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1. INNLEDNING 

Bade praktisk og teoretisk sett har bunnfaunaen i yare innsj0er 
og elver krav pa interesse. Rent praktisk spiller bunndyrene en 
meget viktig rolle som fiskemat, idet de aller fleste norske arter 
av ferskvannsfisk i stor utstrekning soker sin nrering fra bunn, 
faunaen. Sp0rsmalet om hvor meget fisk et vassdrag kan produsere, 
er derfor blant annet avhengig av hvilke bunndyrformer som er 
tilgjengelige for fisken, og hvilke mengder bunndyrene opptrer i. 
Fra et mer teoretisk synspunkt kan fremheves at de enkelte bunn, 
dyrsamfunn ofte er lette a avgrense, og at mange milj0faktorer 
relativt enkelt lar seg male i vann. Vi har derfor muligheter for 
a studere miljofakrorenes betydning for samfunnsstrukturen, belyse 
vekselvirkningen mellom de levende organismer og deres miljo, og 
sette det hele i sammenheng innenfor det mikrokosmos eller 
0kosystem som f.eks. en dam eller en innsj0 representerer. Resul, 
tater av slike teoretisk anlagte unders0kelser har ofte vist seg a fa 
stor praktisk verdi. 

I forbindelse med mine unders0kelser over bunnfaunaen i den 
nreringsrike innsj0en Borrevann ved Horten har jeg laget en oversikt 
over bunndyrmengder i norske innsj0er og elver, supplert med 
opplysninger av betydning for a vurdere n0yaktigheten av de 
oppnadde resultater. Det er denne oversikten som fremlegges her, 
mens selve Borrevann-unders0kelsen vil bli publisert i Folia 
Limnologica Scandinavica. Jeg har samlet opplysninger fra flest 
mulig hold, bl.a. fra trykte kilder og hovedfagsoppgaver. To av 
disse oppgaver er deponert ved Universitetet i Oslo, og en er 
tilgjengelig (i omarbeidet form) ved Universitetsbiblioteket. En del 
upubliserte data har jeg ogsa fatt tillatelse til a bruke. I en del 
tilfelle har jeg fatt tilleggsopplysninger fra forfatteme av de publi, 
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serte arbeider. F0lgende personer har stillet upubliserte opplys
ninger til min disposisjon og/eller ydet annen bistand til denne 
oversikten: vitenskapelig konsulent K. W. Jensen og cando real. 
P. Aass, begge Inspekt0ren for ferskvannsfisket, den vitenskapelige 
avdeling, Vollebekk; cando real. O. A. Mathisen, Fisheries Research 
Institute, Seattle, Washington, U.S.A.; fiskerikonsulent K. Ofstad, 
Trondheim, og professor dr. E. Sivertsen, Trondheim. Cando real. 
0. V. Evensen og cando real. B. J. Kvitvrer har gitt meg tillatelse 
til a bruke data fra sine hovedfagsoppgaver. Jeg bringer herved 
alle min beste takk. 

Det er vesentlig totalmengden av bunndyr (pr. m2 bunn£late) som 
skal behandles her. Dyremengdene oppgis enten som antall indi
vider eller som vatvekt, eller som begge deler. Da det bare er et 
fatall elver som er unders0kt, vil f0lgelig det meste materialet 
stamme fra innsj0er. Bunndyrmengdenes tidsvariasjon vil ikke bli 
behandlet. Dersom det er tatt pmver til ulike arstider eller over 
flere ar, vil det bare bli brukt gjennomsnittstall. I de tilfelle hvor 
det foreligger opplysninger om bunndyrmengder i forskjellige deler 
av en og samme innsj0, brukes gjennomsnittsverdien for hver 
dybderegion. 

Artikkelen tar scerlig sikte pa a komme frem til verdier som til en 
viss grad kan sies a representere «naturtilstanden» i vassdragene. 
For vassdrag med store vannstandsreguleringer vil det f0lgelig bare 
bli tatt med data fra f0r reguleringen. Enkelte av vannene - hvorfra 
det for 0vrig bare finnes fragmentariske opplysninger - hadde 
imidlertid reguleringsh0yder pa opp til 5 m. Se herom senere. De 
aller £leste innsj0ene ligger i naleskogsomrader, eller sa h0yt til 
fjells at omgivelsene preges av bjerkeskog eller snaufjell og is. For 
en enkelt innsj0 (Haugatjern) kan man ikke se bort fra kultur
pavirkning i form av tilsig bade fra dyrket mark og fra en kirkegard. 
En del andre vann har ogsa £lekker av dyrket mark eller setervoller 
innenfor sitt nedslagsomrade, men i det store og hele er det skog 
e!ler snaufjell som dominerer avrenningsdistriktene, og innsj0ene 
kan i sa mate betraktes som lite kulturpavirket. 

Milj0faktorer som kan innvirke pa bunndyrmengdene, vil til 
en viss grad bli diskutert. For 11 av lokalitetene har jeg i denne 
forbindelse ogsa £lettet inn noen hydrografiske observasjoner som 

jeg egentlig tok i tilknytning til en annen unders0kelse. Mange 
forhold gj0r at de vurderende bemerkninger bare kan bli av svrert 
fragmentarisk karakter. Selve det grunnbegrepet vi opererer med, 
bunndyrmengde, har i seg selv begrenset verdi. Bunnfaunaen bestar 
av mange dyrearter med til dels meget forskjellige egenskaper. Vi 
kan f.eks. tenke pa at enkelte bunndyrformer har stor nreringsverdi 
for fisken, mens andre spiller mindre rolle som fiske mat, slik at 
utsagn om totalfaunaen ikke direkte sier oss noe om i hvilken grad 
en bestemt lokalitet inneholder dyr som har verdi som fiskenrering. 
De oppforte bunndyrmengder - da scerlige vektene - ma derfor vesentlig 
vurderes ut ira et mere generelt produksjonsmessig synspunkt, nemlig 
sp0rsmalet om hvilke bunndyrmengder yare innsj0er og elver kan 
produsere. Vi kommer derved inn pa det forhold at bunndyrmengde 
er en ting, mens produksjonen av bunndyr er noe helt annet. 
Dette vil bli nrermere belyst i kapitel II. Nar det gjelder en sammen
likning mellom ulike lokaliteter, kommer ogsa det forholdet inn 
i bildet at det ikke bestandig er brukt ensartet metodikk, og at 
antall pmver som er tatt i de enkelte vann, ofte er h0yst forskjellig 
og tatt til forskjellige tider. 

Unders0kelsene er alle basert pa innsamlingsredskaper som 
avgrenser et bestemt areal av bunnen. Innenfor dette arealet har 
man pmvet a samle alle dyr over en viss minimumsst0rrelse; denne 
er blant annet avhengig av maskevidden pa de siler som har vrert 
brukt for a skille bunndyrene fra mudderet. De £leste pmver er 
tatt med Ekman-bunnhenter pa relativt bl0t bunn. Bunnhenteren 
klipper ut et stykke av bunnen og tar ogsa med opp planter som 
befinner seg innenfor det arealet bunnhenteren avgrenser. I elvene 
er det utf0rt studier ved hjelp av brett-metodikken som gar ut pa 
alegge ned brett pa stein- eller grusbunn, dekke brettene godt med 
bunnmateriale, og sa etter en del uker hale brettene opp igjen 
for a unders0ke dyrene som finnes pa det arealet brettet 
representerer. 
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II. LITT OM FORHOLDET MELLOM 

BUNNDYRMENODE 


00 PRODUKSJON A V BUNNDYR 


Bunndyrproduksjonen fremgar ikke uten videre av den bunn, 
dyrmengden som er til stede. I biologisk forstand refererer produk, 
sjon seg til en hastighet og ma f0lgelig ha med tidsfaktoren. De 
gr0nne planter produserer organisk stoff som de bygger opp ved 
sollysets hjelp, og primcerproduksjonen kan defineres som den 
hastighet som fotosyntese og kjemosyntese i produserende organis, 
mer (vesentlig gt0nne planter) bygger opp organisk stoff med. En 
meget stor del av det som plantene bygger opp, bryter de selv 
ned igjen (ved anding) for a skaffe seg energi til livsprosessene. 
Ofte vil 50 % eller mer av det stoffet de har dannet, ga med til 
a dekke slike behov, og av brutto'primrerproduksjonen blir det 
derved bare 50 % el1er mindre tilbake. 

Bunndyrene er konsumenter, og henvist til a skaffe seg energi 
ved a bruke organisk stoff som plantene har laget. Dyrene bruker 
det enten direkte ved a spise levende eller d0de planter eller 
nedbrytningsprodukter av disse, eller indirekte ved a spise andre 
dyr som sa igjen er avhengige av plantekost. Sekundcerproduksjonen 
omfatter den hastighet som konsumentene bygger opp organisk 
stoff med (ved a omforme det stoffet som plantene har laget). 
Stoffmengden som bunndyrene bygger opp, er en del av vass, 
dragenes sekundrerproduksjon, og ogsa for sekundrerproduksjonens 
vedkommende er det en stor forskjell mellom netto, og brutto, 
produksjon. Av det som dyrene spiser, er det bare en del som blir 

opptatt i tarmen, og av denne nreringen forbrukes igjen en del 
(ved anding) for a skaffe energi til livsprosessene. Derfor ma det 
meget mer enn 1 kg planter til for a danne 1 kg med planteetende 
bunndyr, el1er meget mer enn 1 kg for til for at det skal dannes 
1 kg fiskekj0tt (ved kunstig fiskeoppdrett har man funnet at det 
kan ga med 6-8 kg fOr for a fa produsert 1 kg fisk). 

Skal man pt0ve a danne seg et bilde av selve bunndyrproduk, 
sjonen, er det mange forhold som ma tas i betraktning. En meget 
viktig faktor som for 0vrig er vanskelig a male, er hvor meget 
fisken spiser av bunndyrene og derved fjerner en del av det som 
er produsert. Vi kan ogsa tenke pa utviklingshastigheten av bunn, 
dyrene. Under el1ers like vilkar vii et bunndyrsamfunn som bare 
bestar av ett,arige dyr, ha st0rre arsproduksjon enn et samfunn 
som best:1r av to,arige dyr, dersom bunndyrvektene pr. m 2 gjennom, 
gaende er like store i de to samfunn. Bunndyrsamfunnets sammen, 
setning med hensyn til proporsjonen planteetere, rovdyr, dyr som 
igjen spiser rovdyr o.s.v., spiller ogsa en rolle, da 1 kg med plante, 
etende bunndyr produksjonsmessig (energimessig) sett ikke kan 
sammenliknes med 1 kg rovdyr. Pa grunn av det energitap som 
finner sted nar rovdyrene spiser andre dyr, vil et samfunn som 
f.eks. pr. m 2 inneholder 2 g rovdyr + 10 g planteetere matte ha 
en st0rre produksjon for a opprettholde sin eksistens enn et 
samfunn som best:1r av 12 g planteetere, da en del energi forsvinner 
under transformasjonen av planteetere til rovdyr. 

Til tross for slike og mange andre reservasjoner er store bunndyr, 
mengder vanligvis et tegn pa star produksjon av bunndyr, mens sma 
mengder er et tegn pa mindre produksjon. De fleste av innsj0ene som 
behandles i denne artikkelen, ligger i mindre produktive omrader, 
og vannene kan for en stor del betegnes som «0rretvann)} j derved 
er det sagt at de er relativt nreringsfattige. Bunnfaunaen bestar 
i stor utstrekning av ett,arige arter. Innsj0ene er forholdsvis 
kalkfattige, og bl0tdyrfaunaen spiller f0lgelig ikke den rol1e som 
den vanligvis gj0r pa lokaliteter som inneholder mere kalk. Det 
kan i denne forbindelse nevnes at de store dammuslingene 
(Anodonta) , som bade kan oppna relativt h0Y alder, og som 
vektmessig sett ofte fullstendig dominerer bunndyrmengdene i en 
innsj0, mangler i alle de unders0kte vann. 
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Hvilket forhold er det sa mellom de bunndyrmengder vi skal 
omtale, og selve bunndyrproduksjonen? Noe eksakt svar pa dette 
sp0rsmalet er det ikke mulig a gi. Pa enkelte lokaliteter kan fisken 
spille en betydelig rolle for a holde bunndyrbestanden nede, men 
tallmessige oppgaver foreligger ikke. Unders0kelsene er ogsa 
foretatt med noe uensartet metodikk, og det er ofte tatt ulike mange 
pt0ver i de enkelte vann. Vi rna derfor vzere pa det rene med at de 
observerte bunndyrmengder ikke uten videre kan oppfattes som 
representative for lokalitetene, og at vannene av den grunn ikke kan 
sammenliknes uten videre. Mange av de tilgjengelige data er 
imidlertid sammenliknbare og rna antas a representere de virkelige 
bunndyrmengder med god tilnzermelse. Med visse reservasjoner 
vil de observerte bunndyrmengder tilsvare den arlige nettoproduksjon av 
bunndyr pa vedkommende sted. Disse reservasjoner er: (1) vi antar 
at de observerte verdier representerer arsgjennomsnittet av bunn, 
dyrmengden pa vedkommende lokalitet, (2) vi antar at bunnfaunaen 
vesentlig bestar av ett,arige arter (eller at former som bruker 
mindre tid til a fullf0re sin utvikling, oppveier former som bruker 
lengre tid), og (3) vi ser bort fra det forholdet at fisken ofte holder 
bunndyrbestanden nede. Da de aller fleste av de unders0kte 
innsj0er og elver inneholder bunndyrspisende fisk, er nok den 
virkelige nettoproduksjonen adskillig h0yere enn de verdier som 
skal refereres her. For a fa brutto,produksjonen matte man dessuten 
legge til stofftap som skyldes anding, og naturlig d0delighet som 
ikke star i forbindelse med fiskens spisevaner. Fra en produksjons, 
messig synsvinkel rna man ved en sammenlikning mellom ulike 
lokaliteter ogsa ta samfunnenes sammensetning i betraktning, da 
forskjellige nzeringsnivaer (planteetere, rovdyr, dyr som spiser 
rovdyr, osv.) ikke er sammenliknbare uten videre. 

Eksakte analyser av bunndyrproduksjonen i dyresamfunn som 
bestar av mange arter, er vanskelige a gjennomf0re, og krever 
i beste fall meget tid. Man rna derfor ofte n0ye seg med a beskrive 
«the standing crop» eller det som pa et bestemt tidspunkt finnes 
innenfor et visst bunnareal. Dersom dette imidlertid kombineres 
med en analyse av hvilke dyreformer som finnes, og en vurdering 
av deres betydning som fiskemat, er det klart at slike unders0kelser 
har stor betydning fra en fiskeribiologisk synsvinkel. Ved detaljerte 

unders0kelser basert pa mange pt0ver fra samme sted til ulike 
tider pa aret vil man kunne danne seg et bilde av bunndyrproduk, 
sjonen pa stedet, selv om mange usikre faktorer kommer inn 
i bildet. Bortsett fra den rent fiskerimessige side av saken har 
som f0r nevnt en analyse av bunndyrsamfunnene ogsa stor generell 
biologisk interesse. 
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III. BUNNDYRMENGDER I NORSKE INNS]0ER 

A. Innledning 

Opplysninger om bunndyrmengder i norske innsj0er finnes 
i f0lgende publikasjoner: Brundin (1956), Dahl (1915, 1917a, 1917b, 
1918, 1926, 1930, 1932, 1933, 1943), Lenz (1928), Mathisen (1953), 
Ofstad (1952) og Olstad (1925). Stt0m (1930) har noen observasjoner 
basert pa kvantitativ innsamlingsredskap, men eksakte tall for 
bunndyrrnengdene er ikke oppgitt, og hans data faller derfor 
utenfor rammen av denne oversikten. Hos 0kland (1962) finnes 
data fra Borrevann i Vestfold, men da disse bare gjengis i forbindelse 
med fors0k angaende metodikk og mengden av dam-muslinger ikke 
er Oppf0rt, vil forholdene i Borrevann heller ikke bli behandlet 
her. Av upubliserte ferdige arbeider foreligger en hovedfagsoppgave 
i zoologi av Evensen (1956), deponert ved Universitetet i Oslo, 
samt en rekke data hos Inspekt0ren for ferskvannsfisket, den 
vitenskapelige avdeling, Vollebekk. En del opplysninger fra denne 
etaten har forfatteren fatt anledning til a benytte: Jensen (upubli
sert), Aass (upublisert). 

Da vi bare skal behandle tota[mengden av dyr innenfor et visst 
bunnareal, vil avhandlingen til Lenz (I.e.) ikke bli nrermere omtalt 
(han tar bare med ehironomidene (fjrermygg) fra de pt0vene som 
Olstad (1.e.) baserte sine unders0kelser pa). Vi tar heller ikke med 
resultater fra den avhandlingen til Dahl (1915) som bare omfatter 
marflo (matflo) eller grunnate (Gammarus). Mathisen (1953) har 
ogsa en del opplysninger som bare omfatter spesielle arter, men 
han har dessuten data om totale bunndyrmengder. Enkelte av 
Dahl's andre f0r nevnte publikasjoner vil heller ikke bli omtalt 
i det f01gende da de samme opplysninger finnes i flere av denne 

forfatters skrifter, og jeg n0yer meg derfor med a referere til ett 
av disse. 

Basert pa ovennevnte kilder har opplysninger om totale bunn
dyrmengder pr. m 2 bunnflate vrert tilgjengelige for de 42 innsj0er 
som er oppf0rt i tabell 1. For hver innsj0 viser tabellen h0yde 
over havet, det herred og fylke den ligger i, maskevidde (maske
apning) i den fineste silen som er brukt for a skille bunndyrene 
fra mudderet, unders0kt bunnareal, tidspunkt for unders0kelsen 
og referanse. Av de 6 sist oppf0rte innsj0er var 5 regulerte da 
pt0vene ble tatt. De enkelte reguleringsh0yder fremgar ogsa av 
tabellen. 

Kartet pa fig. 1 viser innsj0enes geografiske fordeling. Alle 
unders0kte sj0er ligger i S0r-Norge, og de fleste er fjellvann i de 
sentrale fjellpartier over 700 mover havet. Blant de unders0kte 
vann ±inner vi Nord-Europas h0yest beliggende innsj0 (nt. 32, 
Gjuvvatn), og en innsj0 (nt. 34, Haugatjern) hvis fiskeproduksjon 
er helt enestaende. 

Den gjennomsnictlige cota[e bunndyrmengde er for hver innsj0 

fremstiHet pJ fig. 2 A-C, og figuren inntar f0lgelig en n0kkelstilling 
i denne artikkelen. Fra de fleste vann foreligger det data fra ulike 
dyp. Mange av innsj0ene er dypere enn det figuren gir uttrykk 
for, idet pt0vene ikke bestandig er tatt helt ned til vannets st0rste 
dyp. 

Sammenlikninger mellom bunndyrmengder fra ulike steder kan 
vanskelig baseres bare pa individtall. I srerlig grad gjelder dette 
selvsagt nar det er brukt forskjellig maskest0rrelse i silene. Dersom 
imidlertid bunndyrvektene er oppgitt, er slike sammenlikninger 
bedre fundert, ogsa til tross for noe ulike maskevidder. I de fleste 
tilfelle vil det jo vrere bade store og sma dyr til stede, og det er bare 
de rninste dyrene, som vektmessig sett betyr lite, som slipper 
igjennom silene. 

La oss se litt pa maskevidden i de silene som er brukt for 
a skille bunndyrene fra mudderet. Som f0r nevnt er denne maske
vidden oppgitt i tabell 1 (kolonne E). For innsj0er unders0kt av 
Dahl (nt. 14-21 og 34-37) foreligger det bare sikre opplysninger 
for to, nemlig for nt. 18, Skurdalsvatn, og nt. 20, palsbufjord. 
I begge tilfelle er de benyttede data basert pa en maskevidde pa 
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Tabell 1. Samlet oversikt over norske innsjoer hvorfra det forela opplysninger Table 1. Survey of Norwegian lakes from which data on the total quantity of bottom 
om totalmengden av bunndyr pro m' bunnflate. Maskevidden i kolonne E animals were available. The table indicates: A: Lake number and name, B: Elevation 
refererer seg til den minste maskeapningen i de siler som ble brukt for a skille above sea level, C and D: District and county where the lake is located, E: Smallest 
bunndyrene fra mudderet. Angivelser av undersokt bunnareal og tidspunkt mesh width in the sieves used for separating bottom animals from mud, F: Total area 
for undersokelsen gjelder bare prover som omtales i denne artikkelen. Det er of investigated bottom, G: Date of investigations and extent of artificial 1"egulation
derfor f.eks. ikke regnet med pr0ver tatt etter at meget store vassdragsreguleringer (if any) of water level when the samples were collected. (Samples collected after extensive 

har tradt i kraft. 

A B C 
I Hoyde I 

Innsjoens navn l over I

Ihavet (m) I 
Herred 

regulation of water level have not been considered.) H: Reference, I: Lake number. 

D E F G H 
Maske· Unders. 

Tidspunkt for undersokelsen, 	 InnsjoFylke vidde bunnareal Referanse 
(mm) eventuell reguleringshoyde 	 nr.(m') 

Oppland ca. 0,6 3,60 1922: mai- juni, juli, aug., sept. Olstad (1925) 1 
» » 3.33 1922: juni, juli, aug., sept » » 2 
» » 

» 

I 
)} 

» 

» 
 » 
» 
» » I II» » 

» 
 » 

» 
 » 	 I  1 

Oppland 
I 

1,0 7,22 I 1951: juni-juli, juli, aug. Evensen (1956) I 11 

» » 

» » 

Buskerud 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


I 
I 

I 
ca. 0,6 
1,5 (?) 

5,96 

3,72 

2,00 
0,80 
0,80 
1,60 

10,40 
1,20 
0,92 

? 

I 	1952: aug., 1953: juni, aug. 
1950: juni-juli, juli, aug. 
1951: juni 
1950: aug. 1951: juli 
1952: juni, juli 

1915: juli 
1915: juli 
1915: aug. (ogsa unders. i 1917) 
1915: aug. 
1926 : juli (ogsa unders. tidl. ar) 
1915: juli 
1927: februar 
1917: juli 

» 

» 

Dahl 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


» 

» 

(1943) 
» 
» 
» 

(1930) 
(1943) 
(1932) 
(1926) 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Oppland 1,0 2,18 1950: juni, aug. Jensen (upubl.) i 22 
Buskerud » 2,28 I 1950: juni, juli, aug. » » ! 23 

» » 1,73 1950: juni » » 24 
Oppland » 1,91 I 1950: juli 	 » » I 25 

Telemark 0,8 4,41 1958: aug. Aass (upubl.) I 26 
27

I 28 

» » 
31. Limingen ........ 422 I Royrvik N.-Tr0ndelag » 	 4,80 

I 
1953: 'uli, sept. » » 


32 . Gjuvvatn ..... 1837 Lam I Oppland I 0,6 (?) 	 ca. 0,18 1952: aug. Brundin (1956) 
I33. Fantesteinsvatn6) •••. 1408 I » » [ » ca. 0.10 1955: au" 	 » » 

34. Haugatjern ...... .. .. ca. 700 I Brekken 
I

IS.-Trondelag 1,5 ? 	 0,60 1919: aug. Dahl (1930)
35. Store 0yvatn7) .•... 357 I Oslo Oslo » 	 ca. 0,5? 1918: juli-aug. » » 
36. Trehorningen . ... 360 » » » 	 » 1918: juli » »I37. Sandungen8) ...... 392 I » I » » 	 » 1919: juni Regulert 5,3 m » » 
38. Trevatna9) ..... ... .. 385 I Sondre Land I Oppland 1,25 	 0,18 1943 : juli Regulert 3,1 m Mathisen (1953) 

» »39. Landasvatn . . . . . . . . 500 I Fluberg » » 	 0,18 1943: juli Regulert 1,5 m 
40. Bergsetervatn ... . . .. 566 Nordr)~ Land I » » 	 0,14 1943: juli » » 
41. A kksjo ... .. .. ... 600 » » 	 0,23 1943: juli Regulert ca. 3,5 m » » 

._----

42. Selbusjo . . . . . . . . . 160 I Selbu IS.-Trondelag I 0,7 	 0,69 I 1951: juli-aug. Regulert ca. 5 m i Ofstad (1952) I 42 

1) = Hovrebutjern. 2) = Nedre Asten. 3) = Holvervatn, Halvorvatn. 4) detaljkartene. 7) = 0vre 0yvatn. 8) = Store Sandungen. 9) Regnes ofte som 
Osfjord, Ossjo. 0) = Skurdalsfjord. 6) Lokaliteten synes a ligge meget nrer to vann, adskilt ved en smal landtunge. 
grensen mot Luster i Sogn og Fjordane, denne grense er ikke tegnet inn pa 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13 . 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 . 
26. 
27. 
28 . 
29. 
30. 

Nedre Sjodalsvatn .. 
Birisj o ......... . 
0vre Birisjotjern .. . 
Tjornosen.......... I 
Danntjern ........ . 
Griningdalsvatn .... 
Ingulssjo ......... . 

:
I 

Asttjern1) ........ . . 

Akksjo ............ 
Nedre Astvatn') ..... I 
Gautsjo ........... 

Aursjo ............ 

Grunningen ........ 

I 

Holvrervatn3) •••• • .• 

Korta ..... ........ 
Ljosevatn .......... 
Orsjo 4) ..... ... .... 
Skurdalsvatn') ...... 
Holmevatn . . . . . . . .. I 

Falsbufjord ......... 
Tunnhovdfjord ..... 

Helin ............. 
Tisleifjord .... . .... 
Storevatn .......... 
01sjo ............. 
Sjavatn ............ 

Reisjavatn .......... 

Bjarvatn .......... . 

Sonnlandsvatn ..... 

Hjartsjavatn ........ 


940 
934 

ca. 925 
1226 
951 
990 

1107 
901 
955 
925 
851 

831 

838 

1182 
1163 
1180 
951 
782 
779 
739 
718 
868 
810 
825 
748 
894 
662 
458 
397 
157 

Vaga 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

0yer 
» 
» I 

Lesja I 
~ 

I » 

Hal 
» 
» 
» 

I 
» 
» 

» 
Nore 

Yang 

I Gol
I Hemsedal 
I Nord-Aurdal 

Hjartdal 
»I » II 
» 
» I 

» 0,7 0,39 1955: juli » 
» » 0,39 1955: juli » »» 

» 0,39 1955: juli 	 » » 
»» » 	 0,29 I 1955: juli 

29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
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Fig. 2 A-C. Totale bunndyrmengder i norske innsj0er. Svarte s0yler represen
terer (bortsett fra innsj0 nr. 18) gjennomsnitt av flere pr0veserier tatt til ulike 
tider (se tabell 1), mens hvite s0yler er basert pa en enkelt pr0veserie, eller pa 
flere serier tatt noenlunde samtidig. Verdiene fra innsj0 nr. 18 er ogsa tegnet 
svarte da de er basert pa et meget stort unders0kt bunnareal og dessuten er av 
samme st0rrelsesorden som mere sporadiske unders0kelser fra tidligere ar. 
De oppf0rte individtall for innsj0 nr. 26-31 er eksklusive gruppen Oligochaeta 

(b0rsteormer). 

Fig. 2 A-C. Total quantity of bottom fauna in Norwegian lakes. Vertical: depth 
in metres; horizontal (upper half): number of individuals per m', and (lower half): 
raw (wet) weight of the fauna in g per m 2• The black columns represent average values 
of several sampling series collected at different times (cf. Table 1), while the white 
ones are based on a single sampling series, or on several series taken at the same time. 
For lakes Nos. 26-31 the numbers of individuals are exclusive of the Oligochaeta. 

Fig. 1. Innsj0er og elver hvor det er utf0rt kvantitative studier over totale 
bunndyrmengder i Norge. Svarte prikker (nr. 1-42) representerer innsj0er, 

mens de fire kryss (A-D) markerer elver. 

Fig. 1. Lakes and rivers in Norway where quantitative studies of the total bottom 17 
fauna have been made. Black dots (Nos. 1-42) show the locations of the 42 lakes 

listed in Table 1, the 4 crosses (A-D) represent rivers. 
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ca. 0,6 mm. Ut fra en generell uttalelse om maskevidden som 
Dahl kommer med i sitt arbeid fra 1930, rna man imidlertid anta 
at det til resten av de her refererte undersokelser ble benyttet en 
meget storre maskevidde (1,5 mm). Disse undersokelser ble foretatt 
i arene 1915-19 og representerer de forste norske kvantitative 
boniteringer i ferskvann. Svrert ofte er det pafallende sma individtall 
til stede, sammenliknet med bunndyrvektene, eller Dahl oppgir 
i det hele tatt ikke individtall. Dette kan tydes i den retning at 
han oppfatter individtallet som et lite representativt mal for 
bunndyrmengdene, noe som jo i srerlig grad gjor seg gjeldende 
dersom det er benyttet en stor maskevidde. 
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Brundin oppgir ikke silens maskevidde for innsjoene nr. 32-3~, 
men vi rna anta at det er brukt samme maskevidde som den han 
tidligere benyttet ved sine undersokelser i Sor-Sverige (0,6 mm). 
Mathisen opplyser (i brev) at det ved undersokelsen av innsjoene 
nr. 38-41 ble benyttet samme maskevidde som den han brukte 
ved krepsdyrundersokelsene (1,25 mm). Opplysningene i tabell 1 
om undersokt bunnareal og tidspunktet for undersokelsen i disse 
vann skriver seg fra samme brev. Ofstad har (i brev) meddelt meg 
opplysninger om maskevidde og undersokt bunnareal for innsjo 

nr.42. 
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Litt om de enkelte innsj0er: 

Innsj@ nr. 1-10, unders0kt av Olstad: I mange av disse er det 
tatt pr0veserier til ulike tider, og det er brukt en liten maskevidde 
i silene (ca. 0,6 mm). Innsj0 nr. 11-13, unders0kt av Evensen: Til 
tross for en noe st0rre maskevidde (1 mm) rna disse innsj0er sies 
a vrere godt unders0kt, da de benyttede verdier representerer 
gjennomsnitt av pr0veserier tatt til ulike tider gjennom flere ar. 
InnsjRJ nr. 14-21, unders0kt av Dahl: Her er dels brukt en enda 
st0rre maskevidde (1,5 mm), og bare to av vannene er bes0kt til 
ulike tider. Verdiene fra Skurdalsvatn (nr. 18) rna imidlertid 
betraktes som meget palitelige. Her er det brukt en liten maske
vidde (ca. 0,6 mm), og det er unders0kt et meget stort bunnareal. 
Innsj0 nr. 22-25, basert pa Jensens upubliserte data: Relativt store 
bunnarealer er unders0kt, og i to av vannene er det tatt pr0veserier 
til ulike tider. Maskevidden er forholdsvis stor (1 mm). Innsj0 
nr. 26-31, basert pa Aass's upubliserte data: I de fleste av innsj0ene 
er det bare tatt pmver ved en enkelt anledning, men maskevidden 
er mindre (0,7-0,8 mm). Innsj0 nr. 32--42, unders0kt av Brundin, 
Dahl, Mathisen eller Ofstad: Fra disse innsj0er foreligger det med 
en unntakelse enten bare opplysninger om individtall og ikke vekt, 
eller omvendt. Pr0vene er for alle innsj0ers vedkommende bare 
tatt ved en en kelt anledning, og det er gjennomgaende sma bunn
arealer som er unders0kt. Den benyttede maskevidden er oftest 
relativt stor, og 5 av de 11 vannene var regulerte da pr0vene ble tatt. 

B. Bemerkninger om de enkelte innsj0er 

Innsje nr. 1-10, «0rretvand Gudbrandsdalen» 

Innsj0ene er unders0kt av Olstad (1925), som kalte sin avhand
ling «0rretvand i Gudbrandsdalen». Tabell 1 viser bl.a. at vannene 
ligger over 900 m o.h. Etter den geografiske beliggenheten faller 
de i to grupper. Den f0rste gruppen besrar av innsj0 nr. 1-7, 
representert ved Nedre Sjodalsvatn (fig. 3) i 0st-Jotunheimen, samt 
6 andre vann mindre enn 5 km borte. I denne gruppen er de som 

ligger h0yest (Tj@rnosen, Ingulssj0), omgitt av snaufiell. Ved Qrining
dalsvatn er det bjerkeskog, og de 4 andre (Nedre Sjodalsvatn, Birisj0, 
0vre Birisj0tjern (fig. 4) og Danntjern) ligger like under tregrensen, 
i omrader med skog av furu og bjerk. Den annen gruppe innsj0er 
(nr. 8-10) ligger pa fjellet ca. 30 km NN0 for Lillehammer. Disse 
vann er enten omgitt av snaufjell (Akksjo) eller det finnes lier med 
bjerkeskog i tillegg (Asttjern (= H0vrebutjern), Nedre Astvatn 
(= Nedre Asten)). 

De gjennomsnittlige bunndyrmengder er vist pa fig. 2 A. Ser 
vi pa innsj0er som ble unders0kt ved flere anledninger (verdiene 
tegnet svarte), finner vi de st0rste bunndyrmengder i Nedre Sjodals

m 2vatn. Her var det Pl'. pa 1,5 m's dyp gjennomsnittlig 3795 
individer med vekt 17,1 g. De minste bunndyrmengder i denne 
sj0en ble observert i dybdesonen 10-18,5 m, hvor det gjennom

m 2snittlig val' 1 287 individer pro (vekt 4,4 g). Ogsa Tj0rnosen 
viste relativt h0ye verdier, med individtall fra 1 663 til 698 og 

Fig. 3. Nedre Sjodalsvatn (innsjo nr. 1) iJotunheimen. Her var det store bunndyr. 
mengder tilstede til tross for lite opploste stoffer i vannet og en sror fiskebestand 

som spiser av bunndyrene. J. 0. foto 31/8·1957 (etler Anscochrome). 

~ig. 3. Nedre Sjodalsvatn (Lake No. I) had a high standing crop of bottom animals, 
in spite of a very low electrolytic conductivity and a large fish population at least 

partly feeding on the bottom fauna. 
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Fig. 4. 0vre Birisjotjern (innsjo nr. 3) i Jotunheimen hadde de minste bunndyr· 
mengder av de vann som Olstad undersokte grundig. J . 0. foto 31/8·1957 

(etter Anseoehrome). 

Fig. 4. Ovre Birisjotjem (Lake No.3) had the smallest bottom fauna of the lakes 
which Olstad investigated thoroughly. 

vekter fra 9,2 til 5,1 g pro m 2 i ulike dyp. Den fattigste bunnfaunaen 
hadde 0vre Birisj0tjern med gjennomsnittlige individtall fra 512 
til 343 og vekter fra 4,0 til 2,0 g pro m 2 for ulike dyp. 

En forklaring pa innsj0enes ulike bunndyrmengder er det 
vanskelig a gi pa grunnlag av de tilgjengelige data. La oss imidlertid 
se litt nrermere pa noen av de 6 innsj0ene som ble unders0kt til 
ulike tider. I tabell 2 er det stillet sammen opplysninger om 
bunndyrmengder, data om fiskebestanden, samt noen hydrografiske 
observasjoner. Tabellen omfatter innsj0 nr. 1, Ned"t'e Sjodalsvatn, 
som representerer innsj0en med de st0rste bunndyrmengder, 
innsj0 nr. 2, Birisj0, som er en representant for et vann med 
middels store bunndyrmengder, og innsj0 nr. 3, 0vre Birisj0tjern, 
hvor de minste bunndyrmengder forekom. Tabellens 0vre del 
inneholder data fra Olstads arbeid, mens den nedre delen repre
senterer observasjoner jeg selv har gjort. Innsj0en med de st0rste 

Tabell 2. Opplysninger om bunndyrmengde, fiskebestandens storrelse, fiskens 
kvalitet og vekst, og vanntemperatur i 3 innsjoer undersokt av Olstad (1925), 

supplert med hydrografiske observasjoner {oretatt av mervrerende forfatter. 

Table 2. Data on 3 Norwegian lakes . A: Quantity of bottom animals, B: Size of the 
trout population, C: Quality of the trout, D: A verage length of fi sh 5 winters old, 
E: Water temperature at a depth of 2 m. From Olstad (1925). Lower part of table: 

original hydrographic measurements (unpublished). 

1. Nedre 2. 3.0vre 
Sjodalsvatn Birisjo Birisjotjern 

A : Bunndyr. 
mengde 

sto rst (av de 
unders. vann) 
greatest (of the 
investigated 
waters) 

middels (av de 
unders. vann) 
average (of the 
investigated 
{vaters) 

minst (av de 
unders. vann) 
smallest ( of the 
investigated 
waters) 

B: Fiskebe· 
standens storr. 

stor 
large 

middels 
medium 

stor 
large 

Etter 
Olstad 
(1925) 

C: Fiskens 
kvalitet 

D: Beregnet 
gj.sn.lengde 
pa 5 vintre 
gammel fisk 

srerdeles god 
especially good 

23,4 cm 

god 
good 

31,0 em 

darlig 
poor 

23,7 em 

E: Temp. i 
2 meters dyp 
i 1922 (OC) 

2. juni 
19. aug. 
20. sept. 

3,0° 
9,7 ° 
7,0° 

9. juni 10,6° 
24. juli 14,2° 
16. sept. 9,1 ° 

11. juni 6,5 ° 
6. juli 10,4° 

17. sept. 8,6° 

Egne 
observa· 
sjoner 
Era 
31. aug. 
1957 

Overflate· 
temp. (0C) 

Elektrolytisk 
ledn.evne (x,s) 

Total hardhet 
CdH) 

11 ° 

II 

0,30 

13° 

38 

1,05 

12° 

37 

1,05 

pH 6,6 7,0 6,8 

bunndyrmengder hadde en stor fiskebestand av meget god kvalitet, 
mens innsj0en med de minste mengder hadde en stor fiskebestand 
av darlig kvalitet. Det faktum at fisken har en forholdsvis langsom 
vekst i Nedre Sjodalsvatn lar seg forklare pa grunn av temperatur
forholdene, idet denne innsj0en er relativt kald. Grunnen til at 
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nsken vokser langsommere i 0vre Birisj0tjern enn i Birisj0en kan 
ha forbindelse med de Eorskjellige bunndyrmengder i disse sj0er. 
Av de hydrokjemiske data fremgar det at Nedre Sjodalsvatn har 
lavere ledningsevne, dvs. mindre oppl0ste stoffer i vannet, enn de 
to andre vann. Noen korrelasjon mellom st0rre mengde av opp
10ste stoffer i vannet og st0rre bunndyrmengde lar seg derfor ikke 
spore for disse innsj0er, mens derimot den omvendte korrelasjon 
til en viss grad er til stede. Det er imidlertid ikke utelukket at 
bunnfaunaen i Nedre Sjodalsvatn indirekte kan nyte godt av 
na:!ringsrik fjellgrunn (omdannete kambro-siluriske bergarter) som 
vannet delvis ligger pa, men at en slik kontakt ikke kan etterspores 
i en vannpr0ve pa grunn av stor gjennomstr0mning av elektrolytt
fattig vann Era andre deler av nedslagsdistriktet. 

Av de vann som Olstad unders0kte, fmner vi altsa at meget 
store bunndyrmengder ble observert i Nedre Sjodalsvatn, til tross 
for at denne innsj0en har lite oppl0ste stoffer i vannet, og bunn
faunaen er underkastet den desimerende virkning av en ikke 
ubetydelig nskebestand. Na:!ringsstoff tilf0rt ved brevann kan 
muligens va:!re medvirkende til innsj0ens relativt h0ye produktivi
tet. Sp0rsmalet om tilf0rsel av na:!ringsstoff fra brevann vil bli 
na:!rmere omtalt under behandlingen av innsj0 nr. 32, Gjuvvatn, 
som til tross for a va:!re Nord-Europas h0yest beliggende innsj0 
med en isbre som f0rer ned i vannet, inneholder store bunndyr
mengder. 

Innsj0 nr. 11-13, Auravassdraget nord for Lesja 

Innsj0ene nr. 11-13, Gautsjo, AurSj0 og Grunningen, er under
s0kt av Evensen (1956). Vannene ligger 25-40 km nordvest for 
Dombas, ca. 850 m o.h., og er omgitt av glissen bjerkeskog med 
snaufjellet rett ovenfor. Fjellgrunnen besrar vesentlig av gneis. De 
tre unders0kte sj0er tilh0rer samme vassdrag og er forbundet med 
korte elvestubber av ca. 1 km's lengde. Innsj0enes maksimale 
dybde er henholdsvis 48, 39 og 10 meter. I Gautsj0en og Aursj0en 
er de rotfaste planter rikest utviklet i dybderegionen 2-5 m, men 
spredt vegetasjon forekommer ned til 20 m's dyp. I Grunningen 

nnnes vegetasjonen iallfall ned til 8 m og muligens helt ned til 
vannets st0rste dyp (10 m). 

Det er relativt store bunnarealer som er unders0kt i vannene, 
og de benyttede gjennomsnittsverdier er basert pa pr0veserier tatt 
til ulike tider pa sommeren gjennom flere ar (tabell 1). 

Fig. 2 A viser at bunndyrmengdene ned til 9-10 m er omtrent 
de samme i de tre innsj0er, og at de to dypeste har noe avtagende 
vekter i st0rre dyp (20 m og mer). Av disse gjennomsnittlige 
sommerverdier ble maksimalverdien funnet i Grunningen pa 5 m's 
dyp (753 individer pro m 2, vekt 4,7 g), og de minste verdier i 
Gautsj0en pa 20 m's dyp (251 individer pro m 2 , vekt 0,7 g). I tillegg 
til sommerunders0kelsene utf0rte Evensen ogsa en helarsunder
s0kelse av bunnfaunaen i Gautsj0en. Den vesentligste forskjellen 
mellom resultatene av denne unders0kelsen og de verdier som er 
vist pa ng. 2 A, er at gjennomsnittet av helarsunders0kelsen ga 
noe lavere individtall, og for de fleste dyp ogsa noe lavere vekter. 
Dette hadde sin grunn i at helarsunders0kelsen ble utf0rt pa en 
enkelt lokalitet som hadde mindre dyr enn gjennomsnittet av alle 
unders0kte lokaliteter. 

Innsj0 nr. 14-21, pa Hardangerviddas 0stkant 
og i tilgrensende omrader 

Innsj0ene er unders0kt av Dahl, se litteraturreferanser i tabell1. 
Samme tabell viser at vannene ligger fra over 700 til nesten 1200 m 
over havet, og at det i de fleste tilfelle sannsynligvis er brukt en 
relativt stor maskevidde (1,5 mm) for a skille bunndyrene fra 
mudderet. Verdiene fra Skurdalsvatn har kanskj e st0rst betydning, 
bade fordi unders0kelsene der ble utf0rt med en liten maskevidde 
(ca. 0,6 mm) i silene, og fordi det i dette vannet ble tatt en stor 
mengde pr0ver. For innsj0 nr. 20 og 21, Palsbufjord og Tunnhovd
fiord, tar jeg bare med data fra f0r vannstandsreguleringen. 

Innsj0 nr. 14-16, Holvcervatn, Korta og Ljosevatn. Disse innsj0er 
ligger pa Hardangerviddas nord0stre del i na:!rheten av Tuvaseter, 
nesten 1200 mover havet, og er omgitt av snaufjell. Holvcervatn 
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(= Holvervatn, Halvorvatn) er relativt dypt (22 m), mens de to 
andre vann bare er henholdsvis 2,5 og 3,5 m dype. Vi ser av 
fig. 2 B at de grunne partier i Holvrervatn hadde de st0rste bunndyr
mengder. Maksimalverdien ble observert pa 2 m (803 individer 
pro m 2 som tilsammen veide 18,4 g). Pr0vene fra 10 og 20 m 
i Holvrervatn viste meget mindre verdier; individtallet var hen
holdsvis 73 og 20 pro m 2 , og vektene 1,2 og 0,9 g. I de to grunne 
innsj0ene Korta og Ljosevatn var maksimalverdien henholdsvis 

m 2163 individer pro som veide 4,0 g (Korta) og 223 individer 
pro m 2 som veide 4,9 g (Ljosevatn). For dette siste van net har Dahl 
(1930) ogsa angitt bunndyrvekter fra august 1917. I omriidet 
1-2 m fantes det da 3,1 g pro m 2 (mot 4,2 g i august 1915). Fjell
grunnen rundt Ljosevatn bestar av grunnfjellsbergarter, mens 
Korta og spesielt Holvrervatn (a d0mme etter Berggrunnskart over 
Norge 1 : 1000000, Oslo 1960) har kontakt med omdannete 
kambro-siluriske bergarter. Dette kan muligens vrere av betydning 
for a forklare de st0rre bunndyrmengder i Holvrervatns grunne 
omriider. 

Innsj0 nr. 17, Orsj0 (= Osfjord, Ossj0), i Dagali-dalf0ret, ligger 
ca. 3 km S0r for Ljosevatn, men betraktelig lavere (951 m o.h.). 
Innsj0ener omgitt av bjerkeskog, og fjellgrunnen bestar av grunn
fjellsbergarter. Den st0rste dybden ble av Dahl malt til 14 m. Av 
fig. 2 B ser vi at de st0rste bunndyrmengder fantes pa grunt vann. 
Maksimalverdien ble observert pa 2 m's dyp, 513 individer pro m 2 

som tilsammen veide 0,9 g. 

Innsj0 nr. 18-19, Skurdalsvatn og Holmevatn. Innsj0ene ligger 
ca. 10 km nord0st for Orsj0, litt under 800 m o.h., og er omgitt 
av barskog. Berggrunnen bestar av grunnfjell, og det finnes enkelte 
spredte fjellgarder oppe i lia nord0st for vannene. I Skurdalsvatn 
( Skurdalsfjord) foretok Dahl i juli 1926 en omfattende under
s0kelse av bunnfaunaen for a belyse vederheftigheten av bunn
henter-metodikken. I hvert av de unders0kte dyp fra 1 til 10 m 
ble det f.eks. tatt hele 80 bunnpr0ver med et samlet bunnareal 
pa 1,85 m 2

• Resultatene viste b1.a. at for a belyse st0rrelsen av de 
bunndyrmengder som til et bestemt tidspunkt finnes i en viss 
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Fig. 5. Holmevatn (innsj0 nr. 19) i Skurdalen. Her fantes det bare meget sma 
bunndyrmengder. J. 0. foto 5/7·1955. 

Fig. 5. Holmellatn (Lake No. 19). Only a lIery low standing crop of bottom animals 
occurred. 

dybderegion, er det tilstrekkelig a ta 5-10 bunnpr0ver (hver pa 
231 cm2

) fra hvert sted. Dessuten viste Dahl at bunndyrmengdene 
for en og samme dybde var noenlunde den samme i ulike deler 
av vannet. Med hensyn til de bunndyrmengder som fantes, ser vi 
av fig. 2 B at de st0rste kvantiteter opptriidte i regionen 1-5 m, 
mens det pa 10 og 20 m var betraktelig mindre. Det h0yeste 
individtallet ble observert pa 5 m (1410 pro m 2) og det laveste pa 
13 m (145 individer pro m 2). Den st0rste vekten fantes pa 1 m 
(3,1 g pro m 2

) og den minste pa 13 m (0,4 g pro m 2). Det er altsa 
gjennomgaende bare sma bunndyrmengder til stede i Skurdalsvatn. 
Dahl (1930) oppgir ogsa bunndyrvekter basert pa unders0kelser 
i 1914, 1917, 1921, 1922 og 1923. Unders0kelsene er foretatt med 
bunnhentere av ulike st0rrelser, og det er trolig benyttet noe 
forskjellig maskevidde til a sile bunndyrene fra mudderet. De 
gjennomsnittlige bunndyrvekter fra alle disse ar var som f0lger: 
regionen 1-5 m, 2,5 g pr. m2 ; regionen 5-10 m, 1,2 g pro m 2 j 
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regionen 10-20 m, 1,1 g pro m 2
• Ogsa disse tall viser at vi har 

a gj0re med sma bunndyrmengder. 
Holmevatn (fig. 5), hvis maksimale dyp er 8 m, ligger noen 

hundre meter nedenfor Skurdalsvatn i samme vassdrag. Dahl tok 
noen pmver fra Holmevatn i juli 1915, og vi ser av fig. 2 B at 
bunndyrvektene er av samme st0rrelsesorden som i Skurdalsvatn. 
Individtall blir ikke oppgitt. En vannpmve jeg selv tok i Holmevatn 
5. juli1955, viste at innsj0en var kalkfattig (total hardhet = 
0,45 ° dH = 4,5 mg «CaO»/l), og pH var 6,8. 

Innsj0 nr. 20-21, Palsbufjord og Tunnhovdfjord. Innsj0ene ligger 
henholdsvis ca. 15 og 25 km fra Holmevatn, lenger nede i det 
samme vassdraget. Ogsa her er omgivelsene preget av barskog, 
og fjellgrunnen bestar av grunnfjell. I Palsbufjord tok Dahl i februar 
1927 40 pmver gjennom isen i dybderegionen 1-6 m. Dette var 
like f0r innsj0en skulle reguleres. Fig. 2 B viser at det bare var 
sma bunndyrmengder til stede, i gjennomsnitt 513 individer 

m2pro med en samlet vekt pa 1,8 g. Fra Tunnhovdfjord foreligger 
det noen data fra juli 1917, men det er ikke angitt hvor mange 
pmver ·som ble ·tatt. Resultatene (fig. 2 B) viser at ogsa her var 
bunnfaunaen fattig, med individtall opp til ca. 200 pro m 2 og vekter 
opp til 2,8 g. Denne innsj0en er senere blitt kraftig regulert. 

Innsj0 nr~ 22-25, pa fjeUet nord ·for Gol i Hallingdal 

Vitenskapelig konsulent K. W. Jensen har skaffet meg upubli
serte data fra disse sj0er. Pmvene ble samlet inn sommeren 1950, 
f0r vannene var blitt regulerte. Innsamlingen ble vesentlig foretatt 
av: meg selv, mens jeg arbeidet som Jensens feltassistent. Innsj0ene 
ligger ca. 750-870 m o.h. i omrader der fjellgrunnen for en stor 
del besrar av fyllitt dekket med st0rre eller mindre mengder 
bregrus. Omgivelsene preges i de laveste stmk av barskog (fig. 9), 
lenger oppe finnes det partier med bjerkeskog og snaufjell (fig. 
6-8). . Elva Tisleia, som renner mellom de to nederste vannene 
(Tisleifjord og 0Isj0), er vist pa fig. 15. 

Av fig. 2 B fremgar det at de st0rste bunndyrmengder ble 
observert i innsj0 nr. 22, Helin. Helin er sterkt vindeksponert og 

Fig. 6. Ekman ·bunnhenteren kommer 0PP med en bunnpr0ve fra Helin (innsj0 
nr. 22), 0verst i Tisleivassdraget. Helt ned til 15-20 m 's dyp var det her store 
bunndyrmengder, og bunnvegetasjonen gikk iallfall ned til 15 m . ]. 0. foto 

14/6.1950. 

Fig. 6. The Ekman bottom grab is hauled on board with a sample from Helin (Lake 
No. 22). Down [0 a depth of 15-20 m this lake had a rather high standing crop 

of bottom animals, and rooted plants penetrated down to 15 m or more. 

har meget klart vann. Bunnvegetasjonen, som ofte besto av krans
alger (Characeae), gikk minst ned til 15 m's dyp, og hadde iallfall 
pa en stasjon sin kraftigste utforming pa samme store dyp. Det 
st0rste individtallet forekom pa 10 m's dyp (2 316 individer pro m 2) 

og den st0rste bunndyrvekten pa 5 m (9,4 g pro m 2
). Vi ser imidlertid 

at det fantes store bunndyrmengder helt ned til 20 m (1 493 
individer pro m 2 som tilsammen veide 4,2 g). 

Ser vi pa innsj0 nr. 23-25, Tisleifjord, Storevatn og 01sj0; 
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Fig. 7. Vi ser her vestover TisIeifjorden (innsjo nr. 23), med Skogshorn i bak· 
grunnen. J. 0. foto 17/6-1950. 

Fig. 7. Tisleifjorden (Lake No. 23), looking west. In the background, the 
mountain Skogshom. 

finner vi for Tisleifjorden og 0lsj0ens vedkommende de st0rste 
bunndyrvekter ned til 5 m; dette tilsvarer omtrent den nedre 
dybdegrense for rotfaste planter. Til tross for at vegetasjonen ogsi\. 
i Storevatn stopper pi\. ca. 5 m, er det fremdeles de samme bunndyr~ 
mengder - og dels mere, individtallet tatt i betraktning - til stede 
pi\. 10 m. I omrildet 0-5 m har 0lsj0en jevnt over relativt store 
bunndyrmengder. Enda st0rre ville disse verdier blitt dersom man 
hadde brukt en bunnhenter med stang som kunne skyves ned 
i mudderet. Den benyttede bunnhenter ble brukt med wire og 
kunne flere steder ikke greie a ta brukbare pmver i den tette 
bunnvegetasjonen der de st0rste bunndyrmengder fantes. 

Innsj0 nr. 26- 30, i omradet Hjartdal-Tuddal (Telemark) 

Disse vannene er unders0kt av cando real. P. Aass , som har stillet 
upubliserte data til min disposisjon. Vannene ligger i omrader med 
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Fig. 8. Storevatn (innsjo nr. 24). I forbindelse med reguleringen av Tis Ieivassdraget 
ble det samlet inn prover av fisken. J. 0. foto 6/9.1950. 

Fig. 8. Storevatn (Lake No. 24). Samples of the fish population are co!!ected in 
connection with the forthcoming exploitation of the water system for electric power. 

grunnfjellsbergarter. De benyttede verdier representerer gjennom~ 
snitt av pmveserier tatt ved en enkelt anledning. Innsj0 nr. 26, 
Sjavatn, har avl0p til Tinnsj0en og ligger nesten 900 m o.h., omgitt 
av bade barskog, bjerkeskog og snaue partier. Resten av vannene 
ligger i barskogomrilder. Nr. 27-29, Reisjavatn, Bjarvatn og 
Sennlandsvatn, tilh0rer hovedvassdraget i Tuddal og ligger fra 
ca. 660 til ca. 400 m o.h. Den siste innsj0en, nr. 30, Hjartsjavatn, 
har en h0yde over havet (157 rn) som omtrent tilsvarer h0yeste 
marine grense i omrildet. I denne innsj0en tok jeg en vannpmve 
30. august 1956. Pmven viste en total hardhet pa 0,r dH, innholdet 
av CaO var 6 mg/l, og av MgO fantes 0,7 mg/I. Den elektrolytiske 
ledningsevnen (XIS) var 27,0, og pH var 7,2. 
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Fig. 9. Pardisfjorden er en del av 01sjoen (innsjo nr. 25), nederst i Tisleivassdraget. 
].0. foto 9/7-1950. 

Fi g. 9. Pardisfjorden - a part of 01sjoen (Lake No. 25). 

Bunndyrmengdene er vist pa fig. 2 B. Borsteormene (Oligo
chaeta) er ikke tatt med i individtallene. De storste bunndyrvekter 
ble funnet i Hjartsjavatn i et dyp av 2 m (14,5 g pr. m 2

). Det storste 
individtallet forekom pa 2 m i Reisjavatn (1 067 individer pro m 2 , 

eksklusive Oligochaeta). 

Innsj0 nr. 31, Limingen Nord-Tr0ndelag 

Ogsa for dette vannet har jeg fatt upubliserte data fra cando real. 
P. Aass. Limingen (422 m o.h.) ligger pa omdannete kambro
siluriske sedimentbergarter. Omgivelsene er preget av barskog. 
Vannanalyser viste sterkt vekslende verdier etter hvor provene ble 
tatt, men overflateprover fra selve vannet hadde gjerne et innhold 
av CaO pa omtrent 5 mg/I. En vannprove jeg selv tok i Limingen 
(ved Deviken) den 31. august 1962, viste relativt kalkfattig vann 
(total hardhet = 0,70° dH, CaO = 6,5 mg/l, MgO = 0,4 mg/l), 
X lS var 26,6, pH = 6,9 og overfla~etemperaturen 8,9 0 C; 

De oppforte bunndyrmengdet i fig. 2 B representerer gjennom
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Fig. 10. Gjuvvatn, 1837 m o.h. (innsjo nr. 32) er Nord·Europas hoyest beliggende 
innsjo. Den ligger i Jotunheimen like ved Galdhopiggen. Bildet (£lyfoto tatt 
sorover 8. juli 1950) viser vannet dekket av is, (A) markerer vannets midt
punkt, (8) isbreen som gar ned i vannet. I bukten som vender hitover, har 
isen smeltet langs land. Brundin fant at innsjoen hadde relativt store bunndyr· 

mengder. Enerett: Wideroe's Flyveselskap A/S. 

Fig. 10. Qjuvvatn in Jotunheimen (Lake No. 32) is, with an elevation of 1837 m 
above sea level, the highest lake in Northern Europe. (A) shows the lake centre, (B) 
the glacier which goes into the lake. The lake has a fairly high standing crop of 
bottom animals, probably to be attributed to mineral substances brought into the water 

by the glacier. Air photograph exposed 8 July 1950. 

snitt av prover tatt bade i Gjersvikbukta og pa steder ute i selve 
m 2vannet. Individtallet varierer fra 987 til 431 pr. (eksklusive 

Oligochaeta) og bunndyrvektene fra 3,4 til 1,4 g pr. m 2
• 

Innsj0 	nr. 32-33, Gjuvvatn (Nord-Europas h0yest beliggende 
innsj0) og Fantesteinsvatn, begge i Jotunheimen 

De benyttede data er hentet fra Brundin (1956). Qjuvvatn 
(1837 m o.h.) ligger 4-5 km nordost for Galdhopiggen og er 
Nord-Europas hoyest beliggende innsjo. En stor isbre forer ned 
i vannet pa den ene siden og danner en betydelig del av vannets 
vestre' bredd (se fig. 10). Da Brundin 'undetsokte vannet i august 
1952,flot store isblokker omkring ' nrer brekanten, og overflateJ 
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Tabell 3. Individtetthet av bunndyr i Gjuvvatn (innsj0 nr. 32). Etter Brundin 
(1956), basert p1l. pr0ver fra august 1952. Se ogs1l. fig. 2 C. 

Table 3. Data on the population density of bottom animals in Lake No. 32, 
Gjulltlatn, based on investigations in August 1952. From Brnndin (1956). The table 
shows: A: Distance from the sampling place to the point where the glacier enters the 
lake, B: Sampling depth, and C: Number of individuals per m2 • (Cf. also Fig. 2 C.) 

A B C 
Avstand fra det sted pr0vene 
ble tatt og til der isbreen gar Dyp Antall individer 

ned i vannet 
(m) (m) (pr. m') 

60 20-32 4710 

200 40 46 2100 

400 22-23 1785 

temperaturen midt ute pa vannet var 2,9 0 C. Innsj0en var 46 m 
dyp, og unders0kelsen omfattet de dypere regioner. Tabell 3 
viser hvordan bunnfaunaens totale individtall avtar med 0kende 
avstand fra det sted der isbreen gar ned i vannet. I lwert av de 
dypene som er Oppf0rt, ble det tart 3--4 bunnpt0ver, og som f0r 
nevnt rna vi anta at det ble brukt en minste maskevidde pa 0,6 mm 
for a skille bunndyrene fra mudderet. Som et gjennomsnitt av 
observasjonene i tabell 3 er det i fig. 2 C Oppf0rt et antall av 
2 865 individer pro m 2 i et dyp av 30 m. Dessverre oppgir ikke 
Brundin bunndyrvekter, men han anf0rer at det dreier seg om 
forholdsvis store dyr. Av de 478 innsamlete dyr var det bare 
3 nematoder; resten besto av de relativt store firermygglarvene 
(Chironomidae) Heterotrissocladius subPilosus og Pseudodiamesia 
nivosa. De store bunndyrmengder som finnes i denne innsj0en, 
mener Brundin rna tilbakef0res til nreringsstoff som f0res ned 
i vannet fra isbreen. Slike innsj0er, som preges av nreringstilf0rsel 
fra brevann, betegner Stt0m (1947) som kryotrofe. Heterotrisso
cladius-Iarvene lever av planktondetritus, mens Pseudodiamesia
larvene er rovdyr. Brundin antar at planktonkonsentrasjonen ogsa 
avtar med 0kende avstand fra isbreen, slik at det er mere nrering 
(i form av d0dt plankton som synker til bunns og omvandler seg 

til detritus) jo nrermere man kommer brekanten. I sin avhandling 
kommer Brundin med interessante betraktninger om produktivi
teten i andre israndsj0er av Gjuvvatn-type, og han forbinder ogsa 
prinsippet om iserosjon og gj0dning med den store nreringsrikdom 
og produksjon som finnes i deler av de polare havomrader. Til 
slutt kan vi ogsa nevne at Thomasson (1956) fant overraskende store 
planktonmengder i Gjuvvatn. 

Innsj0 nt. 33, Fantesteinsvatn, 1 408 m o.h., ligger ca. 2 km 
s0rvest for Krossbu, ved veien som f0rer fra B0verdalen til Luster 
i Sogn. Store deler av innsj0en er 8 m dyp; dette er ogsa vannets 
maksimaldybde. Brundin oDserverte vegetasjon av vannmose i alle 
dyp. I august 1955 tok han en serie av pt0ver pa 8 m's dyp; i 
gjennomsnitt viste disse 2840 individer pro m 2

• Selv om vekter 
heller ikke blir oppgitt for dette vannets vedkommende, er det 
innlysende at det ogsa her dreier seg om store bunndyrmengder. 
Bunnfaunaen besto av forskjellige fjrermygglarver og en ikke 
ubetydelig mengde ertemuslinger (Pisidium conventus). 

Innsjo nr. 34, Haugatjern ved Roros 

Denne meget produktive innsj0 (fig. 11) ligger ved tettbebyggel
sen Brekken, 25 km nord0st for R0rDS. Vannets h0yde over havet 
er ca. 700 m og avstanden til Aursunden ca. 1 km. Haugatjern har 
en st0rste lengde pa ca. 500 m, overflaten er 0,15 km2 og maksimal
dybden er 15 m. Store deler av vannet er imidlertid bare noen fa 
meter dypt. Fjellgrunnen der vannet ligger, bestar av omdannete 
kambro-siluriske bergarter (skifer), men det er kvartreravsetninger 
av sand og grus som setter sitt preg pa landskapet og som danner 
innsj0ens bredder og bunn. Rundt vannet finnes lyngmoer med 
glissen bjerkeskog og litt dyrket mark. De benyttede opplysninger 
om Haugatjern er tatt fra Braarud, F0yn & Gran (1928), Dahl 
(1930), Huitfeldt-Kaas (1913, 1934) og Jensen (1961), og supplert 
med noen observasjoner jeg selv har gjort. 

Opplysninger om bunndyrmengder finnes hos Dahl (l.e.). 
Tabell 4 viser resultatene fra en unders0kelse i august 1919. Til 
tross for at det sannsynligvis ble brukt en relativt stor maskevidde 
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Fig. 11. Haugatjern (innsjo nr. 34) ligger 25 km nordost for Roros og er beromt 
for sin store fiskeproduksjon. Av aile de vann som behandles i denne oversikten, 
er Haugatjern det eneste som kan betegnes som meringsrikt (eutroft). J. 0. foto 

1/7.1962. 

Fig. 11. Haugatjern (Lake No. 34) is famous for its fish production - the average 
annual yidd of whitefish for the period 1905-12 was 250 kg per hectar. Of the 

lakes treated, Haugatjern is the singte one considered as eutrophic. 

(1,5 mm) for a skille bunndyrene fra mudderet, er det meget store 
bunndyrvekter tilstede i de 0verste regioner. I sonen 0-2 m veide 
bunndYTene gjennomsnittlig 64,3 g pro m 2

, og i sonen 2-5 m 
87,8 g pro m 2 • PMallende sma bunndyrvekter fantes dypere enn 
5 m (under 2 g pro m 2). Bunndyrvektene er tegnet inn pa fig. 2 C 
og 14 F. Vertikalsonasjonen samt enkelte hydrografiske faktorer 
vil bli na'!rmere omtalt pa S. 42. Om bunnfaunaen skriver Dahl 
bI.a. at marflo (Qammarus) og snegler (Lymnaea ovata) opptradte 
i store mengder pa de grunne partier langs land, og det var nok 
bare a kaste et blikk pa disse strekninger for a skj0nne at dette 
vannet var noe utenfor det vanlige. Ogsa Huitfeldt-Kaas (1913, 
1934) nevner at han observerte store bunndyrmengder, og da jeg 
selv unders0kte en del av strandpartiene den 1. juli 1962, var 

Tabell 4. Bunndyrvekter i Haugatjern (innsjo nr. 34), basert pi! undersokelser 
fra august 1919. Etter Dahl (1930). Se ogsll fig. 2 Cog 14 F. 

Tabte 4. Data from the extremdy productive take, Haugatjern (No. 34), based on 
investigations in August 1919. After Dahl (1930). The tabte shows: A: Depth region 
investigated, B: Size of the investigated bottom area, and C: Weight of bottom animals. 

(Cf. atso Fig. 2 C and 14 F.) 

A B C 
Dyp 
(m) 

Undersokt bunnareal 
(m 2) 

Vekt av bunndyr 
(g pr. m 2) 

0-2 0,24 64,3 
2- 5 0,08 87,8 
5- 7 0,12 1,9 
> 7 0, 16 0,8 

bestanden av Qammarus rile, mens damsneglen Lymnaea peregra 
(= L. ovata) bare var forholdsvis sparsomt representert. 

Noen planktonpr0ver som Huitfeldt-Kaas (1913, 1934) tok, 
viste meget store planktonmengder. En av pr0vene fra 1907 
inneholdt mere plankton enn han noen gang hadde observert 
i andre norske vann. Ogsa Braarud, F0yn & Gran (1928) observerte 
store planktonmengder; planktonproduksjonen pro flateenhet ble 
anslatt til omtrent 1000 ganger st0rre enn ide fleste norske innsj0er, 
og ca. 100 ganger st0rre enn i innsj0er som Vansj0 ved Moss, 
Steinsfjorden pa Ringerike og Storsj0en i Odalen. Pa grunnlag 
av planktonmengden og hydrografiske faktorer karakteriserer de 
Haugatjern som en ekstremt eutrof (na'!ringsrik) innsj0. Da Dahl 
(1930) unders0kte mengden av zooplankton, fant han imidlertid 

ikke pMallende h0'ye verdier. 
Av st0rste betydning for Haugatjerns produktivitet er det 

faktum at innsj0en er relativt grunn, og ikke har synlig tiU0P eller 
av10p. Tilf0rte na'!ringsstoffer vil ikke bli skyllet ut av vannet, men 
i stor utstrekning komme vannets egne organismer til gode. En 
analyse av kalkinnholdet i vannet (Huitfeldt-Kaas 1913) viste 
18 mg CaO/I, og omtrent samme verdi (19,5 mg CaO/I) fant jeg 
selv i en pr0ve av overflatevann tatt 1. juli 1962. Totalhardheten 
var da 2,25° dH, og innholdet av MgO 2,2 mg/I. Videre var XIS = 

75,8, pH = 8,7 og overflatetemperaturen 13° C. Kalkanalysene 
fra Haugatjern viser 2-4 ganger st0rre verdier enn det man vanligvis 
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finner i S0r-Norges grunnfjellsomrader. Om Haugatjerns n<erings
rikdom uttaler Braarud, F0yn & Gran (1928) at denne bare kan 
v<ere betinget av en sterk n<eringstilf0rsel fra land, og de peker pa 
at den eneste forklaringen rna v<ere kvelstoff-forbindelser og 
fosfater som siver ut fra den n<erliggende kirkegard. Huitfeldt-Kaas 
(1934) skriver i denne forbindelse: «Legg herefter kirkegardene 
i bakkeheldninger mot fiskevann , sa de d0de kan komme til a 
glede sine efterkommere med fisk, direkte produsert av deres 
opsmuldrende knokler». Man rna ogsa anta at n<eringsstoffer fra 
de omliggende gj0dslete marker siver ned i vannet og bidrar til 
produktiviteten. 

I Haugatjern ble det satt ut sik (Coregonus lavaretus (L.» i 1903, 
og i perioden 1905- 12 ble det fisket opp ca. 30000 kg, hvilket 
tilsvarer ca. 250 kg fisk pr. hektar pro ar (Huitfeldt-Kaas 1913). 
I de f0rste arene var avkastningen helt oppe i 350-375 kg pr. 
hektar, og fremdeles fiskes det arlig 60-90 kg pr. hektar (Jensen 
1961). Innsj0ens produktivitet belyses godt ved det faktum at 
vanlig fiskeavkastning i norske vann oftest ligger pa under 5 kg 
pr. hektar pr. ar, med verdier som 2-3 kg som vanlige, og med 
en variasjon fra nesten ingenting og opp til f.eks. 8-10 kg pro 
hektar pr. ar (Harstad 1961 , Jensen 1959, S0mme 1954). Disse 
avkastningsverdier gjelder riktignok vesentlig 0rretvann. For ugj0ds
lete tyske karpedammer angir Odum (1959) at fiskeavkastningen 
kan dreie seg om 112-390 kg pr. hektar pr. ar, og ved gj0dsling 
kan avkastningen ga opp i 1570 kg. Fiskeavkastningen i Haugatjern 
lar seg derfor sammenlikne med avkastningsverdier oppnadd i 
mellomeuropeisk fiskekultur. Selv om siken i Haugatjern delvis 
ern<erer seg av plankton, spiser den ogsa for en stor del bunndyr, 
og de store bunndyrmengder rna v<ere et medvirkende ledd i 

arsakskjeden som f0rer frem til vannets store fiskeproduksjon. 

Innsje nr. 35-37, Nordmarka ved Oslo 

Disse vannene er unders0kt av Dahl (1930). De ligger i barskog
omrader ca. 20 km nord for Oslos sentrum, 357-392 m o.h. 
Fjellgrunnen preges av Nordmarkitt, en forholdsvis sur eruptiv
bergart. 
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Fig. 12. En bukt av Sandungen (innsj0 nr. 37) i Nordmarka ved Oslo. 
].0. foto 19/6·1947. 

Fig. 12. A part of Sandungen (Lake No. 37) - an oligotrophic or somewhat dystrophic 
lake in the neighbourhood of Oslo. 

Bunndyrvektene som Dahl oppgir, er vist pa fig. 2 C. I innsj0 
nr. 35, Store 0yvatn (= 0vre 0yvatn), fantes maksimalvekten i et 
dyp av 5-10 m (3,9 g pro m 2), mens maksimalvekten i nr. 36, 
Trelwmingen, og nr. 37, Sandungen (= Store Sandungen), opptradte 
i regionen 2-5 m (henholdsvis 3,2 og 1,9 g pro m 2

). Av tabell 1 
fremgar det at Sandungen (fig. 12) var regulert med 5,3 m. 

Nordmarksvannene er gjennomgaende kalkfattige. Selv har jeg 
tatt vannpr0ver i en del av demo Av ovennevnte 3 innsj0er har jeg 
noen data fra Sandungen, representert ved en overflatepr0ve fra 
6. august 1957. Pr0ven viste en total hardhet pa 0,45° dH, innholdet 
av CaO var 4 mg/I, og av MgO fantes 0,4 mg/l. pH-verdien var 6,6. 
Pf0ven ble tatt i godt v<er (vanntemperatur 20° C) og kan oppfattes 
som en eksponent for slike n<eringsfattige innsj0er. 

.,J 
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Fig. 13. Trevatna (innsj0 nr. 38) mer Randsfjorden tilh0re r de regulerte innsj0er. 
Her ser vi stranden ved lay vannstand. Dette vannet tilh0rer myrvanntypen. 

].0. foto ' 20/9.1955 . 

Fig. 13. Trevatna (Lake No. 38) - showing low water level owing to artificial regulation. 
The locality is dystrophic. 

Innsj0 nr. 38--41, i omradet rundt Randsfjordens nordende 

Fragmentariske opplysninger om bunndyrvekter i disse innsj0er 
finnes hos Mathisen (1953). For dybdesonen 5-10 m blir f0lgende 
verdier angitt (dr. fig. 2 C): nr. 38, Trevatna: 1,7 g pro m 2 ; nr. 39, 
Landasvatn: 0,9 g pro m 2

; nr. 40, Bergsetervatn: 1,8 g pro m 2 og nr. 
41, Akksjo: 1,1 g pro m 2• 

Alle vannene er omgitt av barskog. T revatna (fig. 13) ligger pa 
grunnfjellsbergarter, 385 m o.h. Selv bes0kte jeg lokaliteten 
20. september 1955. En vannpmve viste da kalkfattig vann (total 
hardhet = 0,40° dH = 4 mg «CaO»/I), og pH = 6,5. I nedslags
omradet finnes en del torvmyr, og vannfargen var tydelig gul-brun. 
Vi har her a gj0re med en dystrof innsj0, dvs. en innsj0 av myr
vanntypen. Resten av innsj0ene ligger i omrader med eokambrisk 
kvartssandstein, 500-600 m o.h. Av tabell 1 fremgar det at 3 av 
vannene var regulerte da pr0vene ble tatt. 
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Innsj0 nr. 42, Selbusj0 S0r.Tr0ndelag 

Selbusjo (160 m o.h.) ligger noe under den marine grense i et 
omrade som preges av barskog, med litt dyrket mark nede ved 
vannet. Fjellgrunnen bestar av omdannete kambro-siluriske sedi
mentbergarter. En vannpr0ve jeg tok i overflaten ved Stamnes den 
7. juli 1962, viste kalkfattig vann (totalhardhet = 0,55 ° dH, CaO 
= 4,5 mg/l, MgO = 0,7 mg/l), XI8 var 21,2, pH = 6,4 og vann
temperaturen 1O,7°C. Ofstad (1952) oppgir bunndyrvekter basert 
pa pr0ver som ble tatt etter at innsj0en i 31 :'ir hadde vrert regulert 
ca. 5 m ved senking. Bare sma bunndyrmengder var tilstede, dr. 
fig. 2 C. I omradet 0-5 m var det pro m 2 731 individer med vekt 
1,3 g, og i sonen 5- 10 m 261 individer som tilsammen veide 
1,4 g. (Individtallene har jeg selv regnet ut pa basis av opplysninger 
som Ofstad har meddelt meg pro brev.) 

C. Bunndyrmengdenes vertikalsonasjon 

Fig. 14 A-B viser skjematisk hvorledes bunndyrmengdene kan 
vrere fordelt i en nreringsfattig (A) og i en nreringsrik (B) innsj0. 
Vertikalsonasjonen for enkelte milj0faktorer er ogsa oppf0rt, slik 
de fortoner seg under sommerstagnasjonen. Pa skjemaet for den 
nreringsfattige innsj0en gar bunnvegetasjonen (a) ned til et dyp 
av ca. 14 m, oksygenmengdene (b) er jevnt fordelt i alle dybde
nivaer, men temperaturskiktning (c) gj0r de 0verste vannlag be
traktelig varmere enn de dypere. Det er ogsa antydet at sedi
mentasjon av bunnmudder (d) f0rst foregar under en viss 0vre 
grense. Med hensyn til bunndyrmengdene i dette nreringsfattige 
vann ser vi at totalfaunaen er rikest utviklet i de ovre regioner, omtrent 
tilsvarende de omrader der det finnes bunnvegetasjon. 

I den nreringsrike innsj0en (fig. 14 B) viser skjemaet at plantene 
(a) ikke gar sa dypt ned som i det nreringsfattige vann, idet vegeta
sjonen stanser pa ca. 6 m. Som f0lge av store planktonmengder 
er vannet gjerne uklart i nreringsrike innsj0er, og lyset greier ikke 
a trenge sa dypt ned. Dette begrenser de rotfaste planters evne 
til a ta de dypere regioner i besiddelse. Figuren viser at oksygen
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fordelingen (b) er helt anderledes enn i den meringsfattige innsj0. 
Oksygenforbrukende spaltningsprosesser som foregar nar store 
mengder planktonorganismer og annet organisk stoff dekomponeres 
i de dypere vannmasser, gj0r at de dypere vannlag inneholder lite 
eller intet oksygen. Temperaturfordelingen (c) kan v<ere som i en 
n<eringsfattig innsj0. Skjemaet antyder imidlertid at det foregar 
noe sterkere sedimentasjon av bunnmudder (d). Med hensyn til 
bunndyrmengdenes vertikalsonasjon finner vi for det f0rste et 
maksimum pd. relativt grunt vann, i den dybdesone der det finnes rotfaste 
planter. Dessuten er det anf0rt et annet maksimum av bunndyr lenger 
ned, i de omriider der det oftest hersker mangel pa oksygen. Dette 
bunndyrmaksimum utgj0res av organismer som kan klare seg med 
meget sma oksygenmengder, eller de kan leve anaerobt, uten 
tilgang pa oksygen. Her finner vi ogsa larver av svevemyggen 
Chaoborus som tilh0rer bunnfaunaen om dagen, men som om 
natten vandrer opp i de oksygenrikere vannlag n<ermere overflaten. 

Hvorledes passer sa sonasjonsforholdene i norske innsj0er med 
disse skjematiske forhold? Den mest utpregete bunndyrsonasjon 
i unders0kte norske vann finnes i Haugatjern, innsj0 nr. 34. Pa 
fig. 14 F er det vist hvordan bunndyrvektene fordeler seg. Etter 
Braarud, F0yn og Gran (1928) er det dessuten tegnet inn noen 
milj0faktorer observert 14. august 1927. (a) viser at de rotfaste 
planter bare gar ned til 2 m's dyp, (b) at det opptrer et oksygensvinn 
ide dypere vannlag (observasjoner mangler under 8 m) og (c) at de 
0vre vannlag er varmere enn de dypere. Det er meget store bunndyr
vekter tilstede i de 0vre regioner (78,4 g pr. m2 i sonen 0-5 m) 
sammenliknet med de dypere bunnarealer (mindre enn 2 g pr. m2 

under 5 m's dyp). Innsj0en er som tidligere nevnt (s. 37) betegnet 
som ekstremt n<eringsrik (eutrof) pa basis av observerte plankton
mengder og hydrografiske faktorer. Spesielt merker vi oss her 
oksygensvinnet i de dypere vannlag. Sammenlikner vi bunndyr
vektenes vertikalutbredelse i Haugatjern med den skjematiske 
kurven pa fig. 14 B, finner vi at bunndyrmaksimum nt. 2 mangler. 
Dette maksimum finnes slett ikke i aUe n<eringsrike innsj0er, og 
beh0ver heller ikke a v<ere sa utpreget som vist pa skjemaet i 
fig. 14 B. Yare opplysninger om bunndyrmengdene i Haugatjern 
er ogsa noe fragmentariske, se tabell 4 (s. 37). Det forhold at 

Haugatjern er grunnere enn vannet pa fig. 14 B beh0ver ikke a bety 
sa meget da Haugatjerns sonasjonsforhold viser en mere sammen
trengt form. Planteveksten gar f.eks. bare ned til 2 m (pa skjemaet 
gar den ned til 6 m), og oksygensvinnet begynner a gj0re seg 
gjeldende i dybdesonen 4-6 m (pa skjemaet vises svinnet f0rst 
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Fig. 14. A og B viser skjematisk hvorledes sonasjonsforholdene kan vrere i en 
nreringsfattig (A) og i en nreringsrik (B) innsj0 om sommeren. Omtegnet etter 
Lundbeck (1926). Nedenfor er i C-F fremstillet forholdene i 4 norske innsj0er. 
a = dybdeutbredelse av rotfaste planter, b = oksygenmengden, c = temperatur, 
d = sedimentasjon av bunnmudder. Kurvene v iser vertikalsonasjonen i den 
samlede bunndyrmengde (merk at malestokken iF er 10 ganger mindre enn i C-E). 

Fig. 14. A and B show (schematically) the typical zonation in a eutrophic (A) and an 
oligotrophic (B) lake, redrawn after Lundbeck (1926)- In C-F actual conditions 
in 4 Norwegian lakes are illustrated. a = depth distribution of rooted plants, b = 
oxygen conditions, c = temperature, d = sedimentation of bottom mud. The curves 
show the vertical zonation in the totat quantity of bottom animals (note that the scale 

in F is compressed 10 times compared with C-E). 
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i sonen 11-13 m). Kontrasten mellom de 0vre oksygentike 
vannlag, hvor det dessuten ogsa finnes plantevekst i de 0verste 
regioner, og bunnlagenes mangel pa oksygen, er sikkert en viktig 
arsak til at bunnfaunaen viser en slik skarp sonasjon i Haugatjern. 
Vi mangler opplysninger om bunnens beskaffenhet, men rna anta 
at sonasjon i type og mengde av organiske avleiringer ogsa virker 
inn pa bunndyrenes vertikalutbredelse. 
~ For resten av de innsj0er som omtales i denne artikkelen, 
foreligger det bare meget sparsomme opplysninger om hvorledes 
hydrografiske faktorer forandrer seg mot dypet, og bunnvegeta
sjonens vertikalutbredelse er i de fleste tilfelle ikke unders0kt. Vi 
har temperaturobservasjoner fra enkelte av vannene, men oksygen
analyser mangler. Innsj0ene rna imidlertid gjennomgaende klassifi
seres som meringsfattige, og vi skulle vente a finne sonasjonsforhold 
i bunndyrmengdene omtrent tilsvarende kurven i fig. 14 A, med 
bunndyrmaksimum i sonen for de rotfaste planter. Av de 13 
innsj0er som vi kan anse som godt unders0kte (bunndyrmengdene 
tegnet med svart pa fig. 2 A-C) finnes det bare opplysninger om 
vegetasjonens vertikalutbredelse for 5, nemlig de 3 vannene som 
er unders0kt av Evensen (Gautsj0, Aursj0 og Grunningen), samt 
Helin og Tisleifjord (Jensens upubliserte data). Evensens vann har 
omtrent de samme sonasjonsforhold og i fig. 14 C-E er derfor 
bare tatt med verdier fra ett av disse (Nr. 11, Gautsj0). Dessuten 
finner vi sonasjonsforholdene fremstilt for nr. 23, Tisleifjord, og 
nt. 22, Helin. I Tisleifjorden gar de rotfaste planter bare ned til 
ca. 5 m's dyp, og vi finner bunndyrmaksimum pa 3 m. I Gautsj0en 
og Helin gar plantene betraktelig dypere ned (se fig. 14 D-E), og 
vi finner at bunndyrmaksimum er forskj0vet nedover. Noen 
inngaende analyse av disse sonasjonsforhold er ikke mulig pa 
grunnlag av de tilgjengelige opplysninger. 

Da de st0rste bunndyrmengder vanligvis er knyttet til vegeta
sjonsbeltet, spiller utstrekningen av de plantebevokste bunn
omrader en meget stor rolle for innsj0enes produktivitet. I de 
norske innsj0er som er unders0kt (se f.eks. Braarud (1932), Braarud 
& Aalen (1938) og Hauge (1957)), gar vegetasjonen oftest bare ned 
til maksimum 4-5 m. I to tilfelle er forekomst observert ned til 
7 m , slik at de klare fjellvann med vegetasjon ned til 15-20 m's 
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dyp rna sies a representere unntagelser. I vegetasjonsbeltet finner 
mange bunndyr egnete gjemmesteder eller det n0dvendige underlag 
a oppholde seg pa, og enkelte dyr spiser av vegetasjonen eller 
«gresser» pa algebelegg som finnes pa plantene. Vegetasjon j 

oppl0sning kan ogsa tjene som na:!ring. Idette omradet er det ogsa 
vanligvis rikel ig tilgang pa oksygen, og temperaturen er h0yere 
enn i de dypere vannmasser. 

B0lgeslag om sommeren og iserosjon om vinteren bevirker ofte 
at planteveksten f0rst opptrer et stykke under overflaten. I samsvar 
med dette finner vi ogsa nar det gjelder bunndyrmengdene at det 
kan va:!re en sone langs land med sma kvantiteter. Data gjengitt 
i denne artikkel er gjennomgaende lite egnet til a belyse denne 
b01geslags- og iserosjonsfaktor, idet man for a foreta presise 
vurderinger b0r ha opplysninger fra mange grunne omrader i de 
enkelte vann, og samtidig ta stasjonenes ulike eksponering i 
betraktning. Vi ser imidlertid av bunndyrfordelingen i Helin 
(fig. 14 E) hvorledes bunndyrmengdene stiger fra 1 til 2, 3 og 
5 m's dyp. Denne innsj0en er som f0r nevnt sterkt vindeksponert 
og i de isfri maneder utsatt for sterkt b0lgeslag. Ser vi pa kurven 
for Tisleifjord (fig. 14 C), finner vi en liknende tendens i bunndyr
fordelingen. Ogsa Tisleifjorden er utsatt for ktaftig b0lgeslag, men 
det er ikke sa sterkt som i Helin. Kurven for Gautsj0 (fig. 14 D) 
viser bunndyrmaksimum pa 5 m, og Evensen (1956) anf0rer at 
brenningssonen der gjennomgaende gar ned til 1,5-2 m, pa enkelte 
utsatte steder litt dypere. Den stigningen som forekommer i 
bunndyrmengdene fra 2-3 m til 5 m i Gautsj0en, har derfor trolig 
ogsa forbindelse med avtagende b0lgevirksomhet. 

D. 	Sammenlikning mellom bunndyrmengder i ulike 
innsj0er, samt litt om innsj0typer 

F0rst rna det igjen papekes at det grunnbegrepet V I opererer 
med, bunndyrmengde, bare har begrenset verdi. Dette gjelder 
sa:!rlig nar man ved et enkelt tall vil beskrive bunndyrmengden 
i en innsj0, hvor det i de ulike dybdesoner kan herske helt ulike 
forhold. Et slikt tall sier ikke noe om det er utstrakte grunne 
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partier med rik bunnfauna som bidrar til et h0yt gjennomsnittstall, 
eller om et lavt tall simpelthen skyldes at innsj0en vesentlig bestar 
av dype omriider med fattig bunnfauna, til tross for en kanskje 
meget produktiv randsone langs land. For en vurdering av bunndyr~ 
vektene spiller det ogsa en stor rolle om b10tdyrskallene tas med 
eller ikke. 

Tabell 5. Vektmengder av bunndyr i norske innsj0er. Tabellens 0verste del (A) 
omfatter de 13 vann som har vrert unders0kt til ulike tider , og hvis verdier 
pll fig. 2 er tegnet med svart. I disse innsj0er er det gjennomgaende bare sma 
bunndyrmengder tilstede, og de fleste vann rna karakteriseres som nreringsfattige 
(oligotrofe). Nederst er i (B) oppf0rt verdiene fra Haugatjern. Denne innsj0en 
rna klassifiseres som nreringsrik (eutrof). Verdiene fra Haugatjern er basert pa 
unders0kelser {oretatt ved en enkelt anledning. Bortsett fra Haugatjern, hvor 
utstrekningen av de ulike dybdesonene er tatt i betraktning, er aile gjennom

snittsverdier beregnet aritmetisk. 

Table 5. Weights of bottom fauna (g per m 2) in Norwegian Lakes (wet weight including 
shells of molluscs). A represents the 13 lakes which have been int'estigated on several 
occasions (values in black in Fig. 2). These lakes are primarily of oligotrophic type. 
B gives values from the eutrophic lake Haugatjem, based on a single sampling series. 
All averages are simple arithmetic means except those for Haugatjern , which have 

bee1\ corrected to account for the extent of the different depth regions. 

Bunndyrmengde 
(g pro m') 

Innsj0 Dybderegion 

0-5 m 5 10 m > 10 m 

I . Nedre Sjodalsvatn 14,7 8, 2 4,4 
2. Birisj0 ....... . .... .. ... . 5,3 2,5 2,1 
3. 0vre Birisj0tjern .. _. .... . 3,2 2,0 
4. Tj0rnosen ............... . 7,2 8,2 
8. Asttjern1) . . . . ..•..•...... 7,9 
9. Akksj0 ...... . ......... . . 5,0 1,4 

A 11. Gautsj0 .......... . ..... . 2,2 2,3 0,9 
12. Aursj0 ....... . ... . .. . 2,7 3,0 1,1 
13. Grunningen ... . ......... . 3,6 3,7 
18. Skurdalsvatn .. _.. .. . . .. . . 2,8 0,5 0,7 
22. Helin .. ........ .... . .. . . 4,7 7,9 5,7 
23. Tisleifjord . . ...... . 2,7 0,9 0,6 
3 1. Limingen .......... . 2,9 1,4 

I Gjennomsnitt .. 5,0 3,5 2,2 

-B-j 34. Haugatjern 78,4 1,1 

1) H0vrebutjern. 

I tabell 5 er det 0verst (A) oppf0rt gjennomsnittlige bunndyr~ 
vekter for 13 norske innsj0er som rna ansees som relativt godt 
unders0kte. Dette er de samme 13 vann hvis verdier er tegnet med 
svart pa fig. 2. Verdiene rna bl.a. vurderes med den reservasjon 
at gjennomsnittene er beregnet aritmetisk, uten hensyn til den 
relative st0rrelse pa de forskjellige dybdesoner (dette skyldes at 
arealberegninger av vannenes dybdesoner vanligvis mangler). 
Gjennomsnittet for bunndyrvektene i disse vann var 5,0 g pro m 2 

m 2 m 2i sonen 0-5 m, 3,5 g pro i sonen 5-10 m og 2,2 g pro 
under 10 m. 

Til sammenlikning er nederst (B) i tabell 5 oppf0rt verdier 
fra Haugatjern. Denne innsj0en er riktignok bare unders0kt ved 
en enkelt anledning, men det er apenbart at vannets grunne omrader 
har meget st0rre bunndyrvekter enn de andre vann. Ved bereg
ningen av disse verdier har jeg etter Dahl (1930) tatt hensyn til 
bunnarealenes relative st0rrelsesforhold. 

Hvorledes har det seg sa med bunndyrvektene i norske innsj0er 
sammenliknet med forholdene i andre land? Tabell 6 viser et utvalg 
av data fra utenlandske sj0er , samt gjennomsnittstallet for de f0r 
nevnte 13 norske innsj0er i tabell 5, og gjennomsnittsverdien for 
Haugatjern. Et gjennomsnittstall som skal si noe om den sentrale 
tendens for en gruppe innsj0er, har selvsagt ogsa bare begrenset 
verdi, idet variasjonen innenfor innsj0gruppen ikke kommer til 
syne. Dersom ikke b10tdyrene tas med i sj0ene i Nord-Tyskland 
og i Alperandomradet, reduseres de to f0rste ta11 i tabellen fra 
henholdsvis 74,7 og 29,2 g pro m 2 til 11,9 og 7,8 g pr. m 2

• En enda 
st0rre del av bunnfaunaen utgj0r b10tdyrene i Esrom S0 i Danmark 
der vi ser at gjennomsnittet (med bl0tdyr) er 1800,0 g pr. m 2 , men 
uten b10tdyr bare 39,3 g pr. m 2 

• Av tabellen fremgar det at gjennom
snittet for de 13 norske innsj0er (3,6 g pr. m 2

) stemmer godt overens 
med bunndyrmengdene oppgitt for Sverige og Finnland. Disse 13 
vann kan prinsipielt karakteriseres som meringsfattige (oligotrofe), 
med en viss reservasjon for innsj0 nr. 1, Nedre Sjodalsvatn, der 
smeltevann fra isbreer modifiserer vannets opprinnelige type. For 
Haugatjerns vedkommende finner vi bunndyrmengder mere over~ 
ensstemmende med Nord-Tysklands meringsrike (eutrofe) vann. 

Oppstillingen av innsj0typene nceringsfattig (oligotrof), nceringsrik 
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(eutrof) og myrvannt)'pen (dystrof) har spilt en stor rolle for innsj0
systematikken. De nceringsfattige innsj0er er gjennomgaende dype 
og har forholdsvis bratte strandpartier, innholdet av naoringsstoffer 
i vannet er lite, og floraen og faunaen er oftest sparsomt utformet, 

Tabell 6. Gjennomsnittlige bunndyrmengder i et utvalg av utenlandske innsjoer 
(A- B) sammenliknet med forholdene i norske vann (C). C·! gjengir d et arit
metiske gjennomsnitt for de 13 vann som er oppfort overst i tabell 5, mens 
C-2 viser gjennomsnittet for Haugatjern, idet det er tatt hensyn til utstrekningen 

av de ulike dybdesoner. 

Table 6. Average weight of bottom fauna in selected foreign lakes (A-B) compared 
with values from Norwegian localities (C). 

Total vekt 
Lokalitet av bunndyr 

(g pro m') 

Nord-Tyskland (63 sjoer) Etter Lundbeck (1936) 74,7 
North Qermany (63 lakes) Aftel' -»-


Alperandomradet (43 sjoer) Etter -» 29,2 
Marginal Alps (43 lakes) After -»

A Russland (20 sjoer) Etter - » 12,7 
Russia (20 lakes) After -»-


Sverige (20 sjoer) Etter -» 3,41) 
Sweden (20 lakes) After -»-


Finnland (54 sjoer) Etter - » 2,5 1) 
Finland (54 lakes) After - »-


Esrom so, Danmark Etter Berg (1938) 
 1800,0 
Esrom Lake, Denmark After -»-


Esrom so, Danmark Etter -»- ( -0- Mollusca) 
 39,3 
Esrom Lake, Denmark After -»- (- Mollusca) 


Gribso, Danmark Etter Berg & Petersen (1956) 


B 

9,4 
Qribso Lake, Denmark After -»

1. Norske innsjoer 3,6 
13 Norwegian lakes 

2. H augatjern 59,9 
Haugatjern 

') Store blotdyr (Mollusca) ikke tatt med. 
Large molluscs not included. 

bade med hensyn til mengde og artantaH. Med tiden vil avleiringer 
av organisk og uorganisk natur gj0re innsj0en grunnere, merings
innholdet vil gjerne stige, plante- og dyrelivet forandrer karakter, 
og vannet kan utvikle seg til en mere meringsrik type. Denne 
utviklingen paskyndes ofte av menneskelig virksomhet, slik som 
utslipp av kloakk eHer tilsig fra gj0dslet mark. De nceringsrike 

innsj0er er gjennomgaende grunne, har et h0yere naoringsinnhold 
i vannet, flora og fauna er rikere og produksjonen av organisk stoff 
st0rre enn i de naoringsfattige innsj0er. Som f0r nevnt vil det 
i naoringsrike innsj0er lett kunne oppsta oksygenmangel i de 
dypere omrader som f0lge av oksygenforbrukende spaltnings
.prosesser nar store mengder d0dt plankton og annet organisk stoff 
synker ned pa bunnen og dekomponeres. I innsj0er av myrvanntypen 

er vannet gjerne surt, og brun- eller gulfarget av humus. Innholdet 
av naoringssalter er ofte lavt, men dekomposisjon av humus vil 
ogsa i denne innsj0type lett forarsake oksygenmangel i de dypere 
omrader. Bade naoringsfattige og naoringsrike innsj0er kan i st0rre 
eller mindre grad naorme seg myrvanntypen. Denne oppfattes 
derfor ofte ikke som likestillet med de naoringsfattige og de 
naoringsrike vann, men bare som en undergruppe av de samme. 

Den prinsipielle hovedvanskelighet ved en slik inndeling av 
innsj0ene i 2 £oller 3 grupper (typer) er at man som klassinkasjons
kriterier samtidig har brukr helt forskjellige trekk ved innsj0en, 
f.eks. bade innsj0bassengets form og dybde, fysikalsk-kjemiske 
forhold i selve vannmassene, mengde og sammensetning av fauna 
og flora og gjerne ogsa produksjonsforhold. Man vii derfor i svaort 
mange tilfelle nnne innsj0er som i visse trekk stemmer overens 
f.eks . med den naoringsfattige type, mens andre karakrerer peker 
i retning av en mere naoringsrik type. Dette ledet til oppstillingen 
av en mengde forskjellige innsj0typer. I sin mest ekstreme ut
forming kunne dette f0re til at man for hvert nytt vann som ble 
unders0kt nkk en ny «type», noe man ogsa delvis har eksempler 
pa. Elster (1958) har gitt en historisk oversikt over innsj0typologien; 
fra norsk side er emnet saorlig behandlet av Str0m (bl.a. 1930, 
1947), men ogsa av Eigmork (1960), Faogri (1954) og andre. For 
a klassinsere en innsj0 ma man ha bestemte retningslinjer a ga 
etter. Det kan vaore fysikalsk-kjemiske faktorer i vannet, mengde 
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og sammensetning av flora og fauna, eller forhold i forbindelse 
med produksjonen av organisk stoff. Best vil en inndeling kunne 
skje ved at man bruker flere ord for a beskrive sjoens forskjellige 
trekk, og ikke pr0ver a karakterisere den med et enkeltbegrep 
(eller tall). Vi skal se litt pa 5 forskjellige synsvinkler av betydning 
for a beskrive og a klassifisere innsjoene: 

1. Klima. Innsjoer hoyt til fjells eller langt mot nord kan ikke 
uten videre sammenliknes med vann som ligger i gunstigere klima, 
omrader. Innsjoer med de samme mengder nleringsinnhold i vannet 
vil produksjonsmessig sett Vlere helt ulike dersom de er underkastet 
forskjellige klimaforhold. 

2. Innsjobassengets dybde og form. Produksjonsmessig sett gir 
de grunne innsjoene hoyere verdier pro flate-enhet enn de dype. 
Dette kan bade ha sammenheng med at rotfaste planter kan 
bevokse storre arealer i det grunne vann, og at sirkulasjonen 
av nleringsstoffer i vannet er mere effektiv i et grunt vann enn 
i et dypt. 

3. Vannmassenes fysikalsk,kjemiske forhold. Her kommer 
f.eks. innholdet av nleringsstoffer i vannet inn i bildet, og de 
vertikale gradienter som vanligvis oppstar i innsjoer. I enkelte 
innsjoer, gjerne vind,eksponerte eller preget av sterk vanngjennom, 
str0mning, behover det ikke Vlere slerlige variasjoner i de fysikalsk
kjemiske forhold fra de ovre vannlag til de dypere regioner, mens 
man i de vanlige «lagdelte» innsjoer gjerne har helt ulike forhold 
i forskjellige dyp (sammenlikn f.eks. de for nevnte vertikale 
oksygenvariasjoner i nleringsrike vann og i innsjoer av myrvann, 
typen). Inn under dette punkt kunne vi ogsa nevne sirkulasjons, 
forholdene. De fleste norske vann er «holomiktiske» med minst 
en sirkulasjonsperiode pro ar der det er sirkulasjon i vannmassene 
fra topp til bunn, mens andre kan Vlere «meromiktiske» med et 
lag bunnvann som aldri blander seg med resten av vannmassene. 
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4. Flora og fauna. En beskrivelse av innsjoene ut fra en 
floristisk,faunistisk synsvinkel har pa mange mater meget for seg. 
De levende organismer stiller bestemte krav til miljoet, slik at man 
ved a bruke egnete typeorganismer skulle kunne vente a fa beskrevet 
et helt faktorkompleks av betydning for vedkommende organismes 
eksistens. Innsjoklassifikasjon pa faunistisk grunnlag har slerlig 
brukt fjlermygglarvene (Chironomidae), men inndelinger pa basis 
av andre dyregrupper har ogsa Vlett benyttet. 

5. Produktivitet. En inndeling etter produktiviteten - f.eks. 
primlerproduksjonen - er enda ikke mulig, da slike malinger bare 
har Vlett utfott i meget liten grad. Pa grunn av den gjennomgaende 
korrelasjon som det er mellom mengde organisk stoff tilstede og 
produksjon av organisk stoff, kan man imidlertid i stor utstrekning 
benytte observerte mengdeforhold iallfall for a fastlegge innsjoenes 
relative plassering i en produksjonsskala. 

Ser vi pa den geografiske fordelingen av de 42 norske innsjoer 
hvis bunndyrmengder er behandlet i denne artikkel, er det pa, 
fallende hvorledes de fleste ligger i lite produktive omrader. Bare 
11 av vannene ligger under 600 m o.h., og bare 2 under 300 m o.h. 
Vi mangler derfor slerlig data fra vann i produktive distrikter, der 
det finnes marine kvartleravleiringer eller lite omdannete kambro, 
siluriske bergarter. De vesentligste arsaker til fjellvannenes frem, 
tredende stilling i det foreliggende materiale er at undersokelsene 
i stor utstrekning er foretatt for a belyse forholdene i «orretvann», 
som jo gjerne ligger hoyt til fjells, og at undersokelsene i hele 16 av 
de 42 vann ble startet i forbindelse med storre vassdragsreguleringer 
i de hoyereliggende str0k i Sor,Norge. 

Rent typologisk sett har vi for nevnt at innsjo nt. 34, Haugatjern, 
rna betraktes som nleringsrik (eutrof). Dette skyldes ikke at vi her 
har a gjore med et slerlig produktivt distrikt, men rna bLa. 
tilbakefores til omstendigheter knyttet til mangelen pa tillop og 
avlop, samt tilforsel av en «passe» mengde nleringsstoff fra dyrket 
mark ogjeller en kirkegard. Resten av de undersokte vann kan 
med visse modifikasjoner gjennomgaende karakteriseres som 
nleringsfattige (oligotrofe). Av modifishende faktorer kan vi nevne 
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tilf0rsel av nreringsstoff fra isbreen som gar ned i innsj0 nr. 32, 
Gjuvvatn, noe som altsa Brundin mente kunne vrere av betydning 
for a forklare den relativt store bunndyrmengden her. Vi har ogsa 
tidligere pekt pa at de store bunndyrmengder i innsj0 nr. 1, Nedre 
Sjodalsvatn, muligens kunne ha forbindelse med nreringsstoff 
tilf0rt fra bre-vann, eller ' med direkte kontakt med omdannete 
kambro-siluriske sedimentbergarter. Eiendommelig er det iallfall 
a m0te store bunndyrmengder i en innsj0 som Nedre Sjodalsvatn 
der den elektrolytiske ledningsevne (x. IS = 11) viser at totalmengden 
av opp10ste salter er meget !iten. 

I tillegg til iserosjonens modifiserende innt1ytelse pa en primrert 
nreringsfattig innsj0type rna vi nevne forekomst av humus som 
dirigerer vannets type i retning av myrvanntypen (den dystrofe 
type). Vi kan f.eks. ga ut fra at innsj0 nr. 38, Trevatna, pa grunn av 
nedslagsomradets torvmyrer og vannmassenes gul-brune farge og 
sure karakter er en slik humusint1uert innsj0. 

IV. BUNNDYRMENGDER I NORSKE ELVER 

Var viten om bunndyrmengder i norske elver er meget sparsom. 
Av publiserte data finnes det bare noen fa opplysninger hos 
Mathisen (1953). Dessuten foreligger det hovedfagsarbeider av 
Josefsen (1953) og av Kvitvrer (1962), begge utf0rt ved Universitetet 
i Oslo. Josefsens arbeide er omarbeidet av K. W. Jensen og til
gjengelig som stensil pa Universitetsbiblioteket i Oslo. 

Mathisen (1953) oppgir data fra Vorma (utl0pet av Mj0sa) 
nedenfor Minnesund, se krysset (A) pa fig. 1. Lokaliteten ligger 
ca. 124 m o .h., i et omrade som produksjonsmessig sett er be
gunstiget ved forekomst av marine avleiringer. Vorma er her 
ca. 600 m bred, og provene ble tatt pa et sted med vegetasjon av 
kransalger (Characeae). Unders0kelsen ble foretatt i mars 1943. 
I hvert av de unders0kte dyp ble det hentet opp 5 Ekman-prover 
med et bunnareal pa tilsammen 0,12 m 2• Mathisen opplysef 
(i brev) at det ble brukt en minste maskevidde pa 1,25 mm for 
a skille bunnd,Tene fra mudderet. Av tabell 7 fremgar det at det 
st0rste individtallet fantes pa 0,5 m's dyp, med 2407 individer 

Tabell 7. Bunndyrenes individtetthet i Vorma nedenfor Minnesund, basert 
pa pr0ver fra mars 1943. Etter Mathisen (1953). 

Table 7. Population density of bottom animals in the river Varma, after Mathisen 
(1953). A: Sampling depth, B: Total number of individuals per m', C: Number of 

the crustacean PaUasea quadrispinosa (Qammaridae). 

A: Dyp (m) 0,5 1,0 7-8 

B: Total individtall pro m 2 
••. 2407 701 502 

C: Antall Patlasea quadrispinosa .. 1403 104 130 
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Tabell 8. Bunndyrmengder i elver undersokt av Josefsen (1953). ", 
Table 8. Rivers investigated by losefsen (1953). The table shows: A: Name of the 
river, B: Bottom conditions (steinbunn = stony bottom, grusbunn = gravelly bottom), 
C: Year and month of sampling, D: Total area of bottom investigated, E-P: Quantity 
of bottom animals per m 2

: range and average for the monthly values. (E: number of 
individuals, P: weight.) 

Bunndyrmengde 
BA C o 	 pro m': minste og 

storste maneds· 
Samlet verdi, samt gj.sn. 

Bunn· Tidspunkt I unders. E I -P--
Elv type I for undersokelsen bunnareal Antall Vekt 

I I individer (g)I 

2Flya stein· I 1951: juli, aug., sept. Ica. 10 m ! 2?2-642 I 1.'5-4,9 

- Ibunn 1952: mai, juni, juli, aug. Igj.Sn. 392 gj.Sn.3,1 

I 
» 

1951: 
1952: 

juli, sept., okt. 
mai, juni, juli, 
aug., sept. 

! ca. 18 m' 
I 

259-2025 1 3,0-7,9 

gj.sn. 665 1 gj.sn. 5,2 
Tisleia 

grus·
Ibunn 

,I - » -c-a. -14- m-2 i 57-441 13,1-22,2
I I gj.sn. 228 I gj.sn. 9,8 

pro m 2 
• Den store maskevidden samt det forhold at krepsdyret 

PaHasea her opptrer i dels store individtall (se tabellen) viser at 
det ogsa vektmessig sett rna dreie seg om meget betraktelige 
bunndyrmengder. 

Hovedfagsoppgaven til Josefsen (1953) inneholder data fra 
elvene Flya og Tisleia, som ligger pa fjeUet ca. 20 km nord for 
Gol i HaUingdal (se kryss merket (B) og (C) pa fig. 1). De opp
lysninger han har fra elva N0ra i n~rheten vil ikke bli behandlet 
her, da elva hadde v~rt kunstig t0rrlagt vinteren f0r pr0vene ble 
tatt. Unders0kelsene ble foretatt ved brettmetodikken som tidligere 
er omtalt pa s. 7. Grus, sand og slam ble deretter siktet gjennom 
«fmmasket» duk. 

Elva Flya kommer fra Veslevatn (852 m o.h.) og renner ned 
i Tisleifjorden (810 m o.h.). Dette vann er f0r omtalt som innsj01 
nr. 23. Josefsens undersokelse ble foretatt f0r vassdragsreguleringene 
hadde satt sine spor pa elva. Denne var da ca. 4 km lang, ved 
normal sommervannstand ca. 25 m bred, og hadde et fall pa 
ca. 10 m/km. Den dypeste holen var ved vanlig vannstand ca. 

Fig. 15. Elva Tisleia (nedenfor Fossen seter), nord for Gol i Hallingdal. Som i de 
fleste hoyereliggende strok i Norge er vannet kalkfattig. J. 0. foto 27 f7 .1950. 

Pig. 15. Prom River C, Tisleia, - a soft-water mountain river. 

3--4 m dyp. Elva ligger i apent terreng med spredt gran- og furuskog 
og litt bjerk og vier. FjeUgrunnen bestar av fyllitt dekket med 
bregrus. Selve elvebunnen bestod vesentlig av stein, med kvarts
sand under. Den 6. juli 1952 malte Josefsen pH til 7,0. Det ble 
tatt bunnpr0ver fra 12 forskjellige steder i elva; aUe steder hadde 
steinbunn, og vannhastigheten var oftest betydelig over 50 cm/sek. 
Tabell 8 viser maned og ar for innsamlingen, unders0kt bunnareal 
samt de bunndyrmengder som fantes. I gjennomsnitt forekom 

392 individer pro m 2 med vekt av 3,1 g. 
Elva Tisleia (fig. 15) kommer fra Tisleifjorden (810 m o.h.) og 

renner ned i 0lsj0en (748 m o.h.). Ogsa 0lsj0en er tidligere omtalt 
i denne artikkelen (innsj0 nr. 25). Elva er 16,5 km lang og har et 
fall pa 62,5 m. Josefsens unders0kelse ble foretatt like etter at 
vannf0ringen var blitt kunstig regulert, slik at bunndyrmengdene 
muligens kan v~re influert av dette. Meget taler imidlertid for at 
de gjennomsnittlige bunndyrmengder rna oppfattes som lite pa
virket av reguleringen, og at naturlige arssvingninger i bunndyr

54 55 



Fig. 16. H ilelva p il Jreren. Bildet er tatt ovenfor Haugland, i elvas ovre del. 
Frodig jordsmonn og dyrket mark, kombinert med noe forurensning, gjor at 

elva har mere opploste stoffer i van net enn foregilende lokalitet. 

J. 0. foto 20/7.1961 (etter Anscochrome). 

Fig. 16. From the upper stretches of River D, H deLva. This is a lowland river which, 
especially in its lower regions, is influenced by some pollution. 

bestanden langt vil overskride de virkninger som den begynnende 
regulering eventuelt kunne ha hatt. Ved vanlig sommervannstand 
er elvas effektive bredde ca. 25 m; den veksler mellom stille
flytende partier og steder med hurtig rennende vann. Det gjennom
snittlige fall for hele elva var 3,8 m /km. Fjellgrunnen bestar dels 
av sandsteinsskifer dekket av bregrus, dels av fyllitt. Langs elvas 
nedre del er det barskog og noe bjerkeskog, i den 0vre del trer 
skogen mer tilbake. I en vannpmve tatt 10. juli 1952 malte Josefsen 
pH til 7,2. En vannpmve jeg selv tok 9. juli 1955 ved brua ved 
Merket, viste kaIkfattig vann (total hardhet = 0,35 ° dH = 3,5 mg 
«CaO»/I) , og pH var 6,8. I elva ble det tatt pr0ver pa 3110kaliteter. 
Tabell 8 viser i hvilke maneder og ar det ble tatt pmver, st0rrelsen 
av det unders0kte bunnareal, og bunndyrmengdene. Pa steinbunn 
fantes det gjennomsnittlig 665 individer pr. m 2 med vekt av 5,2 g. 

Grusbunnen hadde gjennomgaende faerre individer (gjennomsnittlig 
228 pr. m 2

), men bunndyrvekten var til gjengjeld st0rre (9,8 g 
pr. m 2

). 

Til slutt skal det nevnes noen data fra hovedfagsoppgaven til 
Kvitvaor (1962) som behandler forholdene i H1lelva (fig. 16) pa 
Jaoren (se kryss merket (D) pa fig. 1). Dei: var elvel0pets nederste 
13,5 km som ble unders0kt, fra munningen i havet ved Ha og opp 
til Fotland, ca. 50 m o.h. Tabell 9 viser h0yde over havet pa de 
stasjoner der bunndyrmengdene ble unders0kt, lokalitetens avstand 
fra elvas munning i havet, tidspunktet for unders0kelsen, unders0kt 
bunnareal, samt opplysninger om bunndyrmengden. Unders0kelsen 
ble foretatt ved brettmetodikken (f0r omtalt pa S. 7), og de 
finere deler av bunnmaterialet ble siktet gjennom «finmasket dub>. 
Haelva er gjennomgaende en roligflytende ely. Stmmhastigheten 
blir fa steder over 50 cm/sek. Ved normal sommervannstand er 
gjennomsnittsbredden ca. 20 m og dybden de fleste steder under 
1 m. Pa den 0verste lokaliteten (Fotland) bested elvebunnen 
vesentlig av stein, ved Rimestad bade av stein og grus, mens det pa 
de to nederste lokalitetene (Njaorheim og Ha) fantes stein, mudder 
og noe grusbunn. Geologisk sett preges distriktet av et tykt morene
lag med steinf0rende kalkrik leire avsatt under nest siste istid, og 
omgivelsene er oftest dyrket mark. Saorlig de to nederste stasjoner 
er preget av en del forurensning. Kvitvaor observerte 0kende 
ledningsevne og 0kende innhold av CaO nedover elva, den 13. 
november 1960 f.eks. f0lgende verdier for stasjonene nevnt i 
tabell 9: X 1S = 44,3, 58,2, 72,2 og 77,9 og CaO (mg/l) = 9, 11, 13 
og 15. Pa den 0verste stasjonen (Fotland) varierte XIS fra 40,4 til 
65,9, og pa den nederste (Ha) fra 74,0 til 134,5. Planteveksten 
i Haelva var rikest utformet i de nedre partier, og av tabell 9 
fremgar det at de st0rste bunndyrkvantiteter ogsa opptradte pa de 
to nederste stasjoner. For en vurdering av bunndyrmengdene ma 
det innskytes at svamper (Porifera) og elveperlemuslinger (Marga
ritifera) ofte ble funnet i de kvantitative pr0vene, men de ble ikke tatt 
med under beregningen av bunndyrmengden. Pa Njaorheim, som 
fremviste de st0rste bunndyrkvantiteter og som hadde st0rst grad 
av forurensning, var gjennomsnittet av manedsgjennomsnittene 
1773 individer pr. m 2 som tilsammen veide 21,5 g. 
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Ser vi pa de elver hvis bunnfauna hittil er unders0kt kvantitativt, 
finner vi at bortsett fra en tilfeldig pmveserie i V orma foreligger 
det bare data fra Flya og Tisleia ca. 800 m o.h., og Haelva 0-50 m 
o.h. (N0ra ikke tatt med p.g.a. den f0r nevnte t0rrlegging vinteren 
f0r pmvene ble tatt). Med hensyn til gjennomsnittlige totale 
bunndyrvekter hadde Flya 3,1 g pr. m2 (steinbunn), mens Tisleia 
hadde 5,2 g pro m 2 pa steinbunn og 9,8 g pa grusbunn. I Haelva 
varierte vektene fra 3,0 til 21,5 g pa de fire stasjonene. Her var de 
nederste stasjonene mest produktive. I tillegg til verdiene i Haelva 
kommer sa litt svamper og en ikke ubetydelig mengde elveperle
muslinger. Disse siste vil imidlertid pa grunn av sin meget lang
somme vekst ikke bety sa meget produksjonsmessig sett. I de 0vre 
deler av Haelva rna man derfor anta at det finnes bunndyrmengder 
av samme st0rrelsesorden som i de to unders0kte fjell-elver, til 
tross for at vi kanskje kunne vente oss st0rre verdier, blant annet 
p.g.a. den lengre vekstsesong og h0yere sommertemperatur pa 
Jreren. I Haelvas nedre deler derimot, var det som ventelig st0rre 
bunndyrmengder tilstede. Som den kanskje viktigste arsaken til 
dette rna anf0res lavere stmmhastighet og faktorer assosiert med 
denne, slik som rikere bunnsedimenter og frodigere plantevekst. 
Dessuten sa vi at innholdet av nreringsstoffer i vannet tiltok neclover 
i elva, og at srerlig de nederste stasjoner var influert av en viss 
forurensning. Graden av forurensning var imidlertid sa liten at den 
bare hadde en gunstig innvirkning pa bunnfaunaen, bade kvanti
tativt og artsmessig. 
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V. SUMMARY 

A review of the quantity of bottom fauna in Norwegian 

lakes and rivers 

Data on the standing crop of bottom animals were collected from (1) pub
lished records, (2) unpublished dissertations from the University of Oslo, and 
(3) unpublished notes placed at my disposition by the research staff of the 
Inspector for Freshwater Fisheries. The review was made in connection with 

studies of the bottom fauna in a eutrophic Norwegian lake (Borrevann), the 
results of which are expected to appear in Folia Limnologica Scandinavica. 

Only the total quantity of the bottom fauna has been considered, thus 
excluding studies dealing with one or a few groups of bottom animals only. 
The quantity is usually expressed both as number of individuals and as raw 
(wet) weight (shells of living molluscs included) per m' of bottom - although 
in some cases only one of these measurements was available. Ekman grabs 
were most often used for the collecting, but in some of the rivers tray-sampling 
was 	carried out as well. 

Annual and seasonal variations and spatial ones within the same lake and 
river have generally not been considered. Where samples were collected in 
different seasons or at different places within a lake only the average value for 
each depth region has been used. Localities subjected to artificial regulation 
of water level are, with a few exceptions mentioned later, represented only by 
samples collected before the regulation took place. The investigated lakes and 
rivers were all free from domestic and industrial pollution, except for the 
lower stretches of Hilelva (River D on map, Fig. I), which belonged to the 
oligosaprobic zone. Cf. also remarks on Haugatjern on following pages. 

A discussion of the relation between standing crop and productivity of 
bottom fauna is included (pp. 8- 11). Lake typology is also considered (pp. 
47--52), with emphasis on five different categories of value in the description 
and classification of lakes : (1) climate, (2) morphometry of the lake basin, 
(3) 	 physio-chemical conditions in the water masses, (4) flora and fauna, and 
(5) 	productivity. 

A ll figures and ta bles are provided with English legends. 

Lakes 

Data were available for 42 lakes, listed in Table 1. Lakes Nos. 37-39 and 
41-42 had been submitted to some regulation of water level when the samples 
were collected, indicated in column G . As shown on the map in Fig. 1, the lakes 
are all located in South Norway, most of them in the mountainous central 

part of the region. Only 11 lakes are situated below 600 metres a. s.!., and only 
2 below 300 metres a.s.!. Most of the lakes are therefore located in areas domi
nated by coniferous forest or mountain birch or are above the timber line. 

Although patches of cultivated fields and pasture lands are also within the 
drainage of some lakes, in general it is primeval forest or mountain areas which 
dominate the immediate surroundings of the lakes treated, and their nutrient 
conditions may be considered as on the whole unaffected by human activities. 
A single exception, Haugatjern (No. 34), is somewhat influenced by cultivated 

fields and drainage from a cemetery. Most of the investigations were made to 
provide data on fish food sources, often in connection with proposed regulation 
of water level for the building of hydroelectric stations. Data were especially 
lacking for lowland lakes in productive areas; also, information about physico· 
chemical factors of the environment were usually scarce. Data on water samples 
collected by the present author in 10 of the lakes in connection with a regional 
s tudy of fresh-water fauna have, therefore, been included. 

For each lake Fig. 2 A - C shows the average values for the total standing 
crop of bottom animals_ Data on mesh width, investigated bottom area, etc. 
in T a ble 1 give some idea of the comparability of the results. Table 5 A shows 
weights of the bottom fauna in 13 lakes considered to be fairly well investigated 
and classified as primarily oligotrophic. The arithmetic average weights for these 
1akes were as follows: 5.0 g per m 2 in the zone 0- 5 m, 3.5 g per m' in the zone 
5-10 m, and 2.2 g per m 2 in the zone below 10 m. Section B of the same table 
gives average weights, corrected to allow for differences in extent of various 
depth regions, for Haugatjern (Lake No. 34), classified as eutrophic and in
vestigated only once. Here 78.4 g per m' occurred in the region 0-5 m, and 
1.1 g below 5 m; the average for the whole lake was 59.9 g per m'. Further 
notes on Haugatjern are given below. 

Table 6 compares weights of bottom fauna in selected foreign lakes with 
values from Norwegian localities. Fig. 14 A-B indicates (schematically) hypothe· 
tical vertical zonation in environmental factors and quantity of bottom animals 
in an oligotrophic and a eutrophic lake (after Lundbeck, 1926) compared with 
actual conditions in 4 Norwegian lakes (C--F). For most of the localities treated, 

data on the vertical zonation in fa ctors of environment were lack ing. 

Remarks on individual lakes 

No_ 1, Nedre Sjodalsvatn. This lake (Fig. 3) is located in Jotunheimen, 
940 metres above sea level. It receives melt-water and silt from glaciers. Bottom 
fauna investigations by Olstad (1925) and some hydrographic measurements 
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made by the present author are summarized in Table 2. In spite of a very low 

conductivity value (XIS = 11) and the feeding effect of a large fish population, 
Nedre Sjodalsvarn presented the greatest population of bottom animals of the 
6 lakes which Olstad investigated thoroughly. At a depth of 1.5 m there occurred 

an average of 3795 individuals per m', weighing 17.1 g. The lowest quantities 

were found from 10- 18.5 m, averaging 1287 individuals and 4.4 g (cf. also 

Fig. 2 A and Table 5). A favourable influence of mineral substances brought 
into the lake by glacial melt-water and silt, possibly combined with the effect 
of direct contact with the altered Cambro-Silurian rocks comprising parts of 

the lake basin, may be of importance for the high standing crop of bottom 
animals in this lake. 

No. 32, Gjuvvatn. This is the lake with highest elevation in Northern 

Europe, 1837 metres above sea level (cf. Fig. 10). Table 3 shows the decrease 
in number of individuals with increasing distance from a point where the glacier 

enters the lake. Only data on the number of individuals were available, but 
with an average value of 2865 per m" consisting of rather large animals (chiefly 
chironomids Heterotrissodadius subpilosus and Pseudodiamesia nivosa), it is evident 
that productivity of bottom fauna here may be considered large. Brundin 

(1956) attributes this to mineral substances brought into the water by the glacier. 

No. 34, Hau gatjern. This lake, c. 700 metres above sea level (Fig. 11), is 

outstanding for its fish production. After the introduction of whitefish (Coregonus 
lavaretus (L.» in 1903, the average annual yield of fish was 250 kg per hectar 
for the period 1905- 12, and is still 60- 90 kg per hectar (Jensen 1961). The 
lake is described by Braarud, Fayn & Gran (1928) who investigated hydrography 

and flora, by Dahl (1930) who furnished data on the bottom fauna, by Huitfeldt
Kaas (1913, 1934), and by Jensen (1961). Haugatjern is small (0.15 km'), with 
large shallow areas, the maximum depth being 15 m. Rooted plants are scarce, 
penetrating down only to 2 m. There is no visible inlet or outlet. The lake 

is surrounded by low, open birch forest and some cultivated fields, and receives 
manure from the fields and drainage from a small cemetery_ In August 1919, 
oxygen depletion was observed in the lower strata (Fig. 14 F (b». The vertical 
variation in the weight of the bottom fauna, indicated by the curve in Fig. 14 F, 
shows a sharp contrast between the uppermost 5 metres (87_8 g per m' in the 
region 2- 5 m, cf. Table 4), and the lower strata (under 2 g per m 2 below 5 m). 

It should be noted, however, that these values are based on investigations made 
on one occasion only. Haugatjern has the highest content of calcium and the 

highest conductivity and pH value of the 10 lakes from which data were available: 
a surface sample taken in summer 1962 showed 19.5 mg CaO/J, 2.2 mg MgO/1 
(total hardness = 2.25 0 dH (1 0 dH = 10 mg «CaO»/I», XI S = 75.8 (10-6) and 
pH = 8.7. 

The remaining lakes (Nos. 2-31, 33, 35- 42) may be classified as primarily 
oligotrophic. Results from surface water samples - available from 8 lakes _ 

showed a total hardness within the range 0.40-1.050 dH, and a pH-value 

between 6.4 and 7.2. Some of the lakes are of a more dystrophic type, as, for 
instance, Trevatna (Lake No. 38, Fig. 13). The water in this lake (total hardness 

= 0.400 dH, pH = 6.5) has a dark yellowish-brown colour, and there are boggy 
and peaty areas in the drainage. 

Rivers 

Data were available from 4 rivers (A-D on the map in Fig. I). 
River A, Varma, is a slow-flowing stream draining our largest lake (Mjasa). 

An investigation at a locality 124 metres above sea level in March 1943, sum
marized in Table 7, indicates that the maximum total number of bottom animals 
occurred in shallow water (an average of 2407 individuals per m'). The crustacean 

Pallacea, which may attain a fairly large size compared with many other bottom 
animals, is here an important part of the bottom fauna. An Ekman grab was 

used for the collecting. 
More extensive data were available from the 3 remaining rivers, investigated 

by the tray method using a colonization time of about 4 weeks. 

River B, F lya, and C, Tisleia. These are mountain rivers located about 
800 metres above sea level, the first one being the main tributary to Lake No. 23 
(Tisleifjord), the second one draining the same lake. The rivers were investigated 

by Josefsen (1953). A measurement of total hardness made by the present 
author in Tisleia indicated very soft water (3.5 mg «CaO»/J), and pH was 6_8. 
Flya has an average inclination of 10 m/km, while that of Tisleia is 3.8 m/km. 
In Flya, therefore, the bottom is generally stony, and the stream velocity usually 
above 50 em/sec, while in Tisleia stretches of stony bottom alternate with 
sandy or gravelly bottom (Fig. 15) and the stream velocity is usually lower. 

Data on the quantity of bottom animals are shown if' Table 8. On stony bottom 
in Flya and Tisleia there occurred an average of 3.1 and 5.2 g bottom animals 
per m', respectively, while on gravelly bottom in Tisleia an average of 9.8 g 
was found. 

River D, Haelva. This lowland river was investigated by Kvitvrer (1962) 
at four stations from its outlet in the sea up to about 50 metres above sea level. 
Haelva may, in genera\, be considered as a slowly flowing stream, but the stream 
velocity is higher at the two upper stations (Fig. 16), where stony bottom prevails. 
In the lower regions we find sedimentation of finer particles, more luxuriant 

vegetation and some pollution from domestic and industrial sewage. The 
pollution did not exceed the oligosaprobic level and seemed only to be favourable 

for the bottom fauna, increasing the number of species as well as the total 
quantity. A gradient in physico-chemical factors was observed, the conductivity 

value (XIS) at the upper station (Fotland), for instance, ranging from 40.4 to 
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65.9, at the lowest station (H1't), from 74.0 to 134.5 . From Table 9 it appears 
that at the two upper stations there was a much smaller bottom fauna (average : 
3.0 and 5.6 g per m') than at the two lower ones (21.5 and 15.9 g per m'). The 
station at Njrerheim, where the largest bottom fauna occurred (an average of 
1773 individuals per m', weighing 21.5 g) was considered as the one most in
fluenced by pollution. (In the values from H aelva, sponges and pearl mussels 
are excluded.) 
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