litoralen. For vannplanter har vi derfor brukt norsk type 16. For småkreps er indeksen 
LACI-2 brukt, da klassegrensene for denne gjelder for kalkfattige innsjøer.  
 
Femunden er undersøkt for fysisk-kjemiske støtteparametere, planteplankton, 
krepsdyrplankton, litorale småkreps, vannplanter, bunnfauna og fisk. 
Tilstandsvurderingen er basert på alle de undersøkte kvalitetselementene.  
 
De termiske forholdene i Femunden viser ingen tydelig sjiktning før i midten av juli, da 
et svakt sprangsjikt etableres på ca. 20 m dyp. Den lange vårsirkulasjonen gir 
innblanding av vann over 6 oC i hele hypolimnion på sensommeren og høsten. 
Maksimumstemperatur på ca. 13 oC ble målt i overflaten i august. De termiske 
forholdene med lang vårsirkulasjon har også konsekvenser for fordelingen av 
planteplankton i hele vannsøylen fra topp til bunn på forsommeren. Disse limnologiske 
forholdene er illustrert i figur 25.  
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Fosforkonsentrasjonen (Tot-P) under isen i april er svært lav (1-2 µg/l ned til 100 m), 
men øker til 4 µg/l i det dypeste vannlaget (vedlegg C2). I den isfrie perioden er Tot-P 
konsentrasjonen litt høyere i Femunden (6 µg/l) enn i de andre innsjøene (unntatt 
Gjende, se kap. 5.3), noe som også trolig kan ha sammenheng med den langvarige 
vår/forsommer sirkulasjonen som gir god kontakt mellom sedimenter og vann. Denne 
konsentrasjonen gir god, men ikke svært god tilstand for totalfosfor (Tot-P) med en 
nEQR på 0,7. Årsaken til avviket fra svært god tilstand for Tot-P kan altså skyldes de 
naturlige termiske forholdene, selv om små eksterne fosfortilførsler fra antropogene 
kilder ikke kan utelukkes, da innsjøen er mye brukt til fiske og friluftsliv. 
Fosforkonsentrasjonen i hypolimnion er over dobbelt så høy som i epilimnion, noe som 
er funnet i alle innsjøene og som er et karakteristisk trekk for de fleste sjiktede 
innsjøer.    
  
  

      Temperatur  Fluorescens 

 
Figur 25. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre) og klorofyll fluorescens (høyre) målt på den 

pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Femunden fra april til oktober 2016. 

 
Algebiomassen er svært lav (klorofyll a = 0,6 µg/l og biovolum <0,1 mg/l) og varierer 
lite gjennom sesongen. Gullalgene dominerer, da de er miksotrofe og kan beite på 
fosfor-rike bakterier. De er dermed godt tilpasset lave fosforkonsentrasjoner.  
 
Tettheten av krepsdyrplankton og andelen store vannlopper, inkludert dafnier, er 
relativt høy, noe som kan indikere lav fiskepredasjon og høyt beitetrykk på 
planteplanktonet. Fiskeundersøkelsene tilsier imidlertid høy fiskepredasjon, pga 
dominans av sik, som er en effektiv krepsdyrplanktonbeiter. Årsaken til den høye 
andelen store dafnier kombinert med dominans av sik kan tyde på at næringskjeden i 
Femunden primært er kontrollert av tilgang på næring i alle ledd («bottom-up» 
kontroll), og i mindre grad styrt av predasjon («top-down»-kontroll), noe som 
sannsynligvis gjelder de fleste store, dype, næringsfattige innsjøer. Det kan likevel 
bemerkes at den dominerende dafnie-arten i Femunden er Daphnia galeata, en art som 
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anses å være noe mer hardfør ift. fiskepredasjon enn andre dafnier, pga sin 
karakteristiske hjelmformede hodefasong. 
 
Floraen og faunaen i Femunden er, som forventet, dominert av arter som er vanlig 
forekommende i Norge og typiske for næringsfattige innsjøer. Artsdiversiteten er 
relativt høy for både småkreps (44 arter; pelagiske + litorale), vannplanter (21 arter) 
og fisk (8 arter) i forhold til de andre innsjøene som var med i prosjektet i 2016. I 
litoralsonen ble det funnet uvanlig store mengder av den store vannloppen 
Bythotrephes longimanus som ellers er mest vanlig i pelagialen av innsjøer. Dette kan 
muligens ha sammenheng med høy fiskepredasjon i pelagialen og mulighet for å finne 
skjulesteder i litoralsonen.   
 
Artsantallet for vannplanter varierte mye fra lokalitet til lokalitet (figur 18). Dette 
indikerer stor habitatvariasjon, noe som sannsynligvis er typisk for store, uregulerte 
innsjøer som har en lang strandlinje med en blanding av beskyttede og mer eksponerte 
områder. For fisk skyldes det høye artsantallet innsjøens østlige beliggenhet og 
innvandringshistorien for fisk i Norge. Den genetiske diversiteten innen sikbestanden er 
også stor, med fire genetisk forskjellige økologiske former (Østbye m.fl. 2005).  
 
Forsuringsindeksene basert på bunnfauna indikerer er Selbusjøen er svakt forsuret. 
Også den vannkjemiske forsuringsparameteren giftig aluminium (LAl) tyder på en svak 
forsuringseffekt. Med unntak av én prøve, er imidlertid alle målinger av LAl svært lave, 
og ingen av de øvrige vannkjemiske (pH, ANC) eller biologiske forsuringsindeksene 
(basert på vannplanter, småkreps og fisk) indikerer at Femunden er forsuret. Manglende 
funn eller lave tettheter av de mest forsuringsfølsomme artene av bunndyr er årsak til 
at Femunden framstår som svakt forsuret, men skyldes sannsynligvis innsjøens lave 
produktivitet. Resultatet støttes da heller ikke av småkrepsindeksen for forsuring, som 
er basert på prøver fra de samme litorale stasjonene. Marflo (Gammarus lacustris) ble 
registrert i lave tettheter på et fåtall stasjoner, noe som også tilsier at Femunden er 
lite/ikke påvirket av forsuring.  
 
Fiskebestandene i Femunden har vært gjenstand for undersøkelser siden 1982, og i 1994 
ble det gjennomført et omfattende prøvefiske. I vurdering av %bestandsnedgang viser 
prøvefisket en økning i total fangst per innsatsenhet sammenlignet med fisket med 
nordisk oversiktsgarn i 1994. Dette viser en stabil situasjon for fiskebestanden, men 
reflekterer den variasjonen man alltid vil se i garnfangster fra forskjellig tidspunkt. 
Kvaliteten på fiskedata for Femunden er svært god, og både NEFI og %bestandsnedgang 
har høy konfidens.  

 
Femunden får dermed god økologisk tilstand, med bunnfauna (forsuringsindeksene) som 
utslagsgivende kvalitetselement (lavest nEQR verdi på 0,77). Dersom Femunden hadde 
vært klassifisert med basis i den opprinnelige innsjøtypen også for planteplankton og 
eutrofirelaterte fysisk-kjemiske støtteparametere (type 16), ville nEQR for disse 
kvalitetselementene endres noe, men kun innen samme tilstandsklasse. Samlet tilstand 
ville uansett ikke endres. 
 
Femunden synes å ha god økologisk tilstand og tilfredsstiller dermed miljømålet iht. 

vannforskriften. Klassifiseringen anses å ha lav-middels usikkerhet, da alle 

kvalitetselementene er i enten svært god eller god tilstand, noe som samsvarer med 
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forventningene om liten eller ingen påvirkning. Samtidig er vurderingen, med unntak 

av for fisk, foreløpig kun basert på ett års data.  
 
Tabell 26. FEMUNDEN 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Den samlede vurderingen er basert på det 

verste styrer prinsippet. Indekser og parametere uten farge angir manglende data, parametere som ikke er 

relevante eller som mangler klassegrenser for den aktuelle vanntypen, eller data som er for usikre til å 

inkluderes i totalvurderingen.  
SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), SD = Svært dårlig (rød). 
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 0,60 SG 2,17 1,00 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,07 SG 1,01 1,00 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 2,05 SG 0,93 0,84 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,00 SG 1,00 1,00 

 Totalvurdering planteplankton  SG  0,92 
 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc 81,00 SG 1,01 1,00 
 Vannplanter forsuringsindeks: SIc 23,80 SG 1,01 1,00 
 Vannplanter reguleringsindeks: WIc -9,50 SG  0,90 
 Totalvurdering vannplanter   SG  0,90 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 (kun sv lav alk) 0,364 SG 1,14 1,00 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 (kun lav-alk) 3,607 SG 1,73 1,00 

 Totalvurdering småkreps   SG   1,00 

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 0,917 G  0,70 

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear 3,083 G 0,77 0,67 

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI 3,950 SG 0,99 0,94 

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT 7,558 SG 1,30 1,00 

 Totalvurdering bunnfauna   G  0,77 

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) 1 SG 1,00 1,00 

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) 2,42 SG 0,83 0,89 

 Fisk, %bestandsnedgang (generell) 0 SG 1,05 1,00 

 Totalvurdering fisk   SG  0,89 

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   G  0,77 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 6 G 0,50 0,68  

 Total nitrogen, µg/l 213 G 0,82 0,78 

 Siktedyp, m 8,5 SG 0,99 0,98 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  SG  0,83 

 pH  6,99 SG 1,00 1,00 

 ANC, µekv/l  109,0 SG 0,87 0,90 

 LAl, µg/l  8 G 0,31 0,71 

 Totalvurdering forsuringsparametere   SG  0,90 

Totalvurdering for vannforekomsten  G  0,77 
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5.3 Gjende 

 

Vannforekomst-ID:  002-147-L 
Beliggenhet:  Lom/Vågå, 

Oppland 
Vanntype (undertype):  Norsk type n.a. 
N-GIG-type: L-N71 
Typebeskrivelse Fjell, kalkfattig, 

svært klar, bresjø, 
dyp 

Høyde over havet (m): 984 

Innsjøareal (km2): 15,6 

Maks dyp (m): 149 

 
Gjende i Jotunheimen nasjonalpark er en av Norges mest kjente fjellsjøer. Tusenvis av 
turister besøker området hvert år, og det går rutebåt på innsjøen om sommeren. 
Gjende er en typisk brepåvirket fjellsjø med lang og smal bassengform og en 
karakteristisk blågrønn farge pga brepartiklene. Innsjøen er kalkfattig og så å si uten 
humus (tabell 3). Gjende tilhører vannregion Glomma og vannområdet Mjøsa. 
Utløpselven Sjoa er en tilløpselv til Gudbrandsdalslågen. 
 
Det finnes ikke noe klassifiseringssystem for bresjøer pga for lite data. Vi har derfor 
valgt å klassifisere alle kvalitetselementene iht klassegrensene for Vanntype 23 
(kalkfattig, svært klar fjellsjø), noe som gir høy usikkerhet i tilstandsklassifiseringen.  
 
Gjende er i 2016 undersøkt for fysisk-kjemiske støtteparametere, planteplankton, 
krepsdyrplankton og litorale småkreps. Vannplanter, bunnfauna og fisk er ikke 
undersøkt i 2016, men bunnfauna ble undersøkt i 2015. Tilstandsvurderingen er basert 
på alle kvalitetselementene som ble undersøkt i 2016.  
 
Gjende er ikke tydelig termisk sjiktet (stratifisert) om sommeren, pga tilførsel av 
brevann, men hadde en klassisk invers termisk sjiktning under isen i april og en svak 
sjiktning i august og september med maksimumstemperatur på 8oC i overflatelaget i 
august 2016, og innblanding av vann over 4oC i hele vannsøylen fra juli til oktober (figur 
26). Disse termiske forholdene vil kunne gi en annen referansetilstand enn man finner 
i vanlige dimiktiske9 innsjøer. Vannmasser som sirkulerer fra topp til bunn mesteparten 
av den isfrie perioden kan gi redusert sedimentasjon, mer næringssalter og dårligere 
lysforhold for planteplanktonet sammenlignet med innsjøer med en tydelig epilimnion. 
Lysforholdene blir også ytterligere svekket av brepartiklene, som gir høy turbiditet i 
hele vannsøylen på sensommeren (figur 26).  
 
Siktedypet er på 17 m rett etter isgang i slutten mai, før bresmeltingen starter, men 
avtar til 2,8 m i august når bretilførslene er på sitt høyeste (vedlegg B). Gjennomsnittlig 
siktedyp er på 8 m, og brepartiklenes spredning av lyset gir da en eufotisk sone ned til 
ca. 20 m (men kun ned til maks 10 m i august). Observasjoner fra 1970 (Økland & 

                                                   
9 Dimiktiske innsjøer er innsjøer der vannmassene sirkulerer vår og høst, men som har en 

temperatursjiktning om sommeren og om vinteren (dersom de er islagt). 
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Økland, 1996) viser at det vokser kransalger på 10 m dyp, men for øvrig er det ingen 
vannplanter høyere opp pga bølgeslag og iserosjon. 
 
Fosforkonsentrasjonen (Tot-P) i Gjende er relativt høy (ca. 7 µg/l) i 0-10 m sjiktet, og 
svært høyt i de dypere vannlagene med en middelverdi på 39 µg/l, trolig pga 
breslammet, selv om kloakkpåvirkning ikke helt kan utelukkes ettersom det ble påvist 
en del tarmbakterier på dypt vann i september (vedlegg G). Andelen ortofosfat er også 
høy, ca. 60-90% av Tot-P, som er vesentlig høyere enn i de andre ØKOSTOR sjøene. I 
2016 ble det funnet ekstreme konsentrasjoner av total fosfor og orto-fosfat på hhv 100 
µg/l og 68 µg/l i dypere vannlag i slutten av mai, som er før bresmeltingen kommer 
skikkelig i gang. Årsaken er uklar, men både naturlige forhold knyttet til fosfor i 
brepartikler, resirkulering av fosfor via krepsdyrplankton og antropogen 
kloakkpåvirkning er mulige faktorer. Konsentrasjonen i dypvannet under isen i april 
uken før påske var imidlertid bare 2-7 µg/l (vedlegg C), som indikerer en basisverdi for 
fosfor når det er lite brepartikler og også lite turister. Da alle turisthyttene i området 
har moderne kloakkanlegg for spredt avløp er imidlertid kloakkforurensning lite 
sannsynlig.   
 
Planteplanktonet, som var totalt dominert av kiselalger, er jevnt fordelt i vannsøylen 
mesteparten av sommeren og hadde relativt høy biomasse midt på sommeren (figur 
26). Det store sirkulasjonsdypet hindrer sedimentasjon og kan forklare hvorfor 
kiselalgene dominerer. Den høye biomassen kan forklares av høye fosforkonsentrasjoner 
(se nedenfor), som sammen med den høye turbiditeten tilsier at planteplanktonet 
primært er begrenset av lys og ikke av næringssalter på sensommeren.  
 
 
    Temperatur           Fluorescens  Turbiditet 

   
Figur 26. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre) og klorofyll fluorescens (midten) og turbiditet (høyre) 

målt på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Gjende fra april til oktober 2016. 

 
Tettheten av krepsdyrplankton var relativt høy med dominans av hoppekreps i 
håvtrekkene fra 0-50 m dyp, mens store dafnier dominerte i 500 µm håvtrekkene fra 
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hele vannsøylen, noe som tyder på at dafniene primært finnes under 50 m dyp. 
Tilsvarende resultat ble funnet i 2015. Da dafnier er mer utsatt for fiskepredasjon enn 
hoppekreps kan denne dybdefordelingen skyldes unnvikelse fra fisk eller også UV-
stråling i de øvre vannlagene. Betydningen av næringssalter («bottom-up»-kontroll) 
versus fiskepredasjon («top-down»-kontroll) for de biologiske interaksjonene i Gjende 
er vanskelig å vurdere, da vi ikke har tilgang på fiskedata fra innsjøen. Lav algebiomasse 
tyder likevel på at innsjøens pelagiske økosystem primært er styrt av tilgang på føde 
(«bottom-up»-kontroll). Bre-partiklene, som gir lysbegrensning av planteplankton-
produksjonen, kombinert med kaldt vann, kan også være styrende faktorer for 
økosystemet, og svekke betydningen av trofiske interaksjoner.  
 
Artsdiversiteten av småkreps (pelagiske og litorale) var svært lav (15 arter), noe som 
er typiske for næringsfattige fjellsjøer. Tilsvarende resultat ble funnet for litorale 
bunndyr i 2015 (Lyche-Solheim m.fl. 2016). Mens tettheten av krepsdyrplankton var 
relativt høy, var mengden av småkreps og bunndyr i litoralsonen svært lav. Litoralsonen 
i Gjende består av stor stein/blokker uten vannvegetasjon, og dette er lite egnet 
substrat for de fleste bunnlevende invertebrater. Kransalgene som er funnet på dypere 
vann i tidligere undersøkelser (Økland & Økland 1996) kan imidlertid være et egnet 
habitat for småkreps og bunndyr, dersom disse fortsatt eksisterer. Videre overvåking av 
Gjende bør ta sikte på å undersøke dette.   
 
Forsuringsindeksene for småkreps, samt kombinasjonen av de fysisk-kjemiske 
forsuringsparameterne indikerer svært god tilstand både i 2016 og 2015, og viser at 
innsjøen ikke er forsuret.   
 
Resultatene samlet indikerer moderat økologisk tilstand med de fysisk-kjemiske 
eutrofieringsparameterne som utslagsgivende kvalitetselement (tabell 27), men det er 
stor usikkerhet knyttet til disse parameterne, da klassegrensene ikke er tilpasset 
brepåvirkningen. I 2015 viste disse parameterne dårlig tilstand. I tabell 27 nedenfor har 
vi ikke brukt type 6 for noen av kvalitetselementene fordi den gjelder for lavlandssjøer, 
som uansett ikke kan være representativ for en fjellsjø. 
 
Samlet tilstand på tvers av kvalitetselementer kan fortsatt ikke bestemmes pga høy 
usikkerhet som følge av manglende klassegrenser for bresjøer. Flere data fra andre 
bresjøer er nødvendig for å utvikle et klassifiseringssystem for bresjøer for fosfor, 
siktedyp og planteplankton før Gjendes økologiske tilstand kan klassifiseres. Det må 
også avklares om de høye total fosfor og fosfat-konsentrasjonene i hypolimnion er 
naturlige eller menneskeskapt.   
 
Gjende kan foreløpig ikke klassifiseres iht. vannforskriften fordi resultatene har for 

høy usikkerhet: Innsjøen tilhører en vanntype som foreløpig mangler klassegrenser. I 

tillegg er det uklart om den pelagiske stasjonen er representativ for hele innsjøen, og 

om alle påvirkninger er fanget opp. 
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Tabell 27. GJENDE 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Den samlede vurderingen er basert på det 

verste styrer prinsippet. Indekser og parametere uten farge angir manglende data, parametere som ikke er 

relevante eller mangler klassegrenser for den aktuelle vanntypen, eller har for usikre data til å inkluderes i 

totalvurderingen. SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), SD = Svært 

dårlig (rød). 
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 0,89 SG 0,90 0,96 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,14 G 0,97 0,78 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 2,05 G 0,85 0,62 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,00 SG 1,00 1,00 

 Totalvurdering planteplankton  G  0,74 

 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc n.a.    

 Vannplanter forsuringsindeks: SIc n.a.    

 Vannplanter reguleringsindeks: WIc n.a.    

 Totalvurdering vannplanter      

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 (kun sv lav alk) 0,269 G 0,84 0,79 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 (kun lav-alk) 5,108 SG 2,44 1,00 

 Totalvurdering småkreps  SG  1,00 

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI n.a.    

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT n.a.    

 Totalvurdering bunnfauna      

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) n.a.    

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) n.a.    

 Fisk: %bestandsnedgang (generell) n.a.    

 Totalvurdering fisk      

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   G  0,74 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 6,8 M 0,29 0,50 

 Total nitrogen, µg/l 136 SG 0,92 0,94 

 Siktedyp, m 8 D 0,35 0,34 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  M  0,42 

 pH  6,9 SG 0,99 0,93 

 ANC, µekv/l  70 SG 0,89 0,87 

 LAl, µg/l  7,5 G 0,33 0,72 

 Totalvurdering forsuringsparametere   SG  0,87 

Totalvurdering for vannforekomsten  n.a.  n.a. 
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5.4 Tyrifjorden 

 

Vannforekomst-ID:  012-522-2-L 
Beliggenhet:  Ringerike/Hole/Modum/Lier

Buskerud 
Vanntype:  
N-GIG type: 

Norsk type 81 

L-N1, L-N-M2011 
Lavland, moderat kalkrik, 
klar, dyp 

Høyde over havet (m): 63 
Innsjøareal (km2): 123,6 
Maks dyp (m): 288 

1 Type 6, L-N2b: kalkfattig, klar, dyp innsjø brukt for planteplankton, total fosfor og siktedyp, se kap.2.3. 

 
Tyrifjorden er Norges femte største innsjø og ligger i Drammensvassdraget. Den er et 
eget vannområde og tilhører vannregion Vest-Viken. Innsjøen har en komplisert 
morfologi (se kart i vedlegg A) og hydrologi med store gruntområder i vest, der 
hovedvassdraget renner igjennom, og i nord-øst, der det er flere øyer, bl.a. Utøya. I 
denne nord-østre delen er det også et smalt sund ved Sundvollen, som forbinder 
Tyrifjorden med den grunne og mer produktive Steinsfjorden, som av og til har 
oppblomstring av giftige cyanobakterier (Edvardsen 2002, Ballot 2017). Den vestre 
delen var påvirket av store utslipp av organisk stoff fra Follum fabrikker på Hønefoss 
på 1970- og 1980-tallet, noe som reduserte oksygenet i sedimentene i den vestre delen 
(Berge 1986). Den midtre og østre delen av Tyrifjorden kalles Holsfjorden og er et stort, 
dypt basseng som er drikkevannskilde for Asker og Bærum, og også skal bli 
drikkevannskilde for Oslo. Denne delen er lite påvirket av forurensning og har god 
vannkvalitet. 
 
Tyrifjorden er en dyp, moderat kalkrik og klar lavlandssjø. Vanntype 8, N-GIG10 type L-
N1 er den vanntypen som kommer nærmest mht kalsium og humus, men den gjelder 
også for grunne innsjøer. Den eneste typen spesifikt for dype innsjøer som det finnes 
klassegrenser for er kalkfattige, klare lavlandssjøer, norsk type 6, NGIG type L-N2b. Vi 
mangler altså klassegrenser for dype, moderat kalkrike og klare innsjøer. For de litorale 
kvalitetselementene spiller trolig dybden liten rolle, da disse primært vil respondere 
på de lokale forholdene i litoralen. For planteplankton, næringssalter og siktedyp kan 
imidlertid dybde og størrelse være av stor betydning, som forklart i kap. 2.3. Vi har 
derfor valgt å klassifisere planteplankton, næringssalter og siktedyp i Tyrifjorden iht 
norsk type 6, dvs. kalkfattige, klare og dype innsjøer, i tillegg til å klassifisere dem iht 
norsk type 8, dvs. moderat kalkrike, klare og grunne innsjøer. Forskjellene i resultater 
blir diskutert nedenfor. 
 
Fysisk-kjemiske støtteparametere, planteplankton og krepsdyrplankton ble undersøkt i 
2016 på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt, som ligger i Holsfjorden. Litorale 
småkreps ble også undersøkt i 2016 mens vannplanter, bunndyr og fisk ble undersøkt i 
2015. Tilstandsvurderingen er basert på planteplankton, total fosfor og siktedyp.  

                                                   
10 NGIG står for Northern Geographical Intercalibration Group og var den nordiske gruppen som 

interkalibrerte klassegrenser for felles vanntyper iht kravene i vanndirektivet for de biologiske 

kvalitetselementene planteplankton, vannplanter og bunndyr.  
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Den termiske sjiktningen er velutviklet i Tyrifjorden fra juni til oktober med en ganske 
skarp termoklin på ca. 10 m dyp på forsommeren og 20 m dyp på høsten (figur 27 med 
detaljer i vedlegg D). Maksimumtemperaturen var på 17oC i overflatelaget i august. 
Temperaturen i hypolimnion var ca. 4 oC under ca. 100 m dyp i hele måleperioden.   
 
    Temperatur     Fluorescens  Temp (0-50 m)     Fluorescens (0-50 m) 

        
Figur 27. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre), fluorescens i hele vannsøylen (midten) og i 0-50 m 

sjiktet (høyre) målt på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Tyrifjorden fra mai til oktober 2016.  

 
Fosforkonsentrasjonen er lav (4,7 µg/l) i epilimnion, men noe høyere (12 µg/l) i 
hypolimnion (figur 6). Siktedypet varierer fra 4,5 m til 8,5 m med middelverdi på 5,8 
m. Total nitrogen (Tot-N) er konsentrasjonen relativt høy (439 µg/l), som gir moderat 
tilstand ved bruk av klassegrensene for den kalkfattige typen, men god tilstand ved 
bruk av den moderat kalkrike typen. Tot-N er imidlertid ikke brukt i denne helhetlige 
tilstandsvurderingen på tvers av kvalitetselementer, da det ikke er noen tegn til 
nitrogenbegrensning i planteplanktonet (tabell 14). 
 
Planteplanktonet var begrenset til epilimnion og hadde størst biomasse i august (figur 
27). Denne sesongutviklingen av fluorescensen målt med sonde bekreftes av mikroskopi-
resultatene av de kvantitative prøvene fra epilimnion (figur 10) og av klorofyllprøvene 
analysert i laboratoriet (Vedlegg B). Planteplanktonet er mer artsrikt enn i de andre 
innsjøene i ØKOSTOR 2016 med 127 registrerte taksa. Det høye artsantallet har trolig 
sammenheng med at innsjøen er moderat kalkrik, noe som gir rom for arter som trenger 
bikarbonat som karbonkilde. Biomassen er dominert av miksotrofe gullalger og 
svelgflagellater med innslag av kiselalger, grønnalger og fureflagellater, men svært lite 
cyanobakterier. Algebiomassen er svært lav (1 µg/L klorofyll a). Sammenlignet med 
eldre data fra 1980-tallet (Berge 1986) er både fosforkonsentrasjon og algebiomasse 
lavere i dag enn den gang, noe som bl.a. skyldes bedre kloakkrensing. 
 
Småkrepsfaunaen i Tyrifjorden er også mer artsrikt enn i de andre innsjøene (56 arter) 
med bl.a. flere store hoppekreps (Limnocalanus macrurus og Megacyclops gigas), noe 
som kan ha sammenheng med at innsjøen er moderat kalkrik. Tettheten av 
krepsdyrplankton og andelen store vannlopper er imidlertid lav (20%), noe som tilsier 
høy fiskepredasjon og lavt beitetrykk på planteplanktonet. Den høye fiskepredasjonen 
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skyldes dominans av planktonspisende fisk (krøkle og sik) (Lyche Solheim m.fl. 2016). 
Den lave planteplankton-biomassen taler likevel for at næringskjeden primært er styrt 
av begrenset fødetilgang («bottom-up») enn av predasjon/beiting («top-down»).  
  
De vannkjemiske forsuringsparameterne og forsuringsindeksene for småkreps er ikke 
relevante i moderat kalkrike innsjøer med stor bufferkapasitet mot forsuring, og er 
derfor ikke brukt i den endelige klassifiseringen av denne innsjøen.  
 
Resultatene fra 2016 indikerer at planteplankton gir svært god tilstand, mens total 
fosfor og siktedyp gir god tilstand og blir dermed utslagsgivende kvalitetselement for 
innsjøen (tabell 28). Tilsvarende tilstandsklasse ble også funnet i 2015 for disse 
parameterne. Den normaliserte EQR verdien var riktignok noe høyere i 2016 enn i 2015, 
pga lavere total fosfor (4,7 µg/l i 2016 mot 6,4 µg/l i 2015) og noe høyere siktedyp (5,8 
m i 2016 mot 5,4 m i 2015). Årsaken til forskjellen mellom disse to årene kan skyldes 
mer regn og dermed større eksterne fosfortilførsler i 2015.   
 
Effekten av typifiseringen som kalkfattig, dyp innsjø versus som moderat kalkrik innsjø 
på økologisk tilstand for planteplankton er liten og gir svært god tilstand for begge 
typer, men lavere nEQR ved bruk av den kalkfattige typen enn den moderat kalkrike 
typen. For fosfor og siktedyp er effekten noe større ved at vi får god tilstand ved bruk 
av den kalkfattige typen og svært god for den moderat kalkrike typen. Ut fra 
argumentasjonen i kap. 2.3 mener vi at det er den kalkfattige, dype vanntype 6 som 
gir den riktigste klassifiseringen, og har derfor brukt type 6 for den helhetlige 
klassifiseringen i tabell 28.  
 
Den pelagiske stasjonen er neppe representativ for de vestre og nordlige delene av 
innsjøen, som har mer næringsrike forhold (Berge m.fl. 1985). 
 
Tyrifjorden synes å ha god økologisk tilstand og tilfredsstiller derfor miljømålet iht. 

vannforskriften. Klassifiseringen anses å ha lav-middels usikkerhet, da alle 

kvalitetselementene er i enten svært god eller god tilstand, og i samsvar med 

resultatene fra 2015 for de kvalitetselementene som er undersøkt begge årene 

(planteplankton og vannkjemi). Den pelagiske stasjonen er neppe representativ for 

hele innsjøen, da de vestre og nordlige delene av innsjøen er mer næringsrike. 
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Tabell 28. TYRIFJORDEN 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Den samlede vurderingen er basert på det 

verste styrer prinsippet. Indekser og parametere uten farge angir manglende data, parametere som ikke er 

relevante eller som mangler klassegrenser for den aktuelle vanntypen, eller data som er for usikre til å 

inkluderes i totalvurderingen. Kvalitetselementer som ikke er undersøkt eller ikke er relevante for 

klassifiseringen av økologisk tilstand i 2016 er angitt med n.a.  
SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), SD = Svært dårlig (rød). 
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 1,00 SG 1,30 1,00 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,15 SG 0,99 0,87 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 2,13 G 0,89 0,75 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,00 SG 1,00 1,00 

 Totalvurdering planteplankton  SG  0,84 

 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc n.a.    

 Vannplanter forsuringsindeks: SIc n.a.    

 Vannplanter reguleringsindeks: WIc n.a.    

 Totalvurdering vannplanter      

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 (kun sv lav alk) n.a.    

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 (kun lav-alk) n.a.    

 Totalvurdering småkreps     

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI n.a.    

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT n.a.    

 Totalvurdering bunnfauna      

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) n.a.    

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) n.a.    

 Fisk: %bestandsnedgang (generell) n.a.    

 Totalvurdering fisk      

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   SG  0,84 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 4,7 G 0,64 0,75 

 Total nitrogen, µg/l 439 M 0,40 0,55 

 Siktedyp, m 5,8 G 0,88 0,70 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  G  0,73 

 pH  7,3 n.a.   

 ANC, µekv/l  242 n.a.   

 LAl, µg/l  15 n.a.   

 Totalvurdering forsuringsparametere   n.a.   

Totalvurdering for vannforekomsten  G  0,73 
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5.5 Limingen 

 

Vannforekomst-ID:  307-1131-L 
Beliggenhet:  Lierne, Røyrvik 

Nord-Trøndelag 
Vanntype:  
N-GIG type: 
Typebeskrivelse: 

Norsk type 151 
L-N5, L-N-M101 
Skog, kalkfattig, svært klar, 
dyp 

Høyde over havet (m): 418 
Innsjøareal (km2): 93 
Maks dyp (m): 192 

1 Type 6, L-N2b: kalkfattig, klar, dyp innsjø er brukt for klassifisering av planteplankton, total fosfor og 
siktedyp, se kap.2.3. 

 
Limingen er Norges åttende største innsjø. Innsjøen er regulert (fra 1953), med opptil 
10 m variasjon i vannstanden, og karakterisert som en svært modifisert vannforekomst. 
Limingen var tidligere et mye brukt fiskevann for lokalbefolkningen, men etter 
reguleringen er fiskebestanden vesentlig redusert. De viktigste fiskeslagene er ørret og 
røye, og på 1970-tallet ankom ørekyte. Mysis ble satt ut i 1969. Langs den østlige siden 
av vannet finnes det spredt bebyggelse, mens den vestlige siden av sjøen er helt uten 
bebyggelse. Limingen ligger i vannområdet Ångermanälven og tilhører den svenske 
vannregionen Bottenhavet, noe som forutsetter samarbeid med Sverige om 
forvaltningsplaner iht vanndirektivet. 
 
Da Limingen er sterkt modifisert er dens miljømål godt økologisk potensial, og ikke god 
økologisk tilstand. Dette er beskrevet som forhold som gir et fungerende akvatisk 
økosystem (Vann-Nett), men er ikke nærmere konkretisert. Det finnes ikke 
klassegrenser for økologisk potensial i dagens klassifiseringssystem. Økologisk potensial 
er derfor definert ut fra hvilke tiltak som kan gjennomføres uten at det går utover 
samfunnsnytten av reguleringen, se for øvrig kap. 5.1. Resultatene nedenfor kan derfor 
ikke vurderes mht. økologisk potensial, men kan si noe om effekter av reguleringen og 
evt. andre påvirkninger på økosystemet.  
 
Limingen er en dyp, kalkfattig og svært klar skogssjø. Vanntype 15, N-GIG11 type L-N5, 
L-N-M101 er den vanntypen som kommer nærmest mht kalsium og humus, men den 
gjelder også for grunne innsjøer. Den eneste typen spesifikt for dype innsjøer som det 
finnes klassegrenser for er kalkfattige, klare lavlandssjøer, norsk type 6, NGIG type L-
N2b. Vi mangler altså klassegrenser for dype, kalkfattige og svært klare skogssjøer. For 
de litorale kvalitetselementene spiller trolig dybden liten rolle, da disse primært vil 
respondere på de lokale forholdene i litoralen. For planteplankton, næringssalter og 
siktedyp kan imidlertid dybde og størrelse være av stor betydning, som forklart i kap. 
2.3. Vi har derfor valgt å klassifisere planteplankton, næringssalter og siktedyp i 
Limingen iht norsk type 6, dvs. kalkfattige, klare og dype lavlandssjøer i den endelige 

                                                   
11 NGIG står for Northern Geographical Intercalibration Group og var den nordiske gruppen som 

interkalibrerte klassegrenser for felles vanntyper iht kravene i vanndirektivet for de biologiske 

kvalitetselementene planteplankton, vannplanter og bunndyr.  
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klassifiseringen på tvers av kvalitetselementer. Effekten av dette valget på resultatene 
blir diskutert nedenfor. 
 
Limingen er undersøkt for fysisk-kjemiske støtteparametere, planteplankton, 
krepsdyrplankton, litorale småkreps, vannplanter og fisk. Tilstandsvurderingen er 
basert på alle de undersøkte kvalitetselementene.  
 
Den termiske sjiktningen er relativt velutviklet i Limingen fra siste del av juli til første 
del av september med en ganske skarp termoklin på ca. 20 m dyp (figur 28 med detaljer 
i vedlegg D). Maksimumtemperaturen var bare 11oC i epilimnion i august. Temperaturen 
i hypolimnion var litt over 4 oC i mesteparten av vekstsesongen, pga en lang 
vårsirkulasjon fra slutten av mai til begynnelsen av juli, som ga litt oppvarming av hele 
vannsøylen.   
 
Fosforkonsentrasjonen er svært lav (ca. 3 µg/l) i epilimnion, men noe høyere (12 µg/l) 
i hypolimnion. Siktedypet er ganske høyt (9-13 m med en middelverdi på 11,4 m), noe 
som skyldes svært lite humus, svært lav turbiditet (vedlegg B og D) og svært lite 
planteplankton med en klorofyllkonsentrasjon fra 0,2-1,2 µg/l og middelverdi på 0,5 
µg/l. Planteplanktonsamfunnet er artsfattig og dominert av gullalger som er miksotrofe 
og kan klare seg i så næringsfattig miljø ved å beite på fosforrike bakterier.  
Planteplanktonet var begrenset til epilimnion og hadde størst biomasse i juli (figur 28). 
Denne sesongutviklingen av fluorescensen målt med sonde bekreftes av mikroskopi-
resultatene av de kvantitative prøvene fra epilimnion og av klorofyllprøvene analysert 
i laboratoriet (vedlegg B).  
 
    Temperatur           Fluorescens  Fluorescens (0-50 m) 

    
Figur 28. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre), fluorescens i hele vannsøylen (midten) og i 0-50 m 

sjiktet (høyre) målt på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Limingen fra mai til oktober 2016.  

 
Krepsdyrplanktonet er også artsfattig og dominert av hoppekreps. Andelen store 
vannlopper er relativt lav med svært lave tettheter av dafnier, noe som kan indikere 
høy fiskepredasjon, men som også kan skyldes fødebegrensning pga svært lav 
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produktivitet. Fisketettheten er også lav, men dominert av røye som er en effektiv 
krepsdyrplanktonbeiter. Lave tettheter av vannlopper kan også ha sammenheng med 
predasjon fra pungreke, Mysis relicta, en introdusert art som også ble funnet i Limingen 
i 2016. Det er tidligere vist at introduksjon av pungreke i flere store innsjøer i Trøndelag 
har hatt stor effekt på krepsdyrplanktonet, blant annet med nedbeiting av vannlopper 
som Daphnia og Bosmina (Koksvik m.fl. 1991, Langeland m.fl. 1991).  
 
Artsdiversiteten av småkreps er lav (36 arter; pelagiske + litorale), og variasjonen 
mellom litorale stasjoner er stor. Forekomst av flere forsuringsfølsomme arter viser at 
forsuring ikke er noe problem i Limingen. Den lave artsdiversiteten på mange litorale 
stasjoner, som også gir utslag i forsuringsindeksene (se vedlegg H), er nok heller en 
effekt av reguleringen framfor forsuring (se kap. 4.3.3). 
 
Vannplantene er representert av få arter (10), og variasjonen mellom stasjoner var 
relativt liten. Dette indikerer lav habitatvariasjon, noe som trolig skyldes de store 
vannstandsvariasjonene i Limingen. Stivt brasmegras, Isoetes lacustris, som normalt 
burde finnes i innsjøer med tilsvarende kalsiumkonsentrasjon og fosforkonsentrasjon 
ble ikke funnet i Limingen, mens enkeltindivider av kransalgen Nitella opaca ble funnet 
ned til 6,8 m. Den økologiske tilstanden var svært god mht eutrofiering og forsuring, 
men moderat mht WIc indeksen for regulering. Det ble kun funnet to arter som er 
sensitive for vannstandsregulering, mens de øvrige indikatorartene er tolerante.  
 
Prøvefiske er utført i Limingen helt tilbake til 1953, da den første reguleringen ble 
gjennomført (Aass m.fl. 2004). Referansetilstanden i Limingen kan derfor fastsettes på 
grunnlag av gode data. Det er tidligere dokumentert tre økologiske former av røye i 
Limingen, og alle tre ble registrert ved prøvefisket i 2016. Etter regulering har 
imidlertid bestanden av aure har gått kraftig ned, i størrelsesorden 80 %. Fangsten av 
normalrøye (den vanligste formen som lever pelagisk) har også gått ned i omtrent 
samme omfang (Aass m.fl. 2004). Mer informasjon om fisk er tilgjengelig i Vann-nett, i 
Sandlund m.fl. 2017 og i Gjelland m.fl. 2017. 
 
De fysisk-kjemiske parameterne for eutrofiering viser næringssaltkonsentrasjoner som 
er under referanseverdien for den aktuelle vanntypen, og et siktedyp som er over 
referanseverdien. Planteplanktonbiomassen (klorofyll a) er også under 
referanseverdien for vanntypen. Disse resultatene tyder på at Limingen har et utarmet 
økosystem med svært lav produksjon (oligotrofiering). Dette skyldes trolig reguleringen 
som gir en utarmet litoralsone og større sedimentasjon/retensjon av fosfor pga lengre 
oppholdstid på vannmassene etter oppdemmingen. Dagens klassifiseringssystem for 
planteplankton og næringssalter er ikke utviklet for å fange opp slike effekter mht 
tilstandsklassifisering. Svært god tilstand for disse kvalitetselementene betyr derfor 
kun at innsjøen ikke er eutrofiert. EQR-verdiene kan likevel indikere oligotrofiering 
dersom disse er godt over 1,0. I Limingen er det også andre økologiske forhold som 
bekrefter utarming av næringsgrunnlaget, f.eks. lav artsdiversitet av vannplanter og 
småkreps og kraftig bestandsnedgang for både aure og røye.  
 
Resultatene fra 2016 indikerer at Limingen har dårlig økologisk tilstand (tabell 29). Det 
er fisk som er utslagsgivende for resultatet (lavest nEQR verdi på 0,27). Dersom 
Limingen hadde vært klassifisert med basis i den opprinnelige innsjøtypen (type 15), 
ville tilstanden til planteplankton og eutrofirelaterte fysisk-kjemiske støtteparametere 
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endres noe (litt lavere nEQR), men kun innen samme tilstandsklasse. Samlet tilstand 
ville uansett ikke endres. 
  
Limingen synes å ha en dårlig økologisk tilstand pga negativ effekt av de store 

vannstandsvariasjonene på fisk, og i noe mindre grad på vannplanter. Alle de andre 

kvalitetselementene er i svært god tilstand, men indikerer en vesentlig redusert 

produktivitet pga en utarmet litoralsone kombinert med lengre oppholdstid og dermed 

større retensjon av fosfor. Klassifiseringen anses å ha middels usikkerhet siden den er 

basert kun på ett år med overvåkingsdata, men samtidig er datagrunnlaget for fisk, 

som her er utslagsgivende for tilstanden, svært godt. Tilstandsklassifiseringen kan 

imidlertid ikke relateres til innsjøens miljømål, som er godt økologisk potensial.  Ifølge 

Vann-nett har innsjøen både godt og moderat økologisk potensial. Det er derfor uklart 

om innsjøen tilfredsstiller miljømålet for SMVF-sjøer i vannforskriften. 
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Tabell 29. LIMINGEN 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Indekser og parametere uten farge angir 

manglende data, parametere som ikke er relevante eller som mangler klassegrenser for den aktuelle 

vanntypen, eller data som er for usikre til å inkluderes i totalvurderingen. N.a. betyr ikke relevant eller ikke 

undersøkt. SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), SD = Svært dårlig 

(rød).  
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 0,51 SG 2,53 1,00 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,07 SG 1,01 1,00 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 2,07 SG 0,92 0,82 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,00 SG 1,00 1,00 

 Totalvurdering planteplankton  SG  0,91 

 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc 90,0 SG 1,06 1,00 

 Vannplanter forsuringsindeks: SIc 33,3 SG n.a. 0,90 

 Vannplanter reguleringsindeks: WIc -44,4 M n.a. 0,50 

 Totalvurdering vannplanter   M  0,50 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 (kun sv lav alk) 0,328 SG 1,02 1,00 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 (kun lav-alk) 2,203 SG 1,05 1,00 

 Totalvurdering småkreps  SG  1,00 

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI n.a.    

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT n.a.    

 Totalvurdering bunnfauna      

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) n.a.    

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) 4,86 SG 1,68 1,00 

 Fisk, %bestandsendring (generell)  80 D 0,21 0,27 

 Totalvurdering fisk   D  0,27 

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   D  0,27 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 2,7 SG 1,11 1,00 

 Total nitrogen, µg/l 117 SG 1,28 1,00 

 Siktedyp, m 11,4 SG 1,10 1,00 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  SG  1,00 

 pH  7,20 SG 1,03 1,00 

 ANC, µekv/l  145 SG 1,61 1,00 

 LAl, µg/l  10,5 G 0,24 0,67 

 Totalvurdering forsuringsparametere   SG  1,00 

Totalvurdering for vannforekomsten  D  0,27 
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5.6 Røssvatnet 

 

Vannforekomst-ID:  155-501-L 
Beliggenhet:  Hattfjelldal/Hemnes, 

Nordland 
Vanntype:  
N-GIG type: 

Norsk type 181 

L-N2b, L-N-M2011 
Skog, moderat 
kalkrik, svært klar, 
dyp 

Høyde over havet (m): 384 
Innsjøareal (km2): 218,5 
Maks dyp (m): 231 

1 Type 6, L-N2b: kalkfattig, klar, dyp innsjø brukt for tilstandsklassifisering av planteplankton, total 
fosfor og siktedyp, se kap.2.3. 

 
Røssvatnet ligger i Nordland og ble, etter reguleringen i 1957 Norges nest største innsjø 
med et areal på 219 km2. Den er sterkt modifisert med en reguleringshøyde på 12,5 m. 
Vinternedtappingen er 4,9 m (etter 2004). Nedbørfeltet består av skog og fjell med litt 
dyrket mark og noen hytter nær innsjøen.  Røssvatnet tilhører vannregion Nordland og 
vannområde Ranfjorden.  
  
Innsjøen er sterkt modifisert med miljømål godt økologisk potensial, og ikke god 
økologisk tilstand. Dette er nærmere beskrevet som «forhold som gir 
selvreproduserende og høstbare bestander av røye og ørret av god kvalitet» (Vann-
Nett). Det finnes ikke klassegrenser for økologisk potensial i dagens 
klassifiseringssystem. Økologisk potensial er derfor definert ut fra hvilke tiltak som kan 
gjennomføres uten at det går utover samfunnsnytten av reguleringen, se for øvrig kap. 
5.1.  Resultatene nedenfor kan derfor ikke vurderes mht økologisk potensial, men kan 
si noe om effekter av reguleringen og evt andre påvirkninger på økosystemet.  
 
Røssvatnet er en moderat kalkrik og klar skogssjø, norsk type 18. Det finnes ikke 
klassegrenser for denne vanntypen, som omfatter både grunne og dype innsjøer, 
unntatt for vannplanter, der NGIG type L-N-M201 for moderat kalkrike klare innsjøer 
skal brukes. For planteplankton, næringssalter og siktedyp har vi brukt type 6 (NGIG-
type L-N2b) for kalkfattige, dype lavlandssjøer til tilstandsklassifiseringen. Dette bør 
være en god tilnærming i dette tilfellet, da kalsiumkonsentrasjonen i Røssvatnet er 4,5 
mg/l, som bare så vidt er over typegrensen kalkfattig/moderat kalkrik (4 mg/l). Se for 
øvrig begrunnelsen i kap. 2.3 for bruk av vanntype 6 for planteplankton, næringssalter 
og siktedyp for store, dype innsjøer generelt. Anbefalingene i klassifiseringsveilederen 
for type 18 er imidlertid å benytte klassegrensene for kalkfattige, svært klare, grunne 
innsjøer, type 4 (L-N2a). Effekten av å benytte type 6, dvs. L-N2b istedenfor type 4 (L-
N2a) diskuteres i siste avsnitt.  
 
For småkreps er det kun utviklet indekser for forsuring, noe som ikke er relevant i 
Røssvatnet pga den relativt høye kalsiumkonsentrasjonen. De fysisk-kjemiske 
forsuringsparameterne er målt, men er heller ikke relevant å klassifisere, da innsjøen 
er moderat kalkrik.   
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Fiskeindeksene er foreløpig ikke typespesifikke og kan brukes i alle innsjøer.  
 
Røssvatnet er undersøkt for fysisk-kjemiske støtteparametere, planteplankton, 
krepsdyrplankton, litorale småkreps, vannplanter og fisk. Tilstandsvurderingen er 
basert på klassifiseringssystemet for økologisk tilstand for alle de undersøkte 
kvalitetselementene, bortsett fra litorale småkreps.  
 
Vertikalprofiler av temperatur viser at innsjøen fullsirkulerte fra isgangen i april helt 
fram til midten av juni. Den termiske sjiktningen er relativt velutviklet fra siste del av 
juli til første del av september med en termoklin mellom 5 og 15 m dyp (figur 29 med 
detaljer i vedlegg D). Maksimumtemperaturen var bare 11oC i epilimnion i august. 
Temperaturen i hypolimnion var ca. 4 oC i mesteparten av vekstsesongen.   
 
Planteplanktonet hadde ekstremt lav biomasse med en liten topp i metalimnion mellom 
10 og 20 m dyp i juli (figur 29). Denne toppen er imidlertid ikke synlig i resultatene fra 
planteplanktonanalysene i mikroskopet (figur 10), ei heller i klorofyllprøvene analysert 
i laboratoriet (vedlegg B), fordi disse prøvene er tatt fra epilimnion (0-10m). Det ble 
dessverre ikke tatt noen ekstraprøve til planteplanktonanalyse fra metalimnion i juli.  
 
    Temperatur           Fluorescens  Fluorescens (0-50 m) 

    
Figur 29. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre), fluorescens i hele vannsøylen (midten) og i 0-50 m 

sjiktet (høyre) målt på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Røssvatnet fra juni til oktober 2016.  

 
Fosforkonsentrasjonen er ekstremt lav (ca. 2 µg/l) i epilimnion, men noe høyere (7 
µg/l) i hypolimnion (figur 6). Siktedypet er ganske høyt (11-16 m med en middelverdi 
på 14 m), noe som skyldes svært lite humus, svært lav turbiditet (vedlegg B og D) og 
lite planteplankton. De fysisk-kjemiske støtteparameterne for eutrofiering viser 
næringssaltkonsentrasjoner som er langt under referanseverdien for den aktuelle 
vanntypen, og et siktedyp som er langt over referanseverdien. 
Planteplanktonbiomassen er ekstremt lav, langt under referanseverdien for vanntypen. 
Planteplanktonsamfunnet er artsfattig med størst innslag av gullalger som er miksotrofe 
og kan klare seg i så næringsfattig miljø ved å beite på fosforrike bakterier. Det var 
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også noe kiselalger, samt små mengder av andre algeklasser med arter som er tilpasset 
et svært næringsfattig miljø.   
 
Krepsdyrplanktonet er også artsfattig og dominert av hoppekreps. Ellers er det mye 
gelékreps (Holopedium gibberum), men lite andre vannlopper, noe som muligens kan 
skyldes svært lav produktivitet i kombinasjon med predasjon fra røye.  
 
Artsdiversiteten av småkreps (pelagiske + litorale) er moderat høy (42 arter), men 
vesentlig lavere enn i Tyrifjorden (se kap. 5.4), den andre av de to moderat kalkrike 
innsjøene undersøkt i 2016. Forskjellen har sammenheng med innsjøens geografiske 
beliggenhet (mindre gunstig klima i tillegg til biogeografiske forhold) kombinert med 
svært lav produktivitet. En kuriositet er funn av hoppekrepsen Heterocope borealis, 
som ellers i Norge kun er registrert fra et fåtall små innsjøer, og vannloppen Alona 

elegans, som er en ny art for Norge.  
 
Vannplante-indeksen for vannstandsvariasjoner (WIc) indikerer svært dårlig økologisk 
tilstand. Resultatet er imidlertid usikkert da WIc indeksen er nyutviklet og det er liten 
erfaring med utprøving av forslaget til klassifiseringssystem. Det er likevel liten tvil om 
at vannplantene er negativt påvirket av vannstandsvariasjonene, og at den økologiske 
tilstanden derfor er innen intervallet dårlig-svært dårlig. Vannplantesamfunnet er 
svært artsfattig med kun åtte arter, til tross for moderat kalsiumkonsentrasjon, som 
normalt gir flere arter enn i kalkfattige innsjøer. Seks av disse åtte artene er vist å 
være tolerante for store vannstandsvariasjoner (vedlegg F). Nedre voksegrense er over 
10 m for enkeltplanter av kransalgen Nitella opaca. Denne voksegrensen er nesten 
dobbelt så dyp som i de andre innsjøene, og skyldes de gode lysforholdene. 
Vannplantene indikerer total sett et svært næringsfattig og utarmet økosystem. Denne 
indikasjonen styrkes også av indeksverdien 100 for trofi-indeksen (TIc), som er maks-
verdi for indeksen og langt over referanseverdien for vanntypen (TIc=74).  
 
Resultatene for fisk kan ikke brukes til å si noe om effekter av reguleringen, da det ikke 
finnes sammenlignbare fiskedata fra før reguleringen. I Vann-Nett er dagens tilstand 
basert på observert tilstand for fisk, men informasjonen er uklar, da det både står godt 
og moderat økologisk potensial. Før reguleringen i 1957 var fisket etter røye og aure en 
viktig matkilde for gårdene i området. Pga "reguleringseffekten" var fisket spesielt godt 
de første årene etter reguleringen (god vekst og feit fisk). Etterhvert avtok veksten og 
kvaliteten på fisken. NINA har gjennomført prøvegarnfiske i 1997, 2005, 2008 og 2012 
(Svenning m.fl. 2013). Det ble i perioden 2006-2009 årlig satt ut 3000 aure med snittvekt 
på mellom 321 og 557 g. Dette ga utslag i økte garnfangster av aure i noen år, men 
denne effekten kunne ikke lenger spores i fangstene i 2016 (Gjelland m.fl. 2017). Mer 
informasjon om fisk er tilgjengelig i Vann-nett og i Gjelland m.fl. 2017. De to fiske-
indeksene som er brukt viser begge svært god tilstand, men sier bare at det er få andre 
påvirkninger på fisk i Røssvatnet.  
 
Resultatene fra 2016 indikerer at Røssvatnet har svært dårlig økologisk tilstand (tabell 
28). Vannplante-indeksen for vannstandsvariasjoner (WIc) er utslagsgivende for 
resultatet, mens de andre kvalitetselementene er i svært god tilstand. Disse 
resultatene tyder på et utarmet økosystem med svært lav produksjon, til tross for 
moderat kalsiumkonsentrasjon, som normalt burde gitt god produktivitet. Utarmingen 
av økosystemet vises også tydelig ved ekstremt lave konsentrasjoner av næringssalter, 
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svært høyt siktedyp og svært lite planteplankton, lav artsdiversitet for alle de 
undersøkte kvalitetselementene og lav fiskebiomasse dominert av røye. Det er 
overveiende sannsynlig at reguleringen er årsaken til utarmingen, da litoralsonen er 
skadet som følge av de store vannstandsvariasjonene og oppholdstiden på vannmassene 
forlenget, noe som gir økt sedimentasjon og retensjon av fosfor og dermed bidrar til 
oligotrofiering av innsjøen (se også kap. 5.5. om Limingen). Videre tiltak for å 
motvirke/kompensere for dette bør drøftes. 
 
Effekten av å bruke type 6 istedenfor type 4 til klassifiseringen av fosfor, siktedyp og 
planteplankton er liten, men gir noe lavere EQR-verdier enn man ville fått med type 4. 
Tilstandsklassen vil ikke endres, men fortsatt være svært god.  
   
Røssvatnet synes å ha en svært dårlig økologisk tilstand pga negativ effekt av de store 

vannstandsvariasjonene på vannplanter. Dette kan ikke direkte relateres til innsjøens 

miljømål, som er godt økologisk potensial. Klassifiseringen anses å ha høy usikkerhet 

fordi vannplanteindeksen er nyutviklet og det er liten erfaring med utprøving av 

forslaget til klassifiseringssystem. Vi har også kun ett års data for vannplanter, og 

ingen informasjon om situasjonen før reguleringen for noen av de undersøkte 

kvalitetselementene. Alle de andre kvalitetselementene er i svært god tilstand, men 

indikerer en vesentlig redusert produktivitet pga en utarmet litoralsone og økt 

retensjon av fosfor. Ifølge Vann-nett har innsjøen enten godt eller moderat økologisk 

potensial, og det er dermed uklart om den tilfredsstiller miljømålet for SMVF-sjøer i 

vannforskriften. 
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Tabell 30. RØSSVATNET 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Den samlede vurderingen er basert på det 

verste styrer prinsippet. Indekser og parametere uten farge angir manglende data, parametere som ikke er 

relevante eller som mangler klassegrenser for den aktuelle vanntypen, eller data som er for usikre til å 

inkluderes i totalvurderingen. SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), 

SD = Svært dårlig (rød). 
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 0,36 SG 3,57 1,00 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,06 SG 1,01 1,00 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 2,08 SG 0,91 0,81 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,00 SG 1,00 1,00 

 Totalvurdering planteplankton  SG  0,90 

 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc 100,0 SG 1,15 1,00 

 Vannplanter forsuringsindeks: SIc n.a.    

 Vannplanter reguleringsindeks: WIc -37,5 SD n.a. 0,10 

 Totalvurdering vannplanter   SD  0,10 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 (kun sv lav alk) n.a.    

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 (kun lav-alk) n.a.    

 Totalvurdering småkreps     

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI n.a.    

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT n.a.    

 Totalvurdering bunnfauna      

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) n.a.    

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) 5,16 SG 1,78 1,00 

 Fisk, %bestandsnedgang (generell) (ingen data før reg.) 0 SG 1,05 1,00 

 Totalvurdering fisk   SG  1,00 

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   SD  0,10 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 2,0 SG 1,50 1,00 

 Total nitrogen, µg/l 101 SG 1,73 1,00 

 Siktedyp, m 13,8 SG 1,28 1,00 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  SG  1,00 

 pH  7,40 n.a.   

 ANC, µekv/l  249 n.a.   

 LAl, µg/l  6,5 n.a.   

 Totalvurdering forsuringsparametere   n.a.   

Totalvurdering for vannforekomsten  SD  0,10 

 



 ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016 | M-815  

106 

5.7 Salvatnet 

 

Vannforekomst-ID:  140-723-L 
Beliggenhet:  Fosnes/Nærøy, 

Nord-Trøndelag 
Vanntype:  Norsk type 2d1 
N-GIG-type: L-N5, L-N-M0011,     

L-N-BF1 
Typebeskrivelse Lavland, svært 

kalkfattig, klar, dyp 
Høyde over havet 
(m): 

8 

Innsjøareal (km2): 44,8 
Maks dyp (m): 443 

1 Type 6, L-N2b: kalkfattig, klar, dyp innsjø brukt for planteplankton, total fosfor og siktedyp, se kap.2.3 
for begrunnelse 

 
Salvatnet (eller Salvatnet) er Norges nest dypeste innsjø. Innsjøen ligger bare noen 
meter fra fjordsystemet utenfor og var opprinnelig en del av dette. Bunnvannet i 
Salvatnet er fortsatt gammelt sjøvann, som gjør at innsjøen er meromiktisk (Bøyum, 
1973), hvilket vil si at bunnvannet ikke er en del av de årlige sirkulasjonene av 
vannmasser vår og høst. Berggrunnen i området består av granitt og gneis og 
vannkvaliteten er derfor svakt sur. Stedvis er det mektige løsmasseavsetninger. 
Generelt er området lite påvirket av jordbruk. Skogen er drevet i deler av nedbørfeltet, 
og det er noen hytter i området. Salvatnet ligger i vannområde Ytre Namsen og tilhører 
vannregionen Trøndelag. 
 
Bortsett fra det stagnerte sjøvannslaget under 400 m dyp er Salvatnet en svært 
kalkfattige, klar, lavlandssjø som tilhører vanntype 2d. I klassifiseringsveilederen 
anbefales det å benytte klassifiseringssystemet for NGIG type L-N5 for denne norske 
vanntypen for planteplankton, næringssalter og siktedyp. Da klassegrensene for L-N5 
er basert på et datasett fra kalkfattige, klare, men primært grunne skogssjøer, har vi 
isteden valgt å benytte type 6 (L-N2b) for kalkfattige, klare dype innsjøer til 
tilstandsklassifiseringen av planteplankton, næringssalter og siktedyp. Valget av type 
6, L-N2b er ytterligere begrunnet i kap. 2.3. Vannplantene er klassifisert ut fra NGIG 
type L-N-M001 for svært kalkfattige innsjøer, mens bunnfaunaen er klassifisert ut fra 
NGIG type L-N-BF1, som primært er utviklet for kalkfattige, men ikke for svært 
kalkfattige innsjøer. For småkreps er indeksen LACI-1 brukt, da klassegrensene for 
denne gjelder for svært kalkfattige innsjøer. Fiskeindeksene er foreløpig ikke 
typespesifikke og kan brukes i alle innsjøer. 
 
Salvatnet er undersøkt for fysisk-kjemiske parametere for eutrofiering og forsuring, 
planteplankton, krepsdyrplankton, litorale småkreps, vannplanter, bunnfauna og fisk. 
Tilstandsvurderingen er basert på alle de undersøkte kvalitetselementene unntatt fisk, 
som gir for usikre resultater (se nedenfor).  
 
Vertikalprofilene i vedlegg D viser Salvatnets meromiktiske naturforhold med en skarp 
overgang på ca. 400 m dyp fra oksygenmetning på 80-90% til fullstendig oksygensvinn i 
sjøvannslaget, fra ekstrem lav turbiditet til betydelig turbiditet i overgangen mellom 
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ferskvannslaget og sjøvannslaget, og fra lav fluorescens i ferskvannslaget til ingen 
fluorescens i sjøvannslaget (se også figur 30). Temperatur-profilene viser også litt 
høyere temperatur i sjøvannslaget enn i nedre del av hypolimnions ferskvannslag.  Ellers 
viste temperatur-målingene at ferskvannslaget fullsirkulerte fram til midten av juni. 
Den termiske sjiktningen er relativt velutviklet fra siste del av juli til første del av 
september med en termoklin mellom 5 og 15 m dyp (figur 30 med detaljer i vedlegg D). 
Maksimumtemperaturen var bare 14oC i epilimnion i midten av august.   
 
En annen observasjon som er spesiell i Salvatnet er at innsjøen har ganske høye 
konsentrasjoner av natrium og klorid, som er tre-fire ganger høyere enn i de andre 
innsjøene i ØKOSTOR (vedlegg B). Dette skyldes trolig innsjøens nærhet til sjøen, som 
gir mer deposisjon av sjøsalter, men mulig erosjon av øvre del av saltvannslaget i 
sirkulasjonsperiodene vår og høst kan heller ikke utelukkes.  
 
Denne kombinasjonen av svært kalkfattig, svært næringsfattig og relativt salt vann gjør 
at Salvatnet har en veldig spesiell vannkvalitet, uten at vi har klart å finne noen 
åpenbare effekter av saltinnholdet på artssammensetningen av flora og fauna.  
 
 
    Temperatur           Fluorescens  Fluorescens (0-50 m) 

    
Figur 30. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre), fluorescens i hele vannsøylen (midten) og i 0-50 m 

sjiktet (høyre) målt på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Salvatnet fra juni til oktober 2016.  

 
Fosforkonsentrasjonen er lav (ca. 4 µg/l) i epilimnion, og omtrent den samme i 
hypolimnions ferskvannslag (4,4 µg/l) (figur 6), mens konsentrasjonen i saltvannlaget 
var 110 µg/l (kun mai-prøve). Fosforet som sedimenterer i Salvatnet blir tydeligvis 
effektivt fanget i saltvannslaget, og blir i liten grad blandet inn i ferskvannet i 
sirkulasjonsperiodene vår og høst. Dette forklarer sannsynligvis hvorfor Salvatnet er den 
eneste innsjøen blant ØKOSTOR sjøene som ikke har høyere fosforkonsentrasjon i 
hypolimnion enn i epilimnion (figur 6).  
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Siktedypet er ganske høyt (7-12 m med en middelverdi på 9 m), noe som skyldes svært 
lite humus, svært lav turbiditet (vedlegg B og D) og svært lite planteplankton.  
 
Planteplanktonet hadde ekstremt lav biomasse med et par småtopper i epilimnion i 
perioden juni-august (figur 30). August toppen er også synlig i resultatene fra 
planteplanktonanalysene i mikroskopet (figur 10), og i klorofyllprøvene analysert i 
laboratoriet (vedlegg B). Klorofyllkonsentrasjonen varierte mellom 0,2-0,9 µg/l med en 
middelverdi på 0,5 µg/l. Vertikalprofilen av fluorescensen i hele vannsøylen viser også 
en annen særegenhet ved Salvatnet, nemlig høyere verdier rett over saltvannslaget i 
hypolimnion enn i hypolimnion for øvrig, som trolig skyldes en oppbremsingseffekt av 
alger som sedimenterer fra epilimnion. Planteplanktonsamfunnet er artsfattig med 
størst innslag av gullalger som er miksotrofe og kan klare seg i så næringsfattig miljø 
ved å beite på fosforrike bakterier. Det kan være mye bakterier i kjemoklinen i 
meromiktiske innsjøer, så fluorescensen her kan også muligens skyldes gullalger som 
beiter på disse bakteriene. Planteplanktonet består for øvrig av noe kiselalger, samt 
små mengder av andre algeklasser med arter som er tilpasset et næringsfattig miljø.  
  
Krepsdyrplanktonet hadde klart lavere tettheter enn de andre innsjøene (figur 13), og 
er dominert av hoppekreps. Andelen store vannlopper er relativt lav uten funn av 
dafnier, noe som tilsier høy fiskepredasjon. Fisketettheten er imidlertid lav, og 
bunngarnfangstene var dominert av aure som ikke anses som en effektiv planktonbeiter. 
Trolig er imidlertid røyebestanden tettere enn bunngarnfangstene gir inntrykk av, men 
lave tettheter av vannlopper og manglende funn av dafnier kan også ha sammenheng 
med lav produktivitet (lav algebiomasse), lave kalsiumkonsentrasjoner (se for eksempel 
Schartau m.fl. 2001, 2006) og/eller høye konsentrasjoner av sjøsalter.  
 
Floraen og faunaen i Salvatnet er, som forventet, preget av lav artsdiversitet, lave 
tettheter/biomasser, og med dominans av arter som er vanlig forekommende i Norge 
og typiske for næringsfattige og svært kalkfattige innsjøer. Det er likevel verdt å nevne 
at en rødlistet bunndyrart ble funnet i denne innsjøen: Liten gaffelgjelledøgnflue 
(Paraleptophlebia werneri). Artsdiversiteten av småkreps (pelagiske + litorale) var 
moderat høy (41 arter), men variasjonen mellom litorale stasjoner er relativt høy, noe 
som indikerer stor habitatvariasjon. Blant annet kan nevnes at det totalt ble funnet 
hele 5 arter tilhørende hoppekrepsslekten Eucyclops, mot 1-3 arter i de øvrige 
innsjøene.  
 
Artsdiversiteten for vannplanter i Salvatnet var relativt lavt (15 arter), med dominans 
av krypsiv (Juncus bulbosus), som kan utvikle problemvekst i svært kalkfattig vann. 
Potamogeton-artene manglet, noe som er normalt for svært kalkfattige innsjøer. Nedre 
voksegrense for Isoetes lacustris var på 6,5 m, som var den dypeste av alle de uregulerte 
innsjøene i ØKOSTOR, som følge av det høye siktedypet. Alle vannplanteindeksene, 
inkludert SIc for forsuring viste svært god tilstand, og indikerte at Salvatnet ikke er 
forsuret. 
 
Forsuringsindeksene basert på bunnfauna indikerer er Salvatnet er svakt forsuret. Dette 
støttes kun av den vannkjemiske forsuringsparameteren giftig aluminium (LAl). Ingen 
av de øvrige vannkjemiske (pH, ANC) eller biologiske forsuringsindeksene (basert på 
vannplanter, småkreps og fisk) indikerer at Salvatnet er forsuret. Manglende funn eller 
lave tettheter av de mest forsuringsfølsomme artene av bunndyr er årsak til at Salvatnet 
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framstår som svakt forsuret, men skyldes sannsynligvis innsjøens lave produktivitet og 
naturlig lave biodiversitet. Sjøsaltepisoder kan sannsynligvis utelukkes da innsjøen 
ligger i et område med lite sur nedbør, og konsentrasjonen av giftig aluminium i 
Salvatnet generelt var lav (vedlegg B). Resultatet støttes heller ikke av 
småkrepsindeksen for forsuring som er basert på prøver fra de samme litorale 
stasjonene og som indikerer svært god tilstand. Salvatnet er svært kalkfattig, noe som 
gir høy usikkerhet for forsuringsindeksene basert på bunndyr, da disse primært er 
utviklet for kalkfattige innsjøer.  
 
Salvatnet har bestander av laks, sjøaure, aure, røye, ål og trepigget stingsild. Røye er 
ifølge lokal informasjon den dominerende arten i fiskesamfunnet, fulgt av aure og 
stingsild. Det er tidligere aldri gjennomført noe prøvefiske i Salvatnet. Våre kunnskaper 
om fiskebestanden er derfor svært dårlige. Prøvefisket med bunngarn i 2016 var 
imidlertid dominert av aure. Prøvefisket antyder at det er minst to økologiske former 
av røye i innsjøen. Usikkerheten knyttet til tilstandsklassifisering basert på fisk vurderes 
som høy. Fisk inngår derfor ikke i samlet tilstandsklassifisering av Salvatnet.  
 
Resultatene fra 2016 indikerer at Salvatnet har god økologisk tilstand (tabell 31). Det 
er bunnfauna som er utslagsgivende for resultatet (lavest nEQR verdi på 0,70). Innsjøens 
ferskvannslag er svært kalkfattig, noe som gir usikkerhet i klassifiseringen av 
forsuringsindeksene for vannplanter, litorale småkreps og bunndyr fordi svært 
kalkfattige innsjøer har naturlig lav artsdiversitet og få forsuringsfølsomme arter. 
Dersom Salvatnet hadde vært klassifisert med basis i den opprinnelige innsjøtypen (type 
2), ville tilstanden til planteplankton og eutrofirelaterte fysisk-kjemiske 
støtteparametere endres noe (litt lavere nEQR), men kun innen samme tilstandsklasse. 
Samlet tilstand ville uansett ikke endres. 
 
Salvatnet synes å ha god økologisk tilstand og tilfredsstiller dermed miljømålet iht. 

vannforskriften. Klassifiseringen anses å ha middels usikkerhet, da alle 

kvalitetselementene er i enten svært god eller god tilstand, noe som samsvarer med 

forventningene om ingen eller liten påvirkning. Samtidig er vurderingen foreløpig kun 

basert på ett år med data og fisk inngår så langt ikke i tilstandsklassifiseringen. 
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Tabell 31. SALVATNET 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Den samlede vurderingen er basert på det 

verste styrer prinsippet. Indekser og parametere uten farge angir manglende data, parametere som ikke er 

relevante eller som mangler klassegrenser for den aktuelle vanntypen, eller data som er for usikre til å 

inkluderes i totalvurderingen. SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), 

SD Svært dårlig (rød). 
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 0,46 SG 2,84 1,00 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,06 SG 1,01 1,00 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 1,93 SG 0,99 0,97 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,01 SG 1,00 0,99 

 Totalvurdering planteplankton  SG  0,98 

 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc 93,3 SG 0,99 0,89 

 Vannplanter forsuringsindeks: SIc -6,7 SG 1,04 1,00 

 Vannplanter reguleringsindeks: WIc n.a.    

 Totalvurdering vannplanter   SG  0,89 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 (kun sv lav alk) 0,346 SG 1,51 1,00 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 (kun lav-alk) 2,560 SG 1,23 1,00 

 Totalvurdering småkreps  SG  1,00 

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 0,95 G n.a. 0,70 

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear 2,25 M 0,57 0,43 

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI 3,962 SG 0,99 0,96 

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT 7,76 SG 1,34 1,00 

 Totalvurdering bunnfauna   G  0,70 

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) 1,00 SG 1,00 1,00 

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) 5,29 SG 1,82 1,00 

 Fisk, %bestandsendring (generell)  n.a.    

 Totalvurdering fisk   SG  1,00 

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   G  0,70 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 4 SG 1,00 1,00 

 Total nitrogen, µg/l 146 SG 1,37 1,00 

 Siktedyp, m 8,7 SG 1,24 1,00 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  SG  1,00 

 pH  6,50 SG 1,00 1,00 

 ANC, µekv/l  49,2 SG 0,93 0,89 

 LAl, µg/l  11 G 0,23 0,64 

 Totalvurdering forsuringsparametere   SG  0,89 

Totalvurdering for vannforekomsten  G  0,70 
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5.8 Selbusjøen 

 

Vannforekomst-ID:  123-892-1-L 
Beliggenhet:  Selbu, Sør-Trøndelag 
Vanntype (undertype):  Norsk type 6 
N-GIG-type: L-N2b, L-N-M101 
Typebeskrivelse Lavland, kalkfattig, 

klar, dyp 
Høyde over havet (m): 158 
Innsjøareal (km2): 57 
Maks dyp (m): 206 

 
Selbusjøen er den største innsjøen i Sør-Trøndelag fylke. Innsjøen har vært regulert 
helt siden 1919, og har nå en vannstand som varierer mellom 161,3 og 155 m o.h. 
Områdene rundt den østlige delen av sjøen er tettest befolket, mens vestover er det 
bare spredt bebyggelse. Det er en del jordbruksvirksomhet i området, særlig i den sør-
østlige delen. Selbusjøen ligger i vannområde Nea-Nidelva, som tilhører vannregion 
Trøndelag. 
 

Da Selbusjøen er sterkt modifisert er dens miljømål godt økologisk potensial, og ikke 
god økologisk tilstand. Dette er beskrevet som «forhold som gir et fungerende akvatisk 
økosystem» (Vann-Nett), men er ikke nærmere konkretisert. Det finnes ikke 
klassegrenser for økologisk potensial i dagens klassifiseringssystem. Økologisk potensial 
er derfor som regel definert ut fra hvilke tiltak som kan gjennomføres uten at det går 
utover samfunnsnytten av reguleringen, se for øvrig kap. 5.1. Resultatene nedenfor kan 
derfor ikke oversettes til økologisk potensial, men kan si noe om effekter av 
reguleringen og evt. andre påvirkninger på økosystemet.  
 
Innsjøen tilhører vanntype 6, NGIG type L-N2b og L-N-M101 for kalkfattige, klare, dype 
lavlandssjøer. Alle kvalitetselementene er klassifisert ut fra denne vanntypen.  
 
Selbusjøen er undersøkt for fysisk-kjemiske støtteparametere, planteplankton, 
krepsdyrplankton, litorale småkreps, vannplanter og fisk. Tilstandsvurderingen er 
basert på klassifiseringssystemet for økologisk tilstand for alle de undersøkte 
kvalitetselementene.  
 
Den termiske sjiktningen er relativt velutviklet i Selbusjøen fra midten av juli til slutten 
av september med en ganske skarp termoklin mellom 10 og 20 m dyp (figur 31 med 
detaljer i vedlegg D). Maksimumtemperaturen var 13-14oC i epilimnion i august. 
Temperaturen i hypolimnion var litt over 4 oC mot slutten av vekstsesongen, pga en 
lang vårsirkulasjon i mai og juni, som ga en liten oppvarming av hele vannsøylen.   
 
Fosforkonsentrasjonen er svært lav (ca. 3 µg/l) i epilimnion, men betydelig høyere (12 
µg/l) i hypolimnion, noe som også ble funnet i de fleste andre innsjøene (figur 6). 
Siktedypet er ikke spesielt høyt (5-8,5 m med en middelverdi på 6,6 m) sammenlignet 
med de andre innsjøene (figur 6), noe som kan skyldes et noe høyere humusinnhold enn 
i de fleste andre innsjøene (19 mg Pt/l, tabell 3).  
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Planteplanktonbiomassen ligger under referanseverdien for innsjøtypen med klorofyll 
under 1 µg/l. Maksimum (ca. 1,5 µg/l) ble funnet på ca 5 m dyp i juli (figur 31). Denne 
sesongutviklingen av fluorescensen målt med sonde bekreftes av mikroskopi-
resultatene av de kvantitative prøvene fra epilimnion (figur 10). 
Planteplanktonsamfunnet er relativt artsrikt med en artssammensetning som er 
dominert av gullalger som er miksotrofe og kan klare seg i så næringsfattig miljø ved å 
beite på fosforrike bakterier. Det er også innslag av mange andre algegrupper som er 
vanlige i næringsfattige innsjøer, tilsvarende det som ble funnet i de fleste andre 
innsjøene i ØKOSTOR 2016.   
 
    Temperatur           Fluorescens  Fluorescens (0-50 m) 

  
Figur 31. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre), fluorescens i hele vannsøylen (midten) og i 0-50 m 

sjiktet (høyre) målt på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Selbusjøen fra mai til oktober 2016.  

 
Krepsdyrplanktonet er dominert av hoppekreps. Andelen store vannlopper er moderat 
lav, med lave tettheter av dafnier, noe som muligens kan skyldes predasjon fra røye, 
men kan også skyldes lav produktivitet i pelagialen. Tidligere undersøkelser i Selbusjøen 
viser dessuten at introduksjon av pungreke, Mysis relicta, som også ble funnet i 2016, 
har redusert mengden av krepsdyrplankton, og spesielt mengden av vannlopper som 
Bosmina og Daphnia (Langeland m.fl. 1991).  
 
Småkrepsfaunaen i Selbusjøen er relativt artsrik (45 arter; pelagiske + litorale). 
Forekomst av flere forsuringsfølsomme arter viser at forsuring ikke er noe problem i 
Selbusjøen. Det var imidlertid relativt stor variasjon mellom stasjonene (vedlegg H), 
noe som trolig har sammenheng med habitatvariasjoner og ikke med forsuring (se kap. 
4.3.3). Funn av relativt store tettheter av vannloppen Simocephalus exspinosus på en 
av de litorale stasjonene i sør-øst, indikerer dessuten lokale tilførsler av næringssalter. 
På den aktuelle stasjonen ble det også observert kyr både i og nær innsjøen. Arten er 
ellers i Norge kun registrert i små, næringsrike dammer.  
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Eutrofieringsindeksen for vannplanter, som samlet gir god økologisk tilstand, indikerer 
også lokal næringssaltpåvirkning. Funn av stautpiggknopp (Sparganium emersum), som 
er tolerant for eutrofiering, bekrefter resultatene basert på litorale småkreps (se over). 
Totalt ble det registrert et relativt stort antall arter av vannplanter i Selbusjøen (20 
arter), men artsantallet varierte mye fra lokalitet til lokalitet, tilsvarende som for de 
litorale småkrepsene. Dette indikerer stor habitatvariasjon, som er mer vanlig i 
uregulerte innsjøer og tyder på at reguleringen i Selbusjøen har hatt begrenset effekt 
på økosystemet.  
 
Det foreligger ingen data om fisk i Selbusjøen fra før den første reguleringen (i 1919). 
På samme måte som for Røssvatnet har vi derfor et problem med å definere 
referansetilstanden for fisk. Selbusjøen har en bestand av ørret, røye, lake, ørekyt og 
gjedde. Ørekyt og gjedde er introduserte arter i innsjøen. Fiskesamfunnet i Selbusjøen 
er sterkt preget og påvirket av fremmede arter: pungreke ble satt ut i 1973, ørekyt ble 
første gang observert i 1974 og gjedde i 2004. Røye har gått tilbake med mer enn 90 % 
siden 1980-tallet, som en følge av nedbeiting av krepsdyrplanktonet etter introduksjon 
av pungreke. Ørreten ser ut til å ha gått tilbake med ca. 70 % siden begynnelsen av 
2000-tallet. Introduserte arter anses å være hovedårsak til nedgangen over de siste 30-
40 åra, og forklarer fiskebestandens dårlige tilstand, selv om også langtidseffekter av 
reguleringen kan ha betydning. Samtidig har tettheten av lake, en bunnlevende 
fiskeart, økt. Mer informasjon om fisk er tilgjengelig i Vann-nett, i Gjelland m.fl. 2017 
og Arnekleiv m.fl. 2017.  
 
Resultatene fra 2016 indikerer at Selbusjøen har dårlig økologisk tilstand (tabell 32). 
Det er fisk som er utslagsgivende for resultatet (nEQR=0,27). Fiskebiomassen er relativt 
høy og vannstandsindeksen for vannplanter gir svært god tilstand. De andre undersøkte 
kvalitetselementene er i enten god eller svært god tilstand.  
 
Selbusjøen synes å ha en dårlig økologisk tilstand pga negativ effekt av introduserte 

arter på fisk. Dette kan ikke relateres til innsjøens miljømål, som er godt økologisk 

potensial. Alle de andre kvalitetselementene er i god eller svært god tilstand. 

Klassifiseringen anses å ha middels usikkerhet fordi tilstanden er basert kun på ett år 

med overvåkingsdata for de fleste kvalitetselementene. Vi mangler dessuten kunnskap 

om referansetilstand for fisk mht. reguleringseffekter, men samtidig er 

datagrunnlaget svært godt for dette kvalitetselementet, som her er utslagsgivende for 

tilstanden. Ifølge Vann-nett har innsjøen moderat økologisk potensial, og tilfredsstiller 

dermed ikke miljømålet for SMVF-sjøer i vannforskriften.  
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Tabell 32.SELBUSJØEN 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Den samlede vurderingen er basert på det 

verste styrer prinsippet. Indekser og parametere uten farge angir manglende data, parametere som ikke er 

relevante eller som mangler klassegrenser for den aktuelle vanntypen, eller data som er for usikre til å 

inkluderes i totalvurderingen. SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), 

SD = Svært dårlig (rød). 
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 0,81 SG 1,61 1,00 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,13 SG 0,99 0,94 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 2,09 G 0,91 0,80 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,003 SG 1,00 1,00 

 Totalvurdering planteplankton  SG  0,88 

 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc 70,00 G 0,95 0,75 

 Vannplanter forsuringsindeks: SIc 35,00 SG  0,90 

 Vannplanter vannstand indeks: WIc -10,00 SG  0,90 

 Totalvurdering vannplanter   G  0,75 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 0,293 SG 0,92 0,89 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 2,157 SG 1,03 1,00 

 Totalvurdering småkreps  SG  1,00 

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI n.a.    

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT n.a.    

 Totalvurdering bunnfauna      

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) n.a.    

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) 2,87 SG 0,99 0,99 

 Fisk, %bestandsnedgang (generell) 80 D 0,21 0,27 

 Totalvurdering fisk   D  0,27 

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   D  0,27 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 3,3 SG 0,91 0,93 

 Total nitrogen, µg/l 187 SG 0,94 0,90 

 Siktedyp, m 6,6 SG 1,02 1,00 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  SG  0,96 

 pH  7,20 SG 1,03 1,00 

 ANC, µekv/l  200,0 SG 1,33 1,00 

 LAl, µg/l  8,5 G 0,29 0,70 

 Totalvurdering forsuringsparametere   SG  1,00 

Totalvurdering for vannforekomsten  D  0,27 

 

  



 ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016 | M-815  

115 

5.9 Snåsavatnet 

 

Vannforekomst-ID:  128-930-L 
Beliggenhet:  Steinkjer og Snåsa, 

Nord-Trøndelag 
Vanntype:  
N-GIG type: 
Typebeskrivelse: 

Norsk type 6 
L-N2b, L-N-M101 
Lavland, kalkfattig, klar, 
dyp 

Høyde over havet (m): 21 
Innsjøareal (km2): 122 
Maks dyp (m): 121 

 
Snåsavatnet i Nord-Trøndelag er Norges sjette største innsjø med lang, smal 
bassengform og er regnet som et meget godt fiskevann med ørret, røye og lake. Den er 
lite regulert og har små vannstandsvariasjoner (< 1m). Nedbørfeltet er dominert av skog 
og fjell med en del våtmarksområder, men det er noe landbruk og spredt bebyggelse 
nær innsjøen. Store veier går også langs innsjøen på begge sider (E6 i nord-vest og vei 
763 i sør-øst), og jernbanen går helt i vannkanten langs innsjøen i sør-øst.  
 
Innsjøen tilhører vanntype 6, NGIG type L-N2b og L-N-M101 for kalkfattige, klare, dype 
lavlandssjøer, men har et humusinnhold på grensen mellom klare og humøse innsjøer. 
TOC konsentrasjonen er under denne klar/humøs grensen. Vi har derfor valgt å benytte 
vanntypen for klare innsjøer i tråd med anbefalingene i klassifiseringsveilederen. Dette 
valget er også gjort fordi alle de humøse vanntypene har et klassifiseringssystem som 
primært er basert på data fra mindre, grunne innsjøer, og vil dermed kunne slå feil ut 
med for slappe klassegrenser særlig for de pelagiske kvalitetselementene (se også kap. 
2.3). Alle kvalitetselementene er klassifisert ut fra vanntype 6 for klare, dype sjøer, 
men resultatene blir drøftet i lys av det relativt høye humusinnholdet.  
 
Snåsavatnet er undersøkt for fysisk-kjemiske støtteparametere, planteplankton, 
vannplanter, krepsdyrplankton, litorale småkreps og fisk. Tilstandsvurderingen er 
basert på alle de undersøkte kvalitetselementene. 
 
Den termiske sjiktningen er relativt velutviklet i Snåsavatnet fra slutten av juni til 
midten av september med en ganske skarp termoklin mellom 5 og 15 m dyp (figur 32 
med detaljer i vedlegg D). Maksimumtemperaturen var 15oC i epilimnion i august, som 
er noe høyere enn i de andre ØKOSTOR 2016 innsjøene i Trøndelag. Dette kan skyldes 
det relativt høye humusinnholdet, som absorberer mye lys som varmer opp de øvre 
vannlagene. Temperaturen i hypolimnion var litt over 4 oC mot slutten av 
vekstsesongen, pga en lang vårsirkulasjon i mai og første del av juni, som ga en liten 
oppvarming av hele vannsøylen.   
 
Fosforkonsentrasjonen er lav (ca. 5 µg/l) i epilimnion, men betydelig høyere (12 µg/l) 
i hypolimnion, noe som også ble funnet i de fleste andre innsjøene (figur 6). Siktedypet 
er relativt lavt (4,2-5,5 m med en middelverdi på 4,8 m), som er lavere enn de andre 
innsjøene i ØKOSTOR 2016 (figur 6) og skyldes det relativt høyere humusinnholdet (34 
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mg Pt/l, tabell 3). Klassifiseringen av økologisk tilstand for siktedyp er basert på 
klassegrenser som er korrigert for humusinnholdet (tabell 7).  
 
De vannkjemiske forholdene viser svært god tilstand (tabell 33) både for parameterne 
for eutrofiering og forsuring med unntak av giftig aluminium som viste god tilstand. 
Forsuringsparameterne samlet gir imidlertid svært god tilstand.  
 
Planteplanktonbiomassen ligger under referanseverdien for innsjøtypen med klorofyll 
under 1 µg/l. Maksimum fluorescens (2 µg/l) ble funnet på ca 5 m dyp i juli (figur 32). 
Denne sesongutviklingen av fluorescensen målt med sonde bekreftes av mikroskopi-
resultatene av de kvantitative prøvene fra epilimnion (figur 10) og av klorofyllanalysene 
gjort i laboratoriet (vedlegg B), som også viste maksimum i juli.  
 
 
    Temperatur           Fluorescens  Fluorescens (0-50 m) 

   
Figur 32. Vertikalprofiler av temperatur (oC, venstre), fluorescens i hele vannsøylen (midten) og i 0-50 m 

sjiktet (høyre) målt på den pelagiske stasjonen over dypeste punkt i Snåsavatnet fra mai til oktober 2016.  

 
Planteplankton er det eneste kvalitetselementet som gir god tilstand totalt sett, og det 
er særlig artssammensetningen som slår ut med moderat tilstand, mens biomassen gir 
svært god tilstand. Planteplanktonsamfunnet er diverst med størst forekomst av 
kiselalger, samt en del gullalger og svelgflagellater, der noen arter har en indeksverdi 
som indikerer noe mer næringsrike forhold. Tettheten av krepsdyrplankton og andelen 
store vannlopper er lav (<20%), noe som tilsier et lavt beitetrykk på planteplanktonet. 
Dette betyr tydeligvis lite for algebiomassen, som er lavere enn referanseverdien for 
klorofyll a og omtrent på referanseverdien for totalt biovolum. Den moderate tilstanden 
for artssammensetningsindeksen (PTI) skyldes derfor trolig andre forhold enn lite 
zooplanktonbeiting, f.eks. det relativt høye humus-innholdet, noe som gir mulighet for 
flere mer næringskrevende planteplankton-arter. Krepsdyrplanktonets tetthet og 
artssammensetning tyder på høy fiskepredasjon, men dette står i kontrast til 
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fiskebestanden i Snåsavatnet, der relativt små bestander av planktivore arter som røye 
og trepigget stingsild indikerer et moderat beitetrykk.  
 
Lave tettheter av krepsdyrplankton generelt og av vannlopper spesielt kan også ha 
sammenheng med predasjon fra pungreke, Mysis relicta, en introdusert art som også 
ble funnet i Snåsavatnet i 2016, da denne særlig beiter på vannlopper som Bosmina og 
Daphnia (Koksvik m.fl. 1991, Langeland m.fl. 1991).  
 
Småkrepsfaunaen er artsrik (50 arter; pelagiske + litorale) og inkluderte flere 
forsuringsfølsomme arter. Dette viser at forsuring ikke er noe problem i Snåsavatnet. 
Det var imidlertid relativt stor variasjon mellom stasjonene (vedlegg H), noe som trolig 
har sammenheng med habitatvariasjoner og ikke med forsuring.  
 
Vannplantesamfunnet er ganske artsrikt (21 arter) med arter som er typiske for 
næringsfattige norske innsjøer. Trofi-indeksen viser svært god tilstand. Nedre 
voksegrense for enkeltplanter av brasmegras (Isoëtes lacustris) var 4,8 m, som er lik 
siktedypet, mens 2,9 m var nedre grense for bestander av denne arten. Dette er noe 
grunnere voksegrense enn i de fleste andre innsjøene, noe som trolig skyldes humus-
innholdets effekt på lysforholdene. Forsuringsindeksen for vannplanter ga også svært 
god tilstand. Vannstandsindeksen er beregnet, men verdien er usikker, da innsjøen har 
svært små vannstandsvariasjoner (se kap. 4.4.3).  
 
Fiskesamfunnet består av fire arter: ørret, røye, trepigget stingsild og lake, med en 
biomasse på 1,6 kg/ha i epilimnion. En slik biomasse er ganske vanlig å finne i norske 
næringsfattige innsjøer. Det er imidlertid påvist en liten bestandsnedgang på 15%, som 
gir god tilstand for den aktuelle indeksen. Bestandsnedgangen skyldes trolig en svak 
effekt av introduserte arter (Mysis og trepigget stingsild). De andre to fiskeindeksene 
(NEFI og WS-FBI) gir begge svært god tilstand, som samlet gir svært god tilstand for fisk 
totalt sett. 
 
Snåsavatnet får dermed god økologisk tilstand, med planteplankton som utslagsgivende 
kvalitetselement (lavest nEQR verdi på 0,76). Innsjøen har et relativt høyt 
humusinnhold på grensen mellom klare og humøse innsjøer. Den er likevel klassifisert 
som en klarvannssjø, da den vanntypen har strengere klassegrenser (se kap. 2.3). 
Dersom den hadde blitt klassifisert som en humussjø, ville planteplanktonet også fått 
svært god tilstand, og totalresultatet ville da blitt svært god (nEQR 0,89) istedenfor 
god.   
 
Snåsavatnet synes å ha god økologisk tilstand og tilfredsstiller derfor miljømålet iht. 

vannforskriften. Klassifiseringen anses å ha lav-middels usikkerhet, da alle 

kvalitetselementene er i enten svært god eller god tilstand, men vurderingen er 

foreløpig kun basert på data fra 2016. I tillegg er det uklart om den pelagiske stasjonen 

er representativ for hele innsjøen, og om alle påvirkninger er fanget opp. 
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Tabell 33. SNÅSAVATNET 
Økologisk tilstand angitt for hvert kvalitetselement og parameter som 
absoluttverdi, tilstandsklasse, EQR verdi og normalisert EQR verdi, og samlet 
for hele vannforekomsten nederst i tabellen. Den samlede vurderingen er basert på det 

verste styrer prinsippet. Indekser og parametere uten farge angir manglende data, parametere som ikke er 

relevante eller som mangler klassegrenser for den aktuelle vanntypen, eller data som er for usikre til å 

inkluderes i totalvurderingen. SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), 

SD = Svært dårlig (rød). 
 
Kvalitetselement 

 
Verdi 

 
Klasse 

 
EQR 

 
nEQR 

 
Biologiske kvalitetselementer 

 Planteplankton: Klorofyll-a, µg/l 0,80 SG 1,63 1,00 

 Planteplankton: Totalt volum, mm3/l 0,15 SG 0,99 0,87 

 Planteplankton: Trofisk indeks, PTI 2,27 M 0,82 0,59 

 Planteplankton: Cyanomax, mm3/l 0,01 SG 1,00 0,99 

 Totalvurdering planteplankton  G  0,76 

 Vannplanter eutrofieringsindeks: TIc 81,0 SG 1,01 1,00 

 Vannplanter forsuringsindeks: SIc 23,8 SG 1,01 1,00 

 Vannplanter reguleringsindeks: WIc -4,8 SG  0,90 

 Totalvurdering vannplanter   SG  1,00 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-1 (kun sv lav alk) 0,336 SG 1,05 1,00 

 Småkreps forsuringsindeks: LACI-2 (kun lav-alk) 3,410 SG 1,63 1,00 

 Totalvurdering småkreps  SG  1,00 

 Bunnfauna forsuringsindeks: Forsuringsindeks 1 n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: MultiClear n.a.    

 Bunnfauna forsuringsindeks: LAMI n.a.    

 Bunnfauna indeks for organisk belastning: ASPT n.a.    

 Totalvurdering bunnfauna      

 Fisk, NEFI: endring fiskesamfunn (generell) 1 SG 1,00 1,00 

 Fisk, WS-FBI: pelagisk fiskeindeks (eutrofiering) 3,23 SG 1,11 1,00 

 Fisk, bestandsendring (generell)  15 G 0,89 0,77 

 Totalvurdering fisk   SG  0,89 

 Totalvurdering biologiske kvalitetselementer   G  0,76 
 
Fysisk-kjemiske kvalitetselementer 

 Total fosfor, µg/l 4,7 G 0,64 0,75 

 Total nitrogen, µg/l 281 G 0,62 0,68 

 Siktedyp, m 4,8 SG 1,03 1,00 

 Totalvurdering eutrofieringsparametere  SG  0,87 

 pH  7,20 SG 1,03 1,00 

 ANC, µekv/l  196 SG 1,32 1,00 

 LAl, µg/l  12 G 0,21 0,66 

 Totalvurdering forsuringsparametere   SG  1,00 

Totalvurdering for vannforekomsten  G  0,76 
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5.10  Økologisk tilstand alle innsjøer inkl. 
usikkerhetsvurderinger 

Tabell 34 gir en oversikt over samlet økologisk tilstand for de store innsjøene som ble 
undersøkt i ØKOSTOR prosjektet i 2016, samt for Gjende og Tyrifjorden i 2015. De 
vannkjemiske forsuringsparameterne er ikke brukt i de moderat kalkrike innsjøene, da 
forsuring ikke er en relevant påvirkning i den vanntypen. Det samme gjelder biologiske 
forsuringsindekser (småkreps og vannplanter). Fisk er ikke benyttet i den endelige 
klassifiseringen av Salvatnet fordi kunnskapsgrunnlaget er for dårlig (ingen tidligere 
undersøkelser). Resultatet for bunnfauna-indeksen for eutrofiering/organisk belastning 
(ASPT), er klassifisert med svenske klassegrenser for innsjøer. Det er uklart om disse 
klassegrensene er relevante i store norske innsjøer, og bunnfauna-klassifiseringen er 
derfor usikker. For planteplankton og vannkjemiske eutrofieringsparametere er alle 
innsjøene unntatt Gjende klassifisert med klassegrenser for kalkfattige, dype innsjøer, 
fordi klassegrensene som finnes for andre vanntyper primært gjelder mindre og 
grunnere innsjøer (se kap. 2.3).  
 
Klassifiseringen er mer eller mindre usikker for alle innsjøene fordi den foreløpig er 
basert på kun ett års data for de fleste kvalitetselementene. Ingen av innsjøene har 
derfor lav usikkerhet i tilstandsklassifiseringen (se kap. 5.1)12. For noen innsjøer er 
usikkerheten anslått å være middels, fordi de fleste kvalitetselementene som er 
relevante for samme påvirkning gir omtrent samme resultat. Disse er angitt med 
usikkerhetsnivå 2 i tabell 34. Innsjøer med inkonsistent resultat for kvalitetselementer 
som er relevante for samme påvirkning (usikkerhetsforhold under pkt. 2 i kap. 5.1) 
anses å ha middels - høy usikkerhet i tilstandsklassifiseringen og er angitt med 
usikkerhetsnivå 3 i tabell 34. Innsjøer der alle usikkerhetsforhold i kap. 5.1 gjelder, 
dvs. som tilhører vanntyper uten klassegrenser og har høy grad av inkonsistens mellom 
kvalitetselementer/ parametere for samme påvirkningstype, er vurdert å ha høy 
usikkerhet, og er også angitt med usikkerhetsnivå 3 i tabell 34.   
 
Oversiktstabellen viser at ingen innsjøer har svært god tilstand for alle 
kvalitetselementene. Fire innsjøer har god tilstand: Femunden, Tyrifjorden, Salvatnet 
og Snåsavatnet. Det er forskjellige kvalitetselementer som er utslagsgivende for 
tilstandsvurderingen i disse innsjøene: bunndyr i Femunden og Salvatnet, vannkjemiske 
eutrofieringsparametere i Tyrifjorden (både i 2015 og 2016), og planteplankton i 
Snåsavatnet. Gjende hadde dårlig tilstand for bunndyr i 2015 (dette kvalitetselementet 
ble ikke undersøkt i 2016) og dårlig eller moderat tilstand for de vannkjemiske 
eutrofieringsparameterne i hhv 2015 og 2016. De tre sterkt modifiserte 
vannforekomstene Limingen, Røssvatnet og Selbusjøen får alle dårlig eller svært dårlig 
tilstand, pga fisk og/eller vannplanter (indeks for regulering). Dette viser effekten av 
regulering på vannplanter og fisk i Limingen og for vannplanter i Røssvatnet. For fisk 
mangler data fra før reguleringen i Røssvatnet og Selbusjøen, og 
tilstandsklassifiseringen blir derfor usikker. Den dårlige tilstanden for fisk i Selbusjøen 
skyldes primært introduserte arter. Da disse innsjøene skal klassifiseres ut fra økologisk 
potensial og ikke tilstand, kan resultatene ikke brukes til å vurdere avvik fra miljømålet 

                                                   
12 usikkerhetsnivå 1 brukes kun ved lav usikkerhet 
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om godt økologisk potensial. Nedenfor er resultatene beskrevet i noe mer detalj for 
hver innsjø, med vurdering av mulige årsaker til avvik fra svært god tilstand.  
 
Femunden har svært god tilstand for alle kvalitetselementene unntatt bunndyr, som 
har en nEQR-verdi nær grensen til svært god tilstand. Dette avviket fra svært god 
tilstand kan tilskrives at indeksene er utviklet for andre miljøforhold enn de som er 
naturlig forekommende i Femunden, se kap. 4.5 for nærmere detaljer. Resultatet 
støttes da heller ikke av småkrepsindeksen for forsuring som er basert på prøver fra de 
samme litorale stasjonene, og som gir svært god tilstand. Ingen påvirkninger er 
registrert i denne innsjøen i følge Vann-nett. Usikkerheten i klassifiseringen anses 
likevel som moderat da vi kun har ett års data for de fleste kvalitetselementene.  
 
I Gjende er resultatene sprikende for de forskjellige kvalitetselementene; tilstanden 
spenner fra svært god for forsuringsindeksene for småkreps og vannkjemi til dårlig eller 
moderat for de vannkjemiske eutrofieringsparameterne i hhv 2015 og 2016, samt dårlig 
for bunnfauna i 2015. Planteplankton gir god tilstand begge årene med dominans av 
kiselalger. Selv med to års data er det vanskelig å finne en entydig årsak til den høye 
konsentrasjonen av total fosfor (og også ortofosfat), særlig i dypere vannlag på 
forsommeren. Både naturlige årsaker som breslam og resirkulering via forvitring og via 
krepsdyrplankton, samt antropogent kloakkutslipp fra turister i området kan være 
aktuelle forklaringsfaktorer. Bakterieanalyser tilsier lave forekomster av tarmbakterier 
med unntak av én parameter på 100 m dyp i september 2016. Vi har derfor valgt å ikke 
gi Gjende noen endelig klassifisering av økologisk tilstand og vurderer resultatene som 
svært usikre, også fordi det ikke finnes klassegrenser for bresjøer.   
 
I Tyrifjorden gir de vannkjemiske eutrofieringsparametere god tilstand, mens de andre 
kvalitetselementene gir svært god tilstand. Resultatene kan tyde på en svak 
eutrofiering mht vannkjemi. Moderate bestander av vasspest på enkelte stasjoner i 2015 
antyder også noe lokal eutrofiering i strandsonen. Pga rimelig godt samsvar i 
klassifiseringen mellom kvalitets-elementer/indekser som responderer på samme type 
påvirkning, og også godt samsvar mellom resultatene fra 2015 og 2016 for både 
planteplankton og vannkjemiske eutrofieringsparametere, anses usikkerheten som lav.  
 
Salvatnet og Snåsavatnet har god tilstand for ett kvalitetselement, hhv bunndyr i 
Salvatnet og planteplankton i Snåsavatnet, og svært god tilstand for de andre 
kvalitetselementene. Salvatnet er svært kalkfattig, noe som gir høy usikkerhet for 
bunndyrindeksene for forsuring, som primært er utviklet for kalkfattige innsjøer. Den 
ligger også nær fjorden og har saltvann i bunn (ektogen meromiksis), men vi kjenner 
ikke til om de registrerte konsentrasjonene av sjøsalter kan ha negativ effekt på 
bunndyrfaunaen. Sjøsaltepisoder kan sannsynligvis utelukkes da innsjøen ligger i et 
område med lite sur nedbør, og konsentrasjonen av giftig aluminium var lav. Pga disse 
forholdene og fordi vi kun har ett års data anses usikkerheten for middels. For 
Snåsavatnet kan det relativt høye humusinnholdet gi en noe for streng klassifisering av 
planteplanktonet. På den annen side er det noe landbruk og spredt bebyggelse nær 
innsjøen, som gir risiko for en svak eutrofieringspåvirkning. Med kun ett års data og de 
andre forholdene som er nevnt her, settes usikkerheten til middels.   
 
Limingen, Røssvatnet og Selbusjøen er alle sterkt modifisert (SMVF) pga vannkraft. De 
er likevel klassifisert ut fra det offisielle norske klassifiseringssystemet, som kun er 
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utviklet for økologisk tilstand. Resultatene kan derfor ikke si noe om avvik fra 
miljømålet om godt økologisk potensial, som gjelder for disse SMVF-innsjøene. Effekten 
av reguleringen er likevel tydelig i Limingen og Røssvatnet, som får dårlig til svært 
dårlig tilstand for vannplanter og/eller fisk, og svært god tilstand for de andre 
kvalitetselementene. Utarmingen av strandsonen pga store vannstandsvariasjoner er 
den mest sannsynlige årsaken til disse effektene. Usikkerheten anses som middels for 
alle tre sjøene, da vi kun har ett års data for mange av kvalitetselementene og liten 
erfaring med vannplanteindeksen for regulering, samt manglende data for fisk før 
reguleringen i Røssvatnet og Selbusjøen. I Selbusjøen skyldes den dårlige tilstanden for 
fisk primært introduserte arter som pungreke, ørekyt og/eller trepigget stingsild.  
 
For alle innsjøene kan det også være andre forhold som det ikke er tatt hensyn til i 
tilstandsklassifiseringen og som derfor bidrar til at denne blir mer usikker (se kap. 5.1).  
 

• Den relative betydningen av næringstilgang versus predasjon for de trofiske 
interaksjonene i næringskjedene, og den videre konsekvens dette kan ha for 
biomasser og artssammensetning av de forskjellige kvalitetselementene er 
uklar. Da alle innsjøene er næringsfattige er det sannsynlig at de trofiske 
interaksjonene i større grad er kontrollert av næringstilgang («bottom-up») enn 
av predasjon («top-down»).  

• Horisontale interaksjoner mellom litoralsonen og pelagialen er heller ikke 
klarlagt, selv om utarmingen av litoralsonen i de sterkt modifiserte innsjøene 
(Limingen og Røssvatnet) tilsier at slike interaksjoner er viktige for å 
opprettholde et naturlig produktivt økosystem.  

• Samvirke-effekter av klimaendringer med andre påvirkninger.  
• Det er også uklart om den pelagiske stasjonen er representativ for hele innsjøen 

eller om forholdene i pelagialen varierer mellom ulike deler av innsjøen.  
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Tabell 34. Samlet økologisk tilstand for alle de store innsjøene i basisovervåkingen i ØKOSTOR i 2016 basert på «det 
verste styrer» prinsippet.  
Tallene angir normalisert EQR verdi. Kvalitetselementet som er avgjørende for klassifiseringen av den enkelte innsjø er uthevet med fet skrift. Farger angir tilstandsklassen: 

SG = Svært god (blå), G = God (grønn), M = Moderat (gul), D = Dårlig (oransje), SD = svært dårlig (rød). Usikkerhetsnivåene er forklart i teksten under tabellen, der 2 er 

middels og 3 er høy. Kvalitetselementer som ikke er undersøkt eller ikke er relevante for den aktuelle vanntyper er markert med n.a. Hvite celler med tall indikerer 

resultater som er for usikre til å inkluderes i den helhetlige klassifiseringen.  

 
* ingen data på fisk før reguleringen 

Innsjø

Vannfore-

komst-ID

Norsk 

type nr. Typebeskrivelse år
Plante-

plankton

Vann-

planter

Små-

kreps

Bunn

dyr Fisk

Vann-

kjemi 

eutrof

Vann-

kjemi 

forsuring Totalt

Usikker-

het

Østlandet

Femunden 311-1348-L 16 Skog, kalkfattig, klar 2016 0,92 0,90 1,00 0,77 0,89 0,83 0,90 0,77 2

2015 0,76 n.a. n.a. 0,39 n.a. 0,29 0,90 n.a. 3

2016 0,74 n.a. 1,00 n.a. n.a. 0,42 0,87 n.a. 3

2015 0,88 0,76 n.a. 0,83 1,00 0,64 n.a. 0,64 2

2016 0,84 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,73 n.a. 0,73 1

Midt-Norge

Limingen 307-1131-L 15
Skog, kalkfattig, svært klar (sterkt 

modifisert)
2016 0,91 0,50 1,00 n.a. 0,27 1,00 1,00 0,27 2

Røssvatnet 155-501-L 18
Skog, moderat kalkrik, svært klar 

(sterkt modifisert)
2016 0,90 0,10 n.a. n.a. 1,00* 1,00 n.a. 0,10 3

Salsvatnet 140-723-L 2d
Lavland, Svært kalkfattig, klar 

(meromiktisk)
2016 0,98 0,89 1,00 0,70 1,00 1,00 0,89 0,70 2

Selbusjøen  123-892-1-L 6
Lavland, kalkfattig, klar, dyp (sterkt 

modifisert)
2016 0,88 0,75 1,00 n.a. 0,27 0,96 1,00 0,27 2

Snåsavatnet 128-930-L 6 Lavland, kalkfattig, klar, dyp 2016 0,76 1,00 1,00 n.a. 0,89 0,87 1,00 0,76 2

Gjende 002-147-L 23 Fjell (bresjø), kalkfattig, svært klar 

Tyrifjorden 012-522-2-L 8 Lavland, moderat kalkrik, klar
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Vedlegg 

Vedlegg A. Oversikt over målestasjoner (tabeller med koordinater og kart) 

 

Pelagisk stasjon 

 Dyp Longitude Latitude 

Femunden 140 11,8693 62,0555 

Gjende 149 8,6959 61,493 

Tyrifjorden 288 10,2546 59,9923 

Limingen 192 13,6198 64,7695 

Røssvatnet 231 14,021 65,7682 

Salvatnet 443 11,5719 64,71 

Selbusjøen 206 10,8102 63,2604 

Snåsavatnet 121 12,1012 64,2083 
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Stasjoner vannplanter 

Femunden Limingen Røssvatnet 

Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude 

1 11,8721 62,4129 1 13,4301 64,8497 1 14,1858 65,8484 
2 11,9312 62,4012 2 13,3901 64,8501 2 14,1980 65,8321 
3 11,9356 62,4260 3 13,4839 64,8671 3 14,1913 65,8229 
4 11,9704 62,4081 4 13,5259 64,8793 4 14,1980 65,7979 
5 11,9681 62,3098 5 13,5511 64,8848 5 14,1679 65,6842 
6 11,9382 62,1686 6 13,5487 64,8661 6 14,0510 65,6725 
7 11,8875 62,1451 7 13,5812 64,8324 7 13,9696 65,6674 
8 11,9207 62,0484 8 13,6117 64,8228 8 13,8993 65,6693 
9 11,9339 61,9771 9 13,5817 64,8205 9 13,8092 65,6760 
10 11,9229 61,9227 10 13,5835 64,8113 10 13,7545 65,6960 
11 11,9020 61,9423 11 13,6244 64,7970 11 13,8908 65,6858 
12 11,8974 61,9717 12 13,6474 64,7791 12 13,9441 65,7136 
13 11,8112 62,0747 13 13,6789 64,7725 13 13,9164 65,7818 
14 11,7169 62,1016 14 13,7236 64,7445 14 13,8887 65,8073 
15 11,7969 62,1144 15 13,7249 64,7111 15 13,9911 65,8013 
16 11,7799 62,1460 16 13,7574 64,6936 16 14,0988 65,8222 
17 11,8301 62,1774 17 13,7306 64,6973 17 14,1217 65,8746 
18 11,8186 62,1946 18 13,5986 64,7407 18 14,0830 65,8905 
19 11,8797 62,2319 19 13,5557 64,7651 19 14,1518 65,8857 
20 11,9132 62,3058 20 13,5390 64,7840 20 14,1960 65,8929 

 
Celler markert i grått indikerer at nedre voksegrense er kartlagt i tillegg til litoralundersøkelser  
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Stasjoner vannplanter 

Salvatnet Selbusjøen Snåsavatnet 

Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude 

1 11,4708 64,6887 1 10,5113 63,2501 1 11,5753 64,1058 
2 11,4507 64,7023 2 10,5359 63,2649 2 11,6607 64,1279 
3 11,4823 64,7110 3 10,5514 63,2718 3 11,7232 64,1354 
4 11,6326 64,7222 4 10,6524 63,2767 4 11,8533 64,1724 
5 11,7220 64,7278 5 10,8002 63,2666 5 11,9515 64,1868 
6 11,7905 64,7377 6 10,9034 63,2490 6 12,0190 64,2055 
7 11,8158 64,7359 7 10,9481 63,2442 7 12,0633 64,2113 
8 11,8722 64,7385 8 11,0476 63,2748 8 12,1587 64,2329 
9 11,8977 64,7505 9 11,0749 63,2787 9 12,1881 64,2403 
10 11,9013 64,7414 10 11,0791 63,2541 10 12,2642 64,2618 
11 11,8774 64,7268 11 11,0807 63,2455 11 12,3627 64,2519 
12 11,7211 64,7077 12 11,0347 63,2457 12 12,2917 64,2368 
13 11,6904 64,6858 13 11,0440 63,2407 13 12,2182 64,2149 
14 11,6557 64,6687 14 11,0311 63,2340 14 12,1578 64,1783 
15 11,6249 64,6685 15 10,9901 63,2212 15 12,0339 64,1713 
     16 10,9605 63,2190 16 11,9795 64,1648 
     17 10,8717 63,2324 17 11,9225 64,1441 
     18 10,7705 63,2604 18 11,7146 64,1256 
     19 10,6338 63,2662 19 11,6485 64,1078 
      20 10,5371 63,2574 20 11,6034 64,0949 

 
Celler markert i grått indikerer at nedre voksegrense er kartlagt i tillegg til litoralundersøkelser 
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Stasjoner litorale småkreps 

Femunden Gjende Limingen Røssvatnet 

Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude 

1A 11,9231 61,9206 1A 8,5043 61,4552 1A 13,7552 64,6959 1A 14,1143 65,6558 
1B 11,9226 61,9210 1B 8,5043 61,4552 1B 13,7552 64,6959 1B 14,1143 65,6558 
2A 11,9291 62,0067 2A 8,5643 61,4616 2A 13,7295 64,7440 2A 14,0626 65,7344 
2B 11,9290 62,0067 2B 8,5643 61,4616 2B 13,7295 64,7440 2B 14,0626 65,7344 
3A 11,8829 62,1138 3A 8,6202 61,4763 3A 13,6747 64,7750 3A 14,1968 65,7875 
3B 11,8832 62,1136 3B 8,6202 61,4763 3B 13,6747 64,7750 3B 14,1968 65,7875 
4A 11,9496 62,2238 4A 8,6761 61,4853 4A 13,6261 64,7984 4A 14,2078 65,8577 
4B 11,9493 62,2236 4B 8,6761 61,4853 4B 13,6261 64,7984 4B 14,2078 65,8577 
5A 11,9826 62,3601 5A 8,7614 61,4880 5A 13,6096 64,8305 5A 14,4495 65,9074 
5B 11,9819 62,3598 5B 8,7614 61,4880 5B 13,6096 64,8305 5B 14,4495 65,9074 
6A 11,8860 62,4144 6A 8,7997 61,4987 6A 13,5531 64,8849 6A 14,0866 65,8917 
6B 11,8865 62,4143 6B 8,7997 61,4987 6B 13,5531 64,8849 6B 14,0866 65,8917 
7A 11,9111 62,3069 7A 8,7595 61,4974 7A 13,4284 64,8485 7A 13,9931 65,8058 
7B 11,9110 62,3066 7B 8,7595 61,4974 7B 13,4284 64,8485 7B 13,9931 65,8058 
8A 11,7884 62,1478 8A 8,6113 61,4824 8A 13,4697 64,8119 8A 13,9223 65,7476 
8B 11,7883 62,1478 8B 8,6113 61,4824 8B 13,4697 64,8119 8B 13,9223 65,7476 
9A 11,7124 62,1276      9A 13,5408 64,7812 9A 13,7762 65,7016 
9B 11,7122 62,1271      9B 13,5408 64,7812 9B 13,7762 65,7016 
10A 11,8169 62,0709      10A 13,5978 64,7421 10A 13,8902 65,6688 
10B 11,8172 62,0711      10B 13,5978 64,7421 10B 13,8902 65,6688 

 
Det er tatt to småkrepsprøver på hver stasjon (A og B), disse er tatt forholdsvis tett slik at de fleste A og B prøvene er angitt med samme koordinat. I kartene er stasjonene 
illustrert med ett punkt.  
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Stasjoner litorale småkreps 

Salvatnet Selbusjøen Snåsavatnet 

Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude 

1A 11,4505 64,6987 1A 10,5278 63,2608 1A 11,5854 64,1013 
1B 11,4505 64,6987 1B 10,5278 63,2608 1B 11,5854 64,1013 
2A 11,5747 64,6977 2A 10,5246 63,2557 2A 11,7457 64,1316 
2B 11,5747 64,6977 2B 10,5246 63,2557 2B 11,7457 64,1316 
3A 11,6133 64,6660 3A 10,7722 63,2604 3A 11,9782 64,1634 
3B 11,6133 64,6660 3B 10,7722 63,2604 3B 11,9782 64,1634 
4A 11,7091 64,6765 4A 10,8743 63,2320 4A 12,1599 64,1947 
4B 11,7091 64,6765 4B 10,8743 63,2320 4B 12,1599 64,1947 
5A 11,7944 64,7222 5A 10,9672 63,2194 5A 12,2158 64,2133 
5B 11,7944 64,7222 5B 10,9672 63,2194 5B 12,2158 64,2133 
6A 11,8992 64,7405 6A 11,0414 63,2413 6A 12,2889 64,2644 
6B 11,8992 64,7405 6B 11,0414 63,2413 6B 12,2889 64,2644 
7A 11,8228 64,7406 7A 11,0767 63,2751 7A 12,1599 64,2370 
7B 11,8228 64,7406 7B 11,0767 63,2751 7B 12,1599 64,2370 
8A 11,7267 64,7307 8A 10,9809 63,2619 8A 12,0166 64,2072 
8B 11,7267 64,7307 8B 10,9809 63,2619 8B 12,0166 64,2072 
9A 11,6508 64,7220 9A 10,8111 63,2675 9A 11,8513 64,1737 
9B 11,6508 64,7220 9B 10,8111 63,2675 9B 11,8513 64,1737 
10A 11,5602 64,7186 10A 10,6676 63,2770 10A 11,6432 64,1315 
10B 11,5602 64,7186 10B 10,6676 63,2770 10B 11,6432 64,1315 

 
Det er tatt to småkrepsprøver på hver stasjon (A og B), disse er tatt forholdsvis tett slik at de fleste A og B prøvene er angitt med samme koordinat. I kartene er stasjonene 
illustrert med ett punkt.  
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Bunndyr 

Femunden Salvatnet 

Lokalitet Longitude Latitude Lokalitet Longitude Latitude 

1 11,9231 61,9208 1 11,4505 64,6987 
2 11,9291 62,0069 2 11,5747 64,6977 
3 11,8832 62,1136 3 11,6133 64,6660 
4 11,9496 62,2237 4 11,7091 64,6765 
5 11,9826 62,3601 5 11,7944 64,7222 
6 11,8860 62,4144 6 11,8992 64,7405 
7 11,9112 62,3070 7 11,8228 64,7406 
8 11,7885 62,1476 8 11,7267 64,7307 
9 11,7120 62,1275 9 11,6508 64,7220 
10 11,8170 62,0710 10 11,5602 64,7186 

 
 
 
 
 
 
  



137  

137 

Femunden Gjende 
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Tyrifjorden Limingen 
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Røssvatnet Salvatnet 
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Selbusjøen Snåsavatnet 
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Vedlegg B. Vannkjemiske data fra blandprøver, samt siktedyp 

  
 

*For verdier under deteksjonsgrensen er halve deteksjonsgrensen brukt og angitt i kursiv, dette gjelder alle tabeller i vedlegg B. 
5.4.16: Siktedyp tatt fra is. Andre prøver kun fra enkeltdyp, se vedlegg C. 
  

Femunden*
Vannforekomst-ID:  311-1348-L 

Parameter Enhet 5.4.16 30.5.16 4.7.16 1.8.16 6.9.16 3.10.16 min middel max Parameter Enhet 30.5.16 4.7.16 1.8.16 6.9.16 3.10.16 min middel max
pH pH 6,99 6,99 7,00 7,02 6,97 6,97 6,99 7,02 pH pH 6,99 6,97 6,93 6,98 6,92 6,92 6,96 6,99
KOND mS/m 1,61 1,58 1,52 1,53 1,55 1,52 1,56 1,61 KOND mS/m 1,64 1,62 1,61 1,64 1,95 1,61 1,69 1,95
ALK mmol/l 0,12 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 ALK mmol/l 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
TURB860 FNU 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 TURB860 FNU 0,15 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15 0,3 0,9
FARG mg Pt/l 13 11 10 10 11 10 11 13 FARG mg Pt/l 14 12 11 11 29 11 15,4 29
Tot-P/L µg P/l 11 7 5 4 3 3 6,0 11 Tot-P/L µg P/l 19 5 20 15 9 5 13,6 20
PO4-P µg P/l 6 3 1 1 0,5 0,5 2,3 6 PO4-P µg P/l 11 2 8 8 2 2 6,2 11
Tot-N/L µg N/l 200 245 200 195 225 195 213 245 Tot-N/L µg N/l 225 255 260 255 305 225 260 305
NH4-N µg N/l 1 4 1 3 5 1 2,8 5 NH4-N µg N/l 1 6 4 1 21 1 6,6 21
NO3-N µg N/l 80 70 62 66 67 62 69 80 NO3-N µg N/l 79 80 72 80 76 72 77,4 80
TOC mg C/l 2,2 2,5 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3 2,5 TOC mg C/l 2,5 2,5 2,5 2,4 2,7 2,4 2,5 2,7
Cl mg/l 0,55 0,56 0,54 0,60 0,57 0,54 0,56 0,6 Cl mg/l 0,58 0,60 0,59 0,60 0,72 0,58 0,62 0,72
SO4 mg/l 1,00 0,97 0,94 0,98 0,95 0,94 0,97 1 SO4 mg/l 1,01 0,98 0,97 1,09 1,00 0,97 1,01 1,09
Al/R µg/l 11 15 10 10 10 10 11,2 15 Al/R µg/l 13 15 9 10 11 9 11,6 15
Al/Il µg/l 6 7 6 6 6 6 6,2 7 Al/Il µg/l 7 6 6 2,5 8 2,5 5,9 8
L-Al µg/l 5 8 4 4 4 4 5 8 L-Al µg/l 6 9 3 7,5 3 3 5,7 9
Ca mg/l 1,52 1,55 1,44 1,51 1,51 1,44 1,51 1,55 Ca mg/l 1,57 1,58 1,53 1,63 1,63 1,53 1,59 1,63
K mg/l 0,31 0,29 0,30 0,27 0,29 0,27 0,29 0,31 K mg/l 0,31 0,31 0,35 0,32 0,35 0,31 0,33 0,35
Mg mg/l 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 Mg mg/l 0,43 0,43 0,45 0,43 0,42 0,42 0,43 0,45
Na mg/l 0,77 0,74 0,75 0,76 0,76 0,74 0,76 0,77 Na mg/l 0,78 0,75 0,79 0,81 0,87 0,75 0,8 0,87
KLA/S µg/l 0,45 0,66 0,82 0,49 0,57 0,45 0,60 0,82 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ANC µEkv/L 111 110 108 108 110 108 109 111 ANC µEkv/L 113 112 115 115 116 112 114 116
Siktedyp m 12,5 8,5 9,5 7,5 7,5 9,5 12,5

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-130m)
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6.4.16: Siktedyp tatt fra is. Andre prøver kun fra enkeltdyp, se vedlegg C.   

Gjende*
Vannforekomst-ID: 002-147-L

Parameter Enhet 6.4.16 31.5.16 5.7.16 2.8.16 5.9.16 4.10.16 min middel max Parameter Enhet 31.5.16 5.7.16 2.8.16 5.9.16 4.10.16 min middel max
pH pH 6,92 6,88 6,87 6,89 6,82 6,82 6,88 6,92 pH pH 6,92 6,86 6,84 6,79 6,78 6,78 6,84 6,92
KOND mS/m 1,13 1,06 0,50 1,01 1,06 0,5 0,95 1,13 KOND mS/m 1,21 1,11 1,07 1,20 1,07 1,07 1,13 1,21
ALK mmol/l 0,09 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 ALK mmol/l 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11
TURB860 FNU 0,15 0,69 1,90 0,88 0,60 0,15 0,84 1,9 TURB860 FNU 0,15 0,82 1,10 1,10 0,59 0,15 0,75 1,1
FARG mg Pt/l 6 1 1 1 1 1 2 6 FARG mg Pt/l 5 1 1 2 1 1 2 5
Tot-P/L µg P/l 9 4 9 6 6 4 6,8 9 Tot-P/L µg P/l 100 45 15 25 12 12 39,4 100
PO4-P µg P/l 6 3 6 3 3 3 4,2 6 PO4-P µg P/l 68 23 7 15 3 3 23,2 68
Tot-N/L µg N/l 175 122 92 99 190 92 136 190 Tot-N/L µg N/l 180 133 133 450 165 133 212 450
NH4-N µg N/l 1 2 1 1 29 1 6,8 29 NH4-N µg N/l 1 3 1 53 7 1 13 53
NO3-N µg N/l 64 58 40 40 44 40 49,2 64 NO3-N µg N/l 63 60 54 61 51 51 57,8 63
TOC mg C/l 0,49 0,38 0,36 0,33 0,62 0,33 0,44 0,62 TOC mg C/l 0,52 0,58 0,45 1,20 0,57 0,45 0,66 1,2
Cl mg/l 0,26 0,25 0,25 0,27 0,28 0,25 0,26 0,28 Cl mg/l 0,26 0,25 0,26 0,39 0,29 0,25 0,29 0,39
SO4 mg/l 1,07 1,01 0,92 1,01 1,05 0,92 1,01 1,07 SO4 mg/l 1,14 1,05 1,01 1,10 1,03 1,01 1,07 1,14
Al/R µg/l 2,5 10 7 2,5 6 2,5 5,60 10 Al/R µg/l 2,5 8 2,5 2,5 2,5 2,5 3,6 8
Al/Il µg/l 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 3 5 Al/Il µg/l 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
L-Al µg/l 0 7,5 2 0 3,5 0 2,6 7,5 L-Al µg/l 0 5,5 0 0 0 0 1,1 5,5
Ca mg/l 1,30 1,19 1,17 1,18 1,13 1,13 1,19 1,3 Ca mg/l 1,27 1,23 1,23 1,27 1,21 1,21 1,24 1,27
K mg/l 0,20 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15 0,17 0,2 K mg/l 0,26 0,17 0,17 0,32 0,19 0,17 0,22 0,32
Mg mg/l 0,28 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,26 0,28 Mg mg/l 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,26 0,27
Na mg/l 0,39 0,35 0,34 0,34 0,50 0,34 0,38 0,5 Na mg/l 0,43 0,45 0,36 0,46 0,40 0,36 0,42 0,46
KLA/S µg/l 0,44 0,63 1,40 1,10 0,86 0,44 0,89 1,4 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ANC µEkv/L 75,8 67,6 68,5 66,6 69,6 66,6 69,6 75,8 ANC µEkv/L 75,3 73,5 70,5 74,7 69,9 69,9 72,8 75,3
Siktedyp m 14 17 8 2,75 4 2,75 9,15 17

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-133m)
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Tyrifjorden*

Vannforekomst-ID: 012-522-2-L

Parameter Enhet 20.5.16 1.6.16 6.7.16 3.8.16 7.9.16 5.10.16 min middel max Parameter Enhet 20.5.16 1.6.16 6.7.16 3.8.16 7.9.16 5.10.16 min middel max

pH pH 7,23 7,27 7,37 7,34 7,35 7,31 7,23 7,31 7,37 pH pH 7,25 7,27 7,31 7,22 7,30 7,24 7,22 7,27 7,31
KOND mS/m 4,00 3,86 3,92 3,79 3,80 3,81 3,79 3,86 4 KOND mS/m 4,31 4,08 4,01 4,07 4,06 4,04 4,01 4,10 4,31
ALK mmol/l 0,25 0,23 0,25 0,26 0,25 0,24 0,23 0,25 0,26 ALK mmol/l 0,24 0,23 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,25
TURB860 FNU 0,33 0,62 0,15 0,30 0,15 0,15 0,15 0,28 0,62 TURB860 FNU 0,72 0,35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,28 0,72
FARG mg Pt/l 20 22 19 18 19 19 18 19,5 22 FARG mg Pt/l 20 21 19 19 18 18 18 19,2 21
Tot-P/L µg P/l 4 7 4 4 5 4 4 4,7 7 Tot-P/L µg P/l 12 26 5 7 7 16 5 12,2 26
PO4-P µg P/l 2 3 1 0,5 2 0,5 0,5 1,5 3 PO4-P µg P/l 5 16 2 2 3 3 2 5,2 16
Tot-N/L µg N/l 455 505 420 400 430 425 400 439 505 Tot-N/L µg N/l 530 485 455 460 500 485 455 486 530
NH4-N µg N/l 2 1 5 1 11 9 1 4,8 11 NH4-N µg N/l 5 1 3 1 1 1 1 2 5
NO3-N µg N/l 290 270 250 200 210 230 200 242 290 NO3-N µg N/l 300 290 300 290 300 280 280 293 300
TOC mg C/l 3,1 3,4 3,4 3,3 3,5 3,4 3,1 3,4 3,5 TOC mg C/l 3,4 3,3 3,2 3,2 3,4 3,4 3,2 3,3 3,4
Cl mg/l 1,72 1,67 1,60 1,54 1,55 1,59 1,54 1,61 1,72 Cl mg/l 2,40 1,73 1,72 1,69 1,70 1,73 1,69 1,83 2,4
SO4 mg/l 3,12 2,99 2,98 2,79 2,90 2,96 2,79 2,96 3,12 SO4 mg/l 3,25 3,17 3,14 3,06 3,11 3,17 3,06 3,15 3,25
Al/R µg/l 22 19 22 19 17 15 15 19 22 Al/R µg/l 20 16 18 16 17 14 14 16,8 20
Al/Il µg/l 13 9 7 6 2,5 11 2,5 8,1 13 Al/Il µg/l 12 7 5 7 6 8 5 7,5 12
L-Al µg/l 9 10 15 13 14,5 4 4 10,9 15 L-Al µg/l 8 9 13 9 11 6 6 9,3 13
Ca mg/l 5,14 4,79 4,84 4,75 4,70 4,73 4,7 4,83 5,14 Ca mg/l 5,13 5,03 4,96 4,92 4,96 4,89 4,89 4,98 5,13
K mg/l 0,51 0,52 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,49 0,52 K mg/l 0,54 0,54 0,51 0,50 0,50 0,52 0,5 0,52 0,54
Mg mg/l 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,7 Mg mg/l 0,73 0,68 0,67 0,68 0,68 0,67 0,67 0,69 0,73
Na mg/l 1,46 1,42 1,32 1,28 1,33 1,35 1,28 1,36 1,46 Na mg/l 1,83 1,47 1,41 1,39 1,46 1,48 1,39 1,51 1,83
KLA/S µg/l 0,16 0,99 0,85 2,10 1,10 0,81 0,16 1 2,1 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ANC µEkv/L 256 239 240 242 239 237 237 242 256 ANC µEkv/L 253 249 242 243 246 242 242 246 253
Siktedyp m 5 4,5 8,5 5 4,5 5,75 8,5

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-281m)
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Limingen*
Vannforekomst-ID: 307-1131-L

Parameter Enhet 25.5.16 14.6.16 12.7.16 11.8.16 21.9.16 11.10.16 min middel max Parameter Enhet 25.5.16 14.6.16 12.7.16 11.8.16 21.9.16 11.10.16 min middel max
pH pH 7,08 7,09 7,20 7,20 7,15 7,19 7,08 7,15 7,2 pH pH 7,09 7,05 7,13 7,11 7,09 7,10 7,05 7,10 7,13
KOND mS/m 2,49 2,49 2,52 2,46 2,47 2,48 2,46 2,49 2,52 KOND mS/m 2,50 2,51 2,52 2,49 2,49 2,48 2,48 2,50 2,52
ALK mmol/l 0,16 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17 ALK mmol/l 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17
TURB860 FNU 0,15 0,15 0,34 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,34 TURB860 FNU 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
FARG mg Pt/l 9 6 8 7 8 7 6 7,5 9 FARG mg Pt/l 10 7 8 8 8 7 7 8 10
Tot-P/L µg P/l 4 3 4 2 1 2 1 2,7 4 Tot-P/L µg P/l 31 15 5 13 3 3 3 11,7 31
PO4-P µg P/l 2 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 2 PO4-P µg P/l 13 8 3 6 1 1 1 5,3 13
Tot-N/L µg N/l 131 123 127 104 109 106 104 117 131 Tot-N/L µg N/l 137 117 143 122 127 116 116 127 143
NH4-N µg N/l 1 6 3 1 1 1 1 2,17 6 NH4-N µg N/l 1 1 2 1 1 1 1 1,17 2
NO3-N µg N/l 52 50 30 30 37 38 30 39,5 52 NO3-N µg N/l 51 48 49 41 52 49 41 48,3 52
TOC mg C/l 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,15 1,2 TOC mg C/l 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2
Cl mg/l 2,14 2,19 2,11 2,13 2,09 2,12 2,09 2,13 2,19 Cl mg/l 2,14 2,25 2,15 2,16 2,12 2,14 2,12 2,16 2,25
SO4 mg/l 1,17 1,20 1,14 1,18 1,16 1,18 1,14 1,17 1,2 SO4 mg/l 1,19 1,22 1,14 1,23 1,17 1,20 1,14 1,19 1,23
Al/R µg/l 8 13 6 10 6 7 6 8,3 13 Al/R µg/l 7 7 6 7 6 8 6 6,8 8
Al/Il µg/l 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 5 Al/Il µg/l 2,5 2,5 7 2,5 2,5 2,5 2,5 3,3 7
L-Al µg/l 3 10,5 3,5 7,5 3,5 4,5 3 5,42 10,5 L-Al µg/l 4,5 4,5 -1 4,5 3,5 5,5 -1 3,6 5,5
Ca mg/l 2,68 2,79 2,96 2,82 2,92 2,93 2,68 2,85 2,96 Ca mg/l 2,77 2,74 2,92 2,85 2,86 2,84 2,74 2,83 2,92
K mg/l 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 K mg/l 0,20 0,21 0,20 0,23 0,18 0,19 0,18 0,20 0,23
Mg mg/l 0,33 0,32 0,34 0,34 0,32 0,34 0,32 0,33 0,34 Mg mg/l 0,33 0,32 0,34 0,34 0,32 0,33 0,32 0,33 0,34
Na mg/l 1,31 1,33 1,33 1,32 1,32 1,35 1,31 1,33 1,35 Na mg/l 1,33 1,35 1,35 1,35 1,33 1,35 1,33 1,34 1,35
KLA/S µg/l 0,16 0,16 1,20 0,72 0,41 0,43 0,16 0,51 1,2 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ANC µEkv/L 134 138 153 144 148 150 134 145 153 ANC µEkv/L 139 135 150 145 144 144 135 143 150
Siktedyp m 12,7 13 9 10,5 12,6 10,6 9 11,4 13

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-182m)
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Røssvatnet*
Vannforekomst-ID: 155-501-L

Parameter Enhet 7.6.16 13.7.16 10.8.16 20.9.16 10.10.16 min middel max ParameterEnhet 7.6.16 13.7.16 10.8.16 20.9.16 10.10.16 min middel max
pH pH 7,35 7,45 7,48 7,37 7,44 7,35 7,418 7,48 pH pH 7,37 7,48 7,41 7,33 7,37 7,33 7,39 7,48
KOND mS/m 3,74 3,98 3,62 3,61 3,65 3,61 3,72 3,98 KOND mS/m 3,74 3,77 3,75 3,70 3,73 3,7 3,74 3,77
ALK mmol/l 0,25 0,27 0,27 0,26 0,28 0,25 0,26 0,28 ALK mmol/l 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,27
TURB860 FNU 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 TURB860 FNU 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
FARG mg Pt/l 18 5 4 4 4 4 7 18 FARG mg Pt/l 21 4 4 5 4 4 7,6 21
Tot-P/L µg P/l 4 2 1 1 2 1 2 4 Tot-P/L µg P/l 7 7 7 3 10 3 6,8 10
PO4-P µg P/l 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 1 PO4-P µg P/l 3 4 3 1 5 1 3,2 5
Tot-N/L µg N/l 130 102 88 97 88 88 101 130 Tot-N/L µg N/l 124 144 120 110 103 103 120 144
NH4-N µg N/l 1 3 1 1 1 1 1,4 3 NH4-N µg N/l 1 2 1 1 1 1 1,2 2
NO3-N µg N/l 46 35 31 32 33 31 35,4 46 NO3-N µg N/l 47 45 33 48 44 33 43,4 48
TOC mg C/l 0,73 0,74 0,72 0,75 0,83 0,72 0,75 0,83 TOC mg C/l 0,78 0,82 0,79 0,77 0,86 0,77 0,80 0,86
Cl mg/l 2,49 2,37 2,34 2,28 2,31 2,28 2,36 2,49 Cl mg/l 2,48 2,46 2,49 2,42 2,47 2,42 2,46 2,49
SO4 mg/l 1,59 1,48 1,53 1,54 1,56 1,48 1,54 1,59 SO4 mg/l 1,60 1,56 1,60 1,58 1,63 1,56 1,59 1,63
Al/R µg/l 2,5 6 9 2,5 6 2,5 5,2 9 Al/R µg/l 5 6 5 2,5 6 2,5 4,9 6
Al/Il µg/l 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Al/Il µg/l 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
L-Al µg/l 0 3,5 6,5 0 3,5 0 2,7 6,5 L-Al µg/l 2,5 3,5 2,5 0 3,5 0 2,4 3,5
Ca mg/l 4,50 4,63 4,38 4,37 4,50 4,37 4,48 4,63 Ca mg/l 4,55 4,61 4,51 4,55 4,57 4,51 4,56 4,61
K mg/l 0,31 0,29 0,30 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 K mg/l 0,30 0,32 0,32 0,29 0,32 0,29 0,31 0,32
Mg mg/l 0,71 0,70 0,66 0,66 0,67 0,66 0,68 0,71 Mg mg/l 0,71 0,71 0,70 0,68 0,69 0,68 0,70 0,71
Na mg/l 1,50 1,45 1,41 1,42 1,45 1,41 1,45 1,5 Na mg/l 1,49 1,48 1,50 1,49 1,52 1,48 1,50 1,52
KLA/S µg/l 0,16 0,39 0,36 0,45 0,46 0,155 0,363 0,46 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ANC µEkv/L 249 259 242 243 250 242 249 259 ANC µEkv/L 251 256 250 251 252 250 252 256
Siktedyp m 15 12 15 15,5 11,25 11,25 13,75 15,5

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-221m)
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Merknader: 

• Al/R og Al/il*: Epilimnion 12.9.16: Verdiene er usikre og derfor ekskludert fra beregning av middelverdi og maksverdi, disse er angitt i grått.  

• Total fosfor*: Hypolimnion 9.5.16 er høy på grunn av at litt vann fra saltvannslaget kom med den dypeste prøven som inngikk i blandprøven, denne verdien er angitt i grått og ekskludert 

fra beregning av middelverdi og maksverdi.  

• Oksygen i saltvannlaget* (tabell til høyre) ble kun målt i mai, men antas å være representativ for hele sesongen, da saltvannslaget er permanent stagnert og ikke endrer seg over tid. Dette 

laget er oksygenfritt, noe som bekreftes av store mengder hydrogensulfid (H2S) i vannprøven fra dette saltvannslaget. Konsentrasjonen av H2S var for høy til å kunne måles med 

metodikken som brukes i NIVA-lab.  

	

Salsvatnet*
Vannforekomst-ID: 140-723-L

Parameter Enhet 9.5.16 13.6.16 17.7.16 15.8.16 12.9.16 12.10.16 min middel max Parameter Enhet 9.5.16 13.6.16 17.7.16 15.8.16 12.9.16 12.10.16 min middel max Parameter Enhet 09.05.2016
pH pH 6,50 6,45 6,51 6,54 6,42 6,44 6,42 6,48 6,54 pH pH 6,43 6,41 6,57 6,47 6,41 6,35 6,35 6,44 6,57 pH pH 7,62
KOND mS/m 5,32 5,00 4,87 4,65 4,60 4,65 4,6 4,85 5,32 KOND mS/m 5,99 5,55 8,34 5,89 5,91 5,54 5,54 6,20 8,34 KOND mS/m 5290
ALK mmol/l 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 ALK mmol/l 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 ALK mmol/l 17,26
TURB860 FNU 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 TURB860 FNU 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 TURB860 FNU 580
FARG mg Pt/l 19 14 15 14 17 18 14 16,2 19 FARG mg Pt/l 17 15 17 16 16 16 15 16,2 17 FARG mg Pt/l >200
Tot-P/L µg P/l 10 5 3 2 2 2 2 4 10 Tot-P/L µg P/l 94* 6 4 3 6 3 3 4,4 6 Tot-P/L µg P/l 110
PO4-P µg P/l 6 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9 6 PO4-P µg P/l 1 2 2 1 2 0,5 0,5 1,42 2 PO4-P µg P/l 74
Tot-N/L µg N/l 165 160 165 120 133 132 120 146 165 Tot-N/L µg N/l 160 144 175 144 150 136 136 152 175 Tot-N/L µg N/l 25400
NH4-N µg N/l 2 6 3 1 1 1 1 2,3 6 NH4-N µg N/l 4 1 11 1 1 1 1 3,17 11 NH4-N µg N/l 20000
NO3-N µg N/l 61 54 45 37 44 44 37 48 61 NO3-N µg N/l 61 61 56 59 62 59 56 60 62 NO3-N µg N/l 7
TOC mg C/l 2,3 2,1 1,9 2 2,2 2,3 1,9 2,1 2,3 TOC mg C/l 2,2 2 2,1 2 2,1 2,1 2 2,1 2,2 TOC mg C/l 30,5
Cl mg/l 12,0 11,3 10,8 10,4 10,1 10,5 10,1 10,9 12 Cl mg/l 13,8 12,9 20,4 13,7 13,5 12,9 12,9 14,5 20,4 Cl mg/l 17000
SO4 mg/l 1,84 1,75 1,63 1,63 1,66 1,66 1,63 1,7 1,84 SO4 mg/l 1,97 1,90 2,48 2,01 2,02 1,93 1,9 2,05 2,48 SO4 mg/l 1000
Al/R µg/l 32 38 30 29 94* 29 29 31,6 38 Al/R µg/l 31 34 32 31 40 31 31 33 40 Al/R µg/l UTGÅR pga salt
Al/Il µg/l 28 27 21 22 67* 21 21 23,8 28 Al/Il µg/l 27 27 21 24 25 27 21 25 27 Al/Il µg/l UTGÅR pga salt
L-Al µg/l 4 11 9 7 27* 8 4 7,8 11 L-Al µg/l 4 7 11 7 15 4 4 8 15
Ca mg/l 1,03 0,96 0,99 0,91 0,91 0,97 0,91 0,96 1,03 Ca mg/l 1,06 0,98 1,14 0,99 1,03 1,05 0,98 1,04 1,14 Ca mg/l 500
K mg/l 0,39 0,34 0,34 0,32 0,30 0,31 0,3 0,33 0,39 K mg/l 0,40 0,36 0,51 0,37 0,37 0,35 0,35 0,39 0,51 K mg/l 300
Mg mg/l 0,89 0,81 0,83 0,76 0,76 0,79 0,76 0,81 0,89 Mg mg/l 1,04 0,92 1,46 0,99 1,00 0,96 0,92 1,06 1,46 Mg mg/l 1000
Na mg/l 6,90 6,37 6,15 5,87 5,97 6,17 5,87 6,24 6,9 Na mg/l 7,88 7,02 11,20 7,61 7,77 7,35 7,02 8,14 11,2 Na mg/l 10000
KLA/S µg/l 0,22 0,42 0,65 0,91 0,16 0,39 0,155 0,46 0,91 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. O2 mg/l 0*
ANC µEkv/L 53,4 41,2 52 41,4 52,6 55,7 41,2 49,4 55,7 ANC µEkv/L 56,7 31,2 46,0 38,7 53,7 51,6 31,2 46,3 56,7
Siktedyp m 11,5 8,5 8 7 7,5 9,4 7 8,65 11,5

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-400m) Saltvannslag, 433m
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Epilimnion 20.7.16: KLA/S n.a på grunn av for høy turbiditet i ekstraktet.   

Selbusjøen*
Vannforekomst-ID: 123-892-1-L

Parameter Enhet 11.5.16 20.6.16 20.7.16 17.8.16 14.9.16 15.10.16 min middel max Parameter Enhet 11.5.16 20.6.16 20.7.16 17.8.16 14.9.16 15.10.16 min middel max
pH pH 7,19 7,16 7,28 7,26 7,23 7,19 7,16 7,22 7,28 pH pH 7,19 7,12 7,20 7,16 7,10 7,21 7,1 7,16 7,21
KOND mS/m 3,17 2,71 2,77 2,78 2,81 2,97 2,71 2,87 3,17 KOND mS/m 3,17 3,10 3,08 3,06 3,05 3,01 3,01 3,08 3,17
ALK mmol/l 0,25 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,20 0,22 0,25 ALK mmol/l 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22
TURB860 FNU 0,32 0,32 0,36 0,15 0,15 0,15 0,15 0,24 0,36 TURB860 FNU 0,39 0,35 0,33 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 0,39
FARG mg Pt/l 20 18 16 18 20 20 16 18,7 20 FARG mg Pt/l 20 20 20 18 18 18 18 19 20
Tot-P/L µg P/l 4 3 4 3 3 3 3 3,3 4 Tot-P/L µg P/l 12 10 21 17 4 6 4 11,7 21
PO4-P µg P/l 2 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,83 2 PO4-P µg P/l 7 2 12 3 1 2 1 4,5 12
Tot-N/L µg N/l 280 170 165 160 170 175 160 187 280 Tot-N/L µg N/l 235 210 215 200 210 190 190 210 235
NH4-N µg N/l 4 1 1 5 1 5 1 2,8 5 NH4-N µg N/l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NO3-N µg N/l 89 55 42 26 40 63 26 52,5 89 NO3-N µg N/l 87 84 86 79 86 82 79 84 87
TOC mg C/l 2,6 2,2 2,1 2,4 2,8 2,7 2,1 2,5 2,8 TOC mg C/l 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6
Cl mg/l 1,99 1,61 1,54 1,47 1,51 1,64 1,47 1,63 1,99 Cl mg/l 1,98 1,92 1,87 1,84 1,83 1,81 1,81 1,88 1,98
SO4 mg/l 1,49 1,31 1,30 1,21 1,36 1,39 1,21 1,34 1,49 SO4 mg/l 1,52 1,50 1,50 1,49 1,48 1,48 1,48 1,50 1,52
Al/R µg/l 15 11 11 10 11 8 8 11 15 Al/R µg/l 13 11 8 9 10 8 8 9,8 13
Al/Il µg/l 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 10 Al/Il µg/l 7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,3 7
L-Al µg/l 5 8,5 8,5 7,5 8,5 5,5 5 7,3 8,5 L-Al µg/l 6 8,5 5,5 6,5 7,5 5,5 5,5 6,58 8,5
Ca mg/l 3,82 3,37 3,30 3,37 3,54 3,65 3,3 3,51 3,82 Ca mg/l 3,91 3,74 3,63 3,60 3,72 3,71 3,6 3,72 3,91
K mg/l 0,50 0,39 0,44 0,40 0,38 0,40 0,38 0,42 0,5 K mg/l 0,47 0,46 0,49 0,46 0,43 0,41 0,41 0,45 0,49
Mg mg/l 0,55 0,46 0,49 0,47 0,49 0,51 0,46 0,5 0,55 Mg mg/l 0,55 0,53 0,54 0,52 0,55 0,52 0,52 0,54 0,55
Na mg/l 1,33 1,12 1,12 1,09 1,17 1,19 1,09 1,17 1,33 Na mg/l 1,32 1,29 1,28 1,24 1,28 1,25 1,24 1,28 1,32
KLA/S µg/l 0,16 0,73 n.a. 1,20 1,40 0,54 0,155 0,81 1,4 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ANC µEkv/L 213 188 191 196 204 206 188 200 213 ANC µEkv/L 216 207 204 199 209 205 199 207 216
Siktedyp m 8,5 7 5 7,7 5,2 6 5 6,57 8,5

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-196m)
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Epilimnion 18.7.16: KLA/S n.a på grunn av for høy turbiditet i ekstraktet. 
  

Snåsavatnet*
Vannforekomst-ID: 128-930-L

Parameter Enhet 10.5.16 15.6.16 18.7.16 16.8.16 13.9.16 18.10.16 min middel max Parameter Enhet 10.5.16 15.6.16 18.7.16 16.8.16 13.9.16 18.10.16 min middel max
pH pH 7,13 7,19 7,23 7,19 7,11 7,24 7,11 7,18 7,24 pH pH 7,12 7,16 7,16 7,05 7,05 7,12 7,05 7,11 7,16
KOND mS/m 3,90 3,79 3,83 3,78 3,77 3,81 3,77 3,81 3,9 KOND mS/m 4 3,90 3,98 3,89 3,89 3,86 3,86 3,92 4
ALK mmol/l 0,22 0,18 0,19 0,21 0,20 0,19 0,18 0,20 0,22 ALK mmol/l 0,19 0,187 0,195 0,195 0,20 0,19 0,19 0,19 0,2
TURB860 FNU 0,48 0,55 0,57 0,54 0,65 0,15 0,15 0,49 0,65 TURB860 FNU 0,52 0,34 0,48 0,51 0,50 0,45 0,34 0,47 0,52
FARG mg Pt/l 36 31 32 33 38 34 31 34 38 FARG mg Pt/l 36 33 35 34 34 33 33 34,2 36
Tot-P/L µg P/l 5 8 5 4 3 3 3 4,7 8 Tot-P/L µg P/l 16 5 34 7 5 4 4 11,8 34
PO4-P µg P/l 2 3 1 1 0,5 0,5 0,5 1,3 3 PO4-P µg P/l 8 2 20 2 2 1 1 5,8 20
Tot-N/L µg N/l 295 316 270 270 275 260 260 281 316 Tot-N/L µg N/l 300 280 325 280 290 275 275 292 325
NH4-N µg N/l 1 16 4 2 1 1 1 4,2 16 NH4-N µg N/l 1 1 5 1 1 1 1 1,67 5
NO3-N µg N/l 130 110 86 88 110 120 86 107,3 130 NO3-N µg N/l 120 130 120 130 130 130 120 127 130
TOC mg C/l 4,1 4,1 3,9 4,1 4,4 4,2 3,9 4,1 4,4 TOC mg C/l 4,2 4 4,2 4,1 4,2 4,2 4 4,15 4,2
Cl mg/l 4,66 4,44 4,36 4,29 4,15 4,42 4,15 4,39 4,66 Cl mg/l 4,83 4,66 4,65 4,50 4,40 4,54 4,4 4,60 4,83
SO4 mg/l 1,47 1,45 1,35 1,42 1,45 1,45 1,35 1,43 1,47 SO4 mg/l 1,54 1,46 1,77 1,45 1,48 1,47 1,45 1,53 1,77
Al/R µg/l 21 21 19 18 20 14 14 18,8 21 Al/R µg/l 21 21 20 19 20 14 14 19,2 21
Al/Il µg/l 17 13 10 9 8 9 8 11 17 Al/Il µg/l 14 15 11 11 9 8 8 11,3 15
L-Al µg/l 4 8 9 9 12 5 4 7,8 12 L-Al µg/l 7 6 9 8 11 6 6 7,8 11
Ca mg/l 3,67 3,49 3,58 3,56 3,55 3,66 3,49 3,59 3,67 Ca mg/l 3,69 3,62 3,63 3,57 3,58 3,63 3,57 3,62 3,69
K mg/l 0,36 0,36 0,35 0,36 0,38 0,33 0,33 0,36 0,38 K mg/l 0,39 0,36 0,41 0,37 0,35 0,34 0,34 0,37 0,41
Mg mg/l 0,62 0,59 0,63 0,60 0,62 0,62 0,59 0,61 0,63 Mg mg/l 0,64 0,61 0,64 0,61 0,63 0,61 0,61 0,62 0,64
Na mg/l 2,83 2,73 2,73 2,63 2,70 2,77 2,63 2,73 2,83 Na mg/l 2,96 2,79 2,90 2,77 2,82 2,82 2,77 2,84 2,96
KLA/S µg/l 0,13 1,10 n.a. 1,40 0,72 0,49 0,13 0,77 1,4 KLA/S µg/l n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ANC µEkv/L 195 187 201 194 200 199 187 196 201 ANC µEkv/L 199 190 194 192 198 195 190 194 199
Siktedyp m 5,5 4,7 4,8 5,1 4,15 4,5 4,15 4,79 5,5

Epilimnion (0-10m) Hypolimnion (20-111m)
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Vedlegg C. Vertikalprofiler av vannkjemiske parametere analysert i 
laboratoriet 
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C1. Vertikalprofiler av konduktivitet, pH og turbiditet, samt oksygen i 
dypeste prøve basert på lab-analyser  
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*For verdier under deteksjonsgrensen er halve deteksjonsgrensen brukt og angitt i kursiv, dette gjelder alle tabeller i vedlegg C. 

Femunden* Gjende*
Vannforekomst-ID:  311-1348-L Vannforekomst-ID: 002-147-L

Dyp (m) 30.5.16 4.7.16 1.8.16 6.9.16 3.10.16 min middel max Dyp (m) 31.5.16 5.7.16 2.8.16 5.9.16 4.10.16 min middel max
0,5 1,55 1,54 1,48 1,52 1,54 1,48 1,53 1,55 0,5 1,15 1,05 0,50 1,03 1,07 0,50 0,96 1,15

5 1,58 1,55 1,52 1,52 1,53 1,52 1,54 1,58 5 1,15 1,05 0,50 1,06 1,01 0,50 0,95 1,15
20 1,58 1,55 1,55 1,52 1,53 1,52 1,55 1,58 20 1,10 1,06 1,00 1,03 1,01 1,00 1,04 1,10
50 1,58 1,56 1,56 1,55 1,55 1,55 1,56 1,58 50 1,14 1,06 1,04 1,05 1,01 1,01 1,06 1,14

100 1,58 1,55 1,57 1,57 1,55 1,55 1,56 1,58 100 1,16 1,06 1,07 1,06 1,04 1,04 1,08 1,16
130 1,58 1,56 1,58 1,56 1,56 1,56 1,57 1,58 133 1,15 1,07 1,07 1,10 1,05 1,05 1,09 1,15

Dyp (m) 30.5.16 4.7.16 1.8.16 6.9.16 3.10.16 min middel max Dyp (m) 31.5.16 5.7.16 2.8.16 5.9.16 4.10.16 min middel max
0,5 7,00 7,00 6,95 7,01 6,90 6,90 6,97 7,01 0,5 6,94 6,87 6,78 6,89 6,77 6,77 6,85 6,94

5 6,96 7,02 6,99 7,02 6,94 6,94 6,99 7,02 5 6,92 6,87 6,81 6,91 6,81 6,81 6,86 6,92
20 6,94 7,00 6,95 7,00 6,94 6,94 6,97 7,00 20 6,92 6,88 6,82 6,90 6,83 6,82 6,87 6,92
50 6,99 6,98 6,91 6,93 6,88 6,88 6,94 6,99 50 6,93 6,89 6,83 6,86 6,81 6,81 6,86 6,93

100 6,98 6,98 6,91 6,93 6,85 6,85 6,93 6,98 100 6,93 6,90 6,79 6,86 6,76 6,76 6,85 6,93
130 6,98 6,98 6,91 6,92 6,83 6,83 6,92 6,98 133 6,90 6,89 6,81 6,89 6,75 6,75 6,85 6,90

Dyp (m) 30.5.16 4.7.16 1.8.16 6.9.16 3.10.16 min middel max Dyp (m) 31.5.16 5.7.16 2.8.16 5.9.16 4.10.16 min middel max
0,5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,5 0,15 0,70 2,00 0,68 0,44 0,15 0,79 2,00

5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 5 0,15 0,64 1,90 0,68 0,49 0,15 0,77 1,90
20 0,15 0,15 0,35 0,15 0,15 0,15 0,19 0,35 20 0,15 0,53 1,90 0,68 0,42 0,15 0,74 1,90
50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 50 0,15 0,58 0,78 0,46 0,41 0,15 0,48 0,78

100 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100 0,15 0,55 0,61 0,39 0,15 0,15 0,37 0,61
130 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 133 0,15 0,56 0,58 0,38 0,15 0,15 0,36 0,58

Dyp (m) 30.5.16 4.7.16 1.8.16 6.9.16 3.10.16 min middel max Dyp (m) 31.5.16 5.7.16 2.8.16 5.9.16 4.10.16 min middel max
130 11,55 11,09 10,97 9,92 10,24 9,92 10,75 11,55 133 10,51 11,34 11,04 10,66 10,29 10,29 10,77 11,34

Konduktivitet (mS/m)

pH

Turbiditet (FTU)

Oksygen mg O2/l

Konduktivitet (mS/m)

pH

Turbiditet (FTU)

Oksygen mg O2/l
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Tyrifjorden* Limingen*
Vannforekomst-ID: 012-522-2-L Vannforekomst-ID: 307-1131-L

Dyp (m) 20.5.16 1.6.16 6.7.16 3.8.16 7.9.16 5.10.16 min middel max Dyp (m) 25.5.16 14.6.16 12.7.16 11.8.16 21.9.16 11.10.16 min middel max
0,5 4,18 3,91 3,88 3,80 3,73 3,81 3,73 3,89 4,18 0,5 2,48 2,46 2,47 2,46 2,48 2,44 2,44 2,47 2,48

5 4,02 3,91 3,86 3,80 3,82 3,81 3,80 3,87 4,02 5 2,49 2,48 2,48 2,46 2,46 2,46 2,46 2,47 2,49
20 4,01 3,96 3,94 3,96 3,94 3,81 3,81 3,94 4,01 20 2,49 2,47 2,54 2,46 2,46 2,45 2,45 2,48 2,54
50 4,01 4,03 4,01 4,00 3,82 3,99 3,82 3,98 4,03 50 2,46 2,48 2,49 2,47 2,46 2,46 2,46 2,47 2,49

100 4,05 4,03 4,01 4,01 3,99 4,00 3,99 4,02 4,05 100 2,57 2,49 2,49 2,48 2,47 2,47 2,47 2,50 2,57
200 4,02 4,04 4,01 3,98 4,00 4,02 3,98 4,01 4,04 182 2,60 2,54 2,48 2,48 2,47 2,48 2,47 2,51 2,60
281 4,05 4,06 4,03 3,98 4,05 4,02 3,98 4,03 4,06

Dyp (m) 20.5.16 1.6.16 6.7.16 3.8.16 7.9.16 5.10.16 min middel max Dyp (m) 25.5.16 14.6.16 12.7.16 11.8.16 21.9.16 11.10.16 min middel max
0,5 7,21 7,31 7,38 7,37 7,38 7,19 7,19 7,31 7,38 0,5 7,06 7,03 7,21 7,20 7,15 7,16 7,03 7,14 7,21

5 7,23 7,25 7,39 7,34 7,39 7,29 7,23 7,32 7,39 5 7,12 7,05 7,23 7,19 7,11 7,13 7,05 7,14 7,23
20 7,22 7,27 7,30 7,14 7,23 7,27 7,14 7,24 7,30 20 7,12 7,04 7,17 7,19 7,12 7,15 7,04 7,13 7,19
50 7,22 7,25 7,28 7,16 7,25 7,16 7,16 7,22 7,28 50 7,08 7,08 7,14 7,15 7,04 7,10 7,04 7,10 7,15

100 7,22 7,24 7,29 7,14 7,26 7,17 7,14 7,22 7,29 100 7,06 7,06 7,14 7,10 7,04 7,05 7,04 7,08 7,14
200 7,22 7,25 7,27 7,16 7,25 7,17 7,16 7,22 7,27 182 7,08 7,06 7,14 7,09 7,03 7,06 7,03 7,08 7,14
281 7,23 7,22 7,27 7,15 7,20 7,19 7,15 7,21 7,27

Dyp (m) 20.5.16 1.6.16 6.7.16 3.8.16 7.9.16 5.10.16 min middel max Dyp (m) 25.5.16 14.6.16 12.7.16 11.8.16 21.9.16 11.10.16 min middel max
0,5 0,55 0,38 0,15 0,37 0,34 0,15 0,15 0,32 0,55 0,5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

5 0,45 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,28 0,60 5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
20 0,33 0,33 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,21 0,33 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

100 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
200 0,15 0,15 0,15 3,50 0,15 0,15 0,15 0,71 3,50 182 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
281 0,15 0,15 0,15 2,40 0,15 0,15 0,15 0,53 2,40

Dyp (m) 20.5.16 1.6.16 6.7.16 3.8.16 7.9.16 5.10.16 min middel max Dyp (m) 25.5.16 14.6.16 12.7.16 11.8.16 21.9.16 11.10.16 min middel max
281 11,97 11,70 11,44 11,62 10,89 11,53 10,89 11,53 11,97 182 11,49 11,58 11,65 11,62 11,33 11,28 11,28 11,49 11,65

Konduktivitet (mS/m)

ph

Turbiditet (FTU)

Oksygen mg O2/l

Konduktivitet (mS/m)

ph

Turbiditet (FTU)

Oksygen mg O2/l
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*17.7.16 ble oksygenprøven tatt ved 300m dyp, altså ikke i dypeste prøve (angitt i grått) og er derfor utelatt fra beregning a v middelverdi og maxverdi.	

Røssvatnet* Salsvatnet*
Vannforekomst-ID: 155-501-L Vannforekomst-ID: 140-723-L

Dyp (m) 7.6.16 13.7.16 10.8.16 20.9.16 10.10.16 min middel max Dyp (m) 9.5.16 13.6.16 17.7.16 15.8.16 12.9.16 12.10.16 min middel max
0,5 3,73 3,71 3,66 3,60 3,64 3,60 3,67 3,73 0,5 5,21 4,96 4,80 4,63 4,57 4,60 4,57 4,80 5,21

5 3,77 3,71 3,64 3,60 3,63 3,60 3,67 3,77 5 5,17 4,92 4,81 4,65 4,55 4,63 4,55 4,79 5,17
20 3,73 3,74 3,70 3,64 3,65 3,64 3,69 3,74 20 5,18 8,27 5,08 5,02 5,30 6,54 5,02 5,90 8,27
50 3,75 3,74 3,73 3,69 3,71 3,69 3,72 3,75 50 5,70 7,62 5,45 7,67 5,59 5,45 5,45 6,25 7,67

100 3,76 3,75 3,72 3,70 3,71 3,70 3,73 3,76 100 5,56 11,70 5,40 29,20 5,43 5,38 5,38 10,45 29,20
200 3,75 3,75 3,74 3,69 3,74 3,69 3,73 3,75 200 5,73 31,50 5,59 22,70 5,51 5,24 5,24 12,71 31,50
221 3,74 3,75 3,74 3,77 3,69 3,69 3,74 3,77 300 14,20 9,03 5,72 19,20 5,90 5,31 5,31 9,89 19,20

400 37,10 40,60 30,70 8,81 7,56 6,19 6,19 21,83 40,60

Dyp (m) 7.6.16 13.7.16 10.8.16 20.9.16 10.10.16 min middel max Dyp (m) 9.5.16 13.6.16 17.7.16 15.8.16 12.9.16 12.10.16 min middel max
0,5 7,38 7,46 7,45 7,45 7,42 7,38 7,43 7,46 0,5 6,48 6,43 6,48 6,51 6,41 6,42 6,41 6,46 6,51

5 7,40 7,50 7,48 7,44 7,41 7,40 7,45 7,50 5 6,31 6,42 6,46 6,51 6,42 6,45 6,31 6,43 6,51
20 7,39 7,45 7,43 7,40 7,40 7,39 7,41 7,45 20 6,37 6,50 6,41 6,40 6,38 6,48 6,37 6,42 6,50
50 7,37 7,44 7,40 7,39 7,37 7,37 7,39 7,44 50 6,36 6,48 6,42 6,48 6,35 6,37 6,35 6,41 6,48

100 7,38 7,45 7,40 7,37 7,39 7,37 7,40 7,45 100 6,37 6,58 6,40 6,87 6,33 6,45 6,33 6,50 6,87
200 7,37 7,44 7,40 7,37 7,37 7,37 7,39 7,44 200 6,47 6,88 6,42 6,82 6,33 6,45 6,33 6,56 6,88
221 7,35 7,44 7,38 7,31 7,46 7,31 7,39 7,46 300 6,72 6,52 6,42 6,75 6,34 6,50 6,34 6,54 6,75

400 7,00 6,91 6,87 6,53 6,40 6,52 6,40 6,71 7,00

Dyp (m) 7.6.16 13.7.16 10.8.16 20.9.16 10.10.16 min middel max Dyp (m) 9.5.16 13.6.16 17.7.16 15.8.16 12.9.16 12.10.16 min middel max
0,5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

100 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
200 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 200 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
221 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 300 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

400 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Dyp (m) 7.6.16 13.7.16 10.8.16 20.9.16 10.10.16 min middel max Dyp (m) 9.5.16 13.6.16 17.7.16 15.8.16 12.9.16 12.10.16 min middel max
211 11,66 11,68 11,69 11,62 11,61 11,61 11,65 11,69 400 8,32 10,51 12,09* 11,65 11,90 11,85 8,32 11,48 11,90

Oksygen mg O2/l

Konduktivitet (mS/m)

pH

Turbiditet (FTU)

Oksygen mg O2/l 

Konduktivitet (mS/m)

ph

Turbiditet (FTU)
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Selbusjøen* Snåsavatnet*
Vannforekomst-ID: 123-892-1-L Vannforekomst-ID: 128-930-L

Dyp (m) 11.5.16 20.6.16 20.7.16 17.8.16 14.9.16 17.10.16 min middel max Dyp (m) 10.5.16 15.6.16 18.7.16 16.8.16 13.9.16 18.10.16 min middel max
0,5 3,15 3,45 2,78 2,76 2,84 2,90 2,76 2,98 3,45 0,5 3,91 3,75 3,84 3,86 3,79 3,80 3,75 3,83 3,91

5 3,12 2,72 2,77 2,84 2,83 2,93 2,72 2,87 3,12 5 3,90 3,75 3,85 3,81 3,75 3,81 3,75 3,81 3,90
20 3,13 2,97 2,93 2,92 2,89 2,94 2,89 2,96 3,13 20 3,89 3,86 3,90 3,95 3,85 3,81 3,81 3,88 3,95
50 3,17 3,09 3,08 3,08 3,02 3,01 3,01 3,08 3,17 50 3,90 3,89 3,90 3,88 3,89 3,86 3,86 3,89 3,90

100 3,25 3,10 3,11 3,09 3,07 3,04 3,04 3,11 3,25 100 3,86 3,90 4,09 3,87 3,86 3,89 3,86 3,91 4,09
196 3,20 3,13 3,18 3,12 3,09 3,08 3,08 3,13 3,20 111 4,00 3,92 3,93 3,86 3,88 3,86 3,92 4,00

Dyp (m) 11.5.16 20.6.16 20.7.16 17.8.16 14.9.16 17.10.16 min middel max Dyp (m) 10.5.16 15.6.16 18.7.16 16.8.16 13.9.16 18.10.16 min middel max
0,5 7,17 7,18 7,26 7,25 7,19 7,16 7,16 7,20 7,26 0,5 7,12 7,22 7,20 7,13 7,09 7,16 7,09 7,15 7,22

5 7,20 7,14 7,27 7,22 7,19 7,20 7,14 7,20 7,27 5 7,08 7,20 7,22 7,18 7,10 7,17 7,08 7,16 7,22
20 7,13 7,13 7,12 7,11 7,10 7,19 7,10 7,13 7,19 20 7,08 7,13 7,06 7,04 7,02 7,19 7,02 7,09 7,19
50 7,20 7,12 7,13 7,13 7,06 7,17 7,06 7,14 7,20 50 7,13 7,11 7,05 7,05 6,98 7,05 6,98 7,06 7,13

100 7,23 7,11 7,12 7,12 7,08 7,13 7,08 7,13 7,23 100 7,13 7,10 7,03 7,02 6,95 7,06 6,95 7,05 7,13
196 7,22 7,11 7,11 7,12 7,06 7,13 7,06 7,13 7,22 111 7,12 7,12 7,01 6,96 7,04 6,96 7,05 7,12

Dyp (m) 11.5.16 20.6.16 20.7.16 17.8.16 14.9.16 17.10.16 min middel max Dyp (m) 10.5.16 15.6.16 18.7.16 16.8.16 13.9.16 18.10.16 min middel max
0,5 0,15 0,43 0,33 0,15 0,15 0,15 0,15 0,23 0,43 0,5 0,45 0,38 0,54 0,55 0,57 0,32 0,32 0,47 0,57

5 0,15 0,41 0,31 0,15 0,15 0,15 0,15 0,22 0,41 5 0,45 0,38 0,52 0,57 0,65 0,34 0,34 0,49 0,65
20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 20 0,47 0,15 0,15 0,34 0,38 0,30 0,15 0,30 0,47
50 0,15 0,32 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,32 50 0,45 0,15 0,37 0,15 0,52 0,32 0,15 0,33 0,52

100 0,37 0,33 0,31 0,15 0,15 0,15 0,15 0,24 0,37 100 0,49 0,31 0,43 0,66 0,59 0,53 0,31 0,50 0,66
196 0,73 0,32 0,39 0,15 0,15 0,15 0,15 0,32 0,73 111 0,50 0,32 0,68 0,59 0,47 0,32 0,51 0,68

Dyp (m) 11.5.16 20.6.16 20.7.16 17.8.16 14.9.16 17.10.16 min middel max Dyp (m) 10.5.16 15.6.16 18.7.16 16.8.16 13.9.16 18.10.16 min middel max
196 12,24 12,00 11,81 11,68 11,67 11,49 11,49 11,82 12,24 111 12,35 11,86 11,74 11,60 11,40 10,95 10,95 11,65 12,35

Konduktivitet (mS/m)

ph

Turbiditet (FTU)

Oksygen mg O2/l

Konduktivitet (mS/m)

ph

Turbiditet (FTU)

Oksygen mg O2/l
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C2. Vertikalprofiler (vinterprøver fra isen i april) av total fosfor (tot-P), total 
nitrogen (tot-N), labilt aluminium (L-Al) og ANC, samt flere vannkjemiske 
parametere basert på analyser av enkeltprøver fra Femunden og Gjende. 
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Vedlegg D. Vertikalprofiler av temperatur, 
oksygen, fluorescens, pH, ledningsevne og 
turbiditet basert på sondemålinger 
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pH 

Verdier over 7,5 ble målt i flere innsjøer i april (Femunden og Gjende) og ved første 
prøverunde i flere av de andre innsjøene, men er ikke bekreftet av lab-analyser. De høye 
verdiene kan skyldes at elektroden kan være ustabil ved svært lav ledningsevne, noe som ble 
funnet i alle innsjøene der det ble målt høye pH verdier.  
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Vedlegg E. Planteplankton – supplerende 
resultater 

E1. Absoluttverdier av alle parametere 
Absoluttverdier av alle parametere som er brukt i klassifiseringen av planteplankton i 
basisovervåkingssjøene i ØKOSTOR 2016. Tallene angir middelverdier gjennom sesongen av 
klorofyll-a, totalt volum og PTI og maksverdi av cyanobakteriebiomasse (Cyanomax) iht. 
Klassifiseringsveilederen (Veileder 02: 2013, revidert 2015). 
 

Norsk 
Type 
nr. Innsjønavn 

Klorofyll, 
µg/l  

Totalt 
volum, 
mm3/l  PTI 

Cyanomax, 
mm3/l  

16 Femunden 0,6 0,07 2,05 0,003 
23 Gjende 0,9 0,14 2,05 0,000 
8 Tyrifjorden 1,0 0,15 2,13 0,004 

15 Limingen 0,5 0,07 2,07 0,002 
18 Røssvatnet 0,4 0,06 2,08 0,003 
2d Salvatnet 0,5 0,06 1,93 0,009 
6 Selbusjøen 0,8 0,13 2,09 0,003 
6 Snåsavatnet 0,8 0,15 2,27 0,011 
      

Norsk 
Type 
nr. Innsjønavn 

Klorofyll, 
µg/l  

Totalt 
volum, 
mm3/l  PTI 

Cyanomax, 
mm3/l  

6 Femunden 0,6 0,07 2,05 0,003 
6 Gjende 0,9 0,14 2,05 0,000 
6 Tyrifjorden 1,0 0,15 2,13 0,004 
6 Limingen 0,5 0,07 2,07 0,002 
6 Røssvatnet 0,4 0,06 2,08 0,003 
6 Salvatnet 0,5 0,06 1,93 0,009 
6 Selbusjøen 0,8 0,13 2,09 0,003 
6 Snåsavatnet 0,8 0,15 2,27 0,011 

 
 
 

E2. Artssammensetning av planteplankton 
Femunden  
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var lave og Femunden fikk tilstandsklassen svært god 
for biovolum. Den dominerende gruppen var gullalger, i tillegg ble det observert mindre andeler 
grønnalger, kiselalger og svelgflagellater. Dominans av gullalger i en humøs skogssjø indikerer 



186  

186 

lave konsentrasjoner av næringssalter. Sammensettingen av planteplanktonet (PTI) viste et 
planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen god (tilstandsklassen svært god om 
klassegrensene for L-N2b benyttes). Det totale volumet av cyanobakterier var så lavt at 
tilstandsklassen ble svært god for Cyanomax. Totalvurderingen av Femunden i 2016 basert på 
planteplanktonet ga tilstandsklassen svært god med nEQR på 0,87 (Vi får tilstandsklassen svært 
god med nEQR 0,92 om vi benytter klassegrensene for L-N2b). 
 
Gjende  
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var forholdsvis lave og Gjende henholdsvis 
tilstandsklassene svært god og god for disse parameterne (tilstandsklassen svært god om 
klassegrensene for L-N2b benyttes). Den dominerende gruppen gjennom hele sesongen var 
kiselalger samt mindre andeler grønnalger og gullalger. Sammensettingen av planteplanktonet 
(PTI) viste et planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen god (tilstandsklassen svært god 
om klassegrensene for L-N2b benyttes).  Det totale volumet av cyanobakterier var så lavt at 
tilstandsklassen ble svært god for Cyanomax. Totalvurderingen av Gjende i 2016 basert på 
planteplanktonet ga tilstandsklassen god med nEQR på 0,75. (Vi får tilstandsklassen svært god 
med nEQR 0,90 om vi benytter klassegrensene for L-N2b). 
 
Tyrifjorden 
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var lave og Tyrifjorden fikk tilstandsklassen svært god 
for biovolum. De dominerende gruppene var gullalger og svelgflagellater. Det var også mindre 
andeler grønnalger, kiselalger og fureflagellater. Sammensettingen av planteplanktonet (PTI) 
viste et planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen svært god (tilstandsklassen god om 
klassegrensene for L-N2b benyttes).  Det totale volumet av cyanobakterier var så lavt at 
tilstandsklassen ble svært god for Cyanomax. Totalvurderingen av Tyrifjorden i 2016 basert på 
planteplanktonet ga tilstandsklassen svært god med nEQR på 0,97 (Vi får tilstandsklassen svært 
god med nEQR 0,84 om vi benytter klassegrensene for L-N2b). 
 
Limingen 
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var lave og Limingen fikk tilstandsklassen svært god for 
biovolum. Den dominerende gruppen var gullalger, med mindre andeler grønnalger, kiselalger, 
fureflagellater og svelgflagellater i enkelte av prøvene. Sammensettingen av planteplanktonet 
(PTI) viste et planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen god (tilstandsklassen svært god 
om klassegrensene for L-N2b benyttes). Det totale volumet av cyanobakterier var så lavt at 
tilstandsklassen ble svært god for Cyanomax. Totalvurderingen av Limingen i 2016 basert på 
planteplanktonet ga tilstandsklassen svært god med nEQR på 0,86 (Vi får tilstandsklassen svært 
god med nEQR 0,91 om vi benytter klassegrensene for L-N2b). 
 
Røssvatnet 
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var lave og Røssvatnet fikk tilstandsklassen svært god 
for biovolum. De dominerende gruppene var gullalger og kiselalger samt mindre andeler 
grønnalger, svelgflagellater og fureflagellater. Sammensettingen av planteplanktonet (PTI) 
viste et planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen svært god. Det totale volumet av 
cyanobakterier var så lavt at tilstandsklassen ble svært god for Cyanomax. Totalvurderingen av 
Røssvatnet i 2016 basert på planteplanktonet ga tilstandsklassen svært god med nEQR på 0,90. 
 
Salvatnet 
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var lave og Salvatnet fikk tilstandsklassen svært god for 
biovolum. Den dominerende gruppen var gullalger samt mindre andeler svelgflagellater, 
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grønnalger kiselalger, fureflagellater og cyanobakterier i enkelte av prøvene. Sammensettingen 
av planteplanktonet (PTI) viste et planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen svært god. 
Det totale volumet av cyanobakterier var så lavt at tilstandsklassen ble svært god for 
Cyanomax. Totalvurderingen av Salvatnet i 2016 basert på planteplanktonet ga tilstandsklassen 
svært god med nEQR på 0,94. (Vi får tilstandsklassen svært god med nEQR 0,98 om vi benytter 
klassegrensene for L-N2b). 
 
Selbusjøen 
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var lave og Selbusjøen fikk tilstandsklassen svært god 
for biovolum. Den dominerende gruppen var gullalger samt mindre andeler svelgflagellater, 
kiselalger, grønnalger og fureflagellater. Sammensettingen av planteplanktonet (PTI) viste et 
planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen svært god. Det totale volumet av 
cyanobakterier var så lavt at tilstandsklassen ble svært god for Cyanomax. Totalvurderingen av 
Selbusjøen i 2016 basert på planteplanktonet ga tilstandsklassen svært god med nEQR på 0,88. 
 
Snåsavatnet 
Verdiene for klorofyll a og totalt volum var lave og Snåsavatnet fikk tilstandsklassen svært god 
for biovolum. Den dominerende gruppen var kiselalger samt mindre andeler gullalger, 
svelgflagellater, pedinellider og fureflagellater. Sammensettingen av planteplanktonet (PTI) 
viste et planteplanktonsamfunn som ga tilstandsklassen moderat. Det totale volumet av 
cyanobakterier var så lavt at tilstandsklassen ble svært god for Cyanomax. Totalvurderingen av 
Snåsavatnet i 2016 basert på planteplanktonet ga tilstandsklassen god med nEQR på 0,76. 
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Vedlegg F. Vannplanter - artslister 
 
Registrerte arter i innsjøene 2016. FEM=Femunden, LIM=Limingen, RØS=Røssvatnet, 
SAL=Salvatnet, SEL=Selbusjøen og SNÅ=Snåsavatnet. Mengdeangivelse: 1=sjelden, 2=spredt, 
3=vanlige, 4=lokalt dominerende, 5=dominerer lokaliteten. *: rødlistearter. Kolonnene til 
venstre i tabellen viser sensitive og tolerante arter for hhv. eutrofiering (TIc-indeksen) og 
vannstansregulering (WIc-indeksen), hvor S=sensitive og T=tolerante arter. 
 

     innsjøer 
TIc WIc SIc Latinske navn Norske navn FEM LIM RØS SAL SEL SNÅ 

   ISOETIDER        
S  S Crassula aquatica* firling     2-3 2 
S S S Elatine hydropiper* korsevjeblom      1-2 
S T S Eleocharis acicularis nålesivaks 2 2-3   2 2-3 

S  T Isoetes echinospora 
mjukt 
brasmegras 2-3   3-4  3 

S S T Isoetes lacustris 
stivt 
brasmegras 3   2 2 4 

 T  Limosella aquatica evjebrodd      1-2 
S S T Littorella uniflora tjønngras 1-2   3  4 
S S T Lobelia dortmanna botngras 2   2  3 
S T S Ranunculus reptans evjesoleie 3 3 3 3 3 3 
S T T Subularia aquatica sylblad 3 2  2 3 3 
   ELODEIDER        
S T S Callitriche hamulata klovasshår 2 2 2 2 2 2 
S T S Callitriche palustris småvasshår 1  1 1 1-2 2 
S T S Hippuris vulgaris hesterumpe 1-2  2 2   
S T T Juncus bulbosus krypsiv 2 1  4 2 2-3 
S S S Myriophyllum alterniflorum tusenblad 3 2 2 4 3 4 
 S S Potamogeton alpinus rusttjønnaks 2    1-2  
 S S Potamogeton berchtoldii småtjønnaks 2     2 
S  S Potamogeton gramineus grastjønnaks 1-2    2-3 3 
  S Potamogeton perfoliatus hjertetjønnaks 2 2   3-4 3 
S  S Ranunculus confervoides dvergvassoleie      2 
S S S Ranunculus peltatus storvassoleie 2 3 2  2-3  
S  T Utricularia minor småblærerot 2    2  
S  T Utricularia ochroleuca mellomblærerot     2  
 T S Utricularia vulgaris storblærerot 1    2  
   NYMPHAEIDER        
S S S Nuphar pumila soleinøkkerose    1   
 S T Nymphaea alba coll. hvit nøkkerose    2   
 S S Potamogeton natans vanlig tjønnaks     1-2  
S T S Sparganium angustifolium flotgras 3-4 2 3 3 3 2-3 
T S  Sparganium emersum stautpiggknopp     1-2 2 
   CHARACEER        
S  S Nitella opaca mattglattkrans 3 3 4 2 4 2-3 
   Totalt antall arter  21 10 8 15 20 21 
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Vedlegg G. Bakterieanalyser fra Gjende 
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Vedlegg H. Småkrepsindekser forsuring 
Krepsdyrindekser beregnet for litorale stasjoner basert på aggregerte artslister i 2016; den 
enkelte stasjon er representert med arter registret i prøver fra 2 ulike substrattyper og 2-3 
prøvetakingsdatoer. NB. Klassifiseringssystemet for småkreps er basert på at både litorale og 
pelagiske prøver ligger til grunn for beregning av forsuringsindeksene. Her (men ikke samlet for 
innsjøen; se kap. 5.2-5.9) er klassifiseringssystemet brukt på litorale prøver alene, og 
tilstandsklassifiseringen er derfor noe usikker. 

 

Innsjø
Stasjon litorale 

bunndyr
LACI-1 LACI-2 Innsjø

Stasjon litorale 

krepsdyr
LACI-1 LACI-2

Femunden Femunden 1 0,400 6,333 Røssvatnet Røssvatnet 1 0,286 3,394

Femunden 2 0,393 3,267 Røssvatnet 2 0,300 1,470

Femunden 3 0,300 3,214 Røssvatnet 3 0,286 2,545

Femunden 4 0,333 3,223 Røssvatnet 4 0,273 2,057

Femunden 5 0,316 1,430 Røssvatnet 5 0,364 2,829

Femunden 6 0,348 2,436 Røssvatnet 6 0,300 3,359

Femunden 7 0,360 2,940 Røssvatnet 7 0,269 1,720

Femunden 8 0,367 3,061 Røssvatnet 8 0,200 0,996

Femunden 9 0,360 3,257 Røssvatnet 9 0,375 2,818

Femunden 10 0,276 2,222 Røssvatnet 10 0,370 3,512

Salsvatnet Salsvatnet 1 0,231 5,691 Salsvatnet Salsvatnet 1 0,250 1,941

Salsvatnet 2 0,250 4,340 Salsvatnet 2 0,200 2,441

Salsvatnet 3 0,250 2,170 Salsvatnet 3 0,333 1,933

Salsvatnet 4 0,429 5,372 Salsvatnet 4 0,300 1,982

Salsvatnet 5 0,308 6,830 Salsvatnet 5 0,308 1,728

Salsvatnet 6 0,375 5,426 Salsvatnet 6 0,333 1,524

Salsvatnet 7 0,250 2,170 Salsvatnet 7 0,292 2,435

Salsvatnet 8 0,333 4,255 Salsvatnet 8 0,381 2,400

Salsvatnet 9 Salsvatnet 9 0,286 7,235

Salsvatnet 10 Salsvatnet 10 0,188 2,059

Tyrifjorden Tyrifjorden 1 0,419 7,576 Selbusjøen Selbusjøen 1 0,158 1,060

Tyrifjorden 2 0,320 3,815 Selbusjøen 2 0,182 1,314

Tyrifjorden 3 0,361 4,730 Selbusjøen 3 0,200 1,543

Tyrifjorden 4 0,371 4,141 Selbusjøen 4 0,182 0,986

Tyrifjorden 5 0,280 2,861 Selbusjøen 5 0,276 1,945

Tyrifjorden 6 0,359 6,408 Selbusjøen 6 0,292 1,846

Tyrifjorden 7 0,371 4,417 Selbusjøen 7 0,348 2,088

Tyrifjorden 8 0,406 4,313 Selbusjøen 8 0,150 0,804

Tyrifjorden 9 0,391 7,500 Selbusjøen 9 0,222 0,786

Tyrifjorden 10 0,308 2,822 Selbusjøen 10 0,250 3,000

Limingen Limingen 1 0,250 1,569 Snåsavatnet Snåsavatnet 1 0,261 3,569

Limingen 2 0,308 1,787 Snåsavatnet 2 0,323 2,704

Limingen 3 0,167 1,176 Snåsavatnet 3 0,333 2,976

Limingen 4 0,375 2,235 Snåsavatnet 4 0,214 1,005

Limingen 5 0,214 1,206 Snåsavatnet 5 0,250 3,608

Limingen 6 0,316 2,303 Snåsavatnet 6 0,188 3,088

Limingen 7 0,381 2,400 Snåsavatnet 7 0,100 0,971

Limingen 8 0,235 0,781 Snåsavatnet 8 0,320 3,009

Limingen 9 0,263 1,279 Snåsavatnet 9 0,318 6,618

Limingen 10 0,300 1,664 Snåsavatnet 10 0,310 2,318
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Vedlegg I. Bunndyrindekser  
Bunndyrindekser beregnet for aggregerte prøver basert på snitt av vår- og høstprøver. Aggregert 
prøver (1-3 stasjoner per innsjø) representerer ulike substrattyper og påvirkninger innenfor en 
innsjø. 

 
 
 

Innsjø Stasjon litorale 
bunndyr (aggregert)

Opprinnelige 
stasjoner (se 

kart)
Indeks 1 MultiClear LAMI ASPT

Femunden Femunden 1 1 0,75 1,75 2,667 8,025
Femunden 2 2, 3 1 3,5 4,401 7,133
Femunden 3 4, 5, 7 1 3,5 4,245 8,025
Femunden 4 6 1 2,25 3,964 8,188
Femunden 5 8, 9 1 4,5 4,282 6,545
Femunden 6 10 0,75 3 4,139 7,429

Salsvatnet Salsvatnet 1 1, 5 1 1,5 4,083 7,750
Salsvatnet 2 2, 9, 10 1 2,75 4,717 7,375
Salsvatnet 3 3, 4 1 2,5 3,146 7,289
Salsvatnet 4 6 1 2,75 4,449 7,690
Salsvatnet 5 7, 8 0,75 1,75 3,417 8,700
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