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Notat begroingsalger Morsa 2014 

Av: Therese Fosholt Moe 

 

Begroingsalger er en gruppe bentiske primærprodusenter, det vil si fastsittende organismer som driver 

fotosyntese, som er svært sensitive for eutrofiering og forsuring. At de er fastsittende innebærer at de ikke 

kan forflytte seg for å unnslippe eventuelle (periodiske) forurensinger. Dermed reagerer de på selv korte 

forurensingsepisoder som ellers lett ville blitt oversett ved kjemiske målinger.  Av den grunn blir de ofte 

brukt i overvåkingsprosjekter og i forbindelse med tilstandsklassifisering i henhold til Vannforskriften.   

Prøvetaking ble utført 8.-11. september 2014 og begroingsalger ble samlet inn ved 22 lokaliteter i VO 

Morsa (Tabell 1 og Vedlegg 1). I tillegg undersøkte vi 10 lokaliteter der det viste seg å ikke være mulig å 

prøveta begroingsalger (Tabell 2 og Vedlegg 1 og 2). En beskrivelse av disse stasjonene og hvorfor de ikke 

kunne prøvetas finnes i Vedlegg 1. Samlet gir dette 32 lokaliteter, det vil si én mer enn i utlysningsteksten. 

Dette skyldes at vi etter prøvetaking av KJE1 oppdaget at denne stasjonen ikke var hensiktsmessig plassert 

og valgte å prøveta en ekstra stasjon: KJE2. En nærmere beskrivelse av dette og alle de andre stasjonene 

står i resultatkapitlet. 

Tabell 1: Lokaliteter som ble prøvetatt for begroingsalger i VO Morsa september 2014. 

Kode 
Vannlokalitetens 
navn (vannmiljø) 

Vann-
lokalitet-id 
(vannmiljø) 

Navn vannforekomst 
Id-Vann-

nett 

X-
koordinat 

(UTM33N) 

Y-
koordinat 

(UTM33N) 

EVJ Evjeåa 003-62786 
Kystbekker Råde og 
Rygge 

003-1-R 254038 6588418 

FOSS Fossbekken 003-62783 Bekker til Hobølelva 003-44-R 272257 6616250 

GUT Guthusbekken GUT 003-59326 Guthusbekken 003-49-R 263230 6596312 

HOB Hobølelva øvre 003-27950 Hobølelva Mjær-Vegger 003-31-R 277163 6623078 

HOBK 
Hobølelva ved Kure 
HOBK 

003-59191 
Hobølelva fra og med 
Tomter 

003-39-R 264740 6606336 

HOG Hogstvetbekken ? 
Hogstvetbekken og 
Fallentinbekken 

004-20-R 261228 6612909 

HUK Hukebergbekken 003-62787 
Bjørnebekk, Hukeberg 
og Starengbekken 

003-29-R 268306 6586621 

HØL2 
Hølenselva revidert 
2014 

004-29660 Hølenselva 004-23-R 258679 6607974 

KAM Kambobekken 003-63298 Kambobekken 003-100-R 256153 6600879 

KJE1 Kjennsbekken KJE1 004-39373 Kjennsbekken 004-10-R 258687 6608036 

KJE2 
Kjennsbekken revidert 
2014 

004-39373 Kjennsbekken 004-10-R 258728 6608060 

KRÅ Kråkstadelva KRÅ 003-27953 Kråkstadelva 003-43-R 268373 6613537 

KUR Kureåa ? Kureåa 003-18-R 257622 6589932 

MJR3 MJR 3 Bekk til Mjær 003-42428 Bekker til Mjær 003-5-R 279092 6626979 

MOS 
Mosseelva v/ Krapfoss 
bru 

003-62778 
Mosseelva fra 
Årvolltangen til dammen 

003-65-R 255151 6596011 

NORE Norebekken ? Norebekken 003-37-R 256949 6597644 
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RAS1 
Raskebekken – RAS 1 
Drøbak golfbane 

004-39367 Raskebekken 004-12-R 254927 6622743 

REIE Reierbekken ? Reierbekken 003-35-R 251655 6595538 

STØ1 Støabekken STØ1 003-59330 Bekker i Rygge til Vansjø 003-98-R 258488 6592153 

STØ2 Støtvikbekken 003-62785 
Kystbekker Råde og 
Rygge 

003-1-R 254577 6584582 

SVI1 Svinna v/ bru RV 115 003-62780 
Svinna mm oppstrøms 
Sæbyvannet 

003-48-R 273285 6594706 

SVI2 Svinna v/ Klypen 003-27945 
Svinna nedstrøms 
Sæbyvannet 

003-47-R 270214 6596263 

 

 

Tabell 2: Lokaliteter som ikke kunne prøvetas for begroingsalger i VO Morsa september 2014.  

Kode 
Vannlokalitetens 
navn (vannmiljø) 

Vann-lokalitet-
id (vannmiljø) 

Navn vannforekomst 
Id-Vann-

nett 
X-koordinat 
(UTM33N) 

Y-koordinat 
(UTM33N) 

1 - ? 
Bekk som munner ut i 
Brevikbukta 

004-22-R - - 

2 - ? Bekk ved Ås på Jeløya 003-34-R - - 

3 
Akerbekken, Råde 
kommune St5 

003-51506 
Kystbekker Råde og 
Rygge 

003-1-R 260805 6584373 

4 Såna SÅN 1 004-42530 Såna 004-2-R 259373 6607447 

5 Veidalselva VEI 003-27942 Veidalselva 003-38-R 267660 6601274 

6 Arnebergkanalen 003-62774 Arnebergkanalen 003-20-R 263158 6584558 

7 
Augerødbekken 
AUG 

003-59322 Bekker til Vanemfjorden 003-51-R 261511 6600532 

8 Heiabekken HEI1 003-30691 Heiabekken 003-19-R 259989 6586241 

9 Huggenesbekken 003-29235 Bekker i Rygge til Vansjø 003-98-R 259651 6592060 

10 
Sperrebotnbekken 
SPE 

003-59329 Bekker til Vanemfjorden 003-51-R 262144 6598508 

 

 

Materialer og metode 

Prøvetaking foregår ved bruk av vannkikkert (hvis mulig/nødvendig) og dekker en strekning på ca 10 

meter pr lokalitet. Det blir samlet inn prøver av alle makroskopisk synlige alger og dekningen av disse 

estimeres som prosent dekning (<1-100 %). Mikroskopiske alger samles inn ved at det børstes et område à 

8 x 8 cm på overflaten av hver av 10 steiner (à 10-20 cm i diameter). Det avbørstede materialet blandes i 1 

liter vann og en delprøve av denne konserveres i formaldehyd. Jamfør den europeiske normen for 

prøvetaking og analyse av begroingsalger (EN 15708:2009) blir alle algene senere undersøkt i mikroskop. 

Tettheten av arter som kun blir observert mikroskopisk estimeres så 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). 

Basert på funnene over rapporteres artsmangfold og økologisk tilstand for hver lokalitet. Sistnevnte 

rapporteres som avvik fra naturtilstand mht. effekter av eutrofiering/organisk belastning. NIVA har 

utviklet sensitive og effektive metoder for å overvåke eutrofiering/organisk belastning ved hjelp av 
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begroingsalger og heterotrof begroing; indeksene PIT (Periphyton Index of Trophic Status; Schneider & 

Lindstrøm 2011) og dekningsgrad av heterotrof begroing (f.eks. «lammehaler»). Sistnevnte fanger opp 

effekter av organisk belastning.  

PIT og dekningsgrad av heterotrof begroing benyttes i dag som gjeldende standard for 

tilstandsklassifisering ved hjelp av begroingsalger jamfør den reviderte klassifiseringsveilederen 

«Klassifisering av miljøtilstand i vann 02:2013» (Direktoratsgruppen, 2013) samt overvåkingsveilederen 

«Overvåking av miljøtilstand i vann 02:2009» (Direktoratsgruppen, 2010). Indeksene er basert på 

indikatorverdier for bentiske alger (ekskludert kiselalger) og heterotrofe begroingsorganismer (sopp og 

bakterier, f.eks. «lammehaler»). Bestemmelsen av tilstandsklasse for PIT avhenger av elvetype og krever 

Ca-verdier for den gitte vannforekomsten (Schneider 2011; Direktoratsgruppen 2013). Beregnet PIT kan 

sammenliknes med nasjonale referanseverdier og forholdet mellom beregnet PIT og referanseverdi kalles 

EQR (Ecological Quality Ratio). EQR kan videre regnes om til normaliserte EQR-verdier (nEQR) for 

enklere sammenligning med andre indekser og andre europeiske land. PIT-indeksen har vært gjennom en 

interkalibreringsprosess; det vil si at grensene mellom de økologiske tilstandsklassene tilsvarer grensene 

hos andre nord-europeiske land. For heterotrof begroing er det fortsatt ikke gjennomført en tilsvarende 

prosess, så klassegrensene for denne indeksen er pr i dag ikke bindende og kan endres ved en senere 

interkalibrering. Det ble ikke observert stor nok dekning av heterotrof begroing på noen av lokalitetene til 

at indeksen for heterotrof begroing kunne benyttes.  

PIT beregnes basert på forekomsten av 153 taxa av begroingsalger (ekskludert kiselalger). For hvert taxon 

er det beregnet en indikatorverdi, og disse indikatorverdiene danner grunnlag for beregningen av PIT 

(krever minst to indikatorarter for sikker klassifisering). Indikatorverdiene spenner fra 1.87 – 68.91, hvor 

lave verdier indikerer lav fosforkonsentrasjon (oligotrofe forhold) mens høye verdier indikerer høy 

fosforkonsentrasjon (eutrofe forhold).  

Prøvetaking, artsbestemmelse av begroingsalger og rapportering av resultater er utført av Therese Fosholt 

Moe, med innspill fra Susanne Schneider og Maia Røst Kile. Bjørn Faafeng var assistent under 

prøvetakingen. Jens Vedal var ansvarlig for innlegging av data til Vannmiljø og intern lagring. Alle er 

ansatt ved NIVA. 

 
Resultater 

Foruten eutrofiering, forsuring og andre miljøpåvirkninger påvirkes begroingsalger også av blant annet 

lystilgang og strømhastighet. Antall arter og hvilke arter som blir observert på en enkeltlokalitet vil derfor 

naturlig variere noe både gjennom året og fra år til år.  

Vi har gjort noen endringer på prøvetakingslokalitetene når det gjelder Hølenselva og Kjennsbekken: 

Hølenselva og Kjennsbekken renner sammen i Hølen, og det var her plassert to stasjoner i henhold til 

utlysningen: HØL1 og KJE1. Ved å se på kart ser det ut til at HØL1 ligger nedstrøms samløp av disse to 

bekkene/elvene, mens KJE1 skulle ligge i Kjennsbekken oppstrøms samløp med Hølenselva. Men i felt 

viste det seg at kartet ikke stemte med terrenget: Hølenselva deler seg i et slags elvedelta i dette området 

og renner inn i Kjennsbekken flere steder. Resultatet er at KJE1 er plassert nedstrøms et stort samløp med 

Hølenselva og dermed måler det samme som HØL1. Vi har derfor kun prøvetatt én av disse lokalitetene, 

nemlig KJE1. Men vi mente det ville være hensiktsmessig å inkludere også separate observasjoner for 

Hølenselva og Kjennsbekken og har derfor etablert to nye stasjoner: HØL2 som kun ser på Hølenselva 

(oppstrøms samløp med Kjennsbekken) og KJE2, som er plassert i Kjennsbekken (oppstrøms samløp med 

Hølenselva).  
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Artsdiversitet 

Komplett artsliste over alle prøvetatte lokaliteter, inkludert indikatorverdier (PIT), er samlet i tabell 3.  

Tabell 3: Liste over registrerte begroingselementer fra VO Morsa september 2014. Hyppighet er angitt som prosent dekning 
for makroskopiske elementer og som x = observert, xx = vanlig, xxx = hyppig for mikroskopiske elementer. 

Taxa 
PIT-
verdi 

EVJ FOSS GUT HOB HOBK HOG HUK HØL2 KAM KJE1 KJE2 

Cyanophyceae 
(Cyanobakterier)             

Chamaesiphon spp. 
  

xx 
  

x x 
 

xx 
   

Geitlerinema acutissimum 24,22 
   

<1 
  

<1 
    

Geitlerinema splendidum 43,42 
   

<1 
       

Heteroleibleinia spp. 7,98 xx 
   

x x x xx xxx 
  

Homoeothrix janthina 12,53 
   

x 
       

Hydrococcus rivularis 8,50 
       

xx 
   

Leptolyngbya spp. 7,83 
       

xx 
   

Oscillatoria princeps 
     

x 
      

Oscillatoria spp. 
 

x 
          

Phormidium autumnale 
 

50 
          

Phormidium favosum 28,01 
       

2 
   

Phormidium fonticolum 
    

x 
       

Phormidium inundatum 35,81 
      

<1 
    

Phormidium puteale 
     

x 
      

Phormidium retzii 32,02 
      

xx 
    

Phormidium spp. 
 

xxx <1 
 

x x x x x 
 

x x 

Phormidium subfuscum 
        

xx 
   

Pseudanabaena spp. 
        

<1 
   

Tolypothrix spp. 5,72 
       

x 
 

<1 x 

Uidentifiserte coccale 
blågrønnalger            

x 

Uidentifiserte trichale 
blågrønnalger  

x 
 

x x 
 

x 
     

Chlorophyceae 
(Grønnalger)             

Cladophora  spp. 47,00 
         

<1 x 

Cladophora rivularis (47,00) 
     

<1 
 

<1 
   

Closterium spp. 
    

x x x x x 
 

x 
 

Cosmarium spp. 5,14 
 

x xx x 
     

x 
 

Draparnaldia glomerata 6,07 
   

<1 
       

Microspora amoena 11,58 
 

<1 
 

1 <1 
  

x 
   

Microspora pachyderma 6,50 
    

<1 
      

Microspora palustris var 
minor 

5,15 
   

x 
       

Mougeotia a (6 -12u) 5,24 
  

xxx 
        

Mougeotia a/b (10-18u) 4,53 
  

xx 
        

Mougeotia c (21- ?) 10,71 
  

x 
        

Mougeotia e (30-40u) 4,53 
         

x 
 

Oedogonium a (5-11u) 5,84 
   

<1 
       

Oedogonium a/b (19-21µ) 7,57 
 

x 
 

xx x 
      

Oedogonium c (23-28u) 9,09 
 

<1 
 

x x 
      

Oedogonium d (29-32u) 10,87 
 

<1 
     

<1 
 

x 
 

Oedogonium e (35-43u) 16,05 
 

xxx 
   

x 
 

<1 
   

Spirogyra c1 (34-
49u,3?K,L,l/b>3,svart) 

7,11 
       

x 
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Spirogyra d (30-50u,2-
3K,L) 

19,18 
    

x 
      

Spirogyra sp1 (11-
20u,1K,R) 

7,77 
  

x 
        

Spirogyra spp. 
     

<1 
      

Staurastrum spp. 3,05 
         

x x 

Stigeochlonium spp. 
   

x <1 
       

Uidentifiserte coccale 
grønnalger        

<1 
    

Uidentifiserte trådformede 
grønnalger        

x 
 

x 
  

Ulothrix tenerrima 20,14 
   

x 
       

Rhodophyceae 
(Rødalger)             

Audouinella chalybaea 49,42 
   

<1 xxx 
      

Audouinella hermannii 21,25 
   

xx x <1 
 

xx 
   

Audouinella pygmaea 36,81 
   

x 
       

Batrachospermum 
gelatinosum 

7,06 
     

3 
     

Batrachospermum spp. 7,68 
    

x 
      

Uidentifiserte Rhodophyceer 
  

xxx 
  

<1 
 

x 
  

x x 

Xanthophyceae 
(Gulgrønnalger)             

Tribonema spp. 68,91 
           

Vaucheria spp. 42,15 
 

<1 
  

<1 <1 
 

3 
 

20 
 

Bacillariophyceae 
            

Uidentifiserte kiselalger 
 

20 xxx xx xxx <1 xxx x xxx x xx xx 

 

Taxa 
PIT-
verdi 

KRÅ KUR MJR3 MOS NORE RAS1 REIE STØ1 STØ2 SVI1 SVI2 

Cyanophyceae 
(Cyanobakterier)                         

Calothrix spp. 5,21       x               

Chamaesiphon confervicola 6,61       xxx               

Dichothrix spp. 4,55                     x 

Geitlerinema acutissimum 24,22               x       

Geitlerinema splendidum 43,42       xx             <1 

Heteroleibleinia spp. 7,98 x   x   x x     x x x 

Homoeothrix janthina 12,53                     x 

Leptolyngbya spp. 7,83           xxx           

Oscillatoria limosa 39,10       xx   x     x     

Oscillatoria sancta                 x       

Oscillatoria spp.                 x       

Phormidium corium             xxx           

Phormidium favosum 28,01           xx           

Phormidium fonticolum             xxx           

Phormidium puteale       x         <1 <1     

Phormidium retzii 32,02               x       

Phormidium spp.   x x x x 1 xxx   x   <1 xx 

Phormidium subfuscum         x               

Phormidium tinctorum 52,77       <1         x     

Symplocastrum sp           xx             

Uidentifiserte coccale 
blågrønnalger             xxx x   x     

Uidentifiserte trichale   x xx x x x xxx   x x   xx 
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blågrønnalger 

Chlorophyceae 
(Grønnalger)                         

Bulbochaete spp. 4,65       x               

Cladophora  spp. 47,00 xx                     

Cladophora glomerata (47,00)           xxx           

Closterium spp.   xx   x x x     x x x x 

Cosmarium spp. 5,14       x         x   x 

Microspora amoena 11,58           x     x   x 

Microspora loefgrenii (18-
23u)                     x   

Microspora palustris var 
minor 5,15                     <1 

Mougeotia a (6 -12u) 5,24       x             x 

Mougeotia a/b (10-18u) 4,53       x         x     

Mougeotia d (25-30u) 5,87       x               

Oedogonium a (5-11u) 5,84             x       <1 

Oedogonium a/b (19-21µ) 7,57     x x   x           

Oedogonium b (13-18u) 7,73         x   x   xx x x 

Oedogonium c (23-28u) 9,09       x     <1   <1   x 

Oedogonium d (29-32u) 10,87           x     <1   x 

Oedogonium e (35-43u) 16,05 <1         x       x   

Pediastrum spp.         x x             

Scenedemus spp.     x   x               

Spirogyra a  (20-
42u,1K,L) 8,38       x         x     

Spirogyra c1 (34-
49u,3?K,L,l/b>3,svart) 7,11       30               

Spirogyra d (30-50u,2-
3K,L) 19,18       x               

Spirogyra spp.             x     x     

Stigeochlonium spp.         1   xxx           

Uidentifiserte coccale 
grønnalger             xxx           

Uidentifiserte trådformede 
grønnalger               x     x x 

Ulothrix tenerrima 20,14                 xx     

Rhodophyceae 
(Rødalger)                         

Audouinella chalybaea 49,42                   <1   

Audouinella pygmaea 36,81 <1                     

Batrachospermum spp. 7,68 x   <1   <1           x 

Compsopogon spp.                       <1 

Uidentifiserte Rhodophyceer     x   x xx   x   x xxx <1 

Xanthophyceae 
(Gulgrønnalger)                         

Tribonema regulare (68,91)                 <1 x   

Tribonema spp. 68,91             xx         

Vaucheria spp. 42,15   <1         <1   x     

Bacillariophyceae                         

Uidentifiserte kiselalger   <1   xx xxx x xxx xxx xx 90 x xxx 

Saprophyta 
(Nedbrytere)                         

Sphaerotilus natans 22,28   xx x         x       
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Økologisk tilstand (trofiindeks PIT): 

Alle lokalitetene med unntak av EVJ og KAM hadde nok indikatorarter for beregning av eutrofiindeksen 

PIT (Tabell 4).  På stasjonen GUTU har vi valgt å ikke rapportere den beregnede tilstandsklassen ettersom 

vi ikke er sikre på at beregningene er representative for stasjonen (se kommentar i tabell 5). For noen av 

stasjonene med nok indikatorarter var det andre grunner til at tilstandsklassifiseringen ikke var helt sikker, 

disse er markert med parentes i tabell 4. Mer informasjon om hver stasjon og kommentarer til 

tilstandsklassifiseringene finnes i tabell 5. Kart over stasjonene finnes i vedlegg 3.   

Tabell 4: Tilstandsklassifisering og bakgrunnsdata for dette basert på begroingsalgeindeksen PIT for vannforekomster i 
VO Morsa høsten 2014. Stasjoner med merknad til tilstandsklassifiseringen er markert med parentes. Merknadene står i 
tabell 5.  

Lokalitet Ca 
Ca-
kl 

Antall taxa 
totalt* 

PIT Antall 
indikatorarter PIT 

PIT-
EQR 

PIT-
nEQR Tilstandsklasse 

EVJ 36,7 2 5 1 - - - - 

FOSS 16,5 2 10 7 14,64 0,86 0,64 God 

GUTU 16,1 2 7 5 6,68 1,01 0,91 - 

HOB 4,9 2 19 14 18,45 0,79 0,57 Moderat 

HOBK 7,4 2 17 10 18,24 0,79 0,57 Moderat 

HOG 29,3 2 10 6 23,58 0,69 0,50 Moderat 

HUK 19,5 2 9 4 25,01 0,67 0,48 Moderat 

HØL2 19,6 2 17 12 17,84 0,80 0,58 Moderat 

KAM 13,7 2 2 1 - - - - 

KJE1 22,4 2 10 7 16,92 0,82 0,59 Moderat 

KJE2 29,6 2 6 3 18,59 0,78 0,57 Moderat 

KRÅ 20,2 2 8 5 23,10 0,70 0,51 Moderat 

KUR 20,9 2 5 2 32,22 0,53 0,38 Dårlig 

MJR3 8,7 2 8 4 11,38 0,92 0,74 (God) 

MOS 5,3 2 21 15 14,92 0,85 0,63 God 

NORE 11,3 2 8 3 7,80 0,99 0,87 Svært god 

RAS1 64,2 2 17 9 19,55 0,77 0,55 Moderat 

REIE 22,7 2 8 5 26,74 0,63 0,46 Moderat 

STØ1 42,8 2 10 3 26,17 0,64 0,46 Moderat 

STØ2 49,4 2 18 13 22,18 0,72 0,52 Moderat 

SVI1 3,9 2 10 5 30,02 0,57 0,41 Moderat 

SVI2 3,4 2 19 13 10,52 0,93 0,77 God 
* Uidentifiserte kiselalger er ikke inkludert i totalt antall taxa. 

 
Tabell 5: Informasjon om alle lokaliteter prøvetatt for begroingsalger i VO Morsa september 2014.  

EVJ 

Tilstandsklasse: - 
Prøvetaking ved bro nær utløpet til havet. Trolig påvirket av saltvann ved flo og lav vannføring. Ikke mulig 
å prøveta 10 m, ingen strykpartier. Fikk børstet 10 stein og prøvetatt begroingsalger i nærheten av broen. 
Mye uttørkede begroingsalger på høyereliggende steiner på prøvetidspunktet (lav vannstand). Observerte 
små flyndrefisker. På denne stasjonen var det for få indikatortaxa til bestemmelse av PIT. Generelt var 
lokaliteten dominert av cyanobakterier av slekten Phormidium (hovedsakelig P. autumnale, men også P. c.f. 
hamelii og slekten Oscillatoria, totalt 50 % dekningsgrad) og kiselalger (20 % dekning), men ingen av disse 
taxa har indikatorverdier. Det er sannsynlig at (tidvis) saltvannspåvirkning har en innvirkning på 
begroingsalgene på denne stasjonen. 

FOSS 

Tilstandsklasse: God 
I utgangspunktet en fin stasjon, men på prøvetakingstidspunktet vanskelig å prøveta ettersom det var 
veldig brunt vann med god fart og for grunt til å bruke vannkikkert. Noen arter kan derfor ha blitt 
oversett. Ellers gode lysforhold og velegnet substrat. På denne stasjonen ble det observert blant annet 
Oedogonium (grønnalger) og Vaucheria (gulgrønnalge) makroskopisk. Vaucheria er en typisk eutrof art, men 
det ble også funnet flere taxa som ikke er typisk eutrofe..  
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GUTU 

Tilstandsklasse: - 
Denne lokaliteten er egentlig ikke prøvetatt, det er kun samlet inn begroingsalger som hang fast i 
vannvegetasjonen, og som derfor godt kan ha kommet med strømmen og i så fall ikke «tilhører» denne 
lokaliteten. Det fantes et steinete parti, men dette var alt for bratt, mørkt og innenfor et høyt strømgjerde. 
Resten var en leiregrøft med for brunt vann til å se noe som helst, og ingen steiner som vi klarte å finne 
(tråkket rundt med føttene). Stasjonen var altså ikke var egnet for begroingsalgeprøvetaking på 
prøvetakingstidspunktet. Algene som ble funnet viste seg å være ulike arter av grønnalger, og resultatet, 
dersom vi skulle bruke kun disse algene som ble funnet hengende fast i vannvegetasjonen, er at stasjonen 
klassifiseres som i «svært god» økologisk tilstand. Dessverre vet vi ikke om disse algene opprinnelig vokser 
på denne stasjonen eller har kommet med strømmen, og vi vet heller ikke om det er andre alger på 
stasjonen som ville påvirket indeksen dersom vi hadde prøvetatt etter vanlig metode. Konklusjonen er 
derfor at vi ikke kan tilstandsklassifisere denne stasjonen.  

HOB 

Tilstandsklasse: Moderat 
Dette er en god begroingslokalitet med strykparti, mange steiner i fin størrelse og god dybde både for bruk 
av vannkikkert og for innhenting av makroskopiske begroingselementer. Kom inn litt vann fra nedre del av 
tomta nedstrøms broen, hva kan dette være? Vi fant mange arter både makroskopisk og mikroskopisk. 
Tilstandsklassen trekkes ned av tilstedeværelsen av typisk eutrofe taxa som cyanobakteriene Geitlerinema 
splendidum/acutissimum og flere Audouinella-arter (rødalger).  

HOBK 

Tilstandsklasse: Moderat 
Fin begroingslokalitet med strykparti, mange steiner i fin størrelse og god dybde både for bruk av 
vannkikkert og for innhenting av makroskopiske begroingselementer. Relativt brunt vann på 
prøvetakingstidspunktet gjør at noen begroingselementer kan ha forblitt uoppdaget, men vi fant mange 
arter både makroskopisk og mikroskopisk. Tilstandsklassen trekkes ned av tilstedeværelsen av typisk 
eutrofe taxa som gulgrønnalgeslekten Vaucheria og flere Audouinella-arter (rødalger). 

HOG 

Tilstandsklasse: Moderat 
Forsøkte lenger oppstrøms først, men der holdt bonden på å drenere/grøfte, så der var bekkeløpet en 
vegetasjonsfri, rett leiregrøft med glatte kanter. Fant egnet lokalitet nedstrøms bro i krapp sving i 
Hogstvetbekken. Fint strømparti, mye stein i passe størrelse, gode dybdeforhold. Dette er en god 
begroingsstasjon og vi fant mange arter både makroskopisk og mikroskopisk. Tilstandsklassen trekkes ned 
av tilstedeværelsen av typisk eutrofe taxa som gulgrønnalgeslekten Vaucheria, grønnalgene Cladophora og 
rødalgen Audouinella hermanni. 

HUK 

Tilstandsklasse: Moderat 
Veldig finpartikulært substrat med enkelte større steiner. Fikk så vidt tatt 10 steiner til mikroskopisk 
analyse, men ellers lite for algene å feste seg i. Ingen skikkelige strykpartier, men noe cyanobakterier på 
leira. Regn på prøvetakingstidspunktet. Til tross for veldig finpartikulært substrat fant vi både 
makroskopiske og mikroskopiske begroingselementer, og nok indikatorarter til tilstandsklassifisering. Her 
er det cyanobakteriene som trekker ned, med typisk eutrofe arter som Phormidium inundatum, P. retzii og 
Geitlerinema acutissimum.  

HØL2 

Tilstandsklasse: Moderat 
Dette er en god begroingsstasjon med mye stein, godt strykparti og god vanndybde, og vi fant mange arter 
både makroskopisk og mikroskopisk. Tilstandsklassen trekkes ned av tilstedeværelsen av typisk eutrofe 
taxa som cyanobakterien Phormidium favosum, grønnalgen Cladophora rivularis, gulgrønnalgeslekten Vaucheria 
og rødalgen Audouinella hermannii. 

KAM 

Tilstandsklasse: - 
Vi forsøkte først litt oppstrøms broen, der det var gode lysforhold, men der var substratet uegnet for 
prøvetaking. Stasjonen er plassert like ved broen, og der var det nok stein, passe dybde og et lite strykparti, 
men veldig lite lys. Vi så ingen makroskopiske alger (kun noe mose) det var heller ikke mye å finne 
mikroskopisk. For å kunne sette en PIT-verdi kreves minst to arter med indikatorverdi, mens vi her kun 
fant ett taxon som kunne identifiseres (Heteroleibleinia). Dette er rett og slett ikke en egnet stasjon for 
begroingsalger. Kan den flyttes til et annet punkt? 

KJE1 

Tilstandsklasse: Moderat 
Denne stasjonen er noen titalls meter nedenfor et samløp mellom Kjennsbekken og Hølenselva og er en 
fin begroingsalgestasjon med mye stein, strykpartier, passe vanndybde og ikke alt for brunt vann. OK 
lysforhold. Det ble funnet noen mindre typisk eutrofe arter, men disse var i utbredelse klart i mindretall, og 
ca 20 % av stasjonen var dekket av den typisk eutrofe gulgrønnalgen Vaucheria. 

KJE2 

Tilstandsklasse: Moderat 
Denne stasjonen domineres av sand, grus og leire, med et lite «strykparti» og så vidt nok stein til 
mikroskopiske analyser. Så ingen makroskopiske alger men mikroskopisk fant vi tre taxa som har PIT-
indeksverdier: Grønnalgen Cladophora er en typisk eutrof slekt mens Staurastrum og cyanobakterien 
Tolypothrix er mer vanlig i mindre eutrofe vannforekomster. Dersom man ønsker å prøveta Kjennsbekken 
separat fra Hølenselva kan man vurdere å se etter en bedre lokalitet lenger oppstrøms. Et alternativ kan 
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være å prøveta kun stasjonene KJE1 og HØL2. Da kan man se på både samlet effekt av Kjennsbekken og 
Hølenselva samt effektene av Hølenselva alene.  

KRÅ 

Tilstandsklasse: Moderat 
Ikke en optimal begroingsstasjon. Fikk tatt 10 steiner til mikroskopiske analyser, ellers stort sett leire. Et 
par små strykpartier men det ene lå i permanent skygge fra broen. Makroskopisk så vi kiselalger, 
rødalgeslekten Batrachospermum og grønnalgeslekten Oedogonium. Ingen av disse er typisk eutrofe grupper. I 
de mikroskopiske analysene fant vi de mer typisk eutrofe taxaene Cladophora og Audouinella pygmaea.  

KUR 

Tilstandsklasse: Dårlig 
Ikke egnet ved sydligste bro, så vi prøvetok ved broen lenger nord (øst for kirken). Der var det litt mørkt, 
men en del stein og litt strykparti. Det kan kanskje være mulig å ta like nedstrøms broen ved senere 
prøvetaking (bedre lysforhold), men i år holdt huseier på med hageutbedringer så det var ikke gunstig i 
denne omgang. Vannet her var relativt klart, men ca 40 % av bunnen var dekket av et brunt belegg. Dette 
så ut til å være en blanding av slam og muligens sopp/bakterier, med innslag av bakterien Sphaerotilus natans 
(lammehaler, et tegn på organisk belastning). Ellers var det ikke så veldig mye å finne her med unntak av 
den typisk eutrofe slekten Vaucheria. Dette er dermed den eneste stasjonen der vi kun har funnet typisk 
eutrofe arter.  

MJR3 

Tilstandsklasse: (God) 
På denne stasjonen var det litt mørkt og for det meste finpartikulært materiale, men nok stein til 
mikroskopiske prøver. Et lite strykparti, ellers stilleflytende, relativt brunt vann. Så ingen begroingsalger 
makroskopisk, men ca 20 % av bunnen var dekket av et brunt belegg som for det meste ikke kunne 
identifiseres (blanding av leire og muligens sopp/bakterier, med innslag av bakterien Sphaerotilus natans, et 
tegn på organisk belastning). Det meste av det mikroskopiske materialet var enten delvis nedbrutt og/eller 
det var kun bruddstykker av alger. Tilstandsklassen «god» skyldes at det ble observert Batrachospermum og en 
smal Oedogonium, men disse var i såpass dårlig forfatning at det er mulig de ikke hadde overlevd på 
lokaliteten, eventuelt at de var fraktet nedover med strømmen fra mer egnede steder oppstrøms. Med 
tanke på at bakterien Sphaerotilus natans (lammehaler) også ble observert, antar vi at tilstanden på lokaliteten 
i realiteten nok heller er nærmere moderat enn god.  

MOS 

Tilstandsklasse: God 
Det var for bratt og dypt ved Krapfoss bru så prøvetaking ble gjort ved liten øy utenfor Søndre Elvegate. 
Steiner ble samlet inn i stille parti innenfor øya, makroskopiske begroingselementer ble samlet inn fra 
samme sted samt fra de raskerestrømmende områdene utenfor øya. Alle de makroskopiske 
begroingselementene ble observert i de stille partiene, blant annet 30 % dekning av grønnalgen Spirogyra. I 
strømpartiet var det for dypt og vanskelig å komme skikkelig til, så der var det mest vannmoser å observere 
makroskopisk. Tilstandsklassen god skyldes at det ble observert relativt mange mindre typisk eutrofe taxa, 
men det også ble observert flere taxa som vi vanligvis forbinder med typisk eutrofe lokaliteter 
(cyanobakteriene Phormidium tinctorum, Geitlerinema splendidum og Oscillatoria limosa). 

NOR 

Tilstandsklasse: Svært god 
Strekningen utløp Noretjern til RV 120 var det veldig stilleflytende (mulig for vannplanter?) og lite egnet 
for begroingsalgeprøvetaking. Det var også veldig stilleflytende så langt vi kunne se nedstrøms 
prøvetakingsstasjonen. Noe stein akkurat ved liten bro ved RV 120, et slags strykparti og flere steder 
tydelig cyanobakteriebelegg. Det var derfor her vi valgte å prøveta. Mørkt vann, trolig humøst. 
Makroskopisk ble det her observert ca 1 % dekning av to ulike Phormidium-arter (cyanobakteriebelegg), men 
ingen av disse kunne artsbestemmes med sikkerhet. Makroskopisk ble det observert (fragmenter av) 
Batrachospermum og mikroskopisk ble det observert noe Oedogonium og Heteroleibleinia og det er disse taxa 
som gir den gode tilstandsklassifiseringen.   

RAS1 

Tilstandsklasse: Moderat 
Her var det ikke mulig å følge veilederen med hensyn til prøvetakingsmetode da det var umulig å prøveta 
selve bekken (fullstendig gjengrodd av helofytter). Men det var mye stein akkurat i utløpet av en anlagt dam 
så vi fikk skrapt 10 steiner og fikk med mange makroskopiske alger. Ettersom alt er samlet inn på mindre 
enn 1 m2 er ikke makroskopisk dekningsgrad beskrevet. Dette var en interessant lokalitet med tanke på at 
det var et stort mangfold av arter innenfor et veldig lite område. Til tross for at prøvetakingen ikke er helt i 
henhold til veilederen (som angir en prøvetakingsstrekning på 10 m), så fant vi såpass mange arter med 
PIT-indeksverdier at resultatet nok allikevel gir et relativt godt bilde på tilstanden i vannforekomsten.  

REI 

Tilstandsklasse: Moderat 
Prøvetaking ble gjort ved tursti nær utløpet til havet. Her var terrenget veldig flatt og sannsynligvis var det 
innslag av saltvann ved flo og lav vannføring. Denne bekken er avhengig av at bonden slipper ut vann fra 
vannings-/andedam like oppstrøms, og bekken var nylig åpnet da vi var der. Det har derfor vært særdeles 
lite vann i bekken inntil nylig. Med såpass variabel vannføring kan det vurderes om bekken er egnet for 
prøvetaking av biologiske kvalitetselementer ettersom disse trolig vil påvirkes i sterkere grad av tilgang på 
vann enn av eventuelle andre påvirkninger. Men til tross for tidvis veldig lite vann i denne bekken ble det 
observert totalt 5 taxa med PIT-indeksverdier: De to typisk eutrofe slektene Tribonema og Vaucheria samt 
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tre ulike varianter (bredder) av Oedogonium. Om disse begroingsalgene har vært i bekken hele tiden eller om 
de har kommet fra vanningsdammen etter at denne ble åpnet er usikkert.  

STØ1 

Tilstandsklasse: Moderat 
Vi har prøvetatt en annen bekk enn den som står i utlysningen jamfør vann-nett-id, da sistnevnte ikke var 
egnet for begroingsalgeprøvetaking. Ved forrige prøvetaking ble det valgt ut en annen bekk som starter ved 
begynnelsen av turstien og det er denne vi har valgt å prøveta også i år. Bekken starter som utløp fra et 
dreneringsrør (med kum på andre siden av bilvegen) og ender i en etablert fangdam. Dette er en spesiell 
stasjon ettersom vannforekomsten kun består av en bekkestreng på noen få meter, fra et dreneringsrør til 
en fangdam. Bekkebunnen består stort sett av finpartikulært materiale og lite synlig begroing utover noe 
cyanobakteriebelegg, men det er også lette stryk og nok stein til mikroskopiske analyser. Vannet var relativt 
klart, men 80 % av bunnen var dekket av et brunt belegg som stort sett ikke kunne identifiseres men trolig 
var en blanding av slam, sopp og bakterier (inkludert noe Sphaerotilus natans, et tegn på organisk belastning). 
Cyanobakteriebeleggene var hovedsakelig Phormidium puteale med innslag av P. retzii, et par Oscillatoria-arter 
samt Geitlerinema acutissimum.    

STØ2 

Tilstandsklasse: Moderat 
Denne stasjonen måtte vi flytte litt lenger nedstrøms ettersom det var for dypt og stilleflytende og 
manglende stryk-/steinpartier på opprinnelig lokalitet. Ny lokalitet hadde mye stein og fine strykpartier, 
men relativt grunt og gråbrunt vann, noe som gjorde det litt vanskelig å se godt. Dog var det tydelig at ca 
90 % av bunnen var dekket av et brunt belegg som viste seg å være kiselalger. Makroskopisk observerte vi 
også ulike grønne tråder og cyanobakteriebelegg. De grønne trådene var Oedogonium og den typisk eutrofe 
slekten Tribonema, mens cyanobakteriebelegget hovedsakelig bestod av Phormidium puteale. Det ble også 
observert noe Oscillatoria limosa, Phormidium tinctorum og Vaucheria, alle taxa som oftest blir observert på 
eutrofe lokaliteter.  

SVI1 

Tilstandsklasse: Moderat 
Dette er i utgangspunktet en fin stasjon for begroingsalger, med fin størrelse på steinene og egnet 
strykparti. Men på prøvetakingstidspunktet var vannet så brunt at det var veldig vanskelig å se bunnen. Det 
var en god del mose på lokaliteten, ellers observerte vi kun cyanobakterier (Phormidium sp) og rødalger 
(Audouinella chalybaea). Mikroskopisk fant vi også en del rødalger, men disse kunne ikke identifiseres til art 
(Chantransia-stadier). Videre fant vi noe Microspora, Oedogonium og Tribonema, men bare noen få tråder av 
hver. Det er mulig vi ville funnet mer makroskopisk dersom det hadde vært mindre farge på vannet på 
prøvetakingstidspunktet, men det ser uansett ut til at indeksen har klart å fange opp de viktigste taxaene 
slik at tilstandsklassifiseringen allikevel er ganske god.  

SVI2 

Tilstandsklasse: God 
Dette er en fin begroingsalgestasjon med fine strykpartier og velegnet substrat. Noe vanskelig å se på 
grunn av relativt brunt vann, men ellers velegnet. Regn på prøvetakingstidspunktet. Sammen med 
stasjonen HOB er dette den stasjonen der det ble observert flest taxa av begroingsalger (19 taxa). 
Makroskopisk fant vi grønnalger, rødalger og cyanobakterier, hvorav Geitlerinema splendidum er den eneste 
av de mer eutrofe taxaene som ble observert. Det kan også nevnes at rødalge-slekten Comsopogon ble 
observert her, en slekt som er relativt nyoppdaget i Norge.  
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Vedlegg 1 – fotografier av lokalitetene 

Fotografier av hver av lokalitetene som ble prøvetatt. Foto: Therese F. Moe og Bjørn Faafeng. 
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Fotografier av noen av lokalitetene som ikke kunne prøvetas. Foto: Therese F. Moe og Bjørn Faafeng. 
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Vedlegg 2 – lokaliteter som ikke kunne prøvetas 

 
Av de 31 besøkte lokalitetene var det 10 som ikke kunne prøvetas: 
 
1. Bekk som munner ut i Brevikbukta: 

Denne bekken ligger i rør stort sett hele veien (nytt boligfelt) og der den ligger opp i dagen var det alt 
for lite vann til prøvetaking. Er IKKE en vannforekomst for biologisk prøvetaking! 

 
2. Bekk ved Ås på Jeløya: 

Denne bekken har sitt opphav i en inngjerdet vanningsdam. Derfra rislet det noe vann i et drag i 
skogen langs åkeren nedover mot utløpet, men alt for lite til å være egnet som begroingsstasjon. Vi 
forsøkte også å komme til bekken på åkeren nærmere utløpet, men der var det et beiteområde som 
var inngjerdet med strømgjerde og låst port. Over åkeren så bekken ut til å gå i rør, men der kom vi 
heller ikke til. Bør revurderes som vannforekomst for biologisk prøvetaking! 
 

3. Akerbekken AKE: 
Fullstendig tildekket av takrør. Stasjonen er ikke egnet for begroingsalgeprøvetaking så lenge det er så 
mye takrør der. 
 

4. Såna SÅN1: 
For brunt og stillestående vann, så ikke bunnen, så ingen begroingsalger og så ingen steiner. Ikke 
egnet for prøvetaking på prøvetakingstidspunktet.  
 

5. Veidalselva VEI: 
For brunt og stillestående vann, så ikke bunnen, så ingen begroingsalger og så ingen steiner. 
Kantvegetasjonen vokste ned i vannet. Ikke egnet for prøvetaking på prøvetakingstidspunktet.  
 

6. Arnebergkanalen ARN: 
For brunt og stillestående vann, så ikke bunnen, så ingen begroingsalger og så ingen steiner. Ikke 
egnet for prøvetaking på prøvetakingstidspunktet.  
 

7. Augerødbekken AUG: 
For brunt og stillestående vann, så ikke bunnen, så ingen begroingsalger og så ingen steiner. 
Kantvegetasjonen vokste ned i vannet. Ikke egnet for prøvetaking på prøvetakingstidspunktet.  
 

8. Heiabekken HEI: 
Nesten gjengrodd bekkedrag med kantvegetasjon godt nedi vannet. Ellers for brunt vann til å se noe: 
så ikke bunnen, så ingen begroingsalger og så ingen steiner. Ikke egnet for begroingsalgeprøvetaking 
så lenge det er så mye kantvegetasjon.  
 

9. Huggenesbekken HUG: 
Her var det høyt gress langs hele bekken og i store deler også nedi bekken. De få stedene det var 
mulig å komme til åpent vann var det ikke mulig å se noen begroingsalger og det var for finpartikulært 
substrat til å ta mikroskopiske prøver. Dersom det skal være en stasjon i denne bekken må det gjøres 
en innsats for å finne en annen lokalitet (hvis det finnes noen egnede lokaliteter her).  
 

10. Sperrebotnbekken SPE: 
Nesten fullstendig gjengrodd av kantvegetasjon/helofytter. For brunt vann til å se noen 
begroingsalger eller stein. Ikke egnet for begroingsalgeprøvetaking på prøvetakingstidspunktet, og 
muligens ikke egnet selv ved klarere vann.  
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Vedlegg 3 - kart 
 
Kart over lokaliteter som er prøvetatt i VO Morsa september 2014, inkludert tilstandsklassifisering i 
henhold til PIT-indeksen: Blå = svært god, grønn = god, gul = moderat, oransje = dårlig, rød = svært 
dårlig, grå = ikke mulig å tilstandsklassifisere. Stasjoner med merknad til tilstandsklassifiseringen er 
markert med striper, merknadene står i tabell 5. Kart er laget i R (Kahle og Wickham, 2013; R Core Team, 
2013). 

 


