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Sammendrag: 
 
Det er gjennomført undersøkelser av bunndyr på 8 lokaliteter i Hølenvassdraget og 4 mindre 
kystbekker. Fisk er undersøkt på 6 lokaliteter, hvorav 4 i Hølenvassdraget. Begroings-
organismer er undersøkt på 12 stasjoner i Hølenvassdraget. Hensikten med undersøkelsen 
har vært å klassifisere miljøtilstanden iht. til vanndirektivet.  For bunndyr ble innsamling 
foretatt på steinsubstrat i stryk eller tilnærmet stryk der dette var mulig, og ASPT-indeks og 
N-EQR verdier beregnet. Tetthet ble beregnet og to indekser beregnet: fiskeindeksen iht. 
Veileder 2009 og Bergan et al. (2011) for små lavereliggende bekker og elver, der tetthet, 
forekomst av årsklasser og gytefisk inngår etter et poengsystem.  
 
For begroingsalger ble eutrofieringsindeksen PIT og forsuringsindeksen AIP beregnet, der 
lave PIT verdier tilsvarer lave fosforverdier og lav AIP indikerer sure betingelser.  
 
For hovedresultat, se vedlagte kart. 
 
For bunndyr var det god tilstandsklasse i Bråtebekken, Odalsbekken og Solberg-bekken, 
mens Kjennsbekken, Hølenelva, Hvitstenbekken ble klassifisert til tilstandsklasse moderat. 
Krombekken, Kroerbekken, Børsumbekken fikk dårlig tilstandsklasse, mens Raskebekken og 
Hogstvedtbekken fikk svært dårlig tilstandsklasse. 
 
For fisk ble det påvist laksefisk på anadrome strekninger i Hølenelva og Kjennsbekken og 
stasjonær ørret i Bråtebekken og Fossbekken. På anadrome strekninger var tetthetene 
lavere enn forventet naturtilstand. Basert på fiske-indeksen er det beregnet moderat 
tilstandsklasse for Kjennbekken, Såna og Fossbekken, tilstandsklasse dårlig for Hølenelva 
og tilstandskalsse svært god for Bråtebekken.  
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For begroingsorganismer ble det på 11 av 12 stasjoner beregnet en sikker PIT indeks med 
hensyn til eutrofiering. Børsumbekken er i dårlig tilstand, mens alle andre er i moderat 
tilstand. De to bekkene som har lavest PIT indeks og som dermed er minst eutrofiert er 
Solbergbekken og Såna. 
 
Med hensyn til forsuring kunne AIP indeksen bare beregnes sikkert på 4 av 12 stasjoner, og 
alle fire er i svært god tilstand med hensyn til forsuring. Likevel tyder også de usikre AIP 
indeksene på at forsuring ikke er et problem i Hølenvassdraget. 
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Forord 
 
På oppdrag fra Vannområde Morsa er det i 2011 foretatt en klassifisering av økologisk 
tilstand på grunnlag av bunndyr, fisk og begroingsalger i elver og bekker i Hølenvassdraget 
og ytterligere på grunnlag av fisk i Fossbekken og Kråkstadelva. Vedlagte følger en 
fellesrapport på bunndyr, fisk og begroingsalger. 
 
Utgangspunktet er Vanndirektivet slik det er angitt i klassifiseringsveilederen (Veileder 2009). 
Klassifisering av økologisk tilstand er under utvikling og det er ventet enkelte presiseringer 
og endringer på fisk i ny versjon i 2012. Flere medarbeiderne i vedlagte rapport deltar i 
revisjonsarbeidet, og det har vært nyttig å gjennomføre praktiske undersøkelser parallelt med 
dette. 
 
Undersøkelsen er gjennomført i nær kontakt med daglig leder for Vannområdeutvalget 
Morsa, Helga Gunnarsdottir. 
 
 
10. mai 2012 
 
 
 
Åge Brabrand 
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I forbindelse med innføring av EU’s Vanndirektiv er det utarbeidet kriterier for klassifisering 
av miljøtilstanden i elver og innsjøer. Hovedvekten i denne klassifiseringen legges på 
biologiske kvalitetselementer, og det er utarbeidet klassegrenser for å karakterisere 
miljøtilstanden.  
 
Det er eutrofi i form av næringssalter og tilførsel av organisk materiale på den ene siden og 
partikkeltilførsel i form av jord- og leirepartikler på den andre, som er de to desidert viktigste 
ikkebiologiske faktorene for bunndyr og fisk i mange vassdrag i Østfold og Akershus. Endring 
av fiskesamfunn som følge av dette skyldes også biologiske faktorer som konkurranse og 
predasjon (Coble 1972, Persson 1983, Bniska 1985, Grande 1987, Persson and Hamrin 
1994). Erfaring fra andre vassdrag i liknende områder viser at en rekke aktiviteter i 
nedbørfeltet eller vassdragsnære områder ofte medfører utilsiktet tilførsel av partikler.  
 
Klassifieringssystemet er beskrevet i Veileder 01:2009, og vannforekomstene klassifiseres i 
fem tilstandsklasser, der utgangspunktet er avviket fra naturtilstanden. Vanndirektivet angir 
at miljømålgrensen er satt mellom tilstandsklasse ”God” og ”Moderat”, noe som innebærer at 
det må settes inn tiltak for å bedre forholdene dersom en vannforekomst har tilstandsklasse 
”Moderat” eller lavere. Bruk av bunndyr og fisk som kvalitetselementer er under utvikling. Det 
gjelder både hvilke arter som skal vektlegges og hvor klassegrensene bør ligge. Gjeldende 
veileder 01:2009 er her lagt til grunn, men det er foretatt oppdatering av klassegrenser for 
fiskeindeks iht. ny versjon som er under arbeid.   
 
Fra og med 2011 har vannområdeutvalget Morsa overtatt ansvaret for Hølenvassdraget med 
nærliggende kystbekker. Vassdraget inngår nå i andre planperiode, og det er i denne 
forbindelse foretatt en tilstandsvurdering med utgangspunkt i bunndyr og fisk som kvalitets-
elementer i 12 elver og bekker i Hølenvassdraget med enkelt kystbekker, samt i Fossbekken 
og Kråkstadelva i Hobølvassdraget.  
 
 
 

Samlet sett vil tilførsel av næringssalter, dødt organisk materiale og jordpartikler til rennende 
vann endre bunnsubstratets karakter (sedimentering, tetting av hulrom) og derved endre 
forhold for næringsdyr, gyteforhold og skjul for laksefisk.  
 
Utover de angitte hovedkategoriene er utsetting av nye fiskearter i vassdraget en trussel mot 
naturtilstanden, og i forvaltningen er etablering av nye fiskearter angitt å føre til et betydelig 
avvik fra naturtilstanden.  

 
 
 
 

Det finnes en rekke indekser for bunndyr som anvendes for å beregne graden av 
forurensning eller avvik fra forventet naturlig tilstand. I Vanndirektivet benyttes EQR verdier 
og nEQR verdier med utgangspunkt i ASPT indeksen. Dette gjøres for å sammenligne 
tilstand basert de ulike kvalitetselementer. 
 

  1. Innledning 

  2. Tilstandsklasser 

2.1  Bunndyr 
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ASPT indeksen (Average Score per Taxon) anvender toleransegrenser for ulike grupper og 
arter av bunndyr (Armitage et al. 1983). ASPT-indeksverdien går fra 1-10. Grenseverdien 
mellom god og moderat økologisk tilstand er satt til 6, mens naturtilstanden er gitt verdier 
høyere enn 6,9 (Tabell 2).  Verdier over 6 angir god eller svært god økologisk tilstand og 
dette er miljømålet for vassdrag.  
 
Med utgangspunkt i ASPT verdien er EQR og nEQR beregnet i henhold til Veileder 
(01:2009), Tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Grenseverdier og karakterisering av økologisk tilstand 
basert på ASPT- verdier (bunndyr).  

 

Økologisk tilstand ASPT  EQR nEQR 

Svært god > 6,8*  >0,99 0,8-1,0 

God 6,0 - 6,8  0,99-0,87 0,6-0,8 

Moderat  5,2 - 6,0  0,87-0,75 0,4-0,6 

Dårlig 5,2 - 4,4   0,75-0,64 0,2-0,4 

Svært dårlig  < 4,4  <0,64 0-0,2 

*ASPT verdier større enn 6,9 angir naturtilstanden. 

 
 
 
 

For klassifiering av fisk er det benyttet to tilnærminger, i) fiskeindeks basert på endring i 
dominans og ii) forventet tetthet av laksefisk (ørret+laks) i småvassdrag (Bergan et al. 2011).   
 
Ved bruk av fiskeindeksen er det sentralt å beskrive fiskeartenes naturlige utbredelse i de 
enkelte vassdragene, da dette sammen med habitatforholdene er utgangspunkt for å 
beskrive en forventet naturtilstand (NT). Det er brukt kvalifisert skjønn for å vurdere 
forventete arter og forventet tetthet og dominans på de enkelte lokalitetene, spesielt med 
utgangspunkt i habitattilbud (stryk, kulp, stilleflytende) og artenes geografiske utbredelse. 
 
Basert på det som faktisk blir observert på stasjonen kan det settes opp et uttrykk som angir 
avviket fra naturtilstanden (EG). Endringsgraden (EG) beregnes da etter følgende formel 
fordelt på to ledd, der første ledd omfatter tapte bestander (T) og andre ledd reduserte 
bestander (R): 
 

EG=[DT*1,0 + VT *0,75 + ST*0,50] + [DR *0,75+ VR*0,50 + SR*0,25] 

 

DT og DR er antall dominante arter som er henholdsvis tapt og redusert, VT og VR er antall 

vanlige arter som er henholdsvis tapt og redusert, og ST og SR er antall sjeldne arter som er 

henholdsvis tapt og redusert i mengde.  

 

Fiskeindeksen (FI) er (NT-EG)/NT. Dette vil være en verdi mellom 0 og 1, der talluttrykket 
(FI) for lokaliteten vil være et uttrykk for fiskesamfunnets økologiske tilstandsklasse. 
 
I Veilederen 2009 gjelder følgende klassegrenser: 
 

2.2  Fisk 
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Det ligger i sakens natur at følsomme arter kan være fåtallige i vassdrag der miljø-
påvirkningen er stor, og det er derfor viktige å kjenne utbredelsen til disse artene i det 
enkelte vassdrag.  
 
Utbredelsen av ørret ser imidlertid ut til å være større enn forventet ut fra et generelt inntrykk 
av vassdragene. Dette kan tilskrives gunstige små områder for overlevelse i perioder med 
høy temperatur, lav vannføring og dårlig vannkvalitet. Slike overlevelsesområder kan være 
vesentlig for å opprettholde arten tilstedeværelse i vassdraget. Enkelte fiskearter kan trenge 
tid for å rekolonisere områder der de tidligere var utbredt. Det gjelder spesielt 
innlandsbestander av ørret. Anadrome bestander har til enhver tid en del av bestanden i 
sjøen, slik at reetablering her vil gå raskere.   
 
Når det gjelder bruk av forventet tetthet og struktur i laksefiskbestanden, benyttes det et 
poengsystem beskrevet av Bergan et al.( 2011). Her gis poeng etter tetthet av årsunger og 
eldre laksefiskunger (laks + ørret), antall årsklasser registrert og hvorvidt det registreres 
gytefisk eller ikke. Samlet poengsum gir en tilstandsklasse.  
 
Begge beregningene presenteres, idet det kan være nyttig å observere hvordan og hvorfor 
de to beregningene gir forskjellig tilstandsklasse.  

  

 
Hølenvassdraget består av flere mindre elver og bekker i Vestby, Ås, Ski, Hobøl og Våler 
kommuner, hvorav mesteparten ligger i Vestby kommune. Bortsett fra Kjennstjernet på 150 
da mangler vassdraget innsjøer og tjern. 
 
De største bekkene er: Hogstvedtbekken, Loska, Såna, Bråtebekken, Krombekken og 
Kjennsbekken. Hølenvassdraget renner ut sjøen i Sonsbukta. 
 
Anadrom fisk kan naturlig vandre opp til dam ved Hølenfossen, ca. 250 meter ovenfor 
samløp med Kjennsbekken, og ca 1 kilometer opp i Kjennsbekken opp til Muggestadfossen, 
(Enerud og Lund 1999).  
 
Nedbørsfeltet er preget av flate partier med leirholdig jordsmonn. Det er skogområder, 
boligbebyggelse, industri og dyrket mark i nedbørsfeltet.  
 
Vannføringen i elver og bekker over store deler av Østlandet var høy og flompreget store 
deler av sensommeren og høsten 2011, og feltarbeidet kunne først gjennomføres i 
november. Dette er senere enn ønskelig når det gjelder fisk, fordi enkelte arter endrer sitt 
oppholdshabitat ved lave temperaturer, og fordi innsamlingen i de to anadrome områdene 
måtte foregå i gyteperioden til laks og sjøørret. Dette kan ha påvirket resultatet både når det 
gjelder artssammensetningen og tettheten av årsunger av laks og sjøørret. For bunndyr er 
sen innsamling ikke forbundet med metodiske problemer.  
 

Økologisk tilstand Svært god God Moderat Dårlig  Svært dårlig 

Fiskeindeks 1,0-0,95 ≥0,95-0,80 ≥0,80-0,50 ≥0,50-0,25 ≥0,25 

  3. Vassdragsbeskrivelse 
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Klassifieringen er foretatt ved innsamling av bunndyr i 12 bekker, med en stasjon i hver bekk 
der plasseringen var angitt av vannområdeutvalget Morsa (Fig. 1 og Tabell 3, og Fig. 2 og 
Fig. 3). I fire av de 12 bekkene ble det også foretatt innsamling av fisk. Utover innsamling i 
de 12 bekkene ble det gjennomført innsamling av fisk på en stasjon i Fossbekken (tidligere 
undersøkt av Brabrand 2011) og en stasjon i Kråkstadelva.  

 
 
 
 

Bunndyr ble innsamlet med sparkemetoden (Hynes 1961, Frost et al. 1971).  Prøvene 
samles med en håv, åpning 30 x 30 cm montert på et skaft. Håvens maskevidde er 0,45 mm. 
Det ble tatt en prøve fra hver lokalitet. Prøven består av materiale samlet inn fra ulike typer 
habitat på stasjonen. Prøvene ble fiksert med etanol i felt. Bunndyrene ble plukket ut, sortert 
og bestemt i laboratoriet. Utvalgte grupper av bunndyr som er viktige ved vurderinger av 
vannkvalitet ble artsbestemt. Prøvene ble innsamlet  21.10 og 1.11.2011. 

 
 
 
 

Hølenelva (HØL 9) og Kennsbekken (KJE 1) ble undersøkt på anadrom strekning, med mulig 
forekomst av laks, sjøørret og ål. Stasjonene i Fossbekken og Kråkstadelva hadde kun 
innlandsbestander. I Såna før samløp med Kjennsbekken er det et vandringshinder for 
sjøørret og laks nedenfor SÅN 1. Bråtebekken (BRÅ 1) hadde heller ikke mulig oppvandring 
av anadrome arter.  
 
På hver lokalitet/bekk ble det oppsøkt områder med rennende vann med vannhastighet 0,3-1 
m/s og med steinbunn (grus, stein, blokk). Det ble fisket en gang på oppmålt areal, og all fisk 
ble artsbestemt og lengdemålt til nærmeste mm. Fisk ble sortert i to aldersgrupper, årsunger 
og eldre enn årsunger. For laks ble det benyttet årsunger og gytende fisk. 
 
Tabell 2. Benyttet fangbarhet ved beregning av fisketetthet. På 
anadrome strekninger der det var fin grus og hele elvetverrsnittet 
avfisket ble det benyttet fangbarhet 0,8 for eldre ørret og gytende 
laks.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. Innsamling 

 

4.1  Bunndyr 

4.2  Elektrofiske 

 Årsunger Eldre 

Ørret  0,56 0,65 

Regnbueørret 0,56 0,65 

Laks 0,56 0,65 

Gjedde 0,8 0,8 

Abbor - 0,8 

Mort 0,2 0,5 

Laue - 0,5 

Brasme - 0,5 

Gullbust 0,2 0,5 

Stam 0,2 0,5 

Flire - 0,5 

Ørekyt 0,2 0,5 

Niøye - 0,2 
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Ved beregning av fisketetthet ble det ble benyttet fangbarheter angitt i Tabell 2. Utover fisk 
ble ferskvannskreps notert. All fisk ble sluppet tilbake til lokaliteten. Vannhastighet og 
bunnforhold, spesielt mtp. gyting og oppvekst for ørret og laks, ble notert for hver lokalitet. 
 
 
Tabell 3. Overvåkningsstasjoner for økologisk tilstandsklassifisering på grunnlag av bunndyr og fisk*.  
UTM32 (Euref89) og avfisket areal er angitt. 

 
Bekk/elv Stasjon/ 

kommune 
X-kord Y-kord Areal 

m
2
 

Merknad 

Kjennsbekken * KJE 1 Vestby 597902 6601583 100  Oppstrøms vei som krysser 
bekken 

Børsumbekken BØR 1 
Vestby/Ås 

600217 6610930  BØR og HOG ligger med 50 m 
avstand. Prøve ved bruer 

Hogstvetbekken HOG 1 
Vestby/Ås 

600252 6610927  Se over 

Kroerbekken KRO 1 Ås 603817 6612365  Ved bru rett før Kroer kirke 

Krombekken KRM 1 Vestby 599324 6609173  Nedstrøms liten bru og 
pumpestasjon 

Bråtebekken* BRÅ 1 
Vestby/Ås 

601430 6606364 90  Ved bru nordøst for Hølen 
sentrum på vei mot Garder 

Solbergbekken  SOL 1 Frogn 593219 6609786  Oppstrøms NIVAs stasjon 

Odalsbekken  ODA 1 Frogn 592716 6612457  Oppstrøms bru like før Drøbak 
hotell 

Raskebekken  RAS 1 Frogn 592750 6615828  Golfbane nedstrøms liten dam 
oppstrøms stor dam 

Såna f samløp * SÅN 1 
Vestby/Våler 

598598 6601031 50   

Hvitstenbekken HVI 1 Vestby 593446 6607896  Ved hvit bru ved kirka 

Hølenelva * HØL 9, Vestby 597832 6601500 120  Nedstrøms nederste brua ut av 
Hølen, etter samløp med 
Kjennsbekken 

Fossbekken** Foss 610637 6610951 113   

Kråkstadelva** Kråk 606062 6610508 300   

 
*   Fisk og bunndyr  
**  Kun fisk 
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Fig. 1. Stasjoner for innsamling av bunndyr og fisk ved økologisk tilstandsvurdering i 
Hølenvassdraget 2011. 
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                Bråtebekken (BRÅ 1)                                   Kjennsbekken (KJE 1) 
 
 

 
 Såna før samløp med Hølenelva (SÅN 1)                      Kråkstadelva 
 
 

 
              Hølenelva (HØL 9)                                             Fossbekken 
 
 
Fig. 2. Lokaliteter der det ble utført både elektrofiske og innsamling av bunndyr i 2011. 
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       Kroerbekken (KRO 1)             Odalsbekken (ODA 1)                Hvitstenbekken (HVI 1) 

 
   Børsumbekken (BØR 1)           Hogstvedtbekken (HOG 1)          Krombekken (KRO 1)      
 

 
               Raskebekken (RAS 1)                                          Solbergbekken (SOL 1)                                                               
 
Fig. 3. Lokaliteter der det bare ble utført innsamling av bunndyr i 2011.                        
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Det er stort samsvar mellom ASPT indeksen og normaliserte EQR verdier, se Tabell 4. 
Tilstandsklasse god ble bare funnet i Bråtebekken, Solbergbekken og Odalsbekken. De 
øvrige bekkene hadde dårligere tilstandsklasser. Raskebekken får tilstandsklasse svært 
dårlig. For Såna er klassifiseringen usikker fordi lokaliteten ikke hadde egnet bunnsubstratet 
for indikatororganismer.  
 
For oversikt over observerte arter, se vedlegg.  

 
 
 
 

Årsunger av brunørret ble påvist i Kjennsbekken, Bråtebekken, Hølenelva og Fossbekken 
(Fig. 4, og i disse med unntak av Fossbekken ble det også påvist ørretunger som var eldre 
enn årsunger (Fig. 5). Tetthetene av både årsunger og eldre unger må betegnes som relativt 
beskjedne. I kråkstadelva ble det ikke påvist brunørret, men det ble funnet årsunger av 
regnbueørret (ikke i figur). I Såna før samløp med Hølenelva ble det av naturlige årsaker ikke 
påvist laksefisk, fordi lokaliteten ikke hadde typisk habitat for laksefisk.  
 
 

 
 
Fig. 4. Beregnet tetthet (antall/100 m2) av ørret årsunger på 6 lokaliteter i Hølenvassdraget 
samt Fossbekken og Kråkstadelva i november 2011.  
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Fig. 5. Beregnet tetthet (antall/100 m2) av ørret eldre enn årsunger på 6 lokaliteter i 
Hølenvassdraget samt Fossbekken og Kråkstadelva i november 2011.  
 

 
Fig. 6. Beregnet tetthet (antall/100 m2) av laks årsunger på anadrom strekning i 
Kjennsbekken og Hølenelva i november 2011.  
 
Av de undersøkte lokalitetene hadde Kjennsbekken og Hølenelva muligheter for anadrome 
bestander, og årsunger av laks ble påvist i lave tettheter i Hølenelva (Fig. 6).  
Av de undersøkte lokalitetene hadde Kjennsbekken og Hølenelva muligheter for anadrome 
bestander, og årsunger av laks ble påvist i lave tettheter i Hølenelva (Fig. 6).  
 
Det ble her også påvist gytende laks, mens gytende sjøørret ble påvist både i Hølenelva og i 
Kjennsbekken, Fig. 7. Flere store individer ble påvist, med største sjøørret på ca 70 cm og 
største laks på ca 75 cm.  
 
I både Hølenelva og Kjennsbekken ble det påvist skrubbe, mens ål ikke ble påvist på noen 
av lokalitetene. 
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Fig. 7. Beregnet tetthet (antall/100 m2) av gytende sjøørret og laks på anadrom strekning i 
Kjennsbekken og Hølenelva i november 2011. Største sjøørret var ca 70 cm, største laks ca 
75 cm. 

 
 
 
 

Arter utover ørret og laks var også til stede i variable mengder på enkelte av lokalitetene, 
langt på vei avgjort av tilgjengelig habitat. Karpefisk er vist samlet i Fig. 8. I Bråtebekken, 
Kråkstadelva og Fossbekken ble det påvist ørekyt, og spesielt i Kråkstadelva ble det 
beregnet høye tettheter av arten med 233 fisk/100 m2.  I Såna før samløp ble det funnet mort 
(eldre enn årsunger), og i Fossbekken ble det funnet gullbust og stam i tillegg til ørekyt.  
 
 

 
Fig. 8. Beregnet tetthet (antall/100 m2) av karpefisk i 6 bekker i Hølenvassdraget, samt 
Fossbekken og Kråkstadelva i november 2011.  
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Tilstandsklasser for bunndyr, fisk og begroing for de undersøkte lokalitetene i 
Hølenvassdraget og i fire kystbekker er vist i Fig. 9. For to lokaliteter, Bråtebekken og 
Raskebekken, er det mer avvik enn en tilstandsklasse mellom de tre kvalitetselementene. I 
Bråtebekken gir fisk svært god tilstand, mens begroing gir moderat tilstand. For Raske-
bekken gir bunndyr svært dårlig tilstand, mens begroingsorganismer gir  moderat tilstands-
klasse. For de øvrige lokalitetene er det enten samsvar eller et avvik på en tilstandsklasse.  
 
De enkelte kvalitetselementene er beskrevet for bunndyr  i kap. 6.2, fisk i kap. 6.3, og for 
begroingsalger i kap. 11.  

 
 
 
 

Basert på bunndyr hadde flertallet av lokalitetene i Hølenvassdraget tilstandsklassene 
moderat eller dårlig økologisk tilstand. Bare Bråtebekken, Solbergbekken og Odalsbekken 
viste tilstandsklasse god.  
 
Felles for lokaliteter med dårlig økologisk tilstand er få følsomme EPT- arter/grupper 
(døgnfluer, steinfluer og vårfluer), og samtidig et stort innslag av fåbørstemark og fjærmygg. 
Alt tyder på at dette er forårsaket av organisk belastning, der følsomme arter faller ut. Når 
Krombekken, Hogtstvedtbekken og og spesielt Raskebekken får tilstandsklasse dårlig eller 
svært dårlig, har dette sammenheng med nærmest fravær av følsomme insektgrupper.   
 
Tabell 4. Indeksverdier basert på bunndyrsamfunn i Hølenvassdraget og i Kråkstadelva etter 
innsamling i oktober/novmber 2011. EPT er basert på døgnfluer, steinfluer og vårfluer, ASPT-indeks 
basert på Armitage et al. (1983). EQR og normalisert EQR beregnet iht. veileder 2009.  

 

EPT ASPT EQR N-EQR ASPT N-EQR

Bråtebekken 10 6,53 0,95 0,73 God God

Krombekken 6 4,50 0,65 0,22 Dårlig Dårlig

Kroerbekken 8 5,12 0,74 0,39 Dårlig Dårlig

Børsumbekken 8 4,92 0,71 0,33 Dårlig Dårlig

Hogstvedtbekken 2 3,50 0,51 0,16 Svært dårlig Svært dårlig

Såna 5 5,00 0,72 0,35 Dårlig* Dårlig*

Kjennsbekken 15 5,95 0,86 0,59 Moderat Moderat

Hølenelva 16 5,65 0,82 0,51 Moderat Moderat

Hvitstenbekken 12 5,95 0,86 0,59 Moderat Moderat

Solbergbekken 11 6,18 0,90 0,64 God God

Odalsbekken 10 6,35 0,92 0,68 God God

Raskebekken 6 4,18 0,61 0,19 Svært dårlig Svært dårlig

Kråkstadelva 11 5,56 0,81 0,49 Moderat Moderat

* usikker

TilstandsklasserIndeksverdier

 

  6. Diskusjon 

6.1 Tilstandsklasser for bunndyr, fisk og begroing 

6.2  Beregning av tilstandsklasse basert på bunndyr 
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Fig. 9. Tilstandsklasser for bunndyr, fisk og begroing for de undersøkte lokalitetene i 
Hølenvassdraget og i fire kystbekker. 
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Alle de undersøkte lokalitetene med unntak av Såna (før samløp med Hølenelva) hadde 
habitatforhold for laksefisk, basert på en vurdering av substrat og vannhastighet. I 
vanndirektivet klassifiseres ørret og laks som følsomme arter for oksygensvinn (alltid > 6 
mg/L O2), og de to artene tilhører artsgruppe benevnt som Ni.O2.Intol. Andre arter laksefisk 
regnes som mer følsomme for degradering av habitatet (såkalte Ni.Hab.Intol.150), se manual 
for index EFI+ (http://efi-plus.boku.ac.at/software). I områder dominert av karpefisk benyttes i 
tillegg arter basert på artsrikdom av arter som gyter i rennende vann (Ric.RH.par) og tetthet 
av arter som gyter på substrat av stein (Ni.Litho). I norske vassdrag er det imidlertid få arter 
til stede. Det er derfor vanskelig å beregne den økologiske tilstanden i vassdrag basert på 
indekser utviklet i vassdrag med mange arter, eller som av innvandringshistoriske årsaker 
mangler arter innenfor gruppen NiHab.Intol.150.  
 
I Hølenvassdraget finnes laks, sjøørret, ål og skrubbe i nedre del. Øvrige påviste fiskearter 
høsten 2011 var mort og ørekyt, mens gullbust tidligere er påvist (Pavels upubl.). I 
Kjennstjernet er det angitt bestander av abbor og gjedde (Jensen 1951), mens det i tillegg 
angis forekomst av laue og brasme (Vidar Holthe pers. medd. i Enerud og Lund 1999). 
 
I Hølenelva ble det av Enerud og Lund (1999) utover laks og ørret påvist gjedde, skrubbe, 
trepigget stingsild, niøye, ørekyt, mort og ål, men det er usikkert hvor langt opp i de ulike 
bekkene disse artene er utbredt. Tettheten av ørret nedenfor Hølenfossen ble i juli 1996 
beregnet til 200-250 ørret/100 m2, mens laks utgjorde ca 10 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Teoretisk forekomstdiagram for laksefisk (årsunger og eldre unger av laks og ørret) i 
elve- og bekkehabitat basert på vannhastighet og bunnsubstrat. Merk rødt felt som viser 
lokaliteter der ørret og evnt. laks burde være tilstede, men ikke blir påvist. 
  

6.3   Beregning av økologisk tilstandsklasse basert på fisk 
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Grad av forekomst av ”rentvannsarter”, her ørret og laks, kan benyttes som indikator på 
menneskelig påvirkning av vassdragene. Dette baserer seg på en forventet forekomst ut fra 
lokalitetens naturgitte betingelser, og kan angis som naturtilstanden, se forventet 
forekomstdiagram Fig.10. Fravær av ørret/laks og forekomst av mer tolerante arter indikerer 
endring bort fra naturtilstanden.    
 
Der vannhastigheten er større enn 0,3 m/s og med bunn med stein og hulrom kan det 
forventes å finne eldre ørret. Der det i tillegg er både stein og grus kan det forventes både 
årsunger og eldre ørret. I de undersøkte bekkene er det bare Såna før samløp med 
Hølenelva som ikke har slike kvaliteter.  
 
I Tabell 5 er gitt beregnet tilstandsklasse, basert på fiskeindeks og laksefisk som indikator på 
økologisk tilstand i småelver (Bergan 2011), begge basert på elektrofiske i november 2011. 
Når det i 2011 gjennomgående ble funnet lave tettheter av innlandsørret og anadrom 
laksefisk kan dette som tidligere nevnt henge sammen med lav vanntemperatur under 
innsamling, og at det også sto gytefisk på lokalitetene. Erfaringen er at gytefisk og aggressiv 
gyteadferd kan føre til at årsunger enten er passive i substratet, eller trekker til mer 
suboptimale habitater. 
 
 
Tabell 5. Beregnet tilstandsklasse for fisk basert på A: ”Fiskeindeks” (FI) og vurdering av økologisk 
tilstand basert på endringsgrad (EG) i forhold til naturtilstanden (Veileder 01:2009) og B:.Laksefisk 
som indikator på økologisk tilstand i småelver og bekker (Bergan et al. 2011). Basert på elektrofiske i 

november 2011.  
 

 
A: Fiskeindeks (Veileder 2009) B: Bergan et al. 2011 

 
EG FI Tilstandsklasse Poeng Tilstandsklasse 

Kjennsbekken 0,75 0,70 Moderat 6 Moderat 

Bråtebekken 0,00 1,00 Svært god 5 Moderat 

Såna f samløp 0,50 0,71 Moderat 0  Ikke habitat 

Hølenelva 1,25 0,50 Dårlig 6 Moderat 

Fossbekken 1,25 0,55 Moderat 2 Dårlig 

Kråkstadelva 1,50 0,14 Svært dårlig 0 Svært dårlig 
 
 
Kjennsbekken: 
I Kjennsbekken ble det påvist ørretunger (årsunger og eldre), og gytende sjøørret, mens 
karpefisk ikke ble påvist på undersøkt strekning. Forventningen er dominans av ørret og eller 
laks, med skrubbe som vanlig art. Alle disse forventningene ble innfridd, men det er lavere 
tettheten enn forventet naturtilstand. Tetthetene er også lavere enn det funnet ved tidligere 
undersøkelser (Enerud og Lund 1999). Fiskeindeksen og Bergan et al. (2011) viser begge 
moderat tilstandsklasse.  
 
Hølenselva: 
Det ble påvist laksunger, ørretunger (årsunger og eldre), gytende laks og sjøørret og 
skrubbe, mens karpefisk ikke ble påvist. Tetthetene er imildertid lave, og gir dårlig og 
moderat tilstandsklasse. 
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Såna, sidebekk før samløp med Hølenelva, ovenfor anadrom strekning.  
Bekken er stilleflytende med typisk bløtbunn, leirepreget uten skjul for laksefisk. 
Forventningen er et fiskesamfunn med karpefisk, og da med mort, gullbust eller laue. 
Påvisning av mort og fravær av laksefisk ligger nær forventningen, og tilstandsklassen blir da 
”svært god”. Bergan et al. (2011) forutsetter laksefiskhabitat, og metodikken kan ikke 
benyttes på områder der det er forventet andre arter.  
 
 
Bråtebekken: 
I Bråtebekken ble det påvist ørretunger (årsunger og eldre) og ørekyt, noe som er etter 
forventningen. Tilstandsklassen blir ”Svært god”. Det er imidlertid funnet lave tettheter av 
ørret, og på ikke anadrome strekninger er det usikkerhet om forventet tetthet. Etter Bergan et 
al. (2011) blir det derfor moderat tilstandsklasse. Her bør det legges vekt på Fiskeindeksen. 
 
Fossbekken: 
Denne hadde et betydelig mindre innslag av ørretunger i 2011 (2,7 ind./100 m2) 
sammenliknet med 2009 (11,4 ind./100 m2). Det ble ikke funnet ørret eldre enn årsunger. Av 
karpefisk ble bare ørekyt funnet i 2009, mens innslaget av andre arter karpefisk i 2011 var 
høyere. Spesielt av stam, men også av gullbust. Begge er relativt strømtolerante arter, men 
mer robuste enn ørret mht. miljøpåvirkning når det gjelder oksygen og innhold/sedimentering 
av partikler. Tilstandsklassen blir moderat ved bruk av fiskeindeksen, og dårlig ved bruk av 
Bergan et al. (2011). Av samme årsak som for Bråtebekken bør det legges mer vekt på 
Fiskeindeksen. 
  
Det konkluderes med at fiskesamfunnet er endret pga. en ytre påvirkning, dvs. mer enn det 
som kan forventes å være innenfor naturlig variasjon i bestandene. I 2009 ble området 
beregnet å ha tilstandsklasse ”Svært god”, mens den i 2011 ble beregnet til ”Moderat”. 
 
Kråkstadelva: 
Området som ble undersøkt hadde ypperlig habitat for ørret, brukbart gytesubstrat, men ørret 
ble ikke påvist. I Fiskeindeksen får dette et stort utslag, fordi en antatt opprinnelig 
dominerende art, dvs. vanlig ørret, ikke var tilstede og derved foreløpig er klassifisert som 
tapt (for lokaliteten). I tillegg ble det påvist regnbueørret (flere årsklasser, også årsunger). 
Siden dette er en introdusert art, så trekker dette tilstanden bort fra "naturtilstanden". Fravær 
av opprinnelig dominerende art, og en introdusert art som vanlig forekommende er de 
faktorene som fører til tilstandsklasse ”svært dårlig” på denne delen av Kråkstadelva.  
 
Det kan spekuleres på hvorfor ørret ikke var tilstede. Det antas at dette ikke er et resultat av 
konkurranse fra regnbueørret, men regnbueørret må regnes som en noe mer tolerant art enn 
ørret, siden dette er en vårgyter som i utgangspunktet er mindre sårbar for nedslamming av 
gyteområdene.  
 
De forbedringer som har funnet sted i deler av Kråkstadelva burde tilsi at ørret har brukbare 
leveområder der vannhastighet og bunnsubstrat gir bra ørrethabitat. Her kan imidlertid 
rekolonisering kreve tid.  
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Begroingsalger er svært sensitive overfor eutrofiering og forsuring. Av den grunn blir de ofte 
brukt i overvåkingsprosjekter i forbindelse med tilstandsklassifisering. De er bentiske 
primærprodusenter, som vil si at de driver fotosyntese fastsittende på elvebunnen. Siden 
bentiske alger (begroingsalger) er stasjonære, kan de ikke forflytte seg for å unnslippe 
periodiske forurensinger. Begroingsalger reagerer derfor også på kortsiktige forurensings-
episoder som er lett å overse med kjemiske målinger. NIVA har utviklet en sensitiv og 
effektiv metode for å overvåke eutrofiering og forsuring ved hjelp av begroingsalger. 
Indeksene PIT (periphyton index of trophic status)(Schneider & Lindstrøm, 2011) og AIP 
(acidification index periphyton)(Schneider & Lindstrøm, 2009) brukes for å indikere grad av 
henholdsvis eutrofi og forsuring. 
 

Innsamling av prøver av bentiske alger ble gjennomført 10. september og 23. september 
2011 på 12 stasjoner i Hølenvassdraget (Tabell 1). På hver stasjon ble en elvestrekning på 
ca. 10 meter undersøkt, om nødvendig ved bruk av vannkikkert. Det ble tatt prøver av alle 
makroskopisk synlige bentiske alger og de ble lagret i separate beholdere (dramsglass). 
Dekningsgrad av alle makroskopisk synlige elementer ble estimert som ”% dekning”. For 
prøvetaking av kiselalger og andre mikroskopiske alger ble 5 til 10 steiner med diameter 10-
20 cm innsamlet fra hver stasjon. Et areal på ca. 8 ganger 8 cm, på oversida av hver stein, 
ble børstet med en tannbørste, og det avbørstede materialet ble så blandet med ca. 1 liter 
vann. Fra blandingen ble det tatt en delprøve. Alle prøvene ble konserver med formaldehyd. 
Innsamlede prøver ble senere undersøkt i mikroskop, og tettheten av de mikroskopiske 
algene som ble funnet sammen med de makroskopiske elementene ble estimert som hyppig 
(xxx), vanlig (xx) eller sjelden (x). Metodikken er i tråd med den europeiske normen for 
prøvetaking og analyse av begroingsalger (EN 15708:2009). 
 
For hver stasjon ble eutrofieringsindeksen PIT (periphyton index of trophic status) beregnet 
(Schneider & Lindstrøm, 2011). PIT er basert på indikatorverdier for 153 taxa av bentiske 
alger (ekskludert kiselalger). Utregnede indeksverdier strekker seg over en skala fra 1,87 til 
68,91, hvor lave PIT verdier tilsvarer lave fosforverdier (oligotrofe forhold), mens høye PIT 
verdier indikerer høye fosforkonsentrasjoner (eutrofe forhold). For å kunne beregne en sikker 
PIT indeks, må det være minst to indikatorarter til stede på en stasjon. I tillegg ble forsurings-
indeksen for begroingsalger beregnet (AIP = acidification index periphyton) (Schneider & 
Lindstrøm, 2009). AIP er basert på indikatorverdier for til sammen 108 arter av bentiske alger 
(kiselalger ekskludert) og blir brukt til å beregne den årlige gjennomsnittsverdien for pH på en 
gitt lokalitet. Indikatorverdiene strekker seg fra 5,13 til 7,50. En lav AIP-indeks indikerer sure 
betingelser, og en høy AIP-indeks indikerer nøytral til lett basiske betingelser. For å kunne 
beregne en sikker AIP indeks, må det være minst tre indikatorarter til stede på en stasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8. Innledning 

  9. Materiale og metode 



30 
 

 

Tabell 1: Prøvetakingsstasjoner for begroingsalger i Hølenvassdraget i 2011. 

Bråtebekken BRÅ1

Børsumbekken BØR1

Hogstvetbekken HOG1

Hvitstenbekken HVI1

Hølenselva HØL9

Kjennsbekken KJE1

Krombekken KRM1

Kroerbekken KRO1

Odalsbekken ODA1

Raskebekken RAS1

Solbergbekken SOL1

Såna SÅN1

 
 
I forbindelse med Vannforskriften er det fastsatt klassegrenser for både PIT og AIP indeksen, 
som skiller mellom svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig tilstand på en stasjon. PIT 
indeksen har vært gjennom en såkalt interkalibrerings-prosess, som vil si at klassegrensene 
for PIT indeksen er på samme nivå som i andre nord-europeiske land (England, Irland, 
Sverige og Finland). For bioindikasjon av forsuring ved hjelp av begroingsalger er det fortsatt 
ikke gjennomført en tilsvarende prosess, slik at klassegrensene for AIP indeksen per i dag 
ikke er bindende. Vi velger derfor å fremstille PIT klassegrensene i figurene, mens AIP 
klassegrensene kun omtales i teksten. 
 
 

 
 
 

Ingen av de 11 stasjonene der det ble funnet tilstrekkelig med indikatorarter for å kunne 
utregne PIT indeksen når miljømålene som er gitt i Vannforskriften, dvs at alle er i moderat 
eller dårligere tilstand. Det er kun en stasjon (Børsumbekken) som er i dårlig tilstand, mens 
10 andre er i moderat tilstand (Fig. 1). På den undersøkte stasjonen i Kroerbekken (KRO1) 
ble det kun funnet få begroingsalger, og ingen av dem har en PIT indikatorverdi. Denne 
stasjonen kan dermed ikke tilstandsklassifiseres på grunnlag av begroingsalger. Årsaken til 
fraværet av et bedre utviklet begroingssamfunn er en kombinasjon av for mye skygge fra 
trærne, for fint sediment og at det var flom kun noen få dager før feltarbeidet. Børsumbekken 
har bare så vidt krysset grensen fra moderat til dårlig tilstand, mens Hogstvetbekken ligger 
like nedenfor grensen mellom moderat og dårlig tilstand, som er på PIT=31 for bekker som 
har en Ca konsentrasjon på > 1 mg/l. De to bekkene som har lavest PIT indeks og som 
dermed kan anses å være minst eutrofiert er Solbergbekken og Såna. I disse bekkene finnes 
det noen arter som for eksempel Batrachospermum sp. og Lemanea sp., som har en ganske 
lav PIT indikatorverdi, men samtidig finnes det en del arter som indikerer eutrofi, for 
eksempel ulike Phormidium arter og Cladophora sp. Selv om disse to bekkene er best blant 
de som ble undersøkt i 2011, er de likevel allerede i moderat tilstand. 
 

  10. Resultater 

10.1  Eutrofiering 
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Fig. 1: PIT indeks på 12 stasjoner i Hølenvassdraget i 2011. De fargelagte horisontale linjene 
markerer klassegrensene mellom svært god og god tilstand (blå linje), god og moderat 
tilstand (grønn linje), og mellom moderat og dårlig tilstand (gul linje). Gule søyler 
symboliserer moderat tilstand, oransje søyle dårlig tilstand. I Kroerbekken (KRO1) ble det 
ikke funnet noen indikatorart, og indeksen kunne derfor ikke beregnes. 

 
 
 
 

 
Grensene mellom de ulike tilstandsklassene for forsuring er avhengige av kalsium (og total 
organisk karbon) innhold i vannet. Når Ca konsentrasjonen er høyere enn 4 mg/l, er god-
moderat grensen på AIP=6,92, mens grensen mellom god og svært god tilstand er på 
AIP=7,04. Når Ca konsentrasjonen er lavere enn 4 mg/l, ligger grensene mellom de ulike 
tilstandsklassene på et lavere nivå. Disse grensene er imidlertid ikke interkalibrert med andre 
land. AIP indeksen var på alle undersøkte stasjonene i Hølenvassdraget høyere enn 7,04, 
det betyr at alle stasjonene er i svært god tilstand med hensyn til forsuring. Det er viktig å 
påpeke at AIP indeksen kun er sikker på 4 av stasjonene. På de andre stasjonene ble det 
funnet færre enn 3 indikatorarter. Resultatene tyder likevel på at forsuring ikke er et problem i 
Hølenvassdraget. 
 

10.2  Forsuring 
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Fig. 2: AIP indeks på 12 stasjoner i Hølenvassdraget i 2011. Skraverte søyler betyr at AIP 
indeksen er usikker pga forekomst av færre enn tre indikatorarter. I Kroerbekken (KRO1) ble 
det ikke funnet noen indikatorart, og indeksen kunne derfor ikke beregnes. 
 

På 11 av 12 stasjoner kunne det beregnes en sikker PIT indeks. Børsumbekken er i dårlig 
tilstand med hensyn til eutrofiering, mens alle andre er i moderat tilstand. De to bekkene som 
har lavest PIT indeks og som dermed er minst eutrofiert er Solbergbekken og Såna. 
 
AIP indeksen kunne bare beregnes sikkert på 4 av 12 stasjoner, og alle fire er i svært god 
tilstand med hensyn til forsuring. Likevel tyder også de usikre AIP indeksene på at forsuring 
ikke er et problem i Hølenvassdraget. 
 
Tabell 2. PIT og AIP indeksverdier, normalisert EQR og tilstandsklasser på 12 stasjoner i 
Hølenvassdraget i 2011. Normalisert EQR ble kun beregnet når indeksen kunne betegnes som sikker 
(dvs. flere enn 2 indikatorarter for PIT, flere enn 3 indikatorarter for AIP). 

BRÅ1 BØR1 HOG1 HVI1 HØL9 KJE1 KRM1 KRO1 ODA1 RAS1 SOL1 SÅN1

PIT 26.12 31.13 30.75 27.65 30.39 26.46 28.21 27.01 26.04 19.74 21.28

PIT nEQR 0.47 0.40 0.40 0.45 0.41 0.46 0.44 0.45 0.47 0.55 0.53

tilstand eutrofiering moderat dårlig moderat moderat moderat moderat moderat moderat moderat moderat moderat

AIP 7.09 7.23 7.18 7.21 7.27 7.14 7.18 7.18 7.29 7.26 7.23

AIP usikker x x x x x x x

AIP nEQR 1.01 1.09 1.12 1.08

tilstand forsuring svært god svært god svært god svært god

 
 
 

  11. Sammendrag 
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Oversikt over arter og grupper av bunndyr observert i Hølenvassdraget høsten 2011. 
Dato 21.10.11 21.10.11 21.10.11 21.10.11 21.10.11 21.10.11 01.11.11 01.11.11 01.11.11 01.11.11 01.11.11 01.11.11 01.11.11 

Stasjon Bråtebk. Krombk. Kroerbk. Børsumbk. Hogstvedtbk. Kråkstadelv Såna Kjennsbk. Hølenelva Hvitstenbk. Solbergbk. Odalsbk. Raskebk. 

TURBELLARIA - - 8 - - - 16 - 5 - - - 16 

NEMATODA 11 27 - - 100 - - 5 5 - - - 16 

CESTODA - 7 - - - - - 5 - - - 5 - 

OLIGOCHAETA                           

 Lumbricidae ubestemte 16 - 56 - - 16 32 21 16 19 16 - 184 

 Ubestemte 107 200 480 128 8000 1070 630 100 740 64 69 950 1000 

HIRUDINEA   
    

    
 

  
   

  

 Erpobdella octoculata - 5 1 6 9 5 1 2 16 2 - - 8 

 Glossophonia complanata - - 8 - - - - - 11 - - - 1 

 Helobdella stagnalis - - 1 - - 1 - - - - 1 - 8 

 Haemopsis sanguisuga - - - - - - - - - - - - 1 

BIVALVIA                           

 Pisidium sp. - 47 48 19 8 11 24 69 5 2 - 11 600 

 Sphaerium sp. - - - - - - - - 16 - - - - 

GASTROPODA   
    

    
 

  
   

  

 Ancylus fluviatilis - - - - - 80 - 5 16 2 5 5 - 

 Bathyomphalus contortus - - - - - - - - 5 - - - 16 

 Galba truncatula - - - - 3 - - - - - - - 8 

 Gyraulus acronicus - 1 - - - - - - - 1 - - 88 

CRUSTACEA                           

 Asellus aquaticus - - - - - - 3 - 21 - - 27 - 

 Ostracoda ubest. - - 16 - - - - - - - - - 24 

ACARI 16 127 16 45 16 48 - 16 27 51 - 117 16 

ARANEAE  - - 1 1 - - - - - - - 1 - 

COLLEMBOLA - 7 - - - - - - - - - - 8 

HETEROPTERA 21 - - - - - - - - - - - - 

EPHEMEROPTERA   
    

    
 

  
   

  

 Alainites muticus - - - - - 16 - 85 11 510 171 - - 

 Baëtis rhodani 2230 1000 760 2210 1 1280 - 530 123 1120 880 1170 4000 

 Caenis horaria - - - - - - - - - - - - 24 

 Centroptilum luteolum - - - - - - 216 - - - - - - 

 Ephemera vulgata - - - - - - 2 - - - - - - 

 Ephemerella sp. (små) - - - - - 16 - - - - - - - 

 Leptophlebia marginata 11 - 4 - - 48 112 32 21 32 21 11 - 

 Nigrobaëtis niger 165 - 440 32 - 11 - 43 11 610 5 5 - 

PLECOPTERA                           

 Amphinemura borealis - - - - - - - 43 - - - - - 

 Brachyptera risi 75 - 1 - - - - - - 38 5 21 - 

 Capnia bifrons 112 - - - - 48 - - - 147 187 261 - 

 Isoperla grammatica 37 - - - - - - 1 1 51 27 - - 

 Leuctra fusca - - - - - - - - - - 5 43 - 

 Nemoura cinerea - 20 40 128 - - 48 - 1 2 5 - - 

TRICHOPTERA   
    

    
 

  
   

  

 Agapetus sp. - - - - - - - 2 53 - - - - 

 Hydropsyche angustipennis - - - - - - - - - - - - 500 

 Hydropsyche pellucidula - - - - - - - 5 6 - - - - 

 Hydropsyche siltalai - - - - - 69 - 59 96 - 5 - 480 

 Hydropsyche sp. (små) - - - - - - - - - - - - 80 

 Lype reducta - - - - - 1 - - - - - - - 

 Plectrocnemia conspersa 5 7 16 - - - - - - 15 - - - 
 Polycentropodidae ubest. 
(små) 5 - 1 - - - - - - 6 - - - 

 Polycentropus flavomaculatus - - - - - - - 8 - - - - - 

  13. Vedlegg  
13.1   Bunndyr 
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 Rhyacophila fasciata - - - - - 5 - - - - - - - 

 Rhyacophila nubila 16 3 - 38 - 21 - 4 21 6 27 21 72 

 Chaeopteryx sp. - 20 2 12 - - - - - - - - - 

Stasjon Bråtebk. Krombk. Kroerbk. Børsumbk. Hogstvedtbk. Kråkstadelv Såna Kjennsbk. Hølenelva Hvitstenbk. Solbergbk. Odalsbk. Raskebk. 

 Potamophylax cinculatus - - 8 6 - - - - 5 - - - - 

 Potamophylax latipennis - - - - - - - - - - - - - 

 Limnephilidae ubestemte  5 2 - 19 1 - 32 2 5 38 - 11 1 

 Ithytrichia lamellaris - - - - - - - 11 32 - - - - 

 Leptoceridae ubestemte - - - - - - - - 16 - - - - 

 Sericostoma personatum 4 - - - - - - 59 32 6 - 11 - 

 Lepidostoma hirtum - - - - - 5 - 32 75 - - - - 

 Silo pallipes  - - - 45 - - - - - - - 5 - 

MEGALOPTERA                           

 Sialis lutaria - - - - - - - - - 6 - - - 

COLEOPTERA                           

 Elmis aenea (l.) 112 - - 192 - - 1 133 520 282 32 - - 

 Elmis aenea (ad.) 27 - - 6 - - - - 16 6 - - - 

 Limnius volckmari (l.) - - - - - - - 208 440 - - - - 

 Limnius volckmari (ad.) - - - - - - - - 21 - - - - 

 Oulimnius tuberculatus (l.) - - - - - 5 8 - 21 - - - - 

 Oulimnius tuberculatus (ad.) - - - - - 5 - - 11 - - - - 

 Hydraena sp. (ad.) 480 33 96 224 - 48 - 91 37 77 123 59 1 

 Elodes sp. (l.) 1 - 48 6 - - 1 - - - 11 5 - 

 Dytiscidae ubest. (l.) - - 8 - - - - - - - - - - 

DIPTERA   
    

    
 

  
   

  

CHIRONOMIDAE 450 1260 320 640 176 1330 96 180 750 1000 850 1920 5040 

CERATOPOGONIDAE 21 200 24 147 24 5 8 32 53 6 - 37 128 

SIMULIIDAE 240 870 3600 4500 32 27 288 96 59 70 197 590 1200 

PSYCODIDAE   
    

    
 

  
   

  

 Berdeniella sp. - - - - - - - - - - - 32 - 

 Pericoma sp. - 280 8 64 - 27 32 59 21 32 5 144 - 

DIXIDAE - - - - - - - - - - - 5 - 

LIMONIDAE   
    

    
 

  
   

  

 Dicranota sp. 16 13 40 19 - 5 16 - 5 13 - 32 - 

 Eloeophila sp. - - 16 - - - 1 - 1 1 - - - 

 Scleroprocta sp. 1 - - - - - - - - - - - - 

 Ubestemte - - 8 - - - 8 - - - - - - 

TIPULIDAE   
    

    
 

  
   

  

 Tipula sp. - - 9 - - - 8 - - - - - 2 

EMPIDIDAE - 7 - - - - - 112 21 - - 11 - 

TABANIDAE - - - - - 4 - - - - - - - 

EPHYDRIDAE - - - - - - 8 - - - - - - 

MUSCIDAE   
    

    
 

  
   

  

 Limnophora sp. - - - - - 1 - - - 1 - 5 24 

UBESTEMTE (pupper) - - 1 - - - - - - - - - - 

OSTEICHTYES                           

 Phoxinus phoxinus 1 - - - - - - - - - - - - 

 Platichtys flesus - - - - - - - 2 - - - - - 

 Salmo trutta - - - - - - - 1 - - - - - 

 Salmo sp. (egg) - - - - - - - 8 1 - - - - 

AMPHIBIA   
    

    
 

  
   

  

 Rana temporaria  - 1 - - - - - - - - - - - 

                            

EPT 10 6 8 8 2 11 5 15 16 12 11 10 6 

ASPT 6,53 4,50 5,12 4,92 3,50 5,56 5,00 5,95 5,65 5,95 6,18 6,35 4,18 

  Bråtebk. Krombk. Kroerbk. Børsumbk. Hogstvedtbk. Kråkstadelv Såna Kjennsbk. Hølenelva Hvitstenbk. Solbergbk. Odalsbk. Raskebk. 

                            

EQR 0,95 0,65 0,74 0,71 0,51 0,81 0,72 0,86 0,82 0,86 0,90 0,92 0,61 

N-EQR 0,73 0,22 0,39 0,33 0,16 0,49 0,35 0,59 0,51 0,59 0,64 0,68 0,19 
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Begroingsorganismer i 12 bekker i Hølenvassdraget i 2011. Hyppigheten av artene er angitt som % 
dekning. Organismer som vokser på/blant disse er angitt ved: x=observert, xx=vanlig, xxx=hyppig 

BRÅ1 BØR1 HOG1 HVI1 HØL9 KJE1 KRM1 KRO1 ODA1 RAS1 SOL1 SÅN1
Cyanophyceae (Cyanobakterier)

Chamaesiphon incrustans x x xx
Heteroleibleinia spp. x
Homoeothrix janthina xx
Homoeothrix spp. x
Hydrococcus rivularis xx
Leptolyngbya spp. x
Phormidium autumnale xx
Phormidium inundatum <1
Phormidium retzii <1 <1 <1 <1
Phormidium spp. x x x x x x
Phormidium tinctorum <1 <1
Pseudanabaena spp. x x
Uidentifiserte coccale blågrønnalger x
Uidentifiserte trichale blågrønnalger x

Chlorophyceae (Grønnalger)
Cladophora aegrophila <1
Cladophora glomerata <1 <1
Cladophora rivularis <1 x 5 xxx 2
Microspora amoena <1 2 <1 1 x 5 xxx x
Microspora tumidula <1
Oedogonium c (23-28u) x x
Oedogonium d (29-32u) xx xx x x
Stigeochlonium tenue 1
Uidentifiserte coccale grønnalger x x

Rhodophyceae (Rødalger)
Audouinella pygmaea x <1 <1 <1
Audouinella spp. x
Batrachospermum spp. <1
Lemanea spp. <1
Uidentifiserte Rhodophyceer x

Xanthophyceae (Gulgrønnalger)
Vaucheria spp. <1 <1 <1 <1 1 x <1

Saprophyta (Nedbrytere)
Sopp, hyfer uidentifiserte xxx
Sphaerotilus natans x xx x x xx x xx

 
 
Koordinater på de undersøkte stasjonene 

X koord Y koord

Bråtebekken BRÅ1 601430 6606364

Børsumbekken BØR1 600217 6610930

Hogstvetbekken HOG1 600252 6610927

Hvitstenbekken HVI1 593592 6607965

Hølenselva utløp HØL9 597832 6601500

Kjennsbekken KJE1 597902 6601583

Krombekken KRM1 599324 6609173

Kroerbekken KRO1 603817 6612365

Odalsbekken ODA1 592725 6612488

Raskebekken RAS1 592750 6615828

Solbergbekken SOL1 593283 6609763

Såna før samløp SÅN1 598598 6601031

 
 

13.2   Begroingsorganismer 


