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Forord

Denne rapporten omfatter undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr og fisk i potensielle
sjøørretbekker i Trondheim kommune. Prosjektet er finansiert av Trondheim kommune med
støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Feltarbeidet er gjennomført i juni 2006 (bunndyr) og september 2006 (fisk) av Berger feltBIO,
ved Hans Mack Berger og Morten André Bergan. Mari Berger Skjøstad (feltBIO) og Morten
Haugen (Miljøenheten, Trondheim kommune) har bistått under feltarbeidet, og sistnevnte har
stått for innsamling av vannprøver (18.10.2006). Terje Henrik Nøst (Miljøenheten, Trondheim
kommune) har bistått med korrektur og innspill under rapportskrivingen. Hans Mack Berger har
vært ansvarlig for fiskeundersøkelsene. Morten Andre Bergan har hovedsaklig stått for
rapportering og sammenstilling av resultater, i tillegg til taksonomisk bestemmelse av bunndyr.

Stjørdal, 03. april 2008

Hans Mack Berger Morten Andre Bergan

Berger feltBIO
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1 Sammendrag

Bergan, M.A., Berger, H.M., Skjøstad, M.B., Nøst. T. & M. Haugen 2008. Sjøørretbekker i
Trondheim, Sør Trøndelag. Vannkvalitet, fisk og bunndyr; en vurdering av økologisk tilstand
2006. Berger feltBIO Rapport Nr. 2 - 2008, 57s.

Etter oppdrag fra Trondheim kommune, er det i 2006 gjennomført en tilstandsvurdering av et
utvalg potensielle sjøørretbekker i Trondheim kommune. Prosjektet er utført av Berger feltBIO.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har støttet deler av prosjektet økonomisk.

Vannkvaliteten i de undersøkte bekkene, representert ved parametrene totalt fosfor (innhold av
næringssalter) og fargetall (innhold av organiske stoffer), indikerer at det er store vannkjemiske
forskjeller mellom bekkene. Det er store svingninger på måleverdier, og resultatene viser at den
vannkjemiske tilstanden i bekkene ikke er god nok, selv om enkeltstasjoner har tilfredsstillende
måleverdier på en gitt parameter. I forhold til SFT`s klassifiseringsnøkkel for vannkvalitet og
grenseverdier (SFT 1997), der man tar utgangspunkt i parameteren med dårligst tilstand,
vurderes kun Reppesbekken og en enkeltstasjon i Ristbekken ved Høstad til ”God” tilstand.
Ved vurdering etter Trondheim kommunes egendefinerte miljømål klassifiseres seks bekker til
tilfredsstillende vannkjemisk tilstand. Mange bekker har derimot relativt mindre avvik fra
miljømålet, slik at måloppnåelse er innen rekkevidde.

Fiskeundersøkelsene viser at sjøørreten er enten helt borte eller har en meget svak bestand i
mange av de undersøkte bekkene. Dette er bekker som opprinnelig skal ha sterke bestander
av sjøørret. Kun en bekk, Klefstadbekken, oppnår God økologisk tilstand med laksefisk som
bioindikator, i tillegg til enkelstasjoner i øvre deler av Ristbekken (stasjonær fisk) og nedre deler
av Eggbekken. Tiltak som etablering av frie vandringsveier og sanering av utslipp fra jordbruk,
bebyggelse og industri bør iverksettes for i første omgang å få fisk tilbake til bekkene.

Bunndyrfaunaen i de undersøkte bekkene i Trondheimsområdet har færre arter enn det man
kan forvente i en vannforekomst som er lite påvirket, med økologisk tilstand God. Kun øvre
deler av Lauglobekken vurderes å ha God økologisk tilstand. Det biologiske mangfoldet, uttrykt
i antall registrerte arter/slekter døgn-, stein- og vårfluer (samlebetegnelse EPT), er relativt lavt i
mesteparten av bekkene, der faunaen viser klare tegn på påvirkning, med stor forskyvning mot
tolerante arter og bunndyrgrupper. I de vannforekomstene med to stasjoner (øvre og nedre)
registreres en reduksjon i antall EPT i nedre deler, noe som kan settes i sammenheng med
økende grad av påvirkning ned mot vannforekomstens utløp i fjorden. De fleste bekker i
Trondheimsområdet vurderes å ha en dårlig økologisk tilstand i nedre deler basert på
bunndyrfaunaen. Øvre deler, der dette er undersøkt, vurderes i mange tilfeller å ha noe bedre
økologisk tilstand.
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2 Innledning

Betydning av rent vannmiljø er viktig for alle levende planter og dyr. Rent vann er mangelvare
mange steder, og mange vannboende organismer er sterkt presset av dårlige livsbetingelser
grunnet ulike typer forurensningsbelastning, hovedsakelig forårsaket av menneskelig aktivitet.
Bynære vassdrag er ofte sterkere belastet på grunn av større befolkningstetthet og økende
problem med håndtering av avfall fra ulike aktiviteter. Det brukes imidlertid betydelige beløp på
opprensking av ulike typer utslipp til vassdrag. For å måle tilstand, avdekke utslippene og følge
utviklingen benyttes fysiske, kjemiske og biologiske målemetoder. Totalundersøkelser er
kostbare, og for å gjøre undersøkelsene rimeligere søker en stadig etter enklere metoder. En
metode for å redusere kostnadene, men som vil kunne måle tilstand og utvikling på en
kostnadseffektiv måte, kan være å benytte laksefisk og/eller bunndyr som indikator på
forurensningsbelastning.
Sjøørret og laks er arter som stiller store krav til bl.a. oksygenrikt vann og lav
forurensningsbelastning. I flere vassdrag er disse artene de første som forsvinner ved økt
belastning.
Laks og sjøørret er avhengig av rennende ferskvann for å formere seg, og begge artene foretar
vandringer opp i bekker og elver. Laksen benytter seg i hovedsak av de større elvene, mens
sjøørreten bruker sidebekker og mindre elver og bekker med direkte utløp i sjøen. I Midt-Norge
har begge artene 2-4 leveår i ferskvann før de vandrer ut på næringssøk i fjord og hav.

Historisk har flere bekker i Trondheim kommune vært viktige gyte- og oppvekstområder for
sjøørret. I løpet av de siste 40-50 årene har trusselbildet for sjøørreten i bekkene endret seg
betydelig som følge av forurensning fra byutvikling, landbruksvirksomhet og industri, der
rørlegging, kulvertbygging og annen oppgangshindrende virksomhet i tillegg har bidratt i
negativ retning. Disse trusselfaktorene, kombinert med stadig økende negative faktorer i sjøen,
kan knyttes opp mot nedgangen i bestanden av sjøørret i vassdrag som drenerer til
Trondheimsfjorden. På bakgrunn av fangststatistikk (www.laksereg.no) i de to store
laksevassdragene i Trondheim, Nidelva og Gaula, så har sjøørreten vist klar tilbakegang i
fangstene de siste 20 åra. Lignende tendenser vises også i andre viktige anadrome vassdrag,
som f.eks. Orkla og Driva. Tilstanden i de mange småbekkene rundt omkring er i de fleste
tilfeller ukjent, og vi mangler oppdatert kunnskap om dagens tilstand for sjøørretbestandene i
bekkene i Trondheim.

Trondheim kommune har som målsetting å:
1) ha levedyktige sjøørretbestander i bynære bekker
2) fremme bærekraftig forvaltning av sjøørretbestandene og allmenhetens muligheter til

fiskeutøvelse
3) benytte sjøørret som miljøindikator for å oppnå god vannøkologisk tilstand i bynære

bekker som drenerer til Trondheimsfjorden.

I årene som kommer vil det være økende fokus på en implementering av EU`s
Vannrammedirektiv for klassifisering av økologisk tilstand i vann og vassdrag (Forskrift om
rammer for vannforvaltning, FOR 200612.15 nr 1446). Vanndirektivets klassifisering av økologisk
tilstand i vann og vassdrag har følgende fem nivåer, med tilhørende fargekode:

Implementeringen av vanndirektivet vil ha en meget positiv effekt på gyte- og oppvekstområder
for sjøørret, da direktivet har som målsetting at alle vannforekomster i Norge skal ha minimum
God økologisk tilstand i løpet av 2015 eller 2020. Fristen for måloppnåelsen avhenger av når
oppstart av klassifisering av tilstand i vannområdet skjer. God økologisk tilstand innebærer krav
om måloppnåelse ved bl.a. tilfredsstillende vannkjemi, god bestand av laksefisk (som igjen

I = ”Meget god” II = ”God” III = ” Moderat” IV = ”Dårlig” V = ”Meget dårlig”
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betyr frie vandringsveier), mangfoldig bunndyrfauna m.m. Derfor er det nødvendig at det settes
i gang en foreløpig kartlegging av tilstand i mange vassdrag. På denne måten har man
mulighet til å synliggjøre problemstillinger i de enkelte vannforekomster, iverksette tiltak og etter
hvert oppfylle krav om måloppnåelse innen gjeldende tidsfrister.
Det foreligger ingen standardisert anvendelse av vanndirektivet og klassifisering etter dette pr. i
dag. De mest anvendelige parametrene som økologisk tilstand kan vurderes ved i dag er
vannkvalitet, fisk og bunndyr.
Denne tilstandsundersøkelsen tar derfor utgangspunkt i klassifisering ved hjelp av utvalgte,
vannkjemiske parametere og laksefisk som bioindikator. I tillegg er karakterisering av
bunndyrfaunaen benyttet som støtteparameter.

3 Områdebeskrivelse

3.1 Generelt

Samtlige bekker med avrenning til sjøen på strekningen fra Ranheim til Gaulosen inngår i
denne undersøkelsen, med unntak av Værebekken ved Ranheim. I tillegg er Leirelva-
vassdraget med avrenning til Nidelva (nedenfor Nedre Leirfoss) og flere bekker med munning i
Gaula (innenfor Trondheim kommune) inkludert. Et oversiktskart over de aktuelle bekkene vest
for Trondheim er vist i figur 1, mens bekker øst for Trondheim er vist i figur 2.
En oversikt over hvor det er tatt vannprøver og foretatt undersøkelser av bunndyr og fisk
fremgår av tabell 1.
Naturtypen gråor-heggeskog dominerer i nedre deler av bekkedragene med blandingsskog og
sterkere innslag av barskog (gran, furu) øverst i nedslagsfeltet. I nedre del av Vikelva og
Leangenbekken er vegetasjonen dominert av varmekjære karplanter trær (alm, ask, lønn, osp),
selv om gråor-heggeskog dominerer. De fleste bekkene må karakteriseres som viktige
bekkedrag med stor betydning for biologisk mangfold i kulturlandskapet i de fjordnære
områdene i Trondheim kommune.
Kantskogen mangler langs deler av flere av bekkene. Kantvegetasjon er av stor betydning
landskapsmessig og vil gi en gevinst i økt mangfold for planteliv, bunndyr, fisk og fugl, samt for
annet vilt som benytter bekkedragene som leveområde og som korridorer til og fra større
skogområder.

Flere potensielt
viktige sjøørret-
bekker munner ut
på Byneshalvøya,
og spesielt i
området rundt
Gaulosen.
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Figur 1. Oversiktskart med beliggenhet for bekker VEST for Trondheim og stasjonene som inngår i
undersøkelsen.
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Figur 2. Oversiktskart med beliggenhet hos bekker ØST for Trondheim og stasjonene som
inngår i undersøkelsen.
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Tabell 1. Oversikt over lokalitetene med prøvetakingsstasjoner for vannkvalitet, bunndyr og fisk. De fleste
bekkene er nummerert, men bekker som er kommet til undervegs i prosjektperioden er merket med i, ii
osv.

Lokalitet Stasjon Prøvetype
Nr Nr Stasjon spes Vann Bunndyr Fisk

i Værebekken i x

1 Reppesbekken 1a nedre x x x

1 Reppesbekken 1b midtre x

1 Reppesbekken 1c øvre x x

2 Vikelva 2a nedre v/flomål x x x

2 Vikelva 2b ved Ranheimsvegen x

2 Vikelva 2c nedfor kulvert fabrikk x x

2 Vikelva 2d ovenfor E6 x x

3 Sjøskogsbekken 3a nedfor Ranheimsvegen x x x

3 Sjøskogsbekken 3b nedfor E6 x x

3 Sjøskogsbekken 3c Olderdalen ovf. bebygg. x x

4 Grilstadbekken 4a nedre x x

4 Grilstadbekken 4b Brundalen x

5 Leangenbekken(Rotvoll) 5a nedre x x x

6 Ilabekken 6 nedre del x

ii Trollabekken ii x

7 Råbekken/Flakkbekken 7 nedenfor veg x x

8 Klefstadbekken 8 nedre, ovenfor veg x x x

9 Elsetbekken 9a nedre, ovf. bensinstasjon x x

9 Elsetbekken 9b øvre. x

10 Ryesbekken 10 ovenfor veg x x

14 Aunbekken 14 fra Hangerslettmyra x x

15 Ristbekken 15a v/utløp sjøen x

15 Ristbekken 15b v/Mølla(Ristbrua) x x x

15 Ristbekken 15c v/Ålberg x

15 Ristbekken 15d Kvisetbekken x x

15 Ristbekken 15e v/Saga x

15 Ristbekken 15f v/Høstad (Skirna) x

15 Ristbekken 15g Hangerhåggån x

16 Bråbekken 16 nedre x

17 Stordalsbekken 17 nedenfor veg x x

18 Storbekken 18 ovenfor gjenlegging x x

19 Gravbekken 19a Løvset x x

20 Almlibekken 20 ovenfor veg x

21 Lauglobekken 21a ovenfor veg x x

21 Lauglobekken 21b øvre del v/ Lauglo x

22 Buskleinbekken 22 nedenfor veg x x

23 Eggbekken 23a nedenfor veg x x

23 Eggbekken 23b ovenfor bru Skjetlein x

23 Eggbekken 23c nedenfor Hestsjøen x

24 Søra 24a nedre x

24 Søra 24b nedenfor E39 x x

24 Søra 24c v/ Klett statoil x

24 Søra 24d Heggstaddalen busstopp x

24 Søra 24e 200m nedf. avkj. Kattem x
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Tabell 2. Kartreferanser på prøvetakingsstasjoner for vannkvalitet, bunndyr og fisk. De fleste bekkene er
nummerert, men bekker som er kommet til undervegs i prosjektperioden er merket med i, ii osv.

Lokalitet Stasjon Kartrefernse (UTM)
Nr Nr Sonebelte Øst Nord

i Værebekken i 32V 578441 7034848
1 Reppesbekken, anadrom 1a 32V 577448 7034367
1 Reppesbekken, anadrom 1b 32V 577524 7034124
1 Reppesbekken, anadrom 1c 32V 577393 7033962
2 Vikelva, anadrom 2a 32V 576412 7034194
2 Vikelva, anadrom 2b 32V 576404 7034102
2 Vikelva, anadrom 2c 32V 576389 7033878
2 Vikelva, stasjonær 2d 32V 576517 7033412
3 Sjøskogsbekken, anadrom 3a 32V 575923 7034245
3 Sjøskogsbekken, anadrom 3b 32V 575955 7033811
3 Sjøskogsbekken, anadrom 3c 32V 576040 7032961
4 Grilstadbekken, anadrom 4a 32V 574831 7034866
4 Grilstadbekken, stasjonær 4b 32V 574254 7033432
5 Leangenbekken (Rotvoll), anadrom 5a 32V 573392 7035233
6 Ilabekken 6 32V 567988 7034136
ii Trollabekken ii 32V 565388 7036608
7 Råbekken (Flakkbekken), anadrom 7 32V 559967 7035914
8 Klefstadbekken, anadrom 8 32V 557640 7034427
9 Elsetbekken, anadrom 9a 32V 557493 7033569
9 Elsetbekken, stasjonær 9b 32V 558918 7033665

10 Ryesbekken, anadrom 10 32V 557195 7033328
14 Aunbekken, anadrom 14 32V 553605 7029424
15 Ristbekken, anadrom 15a 32V 556227 7025502
15 Ristbekken, hovedgrein, stasjonær 15b 32V 556363 7025722
15 Ristbekken, hovedgrein, stasjonær 15c 32V 556947 7027026
15 Ristbekken, sidegrein, stasjonær 15d 32V 557998 7029793
15 Ristbekken, hovedgrein, stasjonær 15e 32V 556770 7029592
15 Ristbekken, sidegrein, stasjonær 15f 32V 558056 7031291
15 Ristbekken, sidegrein, stasjonær 15g 32V 555690 7029317
16 Bråbekken, anadrom 16 32V 558900 7024920
17 Stordalsbekken, anadrom 17 32V 559316 7024856
18 Storbekken, anadrom 18 32V 559729 7024986
19 Gravbekken, anadrom 19a 32V 560273 7025123
20 Almlibekken, anadrom 20 32V 561380 7024713
21 Lauglobekken, anadrom 21a 32V 562597 7024555
21 Lauglobekken, stasjonær 21b 32V 562300 7025746
22 Buskleinbekken, anadrom 22 32V 563407 7024306
23 Eggbekken, anadrom 23a 32V 564394 7023419
23 Eggbekken, stasjonær 23b 32V 564942 7024589
23 Eggbekken, stasjonær 23c 32V 564367 7025976
24 Søra, anadrom 24a 32V 564516 7021976
24 Søra, anadrom 24b 32V 565225 7022231
24 Søra, stasjonær 24c 32V 565458 7022378
24 Søra, stasjonær 24d 32V 566878 7023830
24 Søra, stasjonær 24e 32V 567480 7024698
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4 Materiale og metoder

4.1 Vannkjemi
Vannprøvene er samlet inn på ett tidspunkt, den 18.10.2006, etter en periode med lite nedbør.
På bakgrunn av antatte påvirkningsfaktorer i bekkens nedbørfelt er det valgt ut fargetall og
totalt fosfor som vannkjemiske parametre. Fargetallet (benevnt ved mgPt/l, dvs.
konsentrasjonen av platinasalt per liter) er vannprøvens farge målt ved å sammenligne med
standardiserte fargeskalaer. Fargetallet beskriver bekkens tilstand ut fra mulige problemer med
høyt innhold av organisk stoff i vannet. Totalt fosfor (g/l) indikerer innholdet av næringssalter i
bekken. Begge parametre er gode indikatorer på forurensningsutslipp fra kommunalt avløp,
bebyggelse og landbruksaktivitet. Klassifiseringstilstanden er satt etter grenseverdier og
klassifisering av tilstand gitt i SFT (1997), se tabell 3.

Tabell 3. Tilstandsklasser og grenseverdier for de aktuelle parametre. Etter SFT (1997).

Tilstandsklasser

Parameter Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlg
Tot. Fosfor (g/l) < 7 7-11 11 - 20 20 - 50 > 50
Fargetall (mgPt/ll) < 15 15 -25 25 - 40 40 - 80 > 80

Trondheim Kommune har imidlertid satt egne miljømål for elver og bekker ut fra vurderingen av
innhold av totalt fosfor (Nøst 2006). Dette lokale miljømålet har et krav om at alle bekker/elver i
kommunen (unntatt Nidelva og Lykkjbekken) skal ha verdier av totalt fosfor som er < 50g/l.
Kravet til måloppnåelse er at 100 % av alle prøver skal ligge lavere enn angitte grenseverdier.

4.2 Fisk
Elfisket er gjennomført av to personer etter standardisert metode (Jf. NS-EN 14011). Dette
innebærer tre gjentatte overfiskinger med minimum 30 minutter mellom hver påbegynt
fiskeomgang (Bohlin et al. 1989). En oversikt over lokalitetene med prøvetakingsstasjoner for
vannkvalitet, bunndyr og fisk fremgår av tabell 1. Kartreferanser for hver enkelt
prøvetaklingsstasjon framgår av tabell 2. Arealet på hver prøveflate varierte fra 5 til 350 m².
Elfisket ble gjennomført i områder med moderat vannhastighet (< 1,0 m/s) og dyp (< 0,6 m).
Samtlige fiskearter ble registrert. Fisk fra hver omgang ble oppbevart levende i bøtte til fisket på
stasjonen var avsluttet. Etter lengdemåling ble fiskene sluppet tilbake i bekken igjen.
Aldersfordelingen er i utgangspunktet basert på lengdefrekvensfordelingen i materialet. På
stasjoner med laksefisk er det beregnet tetthet av yngel og ungfisk etter Zippin (1958).
Klassifiseringen av den økologiske tilstanden er gjort ved bruk av laksefisk som bioindikator.
Denne metoden er utviklet av feltBIO i samarbeid med Terje Nøst, Trondheim kommune, og
har vist seg å gi godt samsvar med vannkjemisk vurdering av økologisk tilstand (Berger et al.
upubl.). Metodikken er utviklet på bakgrunn av de siste 30 års fiskebiologiske undersøkelser og
erfaring i vassdrag i region Midt-Norge.
Tabell 4 viser hvilke kriterier som metoden legger til grunn ved fastsettelse av økologisk
tilstand, og tabell 5 angir klassifiseringsnøkkel med spesifikasjoner.
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Tabell 4. Klassifiseringa av økologisk tilstand ved hjelp av laksefisk.
.

Økologisk
Tilstand

Fiskesamfunn Poengscore

Meget God  Laksefisk tilstede
 Aldersfordeling (alle forventede årsklasser tilstede

(0+, 1+, 2+ og ev. 3+)
 Tetthet eldre ungfisk (≥1+) høyere enn 50 ind. per

100 m²
 Tetthet årsyngel (0 +) høyere enn 100 ind. pr. 100

m²

10-12

God  Laksefisk tilstede
 Aldersfordeling (minimum tre årskl. tilstede, herav

årsyngel 0+ inkl.)
 Tetthet eldre ungfisk (≥1+) mellom 20 og 50 ind. per

100 m²
 Tetthet av årsyngel (0 +) mellom 40 og 100 ind. per

100 m²

7-9

Moderat  Laksefisk tilstede
 Skjev aldersfordeling (minimum to årskl. tilstede)
 Tetthet eldre ungfisk (≥1+) mellom 10 og 20 ind. per

100 m²
 Tetthet av årsyngel (0 +) mellom 20 og 40 ind. per

100 m²

4-6

Dårlig  Laksefisk tilstede
 Skjev aldersfordeling (én årskl. tilstede)
 Tetthet eldre ungfisk (≥1+) lavere enn 10 ind. per

100 m²
 Tetthet av årsyngel (0 +) lavere enn 20 ind. per 100

m²

1-3

Meget Dårlig  Ingen laksefisk tilstede 0

Flere årsklasser av laks og ørret i bøtta etter elfiske i
Klefstadbekken.
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Tabell 5. Klassifiseringsnøkkel for økologisk tilstand i mindre vassdrag, basert på laksefisk som
bioindikator (Berger et al. 2008 in prep).

Art og aldersammensetning laksefisk (ørret-laks) Score
alle forventede årskl. (0+, 1+, 2+ ev.3+) (meget god) 4
minimum tre årskl., årsyngel 0+ inkl. (god) 3
minimum to årsklasser (moderat) 2
en årsklasse (dårlig) 1
ingen laksefisk tilstede 0
Beregnet tetthet av årsyngel (0+):ant.fisk per 100 m²
> 100 årsyngel per 100 m² (meget god tetthet) 4
40-100 årsyngel per 100 m² (god tetthet) 3
20-40 årsyngel per 100 m² (moderat tetthet) 2
< 20 årsyngel per 100 m² (lav tetthet) 1
ingen årsyngel 0
Beregnet tetthet av ungfisk (0+ ikke medregnet): ant.fisk per 100 m²
> 50 ungfisk per 100 m² (meget god tetthet) 4
20-50 ungfisk per 100 m² (god tetthet) 3
10-20 ungfisk per 100 m² (moderat tetthet) 2
< 10 ungfisk per 100 m² (lav tetthet) 1
ingen ungfisk 0

Fiskesamfunn
KLASSE Score
Meget god 10 -12
God 7 -9
Moderat 4 -6
Dårlig 1- 3
Meget dårlig 0

Årsyngel og eldre ungfisk av ørret (øverst), og årsyngel og ungfisk av
laks (nederst).



Berger feltBIO rapport 2-2008

15

EPT, her representert ved døgnflua Ephemeroptera
danica (nederst), en art steinflue i familien

Perlodidae (midten), og den husbyggende vårflue-
arten Sericostoma personatum (øverst).

4.3 Bunndyr

Det ble valgt ut en eller to stasjoner for hver lokalitet (bekk), med egnet substrat og
vannhastighet for bunndygruppene døgn-, stein- og vårfluer, heretter betegnet som EPT.
Bunndyrprøvene ble innsamlet i perioden 06. juni – 26. juni 2006. Juni er en måned som
karakteriseres som gunstig i regionen for innsamling av bunndyr ved kun ett enkelt
prøvetidspunkt (Bongard & Aagaard 2006).
Kartlegging av bunnfaunaen i de aktuelle bekkene ble gjennomført ved å ta kvalitative
bunndyrprøver på habitater som er godt egnet (mht. strømforhold og substrat) for EPT-arter.
Prøvene ble tatt som ett minutts (R-1) sparkeprøver med håv (Frost et al. 1971), med
maskevidde 500 μm (jf. NS-ISO 7828). Prøvene ble grovplukket i felt, med hovedvekt på EPT-
arter inntil det ikke ble oppdaget nye arter. Øvrige bunndyrgrupper ble også registrert. EPT-
artene ble bestemt taksonomisk på laboratoriet så langt det lot seg gjøre. Bunndyrtetthet og
dominansforhold er ikke kvantifisert, men det er foretatt en grovkarakterisering pr. R-1.
Hver bekk er vurdert ut i fra EU`s femdelte vanndirektivskala for økologisk tilstand. Det er satt
som målsetting at alle vannforekomster i Norge skal ha minimum God økologisk tilstand innen
2015. Verktøy for karakterisering etter denne skalaen er fortsatt på utviklingsstadiet, hvor
inndeling, kalibrering og kriterier for de enkelte nivåene er under utarbeidelse. I denne
undersøkelsen vurderes vannforekomstene ut i fra hva man bør kunne forvente å finne av
arter/slekter innefor bunndyrgruppene døgnfluer, steinfluer og vårfluer (samlebetegnelse EPT).
Artsinventaret i hver bekk er vurdert opp mot resultater fra andre undersøkelser i regionen
(Bergan m.fl. 2008. Berger m.fl. 2007a, 2007b, 2005a, 2005b) Avvik fra forventede antall EPT
tilskrives negativ påvirkning. Summen av EPT, forekomst av tolerante og/eller kravstore
arter/bunndyrgrupper, samt en grov vurdering av tetthet og dominansforhold, gir derfor
grunnlaget for karakterisering av bekkens økologiske tilstand i denne undersøkelsen.
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5 Resultater

5.1 Vannkjemi

Ingen av de undersøkte bekken oppnår ”Meget god” tilstand ved klassifisering på bakgrunn av
bekkens fargetall. Seks av bekkene klassifiseres derimot til ”God” tilstand: Værebekken,
Reppesbekken, Vikelva, Sjøskogbekken, Grilstadbekken og Ilabekken. I tillegg oppnår en
enkeltstasjon i øvre del av Ristbekken (ved Høstad) ”God” tilstand.
Åtte bekker klassifiseres til ”Mindre god tilstand”: Leangenbekken, Råbekken, Klefstadbekken,
Elsetbekken, Bråbekken, Almlibekken, Buskleinbekken og Søra. I tillegg klassifiseres nedre del
av Eggbekken og Ristbekken (ved Kviset) til ”Mindre god” tilstand.
Fem bekker klassifiseres til ”Dårlig tilstand”: Trollabekken, Ryesbekken, Stordalsbekken,
Gravbekken, Lauglobekken. I tillegg vurderes stasjonen i øvre del av Eggbekken til ”Dårlig”
tilstand. De høyeste verdiene for fargetall og tilstandsklasse ”Meget dårlig” ble målt i
Aunbekken, samt på tre stasjoner i Ristbekken.

Ristbekken ved Høstad. God
vannkjemi og klart vann.

Ristbekken, ved Aalberg. Høyt
fargetall fordi bekken bl.a.har

avsig fra Aunbekken som
kommer fra myr ved

Hangerhåggån.

Midtre deler av Ristbekken med utvasking av leire (høyre), som fører til
blakket vann nedover i bekken (venstre).



Berger feltBIO rapport 2-2008

17

Tabell 6. Vurdering av tilstand i bekker i Trondheim, basert på vannprøver med måletidspunkt
18.10.2006. Se tabell 3 for klassifiseringsskala (etter SFT 1997). .

Lok nr Bekk/stasjon Fargetall (mgPt/l) tot P (g/l)
i Værebekken 16 12,8

1a Reppesbekken 24 4,9
2 Vikelva, nedre del 24 40,4
3 Sjøskogbekken 24 206

4a Grilstadbekken 23 24,1
4b Grilstadbekken 19 20,3

5 Leangenbekken 35 710
6 Ilabekken 19 26,2
ii Trollabekken 47 3,4
7 Råbekken (Flakk) 31 3,1
8 Klefstadbekken 32 <2
9 Elsetbekken 27 34,1

10 Ryesbekken 55 66
14 Aunbekken 690 155

15b Ristbekken 124 84
15e Ristbekken 142 34,7
15f Ristbekken 22 <2

15d Ristbekken 27 6,1
15g Ristbekken 410 71,8

16 Bråbekken 35 43,6
17 Stordalsbekken 54 99

19a Gravbekken 41 5,2
20 Almlibekken 16 3

21a Lauglobekken 42 2,5
22 Buskleinbekken 39 41,7

23a Eggbekken 40 83
23b Eggbekken 42 12,1

24 Søra 39 152

Ved klassifisering etter SFT (1997) skal man ta utgangspunkt i den parameteren som plasserer
bekken i dårligst tilstandsklasse. Dermed er det kun Reppesbekken som oppnår miljømålet
med minimum ”God” tilstand, samt en enkeltstasjon i øvre deler av Ristbekken ved Høstad
(15f).

Ved klassifisering etter innholdet av totalt fosfor har syv bekker (Reppesbekken, Trollabekken,
Råbekken, Klefstadbekken, Gravbekken, Almlibekken og Lauglobekken, samt to stasjoner i
Ristbekken) meget lave verdier, og oppnår ”Meget god tilstand”. Ingen bekker klassifiseres til
”God” tilstand. Værebekken og øvre deler av Eggbekken klassifiseres til ”Mindre god” tilstand.
Seks bekker, i tillegg til en enkeltstasjon i Ristelva, klassifiseres til ”Dårlig” tilstand: Vikelva,
Grilstadbekken, Ilabekken. Elsetbekken, Bråbekken og Buskleinbekken. ”Meget dårlig” tilstand
settes i seks bekker: Sjøskogbekken, Leangenbekken, Ryesbekken, Aunbekken,
Stordalsbekken og Søra. I tillegg klassifiseres to stasjoner i Ristbekken og nedre del av
Eggbekken til ”Meget dårlig” tilstand. Tabell 6 viser en oversikt over måleverdier i hver enkelt
bekk for de aktuelle parametrene.
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I forhold til Trondheim kommunes egendefinerte miljømål for innholdet av totalt fosfor (tot P <
50g/l) er miljømålet oppfylt på 19 stasjoner i til sammen 16 bekker. 9 stasjoner i like mange
bekker har verdier som har større eller mindre avvik fra dette miljømålet.

.

Figur 2. Bekkenes innhold av totalt fosfor i stigende rekkefølge fra venstre mot høyre.
Trondheim kommune`s miljømål er angitt med heltrukket linje.
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Figur 3. Fargetall i bekker i Trondheim kommune. Heltrukket linje angir grenseverdi for God
tilstand (miljømål), jf. SFT 1997.
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5.2 Fisk

Ved elfisket ble det påvist fire fiskearter; laks (Salmo salar), sjøørret og ørret (Salmo trutta),
trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) og skrubbe (Platichtys flesus) (tabell 5).
Ørret var dominerende fiskeart, mens laks ble kun sporadisk registrert.
Undersøkelsen omfattet 38 stasjoner fordelt på 20 potensielle sjøørretbekker. Ørret ble
registrert på 21 av 38 undersøkte stasjoner, fordelt på til sammen 11 bekker. Det ble ikke
registrert ørret i syv bekker (til sammen 18 stasjoner). Laks ble registrert i Søra (st. 24d og
24e). I tillegg ble enkeltindivider registrert i nedre deler av Gravbekken (st. 19a) og Eggbekken
(st. 23a)(tabell 5). Alderssammensetning basert på lengdefordelingen indikerer at det totalt ble
fanget fire årsklasser av ørret; 0+, 1+, 2+ og 3+. Bare i Eggbekken er ørret fra alle fire
årsklasser registrert (figur 2a og 2b). Det ble registrert tre årsklasser av ørret (Foto) i åtte
bekker: Reppesbekken, Vikelva, Grilstadbekken, Klefstadbekken. Ristbekken, Lauglobekken,
Eggbekken og Søra. Årsyngel (0+) av ørret ble påvist i syv av bekkene: Reppesbekken,
Råbekken. Klefstadbekken, Ristbekken, Lauglobekken, Eggbekken og Søra.

Tre årsklasser av ørretunger.
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Tabell 5. Påviste fiskearter i de undersøkte bekkene i Trondheim september 2006. Det er ikke skilt
mellom stasjonær ørret og sjøørret.

Fiskearter

Lokalitet
Stasjon
Kode

Ikke
registrert

fisk

Laks Ørret Ål 3-pigget
stingsild Skrubbe

Reppesbekken 1a X

Reppesbekken 1b X

Reppesbekken 1c X **

Vikelva 2a X

Vikelva 2b X

Vikelva 2c X

Vikelva 2d X

Sjøskogsbekken 3a X X

Sjøskogsbekken 3b X

Sjøskogsbekken 3c X

Grilstadbekken 4a X X

Grilstadbekken 4b X

Leangenbekken 5a X

Ilabekken 6*
Råbekken(Flakkbekken) 7 X

Klefstadbekken 8 X

Elsetbekken 9a X

Ryesbekken 10 (x) X

Aunbekken 14
Ristbekken 15a X X X

Ristbekken 15b X

Ristbekken 15c X

Ristbekken 15d X

Ristbekken 15e X

Ristbekken 15f X

Bråbekken 16 X

Storbekken 17 X

Stordalsbekken 18 X

Gravbekken 19a X X

Almlibekken 20 X

Lauglobekken 21a X

Buskleinbekken 22 X

Eggbekken 23a X X

Eggbekken 23b X

Søra 24a X X

Søra 24b X X

Søra 24c X

Søra 24d X

Søra 24e X

*ikke elfisket; ** kun observert, (x) 1 stk død ørret (1+) funnet i nedre del av bekken.
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Tabell 6. Gjennomsnittslengde, L (mm) ± standardavvik (SD), for ulike aldersgrupper av ungfisk av ørret-
og laksunger fra bekker i Trondheim juni 2006.

Lokalitet
0+

L (mm) ± SD
1+

L (mm) ± SD
2+

L (mm) ± SD
≥3+

L (mm) ± SD
Reppesbekken(1a, b, c) 73,7 ± 4,1 (6) 128,0 ± 11,3 (5) 194,0 ± - (1) -
Vikelva, (2a, b, c) - - - -

Vikelva (2d) - 99,5 ± 0,7 (2) 172,8 ± 13,3 (4) 213,6 ± 14,7 (5)
Sjøskogbekken (3a, b, c) - - - -

Grilstadbekken (4a) - 121,0 ± 11,3 (2) 187,0 ± - (1) -
Grilstadbekken (4b) - 127,2 ± 4,9 (5) 191,7 ± 13,3 (3) 249,5 ± 0,7 (2)

Leangenbekken (5a) - - - -
Råbekken (6) 62 ± - (1) - - -

Klefstadbekken (8) 67 ± 12,1 (27) 112,1 ± 10,0 (18) 163,0 ± - (1) -
Elsetbekken (9a) - - - -

Ryesbekken(10) - - - -
Aunbekken, (14) - - - -

Ristbekken, (15a) - 139,4 ± 18,0 (5) 198,5 ± 26,2 (2) -
Ristbekken, (15b, c, e, ) - - - -

Ristbekken, (15 d, f) 66,0 ±7,6 (33) 112,3 ±17,7 (7) - -
Bråbekken, (16) - - - -

Stordalsbekken, (17) - 118,0 ± - (1) 165,0 ± - (1)
Storbekken, (18) - - - -

Gravbekken, (19a) - 123,7 ± 12,9 (3) - -
Almlibekken, (20) - - - -

Lauglobekken, (21a) 72,0 ± - (1) 128,9 ± 11,6 (12) 176,0 ± 1,4 (2) -
Buskleinbekken, (22) - 138,0 ± - (1) - -

Eggbekken, (23 a) 82,2 ± 8,0 (5) 158,7 ± 6,4 (9) 183,5 ± 8,7 (3) 290,0 ± - (1)
Eggbekken, (23 b) - - 201,3 ± 8,3 (4) -

Søra, (24 a, b) 72,3 ± 6,7 (8) 131,3 ± 15,0 (18) 218,0 ± - (1)

Ørret

Søra, (24 c, d, e) - - - -

Lokalitet
0+

L (mm) ± SD
1+

L (mm) ± SD
2+

L (mm) ± SD
≥3+

L (mm) ± SD
Gravbekken, (19a) - 95,0 ± - (1) - -
Eggbekken, (23 a) - - 14,3 ± - (1) -

Laks

Søra, (24 a, b) 71,6 ± 16,0 (5) 134,4 ± 10,0 (7) - -

Gjennomsnittslengden for årsyngel av ørret varierte fra 62,0 mm (Råbekken) til 82,2 mm
(Eggbekken). For ettåringer (1+) varierte gjennomsnittslengden fra 99,5 mm (Vikelva) til 158,7
mm (Eggbekken) og for toåringer (2+) fra 163,0 mm (Klefstadbekken) til 218,0 mm (Søra)
(tabell 6). Antall ≥treåringer (3+) i materialet var lavt (N=8) og gjennomsnittslengden varierte
fra 213,6 mm (Vikelva) til 290 mm (Eggbekken). Lengdefordelingen på ørret i hver bekk er vist i
kapittel 6 (Sammenstilling).
Antall laks i materialet var lavt, og gjennomsnittslengden på årsyngel var 71,6 mm (kun
registrert i Søra). Gjennomsnittslengden for ettåringer (1+) av laksunger varierte fra 95,0 mm
(Gravbekken) til 134,4 mm (Søra). Kun ett individ av 2+ ble registrert (Eggbekken), med lengde
på 143,0 mm.
Tettheten av eldre ungfisk (≥1+) av ørret varierte mellom stasjonene i bekkene og mellom
bekkene. Klefstadbekken hadde høyeste registrerte tetthet, med 60,7 ungfisk per 100 m²
(tabell 7). En tetthet over 50 ungfisk per 100 m² ansees som høy. De resterende bekkene hvor
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det ble registrert ørret har en tetthet fra > 5 til > 20 ungfisk per 100 m², noe som vurderes som
meget lavt til lavt.
Tettheten av eldre ungfisk (≥1+) av laksunger er meget lav, og omfatter registrering av
sporadiske enkeltindivider i Egg- og Gravbekken, til en tetthet på 4,1 ungfisk per 100 m² i nedre
deler av Søra. Søra er også eneste bekk hvor det ble registrert årsyngel av laks, med tetthet på
5,8 årsyngel per m² (tabell 7).

Tabell 7. Beregnet tetthet av ørret og laksunger (individer per 100 m² ± 95 % konfidensintervall) ved
elfisket i bekker i Trondheim i september 2006. Det er skilt mellom årsyngel (0+) og eldre fisk (≥1+).
Antall fisk som inngår i beregningene er angitt i parentes. Arealer og andre karakteristika på stasjonene er
angitt i vedlegg 2.

Lokalitet
0+ ≥1+

Reppesbekken, anadrom (1a, b, c) 5,3 ± 0,2 (8) 5,8 ± 1,9 (8)
Vikelva, anadrom (2a, b, c) - -
Vikelva, stasjonær (2d) - 18,3 ± 0,3 (11)
Sjøskogbekken, anadrom (3a, b, c) - -
Grilstadbekken, anadrom (4a) - 2,5 ± 0,6 (3)
Grilstadbekken, stasjonær (4b) - 8,0 ± 0,4 (10)
Leangenbekken, anadrom (5a) - -
Råbekken, anadrom (6) 4,0 ± - (1) -
Klefstadbekken, anadrom (8) 78,5 ± 4,8 (27) 60,7 ± 9,9 (20)
Elsetbekken, anadrom (9a) - -
Ryesbekken, anadrom (10) - -
Aunbekken, anadrom (14) - -
Ristbekken, anadrom (15a) - 14 ± - (7)
Ristbekken, stasjonær hovedgrein (15b, c, e, ) 0,3 ± - (2) 1,2 ± - (7)
Ristbekken, stasjonære sidegreiner (15 d, f) 39,7 ± 1,60 (33) 12,4 ± 2,2 (10)
Bråbekken, anadrom (16) - -
Stordalsbekken, anadrom (17) - 1,3 ± - (2)
Storbekken, anadrom (18) - -
Gravbekken, anadrom (19a) - 5,0 ± - (3)
Almlibekken, anadrom (20) - -
Lauglobekken, anadrom (21a) 1,1 ± - (1) 16,9 ± 4,3 (14)
Buskleinbekken, anadrom (22) - 2,5 ± - (1)
Eggbekken, anadrom (23 a) 5,7 ± - (5) 10,8 ± 0,1 (14)
Eggbekken, stasjonær (23 b) - 5,7 ± 0,0 (4)
Søra, anadrom (24 a, b) 4,5 ± 0,4 (8) 10,7 ± 0,9 (19)

Ørret

Søra, stasjonær (24 c, d, e) - -
Lokalitet 0+ ≥1+
Gravbekken, anadrom (19a) - 1,7 ± -(1)
Eggbekken, anadrom (23a) - 1,1 ± - (1)

Laks

Søra, anadrom (24 a, b) 5,9 ± 2,3 (5) 4,1 ± 1,0 (7)
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Vurdering av økologisk tilstand med laksefisk som bioindikator

Vurdering av økologisk tilstand med laksefisk som bioindikator er vist i figur 8.
Resultatene viser at det er bare Klefstadbekken (st. 8), øvre deler av Ristbekken (st. 15f) og
nedre deler av Eggbekken (st. 23a) som oppnår en poengscore på 7 eller mer, hvilket
kvalifiserer til God økologisk tilstand. Det ble ikke påvist laksefisk i sju av de undersøkte
bekkene: Sjøskog-, Leangen-, Aun-, Almli-, Elset-, Ryes- og Bråbekken. Disse klassifiseres til
Meget dårlig økologisk tilstand, med poengscore 0.

Figur 8. Bekkenes økologiske tilstand med laksefisk som bioindikator, vurdert etter oppnådd poengscore
(blå søyler). Grønn linje angir grense for ”God økologisk tilstand”.

5.3 Bunndyr

Det totale antall EPT for de undersøkte bekkene i Trondheimsområdet var til sammen 33. Av
dette ble det registrert 9 døgn-, 8 stein- og 16 vårfluearter/slekter/familier.
Høyest antall EPT ble registret på st 21 b, som er øvre deler av Lauglobekken, med 17 EPT.
Laveste antall ble registrert i Vikelva (st. 2a), Leangenbekken.(st. 5a) og Stordalsbekken (st.
17), hvor ingen EPT ble påvist.
Vedlegg 1 viser en fullstendig artsliste over den registrerte bunndyrfaunaen i de undersøkte
bekkene i Trondheim. En stasjonsvis klassifisering av økologisk tilstand på bakgrunn av
bunndyrfaunaen er vist i tabell 8. En mer utfyllende omtale om bunndyrfaunaen i hver enkelt
bekk finnes under kapittel 6 (Sammenstilling).
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Tabell 8. Økologisk tilstand i undersøkte bekkelokaliteter basert på bunndyrfaunaen. For lokaliteter som
ligger i grenseland mellom to kategorier er tilgrensende tilstand angitt.

Nr Navn på bekk Økologisk tilstand
1a Reppesbekken, nedre Dårlig Moderat
2a Vikelva, nedre Meget dårlig
2d Vikelva, øvre Dårlig
3a Sjøskogbekken, nedre Dårlig Meget dårlig
3c Sjøskogbekken, øvre Dårlig
4a Grilstadbekken, nedre Dårlig Meget dårlig
5a Leangenbekken, nedre Meget dårlig
7 Råbekken Moderat
8 Klefstadbekken Dårlig Moderat
9a Elsetbekken, nedre Dårlig
9b Elsetbekken, øvre Dårlig
10 Ryesbekken Dårlig
15b Ristbekken, nedre Dårlig Meget dårlig
15d Ristbekken, øvre Dårlig
17 Stordalsbekken Meget dårlig
19a Gravbekken Dårlig
21a Lauglobekken, nedre Dårlig
21b Lauglobekken, øvre God
22 Buskleinbekken Dårlig
23a Eggbekken, nedre Dårlig
23c Eggbekken, øvre Moderat
24b Søra, nedre Meget dårlig

.

I = ”Meget god” II = ”God” III = ” Moderat” IV = ”Dårlig” V = ”Meget dårlig”

Plukking av husbyggende vårfluer (Limnephilidae sp) i roteprøve.
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6 Sammenstilling

Nedenfor følger en sammenstilling for hver enkelt bekk, med nærmere omtale av bekkenes
vannkjemi, bunndyr og fiskesamfunn. En samlet vurdering basert på de tre kriteriene
vannkjemi, fisk og bunndyr er deretter angitt. Ilabekken (6) var under rekonstruksjon og tørrlagt
i undersøkelsesperioden, mens Trollabekken (ii), Aunbekken (14) og Almlibekken (20) vurderes
å ha utilstrekkelig, naturlig livsgrunnlag for laksefisk i nedre deler. Disse bekkene er derfor
utelatt i sammenstillingen.

Trollabekken, Bekken er bratt, og
renner gjennom Trolla Brug,
mesteparten under jorda.

Aunbekken. Bekken går tørr store
deler av sesongen på grunn av

drenering/grøfting av
Hangerslettmyra.
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Reppesbekken (1a og 1b) sept 2006
Ørret

0

1

2

3

4

5

1 26 51 76 101 126 151 176 201 22 251 276

Lengdegruppe (mm)

N =12

0+
1+

≥2+

Nedre deler av Reppesbekken, med intakt
kantvegetasjon.

Reppesbekken (st. 1a, b og c) Vannkvalitet
Verdiene for fargetall (24 mgPt/l) og totalt
fosforinnhold (4,9g/l) i nedre deler er
meget tilfredsstillende, og tilsvarer hhv.
”God” og ”Meget god” tilstand.

Bunndyr
Det ble registrert 12 EPT i nedre del av
Reppesbekken, hvorav tre døgnfluer, tre
steinfluer og seks vårfluer. Antall døgn- og
steinfluearter er noe lavt, og indikerer
påvirkning. Dominansforholdet mellom arter
virker å være forskjøvet, og bunndyr-
tettheten var relativt høy. De tre
steinflueartene som er funnet betegnes
som middels tolerante. Vårfluefaunaen kan
karakteriseres å ha moderat diversitet.
Bekkens økologiske tilstand vurderes ut i
fra bunndyrfaunanen å være
”Dårlig/Moderat”.

Fiskesamfunn
Ørret var eneste registrerte fiskeart i
Reppesbekken. Tettheten av årsyngel og
ungfisk for hele bekken var hhv. 5,3 og 5,8
ind./100m². Den økologiske tilstanden
klassifiseres til Moderat på nedre og midtre
strekning, mens øvre strekning oppnår
”Dårlig økologisk” tilstand.

Øvrige opplysninger
Det er usikkert om det foreligger
vandringshinder innenfor den undersøkte
bekkestrengen, men lav vannføring og mye
kvist/kvas kan være til hinder. Øvre deler
av bekken er veldig liten og kan ha
marginal vannføring, med de konsekvenser
det kan få for fiskesamfunnet.

Meget god God. Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Økologisk tilstand
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Vikelvas nedre deler er meget forurenset.
Norges største ål (Anguilla anguilla) på 3,85 kilo

er fisket i Vikelva-vassdraget..

Vikelva, anadrom strekning(st.2 a-c)
Vannkvalitet
Fargetallet i Vikelva er tilfredsstillende (24
mgPt/l), men innholdet av totalt fosfor (40,4
g/l) klassifiserer elva til ”Dårlig” tilstand.
Vassdraget har derimot andre, mer
vesentlige vannkjemiske forhold som har
større betydning enn hva som påvises i
denne undersøkelsen. Vikelva fungerer i
dag som resipient for Peterson
Paperboarding, med de følger dette får for
vannkjemiske forhold i vassdraget.

Bunndyr
Ingen EPT registrert. Nedre deler av
Vikelva mangler bunndyrfauna. Kun
enkeltfunn av meget tolerante fjærmygg
(Chironomus spp.) og fåbørstemark ble
registrert. Bekkens økologiske tilstand
vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å være
”Meget dårlig”.

Fiskesamfunn
Det ble ikke registrert fisk i anadrom
strekning av Vikelva. Strekningen mangler
pr. i dag fiskesamfunn, og den økologiske
tilstanden vurderes som ”Meget dårlig”.

Øvrige opplysninger

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|---------------------------- ---------------------------------------------------------------|



Bekken skal opprinnelig være anadrom,
med god bestand av sjøørret, i tillegg til
laks. Det ble registrert høy temperatur i
bekken, som kan tilskrives utslipp av
spillvann fra Peterson Paperboarding
(tidligere Ranheim papirfabrikk).
Vanntemperaturen i første kulp nedenfor
dette utslippet ble målt til 31 grader
Celsius, og temperaturen er høyere jo
nærmere utslippskilden man kommer.
Vanntemperaturen på bunndyrstasjonen
ble målt til 19,5 grader, ca. 7-8 grader
varmere enn i andre bekker i området.
Bekken lukter sterkt av papirmasse og
kloakk. Kulvert i forbindelse med
papirfabrikken er også en betydelig fysisk
barriere for oppvandring av anadrom fisk.

Økologisk tilstand
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Vikelva (2d) sept 2006
Ørret

0
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1 26 51 76 101 126 151 176 201 22 251 276

Lengdegruppe (mm)

N =11

1+ 2+ ≥3+

Vikelva ved Rema 1000. Strekningen domineres av
større stein og blokk, som er et preferert substrat for

norges største steinflue, Dinocras cephalotes.

Dinocras cephalotes, fotografert i
prøvetakingsbakken.

Vikelva, stasjonær strekning (st 2d)

Vannkvalitet
Det er ikke tatt prøver av vannkvaliteten i
Vikelva ovenfor Peterson Paperboarding.

Bunndyrfauna
Totalt 8 EPT registrert, hvorav tre
døgnfluer, to steinfluer og tre vårfluer. Lav
artsdiversitet og bortfall av følsomme arter
indikerer at bekken er påvirket. Bekkens
økologiske tilstand vurderes ut i fra
bunndyrfaunanen å være ”Dårlig”.

Fiskesamfunn
Ørret er eneste registrerte fiskeart på
denne strekningen. Tettheten av ungfisk ≥
1+ var 18,3 individer per 100m². Det ble
ikke registrert årsyngel, og økologisk
tilstand klassifiseres til ”Moderat”.

Øvrige opplysninger
Strekningen er opprinnelig anadrom, men
spillvarmeutslipp fra Peterson Fabrikken
skaper en barriere for oppvandrende fisk.
Det er synlige overløpsrør/kloakkrør med
utslipp direkte i bekken ovenfor stasjonen.
Norges største steinflue, Dinocras
cephalotes, er vanlig forekommende. Arten
er oppført som sjelden i
Trøndelagsregionen (NINA Temahefte 19,
2002).

Meget god God. Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Økologisk tilstand
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Sjøskogbekken (3a, b og c)

Vannkvalitet
Fargetallet har et tilfredsstillende nivå (24
mgPt/l), men innholdet av totalt fosfor er
meget høyt (206 g/l), slik at tilstanden
klassifiseres som ”Meget dårlig”.

Bunndyr
I nedre deler ble 4 EPT registrert, hvorav
en døgnflue, en steinflue og tre vårfluer.
Bekken er tydelig påvirket, og
artsdiversiteten er meget lav.
Bunndyrfaunaen har sterk forskyvning mot
få, tolerante arter, der det er fullstendig
dominans av døgnfluearten Baetis rhodani.
Bekkens økologiske tilstand vurderes ut i
fra bunndyrfaunanen å være Dårlig/Meget
dårlig.
I øvre deler ble 11 EPT registrert, hvorav to
døgnfluer, to steinfluer og syv vårfluer.
Forekomsten av døgn- og steinfluer var lav.
Det ble registrert jernutfelling øvre deler,
noe som kan påvirke artsdiversiteten. Blant
steinfluene ble små individer av slekten

Leuctra registrert med få individer, mens en
art i slekten Nemoura (sannsynligvis
Nemoura cinerea) var vanlig. Denne
slekten, spesielt arten Nemoura cinerea,
regnes å være blant de mest tolerante for
organisk forurensning blant steinfluene
(Macan 1963, Hynes 1958, Illies 1955), og
konkurreres ofte ut av andre, mer
ømfintlige arter i vannforekomster med
mindre påvirkning. Antall vårfluer var
moderat. Bekkens økologiske tilstand
vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å være
”Dårlig”.

Fiskesamfunn
Trepigget stingsild og skrubbe var eneste
registrerte fiskearter i Sjøskogbekken.
Mangel på laksefisk i bekken klassifiserer
den til økologisk tilstand ”Meget dårlig”.

Øvrige opplysninger
Det er usikkert om det forligger
vandringshinder i bekkestrengen.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Økologisk tilstand

Skrubbe og trepigget stingsild er eneste
fiskearter i Sjøskogbekken. Skrubbe indikerer
frie vandringsveier opp fra sjøen i nedre del av

bekken.

Sjøskogbekkens nedre del (stort bilde) og
øvre del (lite bilde)
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Grilstadbekken (4a) sept 2006
Ørret
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Grilstadbekken (4b) sept 2006
Ørret
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Lengdegruppe (mm)
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N =10

1+ 2+ ≥3+

Grilstadbekken (4a og b) Vannkjemi
Både nedre og øvre deler av bekken har
tilfredsstillende verdier på fargetall, med
hhv. 23 og 19 mgPt/l. Noe forhøyede
fosrforverdier (24,1g/l i nedre del og 20,3
g/l i øvre del) klassifiserer derimot
tilstanden til ”Dårlig”.

Bunndyr
Totalt 5 EPT registrert i nedre del av
Grilstadbekken, hvorav to døgnfluer, en
steinflue og to vårfluer. Bekken har meget
lav diversitet, og det er en tydelig
forskyvning av bunndyrfaunaen. Sterk
kloakklukt og nedslammet substrat preger
bekkeløpet. Bekkens økologiske tilstand
vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å være
”Dårlig/Meget dårlig”.

Fiskesamfunn
Ørret var eneste registrerte fiskeart i øvre
stasjonære del av Grilstadbekken (4b).
Bestanden har lav tetthet av ungfisk ≥1+ (8
ind/100m²). Nedre, anadrom del (4a) har en
meget svak bestand av ungfisk ≥1+, med
tetthet på 2,5 ind/100m².
Det ble ikke registrert årsyngel av ørret i
øvre eller nedre del. Skrubbe er vanlig i
Anadrom strekning. Økologisk tilstand
vurderes til ”Moderat”.

Øvrige opplysninger
Bekken går i rør i nedre del som hindrer
videre oppvandring av anadrom fisk. Synlig
kloakk og kloakklukt i bekken, spesielt i
nedre deler. Nedre del har mye finsubstrat
(50 %) i bekkestrengen, og tilførsel av
grovere substrat vil forbedre
produksjonsmulighetene.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Nedre deler av Grilstadbekken, med kraftig
kantvegetasjon av legepestrot. (Petasites

hybridus).

Økologisk tilstand
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Leangenbekken, anadrom strekning (5)

Vannkjemi
Et noe høyt fargetall (35 mgPt/l) måles i
bekken, mens fosforverdiene som
registreres er meget høye (710g/l). Dette
klassifiserer bekken til ”Meget dårlig”
tilstand.

Bunndyr
Ingen EPT registrert. Bekken er meget
sterkt påvirket, der bunndyrfaunaen er
dominert av tolerante bunndyrgrupper.
Bekkens økologiske tilstand vurderes ut i
fra bunndyrfaunanen å være ”Meget dårlig”.

Fiskesamfunn
Det ble ikke påvist laksefisk, og økologisk
tilstand vurderes som ”Meget dårlig”.

Øvrige opplysninger
Bekken lukter sterkt kloakk, og går i rør i
nedre del som hindrer videre oppvandring
av anadrom fisk.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Leangenbekken. Bildet er tatt på trebru der
Ladestien går over bekken.

Økologisk tilstand

Gråsugge (bildet) er et krepsdyr som er
tolerant ovenfor organisk forurensning,
finnes i nedre deler av Leangenbekken.
Også en brakkvannsart av krepsdyret
marflo ble registrert, som følge av at denne
vandrer opp og ned i flosonen i bekken.
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Vanskelige oppgangsforhold i Råbekken, da
bekken er adskilt fra sjøen.

Råbekken (7) sept 2006
Ørret

1 26 51 76 101 126 151 176 201 22 251 276

Lengdegruppe (mm)

N =1

0+

Råbekken (7)

Vannkjemi
Verdiene for totalt fosfor er meget lave
(3,1g/l), men noe høyt fargetall (31 mgPt/l)
klassifiserer tilstanden til ”Mindre god”.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Bunndyr
Totalt 12 EPT registrert, hvorav to
døgnfluer, fire steinfluer og seks vårfluer.
Bunndyrfaunaen er forskjøvet, og
domineres av B. rhodani. Tettheten av
bunndyr var meget høy, og antall
steinfluearter blant de høyeste i denne
undersøkelsen. Bekkens økologiske
tilstand vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å
være ”Moderat”.

Fiskesamfunn
Råbekken har en tynn bestand av ørret, og
det ble kun påvist en årsklasse (årsyngel)
med lav tetthet (4,0 ind/100m²). Bekkens
økologiske tilstand settes til ”Dårlig”.

Øvrige opplysninger
Bekken har vanskelig oppgangsforhold i
nedre deler, der bekkeløpet går under
bakken og er atskilt fra sjøen. Det vurderes
at fisk kan gå opp i bekken, men at
forholdene må være gode i både bekk (høy
vannføring) og sjø (høy flo). Det er usikkert
om bekken har oppgangshindre videre
oppover, men det rapporteres om fangst av
voksen sjøørret (lystring) for en del år
tilbake (anonym pers medd.).

Råbekken, nedre deler, rett før bekken
forvinner i sanden i fjæra.

Økologisk tilstand
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Klefstadbekken (8) sept 2006
Ørret
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Lengdegruppe (mm)

N =460+

1+

≥2+

lefstadbekken (nedre deler), med overhengende
kantvegetasjon

Klefstadbekken (8) Vannkjemi

Meget lave verdier av totalt fosfor (<2g/l),
men et noe høyt fargetall klassifiserer
bekken til ”Mindre god” tilstand.

Bunndyr
Totalt 10 EPT registrert, hvorav to
døgnfluer, tre steinfluer og fem vårfluer.
Bekken har høy tetthet av bunndyr, og
domineres av B. rhodani. Artsdiversiteten
er forholdsvis lav. Steinflueslekten Leuctra
var vanlig forekommende. Arter innenfor
denne slekten har varierende toleranse
ovenfor organisk forurensning, men
betegnes som følsomme/moderat
følsomme (Sladecek 1973, Bio/Consul
2000). Bekkens økologiske tilstand
vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å være
”Dårlig/Moderat”.

Fiskesamfunn
Klefstadbekken har en god bestand av
sjøørret, med sikker årlig rekruttering.
Tetthet av årsyngel og ungfisk ≥1+ var
hhv. 78,5 og 60,7 ind/100m². Bekken har
en gunstig alderssammensetning av fisk,
og har undersøkelsens høyeste tetthet av
årsyngel og ungfisk. Den økologiske
tilstanden vurderes som ”God”.

Øvrige opplysninger
Anadrom fisk går opp til kjent naturlig
vandringshinder (foss).

Meget god God. Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Økologisk tilstand
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Nedre deler av Elsetbekken (9a).

Elsetbekken (9a og b) Vannkjemi
Nedre del av bekken har et noe høyt
fargetall (27 mgPt/l). Fosforverdien
(34,1g/l) klassifiserer bekken til ”Dårlig”
tilstand.

Bunndyr
I nedre deler ble totalt 7 EPT registrert,
hvorav to døgnfluer, ingen steinfluer og fem
vårfluer. Bekkestrekningen har meget lav
diversitet av EPT, og det ble ikke registrert
arter innen steinfluer. Også øvre deler
hadde lav diversitet, med 6 EPT registrert,
hvorav to døgnfluer, ingen steinfluer og fire
vårfluer. Det ble ikke registrert arter innen
steinfluer, til tross for at bekken framstår
som klar og fin, med gunstig substrat og
vannhastighet. Bekkens økologiske tilstand
vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å være
”Dårlig”.

Fiskesamfunn
Det ble ikke registrert fisk i Elsetbekken og
økologisk tilstand settes til ”Meget dårlig”.

Øvrige opplysninger

Bekken er lagt i rør under en bensinstasjon
som har hatt lekkasjer og
forurensningsepisoder tidligere. Avrenning
fra fjøs/jordbruk i øvre deler.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Økologisk tilstand
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Ryesbekken.

En død ørret, sannsynligvis 1+ (ettåring), var
eneste registrert laksefisk i Ryesbekken.

Ryesbekken (10)

Bunndyr
Det ble registrert totalt 10 EPT i bekkens
nedre deler, hvorav fire døgnfluer, to
steinfluer og fire vårfluer. Døgnflueslekten
Baetis dominerer blant bunndyrene, og
bekken har lav diversitet. Steinflueslekten
Leuctra ble registrert med lav tetthet.
Bekkens økologiske tilstand vurderes ut i
fra bunndyrfaunanen å være ”Dårlig”.

Fiskesamfunn
Det ble ikke registrert fisk i bekken under
elfiske på stasjonen, men det ble registrert
skrubbe i nedre deler. Bekkens økologiske
tilstand settes til ”Meget dårlig”.

Vannkjemi
Høyt fargetall(55 mgPt/l) og høy fosforverdi
(66 g/l ) klassifiserer bekken til ”Meget
dårlig” tilstand.

Øvrige opplysninger
I bekkens utløp mot sjø ble det funnet en
død ørret (≥ 1+) i forbindelse med
bunndyrprøvetakingen.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Økologisk tilstand
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Ristbekken (15b,c,d,e) sept 2006
Ørret
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Ristbekken (15a) sept 2006
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Ristbekken (15b,c) sept 2006
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Ristbekken ved Mølle (15b).

Ristbekken ved Kviset (15d).

Ristbekken, hovedgrein (15a, b, c og e)
og sidegreiner (d og f) Vannkjemi

Øvre deler av Ristbekken ved Høstad (15f)
har et fargetall på 22 mgPt/l og lave
fosforverdier (<2g/l). Her settes tilstanden
til ”God”. Ved Kviset (15d) er tilstanden
”Mindre god”, med fargetall på 27mgPt/l,
selv om fosforverdien er lav (6,1g/l). Ved
Hangerhåggån er tilstanden ”Meget dårlig”,
med fargetall og fosforverdi på hhv. 410
mgPt/l og 71,8g/l. Midtre (15e) og nedre
deler (15b) har også ”Meget dårlig tilstand”,
med fargetall på hhv 142 og 124 mgPt/l, og
fosforverdier på hhv 34,7 og 84g/l.

Bunndyr
Totalt 6 EPT ble registrert i nedre
stasjonær del, hvorav to døgnfluer, ingen
steinfluer og fire vårfluer. Bekken har
meget lav artsdiversitet, og viser tydelige
tegn på påvirkning. Steinfluer lot seg ikke
påvise. Bekkens økologiske tilstand
vurderes ut i fra bunndyrfaunaen å være
”Dårlig/Meget dårlig”. I sidegreina ved
Kviset var tilstanden noe bedre. 6 EPT ble
også registrert her, hvorav to døgnfluer, to
steinfluer og fem vårfluer. Lav artsdiversitet
innen døgn- og steinfluer, men moderat
vårfluefauna. Bekkens økologiske tilstand
vurderes her ut i fra bunndyrfaunanen å
være ”Dårlig”.
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Ristbekken (15d Kvisetbekken) sept 2006
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Ristbekken (15e Høstadbekken) sept 2006
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Ristbekken mot utløp i sjøen, med naturlig
vandringshinder for fisk.

Fiskesamfunn
Ørret er påvist i hele vassdraget, i tillegg til
trepigget stingsild og skrubbe i anadrom
strekning (15a).
Nedre, anadrom del av bekken har en
tetthet av ungfisk ≥ 1+ på 14 ind/100m².
Årsyngel ble ikke påvist, og økologisk
tilstand settes til ”Moderat”. Ristbekkens
stasjonære hovedgrein (stasjoner 15 b, c
og e) har en relativt tynn bestand av ørret,
med tetthet på 0,3 og 1,2 ind/100m² av hhv
årsyngel og ungfisk ≥1+. Flere årsklasser
er imidlertid til stede, og økologisk tilstand
settes til ”Moderat”.
I sidebekker og øvre deler (15d, f) er
tilstanden bedre, med tetthet på 39,7 og
12,4 ind/100m² for hhv. årsyngel og ungfisk
≥1+, og økologisk tilstand vurderes som
”God”.

Øvrige opplysninger
Bekken har en ubetydelig anadrom
strekning, der foss danner naturlig barriere.
Nedre deler av bekken bærer preg av sterk
lukt og meget blakket vannfarge, med
nedslammet substrat. Bekken mottar
siloutslipp ifølge grunneier Bernhard
Ristan.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
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Storbekken (17) sept 2006
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Storbekken, med kulvert som
hindrer videre oppgang av anadrom

fisk

Stordalsbekken (17) Vannkjemi
Denne undersøkelsen omfattet ikke
vannkjemi fra Stordalsbekken.

Bunndyr
Ingen EPT registrert. Bunndyrfaunaen var
dominert av gravende og detritusspisende
bunndyrgrupper. Bekkens økologiske
tilstand vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å
være ”Meget dårlig”.

Fiskesamfunn
Bekken har en tynn bestand av sjøørret.
Det ble registrert to årsklasser av ørret, og
tettheten var lav, med 1,3 ind/100m².
Årsyngel ble ikke påvist. Den økologiske
tilstanden vurderes som ”Moderat”.

Øvrige opplysninger
Kulvert ved Bynesvegen danner markant
vandringshinder for fisk. Anadrom strekning
kan utvides noen hundre meter ved å
utbedre kulvert og lette oppgang forbi
denne.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
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Bråbekken, med periodevis meget
liten vannføring

Storbekken, som i perioder er helt tørrlagt.

Bråbekken (16)

Vannkjemi
Med fargetall på 35mgPt/l og fosforverdier
på 43,6 g/l klassifiseres tilstanden i
bekken til ”Dårlig”.

Bunndyr
Denne undersøkelsen omfattet ikke
bunndyr.

Fiskesamfunn
Det ble ikke registrert fisk i Bråbekken.

Øvrige opplysninger
Bekken har periodevis meget lav
vannføring.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Storbekken (18)

Vannkjemi
Med fargetall på 54 mgPt/l og fosforverdier
på 99 g/l klassifiseres tilstanden i bekken
til ”Meget dårlig”.

Bunndyr
Denne undersøkelsen omfattet ikke
bunndyr.

Fiskesamfunn
Det ble ikke registrert fisk i Storbekken.

Øvrige opplysninger
Nedre del av bekken er gjenlagt, og bekken
har periodevis meget lav vannføring.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
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Gravbekken (19a) sept 2006
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Gravbekken skimtes bare såvidt på grunn av
tett, overhengende kantvegetasjon.

Gravbekken (19a)
Vannkjemi
Verdiene for totalt fosfor er meget lave
(5,2g/l), men noe høyt fargetall (41 mgPt/l)
klassifiserer tilstanden til ”Dårlig”.

Bunndyr
Totalt 9 EPT registrert, hvorav tre
døgnfluer, en steinflue og fem vårfluer.
Bekken hadde lav artsdiversitet, og kun en
steinflue ble registrert. Bunndyrtettheten
var derimot høy, med registrerbar
forskyvning av dominansforhold, der B.
rhodani dominerte sterkt. Bekkens
økologiske tilstand vurderes ut i fra
bunndyrfaunanen å være ”Dårlig".

Fiskesamfunn
Det ble registrert både laks og ørret i
bekken. Ingen årsyngel av ørret ble påvist,
og tettheten av ungfisk ≥1+ var lav, med 5
ind/100m². Forekomsten av laks i bekken
er usikker, da det kun ble registrert ett
individ på 95mm og alder 1+. Den
økologiske tilstanden i bekken vurderes
som ”Dårlig”.

Øvrige opplysninger

Bekken har sikker helårsavrenning.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
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Lauglobekken (21a) sept 2006
Ørret
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Lengdegruppe (mm)

N =15
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≥2+0+

Nedre del av Lauglobekken (21a) før den
munner ut i Gaula

Lauglobekken (21 a og b)
Vannkjemi

Verdiene for totalt fosfor i nedre deler av
Lauglobekken er meget lave (2,5g/l), men
noe høyt fargetall (42 mgPt/l) klassifiserer
tilstanden til ”Dårlig”.

Bunndyr
Det ble påvist 10 EPT i nedre deler av
bekken, hvorav to døgnfluer, en steinflue
og syv vårfluer.
Lav tetthet av døgn- og steinfluer ble
registrert, og den økologiske tilstanden
vurderes å være Dårlig. I øvre deler er
tilstanden betydelig bedre, med totalt 17
EPT registrert, hvorav fem døgnfluer, fire
steinfluer og åtte vårfluer. Øvre deler av
Lauglobekken hadde høyeste registrerte
antall EPT i denne undersøkelsen, og flere
følsomme arter var til stede med
tilfredsstillende tetthet. Økologisk tilstand
vurderes som ”God”.

Fiskesamfunn
Det ble registrert ørret i Lauglobekken’s
nedre, anadrome deler, og flere årsklasser
var til stede. Tettheten av årsyngel var lav
(1,1 ind/100m²), mens ungfisk ≥1+ hadde
noe bedre tetthet (16,9 ind/100m²). Den
økologiske tilstanden vurderes som
Moderat.

Øvrige opplysninger

Bekken har relativt bratt gradient ved
passering Bynesvegen, men fisk kommer
opp.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
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Buskleinbeken (22a) sept 2006
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Buskleinbekken, med kulvert som gjør det
vanskelig for anadrom fisk å passere.

Buskleinbekken (22a)

Vannkjemi
Verdiene for totalt fosfor i Buskleinbekken
er noe høye (41,7 g/l), i tillegg til noe høyt
fargetall (39 mgPt/l). Tilstanden
klassifiseres til ”Dårlig”.

Bunndyr
Totalt 12 EPT registrert, hvorav fem
døgnfluer, tre steinfluer og fem vårfluer. Det
var meget høy bunndyrtetthet i bekken. Det
ble registrert en sterk oppblomstring av
Baetis rhodani. Artsdiversiteten var
moderat, og bekkens økologiske tilstand
vurderes ut i fra bunndyrfaunanen å være
”Dårlig”.

Fiskesamfunn
Bekken har en tynn og usikker bestand av
ørret. Ingen årsyngel ble registrert, og
tettheten av ungfisk ≥1+ var 2,5 ind/100m².
Den økologiske tilstanden vurderes som
”Dårlig”.

Øvrige opplysninger
Bekken har til tider svært lav vannføring.
Den er sidegrein til Eggbekken. Kulverten
ved Bynesvegen danner barriere for
oppvandrende fisk.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
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Eggbekken (23a og b) sept 2006
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Eggbekken, øvre del (23 a), med ungfisk av ørret fra
samme strekning.Eggbekken, nedre del (23 b).

Eggbekken (23 a, b og c)

Vannkjemi
Nedre del av Eggbekken klassifiseres til
”Meget dårlig” tilstand som følge av høy
fosforverdi (83 g/l) og noe høyt fargetall
(40 mgPt/l). Øvre deler har lavere
fosforverdier (12 g/l), men noe høyt
fargetall (42 mgPt/l) klassifiserer denne
delen av bekken til ”Dårlig tilstand”.

Bunndyrfauna
9 EPT ble registrert i nedre deler av
bekken, hvorav to døgnfluer, to steinfluer
og fem vårfluer. Bekkens artsdiversitet er
noe lavt, og andelen døgn- og steinfluer er
lav. Bekkens økologiske tilstand på denne
strekningen vurderes å være ”Dårlig”. Øvre
deler har en bedre tilstand, der totalt 13
EPT ble registrert, hvorav seks døgnfluer,
tre steinfluer og fire vårfluer
Bunndyrtettheten var moderat, med lite
tegn på forskjøvet dominans mellom arter.
Bekken har god artsdiversitet, der andelen
registrerte døgnfluearter er den høyeste i
denne undersøkelsen. Lavt antall
steinfluearter og fravær av enkelte
følsomme arter gjør at økologisk tilstand
vurderes å være ”Moderat”.

Fiskesamfunn
Bekken har en ørretbestand, og det er
registrert laks i nedre deler. Øvre
stasjonære del vurderes til ”Dårlig”
økologisk tilstand. Ingen årsyngel ble
registrert, og tettheten av ungfisk ≥1+ var
på 5,7 ind/100m². Nedre anadrom del har
betydelig bedre forhold, og har flere
årsklasser til stede og høyere tetthet, hhv
5,7 og 10,8 ind/100m². En laks (143mm og
≥1+) ble også registrert. Økologisk tilstand
vurderes som ”God”.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig

|-------------------------------------------------------------------------------------------|



Økologisk tilstand



Berger feltBIO rapport 2-2008

44

Søra ved Heggstaddalen (24c).

Nederste del av Søra (24a), rett før bekken
munner i Gaula.

Kulverter i Søra ved E39 og Klett, rett ovenfor
stasjon 24b.

Søra (24 a, b, c, d og e)
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Søra (st 24a,b) sept 2006
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Laksefisk fra anadrom del av Søra.

Vannkjemi

Nedre deler av Søra har et noe høyt
fargetall (39mgPt/l), og høy fosforverdi (152
g/l) klassifiserer bekken til ”Meget dårlig”
tilstand.

Bunndyr
Det ble registrert 4 EPT i nedre deler av
Søra, hvorav en døgnflue, ingen steinfluer
og tre vårfluer. Bekken er tydelig påvirket,
og artsdiversiteten er meget lav. Tetthet av
EPT er meget lav, og bunndyrfaunaen
domineres sterkt av gravende og
detritusspisende former. Bekkens
økologiske tilstand vurderes ut i fra
bunndyrfaunanen å være ”Meget dårlig”.

Fiskesamfunn
Det ble ikke registrert fisk i øvre og midtre
deler av Søra, og økologisk tilstand
vurderes som ”Meget dårlig”. Nedre,
anadrom del (24 a og b) har bestander av
både laks og ørret, der flere årsklasser er til
stede av begge arter. Tettheten av laks var
på 5,9 og 4,1 ind/100m² for hhv. årsyngel
og ungfisk ≥1+. For ørret var tettheten 4,5
og 10,7 ind/100m² for hhv. årsyngel og
ungfisk ≥1+. Økologisk tilstand klassifiseres
her til ”Moderat”.

Meget god God Moderat Dårlig Meget dårlig
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Økologisk tilstand, ovenfor Klett

Økologisk tilstand, anadrom del
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Øvrige opplysninger

Sterkt blakket vannfarge i nedre deler. Substratet er dekket av leirslam, og sterk kloakklukt
preget bekkeløpet på alle stasjoner i nedre del. Menneskeskapt vandringshinder for anadrom
fisk er sannsynligvis ovenfor E39 ved Klett, i forbindelse med flere kulverter og der bekken er
rørlagt. Ved utbedring av denne vil potensiell anadrom strekning være et godt stykke opp
Heggstaddalen. Ved endelig vurdering av økologisk tilstand i anadrom del tas det hensyn til at
fisk kan ha vandret opp fra Gaula, og ikke representerer egenproduksjon. Følgelig settes en
lavere økologisk tilstand. Øvre partier av Søra ved Søbstadmyra inngikk ikke i undersøkelsen.
Strekningen er i dag uten fisk (Berger & Bergan, ikke publisert materiale). Denne
bekkestrekningen har opprinnelig hatt en god bestand av stasjonær ørret (Morten Bergan, pers.
medd.). Ørreten forsvant fra bekkestrekningen i slutten 80-årene, i samme periode som Huseby
skistadion ble anlagt, og store deler av bekken flyttet og lagt i rør.

7 Diskusjon og kommentarer

7.1 Vannkvalitet

Det var store variasjoner i måleverdiene mellom de enkelte bekkene. På bakgrunn av
fargetallverdier klassifiseres seks av bekkene til ”God” tilstand, noe som indikerer liten
forurensning av organiske stoffer (nedbrytning av organisk materiale/ humusinnhold). 13 bekker
befinner seg i kategorien ”Dårlig-Mindre god”, mens Aunbekken og store deler av Ristbekken
(st 15 b, e og g) klassifiseres til ”Meget dårlig” tilstand. Aunbekken og flere mindre sidebekker
fra vest til Ristbekken har sitt utspring fra Hangerslettmyra. Slike myrbekker og tilsig fra myr vil
ha høye måleverdier for fargetall og humusinnhold.
Det var også stor spennvidde i måleverdiene på totalt fosfor i bekkene. Syv bekker og to
enkeltstasjoner hadde meget lave måleverdier, noe som indikerer liten grad av forurensning fra
jordbruksavrenning, kloakkutslipp og leire. Seks bekker hadde meget høye verdier av total
fosfor. Dette er bekker som på undersøkelsestidspunktet mottar store mengder forurensning fra
kilder i nedbørfeltet.
Vurdering av forurensningstilstanden i bekker på bakgrunn av enkeltpøver kan ha stor grad av
usikkerhet. For å få en fullstendig oversikt over vannkvaliteten i et vassdrag bør en ideelt sett ta
vannprøver en gang i måneden gjennom et helt år (SFT 1997). Et prøvetakingsprogram med
mindre omfang vil kunne unngå å fange opp eventuelle negative endringer i vannkjemi i
vassdraget gjennom sesongen. Ved f.eks. store nedbørsmengder vaskes jordpartikler,
husdyrgjødsel og næringssalter ut i vassdrag, noe som kan medføre høyere verdier av fosfor,
nitrogen, organisk materiale og tarmbakterier. Slike og andre episodiske hendelser vil vanskelig
la seg påvise utenom prøvetakingstidspunktene. Det er gjerne slike forurensningsepisoder, av
kortere eller lengre varighet, som kan slå ut fiskebestanden og bunndyrfaunaen i mindre
bekker.
Det er lagt vekt på analyser av kun to utvalgte vannkjemiske parametere i vassdragene, basert
på de dominerende påvirkningsfaktorene i nedbørsfeltet. Allikevel kan det være høye verdier av
andre vannkjemiske parametere i vassdraget som ikke påvises i denne undersøkelsen, men
som kan slå negativt ut på både fiskesamfunn og bunndyrsammensetning.

7.2 Fisk

En ny metode basert på laksefisk som bioindikator er brukt for å vurdere bekkenes økologiske
tilstand. Metoden gir en poengscore basert på forekomsten av laksefisk. Denne poengscoren
er plassert i fem tilstandsklasser tilsvarende de som benyttes i EU`s vanndirektiv og i ”Forskrift
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om rammer for vannforvaltningen”. Metoden viser, i likhet med de vannkjemiske målingene og
undersøkelser av bunndyrfaunaen, at den økologiske tilstanden i mange bekker ikke er
tilfredsstillende.
Verktøy for karakterisering etter denne skalaen er fortsatt på utviklingsstadiet, hvor inndeling,
kalibrering og kriterier for de enkelte nivåene er under utarbeidelse. Å benytte laksefisk som
bioindikator er utprøvd for klassifisering av forurensningstilstanden til bekker i vannområdene
Gaula, Nidelva og Stjørdalselva i Sør-Trøndelag (Berger et al. in prep.). Metoden viser god
treffsikkerhet i vurderingen av økologisk tilstand sammenlignet med en grovkarakterisering gjort
av Fylkesmannens Miljøvernavdeling i forkant for de ulike vannforekomstene. Vurderingen
sammenfaller også i stor grad med klassifisering av økologisk tilstand på bakgrunn av
vannkjemiske parametere i hht. SFT (1997).

Ørret, mest sannsynlig av anadrom type, var den dominerende fiskearten i de undersøkte
bekkene i Trondheim. Forekomsten av laks kan betegnes som sporadisk og svært liten, og
registreres kun i nedre deler av bekker som drenerer til Gaula. Det antas derfor at laksungene
kan ha vandret opp fra hovedvassdraget og ikke stammer fra reproduksjon i bekken.

Kun Klefstadbekken, samt en enkeltstasjon i øvre del av Ristbekken og nedre del av
Eggbekken, tilfredsstiller kravene til ”God økologisk tilstand” ved vurdering av fiskesamfunnet.
Sjøørretbestandene er enten helt borte eller meget svake i mange av de undersøkte bekkene
som opprinnelig skal ha sterke bestander av sjøørret, med sikker årlig rekruttering. I disse
bekkene må tiltak iverksettes for å i første omgang få fisk tilbake til bekken. Første fokus må
være å få etablert frie vandringsveier der disse er ukurante som følge av menneskelige
inngrep. I tillegg må utslipsmengden av organisk forurensning fra landbruk og husholdning
(kloakk) i mange tilfeller reduseres betraktelig. Utlegging av egnet substrat (stein/grus) i
enkelte bekker vil i tillegg bedre produksjonen der den er naturlig lav. Kantskog og vegetasjon
mangler langs deler av enkelte bekker. Kantvegetasjon er av stor betydning landskapsmessig
og vil gi en gevinst i økt mangfold for planteliv, bunndyr, fisk og fugl, samt for annet vilt som
benytter bekkedragene som leveområde/ korridorer til og fra større skogområder

7.3 Bunndyr

Resultatene fra bunndyrundersøkelsen gir ett inntrykk av at mange av de undersøkte bekkene i
Trondheimsområdet er sterkt påvirket. Kun Lauglobekken’s øvre deler vurderes å ha ”God”
økologisk tilstand ved karakterisering av bunndyrfaunaen. Det observeres relativt store avvik i
artssammensetning, diversitet og dominansforhold hos bunndyrfaunaen i forhold til hva man
burde forvente. Flere bekker viser tydelige tegn på forurensning, ved at et fåtall tolerante arter
dominerer fullstendig og har høy produksjon, samtidig som artsmangfoldet er lavt.
Forsuringsfølsomme arter er til stede i de fleste bekker, noe som indikerer at lav PH/forsuring
ikke er et problem i vannområdet. Døgnfluefaunaen domineres av baetidaer, fortrinnsvis
Norges vanligste døgnflueart, Baetis rhodani, og et fåtall andre arter som alle er vanlige i
rennende vann. Steinfluefaunaen kan også karakteriseres å være relativt artsfattig. Vanlige,
tolerante arter dominerer, og følsomme arter opptrer i lav tetthet eller er fullstendig fraværende.
Vårfluefaunaen har noe høyere diversitet, der forekomsten domineres av middels tolerante og
vanlige arter.

Å kartlegge artsmangfoldet av bunndyr i en elv krever i utgangspunktet undersøkelser gjennom
et helt år, fordi artene har ulike vekst- og flygetidspunkter. Lignende undersøkelser i bekker i
Trondheimsområdet i 2007, samt undersøkelser fra Stjørdalselva, viser at man ved å foreta
prøvetakingsrunder gjennom hele sesongen, samt inkludere slaghåving i kantvegetasjon etter
voksne individer, kan påvise flere arter (Bergan & Nystad 2003, Bergan, upublisert). Det reelle
artsantallet i en bekk vil derfor alltid være en del høyere enn hva som påvises i undersøkelser
med mindre omfang. Det ideelle er å gjennomføre prøvetakingsrunder månedlig fra isløsning til
islegging. På bakgrunn av erfaring er det imidlertid mulig å vurdere kvaliteten og potensialet i
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elver og bekker kun ved en enkel feltrunde. Denne erfaringen er gjort fra flere års feltarbeid i
Stjørdalselva og Meråker, samt tidligere undersøkelser fra 80-årene i liknende bekker i Stjørdal
(Terje Bongard pers. medd).

Tilstrekkelig artsmangfold og tetthet av bunndyr gjennom hele året i elver og bekker er en viktig
økologisk forutsetning for at laksefisk kan opprettholde levedyktige bestander over tid i
vannforekomsten. Lite påvirkede bekker, der det ikke foreligger organisk eller kjemisk
påvirkning, vil oppfylle disse forutsetningene. I slike bekker vil man kunne forvente å finne en
klar dominans av døgn-, stein- og vårfluer (i tillegg til rentvannsformer av fjærmygg) (Bongard &
Koksvik 1989), og artsdiversiteten vil være stor. Også påvirkede bekker kan ha levedyktige
bestander av laksefisk, dersom forurensningsbelastningen er på et akseptabelt nivå. Slike
bekker kan få en «positiv» gjødslingseffekt, der artsdiversiteten kan være forholdsvis lav, men
med god produksjon og høy bunndyrtetthet gjennom året. Et vanlig fenomen i slike bekker er
en oppblomstring av få, tolerante arter. Et eksempel på dette er døgnfluearten Baetis rhodani,
ofte omtalt som Norges vanligste døgnflue, som kan opptre med høy tetthet og dominere
fullstendig ovenfor andre døgnfluearter ved moderat påvirkning. B. rhodani har relativt høy
toleranse ovenfor forurensning (Abrahamsen 1976), men er samtidig følsom for forsuring
(Fjellheim & Raddum 1990).

I sterkt forurensede bekker (organisk eller kjemisk) vil aktuelle næringsdyr for laksefisk være
helt fraværende eller registreres med kun enkeltindivider. Slike bekker vil være sterkt dominert
av gravende og detritusspisende bunndyrgrupper. Dette er ofte bunndyrgrupper som er lite
egnet som føde for laksefisk, ved at de kan være utilgjengelige (eks: fåbørstemark) eller
uspiselige (eks: vannmidd).

Substratforhold er en viktig strukturerende faktor ved bunndyrsamfunn, og må tas hensyn til
under prøvetaking og ved vurdering av resultater. Dersom substratforholdene endres vesentlig
ved menneskelig aktivitet må det også forventes at bunndyrsamfunnet endres. Dersom
prøvetakingen begrenses til strykpartier med grovkornet substrat, vil imidlertid ikke små
variasjoner i substratforhold være avgjørende for sammensetningen av bunndyrsamfunnet. Her
vil de vannkjemiske forholdene være viktigere, og dermed også muligheten til å relatere
negative avvik i forhold til påvirkning fra jordbruk, boligbebyggelse og industri.
Flere av bekkene i denne undersøkelsen er naturlig leirpåvirkede. En må være klar over at slike
bekker har et (naturlig) lavere artsmangfold enn mindre leirpåvirkede bekker. Dette er vist bl.a.
ved steinsetting av Gråelva (Berger et al. 1997, Jonsson et al. 2001) hvor produksjon og
artsdiversitet øker i steinsatte områder, og avtar nedover i vassdraget som følge av økende
mengder med leirpartikler.

De økonomiske rammene for bunndyrundersøkelsene i denne undersøkelsen representerer et
absolutt minimum i forhold til hva som kreves for å dokumentere bunndyrfaunaen. Et begrenset
prøveomfang kan i enkelte tilfeller føre til en undervurdering av bekkens økologiske tilstand ved
at arter som finnes i bekken ikke registreres. Et utvidet prøvetakingsprogram, med større
innsamlingsinnsats og inkludering av håvslag langs vegetasjonen, vil gjøre vurderingen sikrere.

Bunndyrtetthet er ikke kvantifisert i denne undersøkelsen pga. økonomiske hensyn. Selv om
bunndyrtetthet som biologisk indikator er en parameter med stor usikkerhet, bør alle
bunndyrundersøkelser være supplert med en minimumsinnsats på kvantifisering av tetthet, slik
at man får et overblikk over de ulike bunndyrgruppers tetthet og dominansforhold. Dette gir
sikrere grunnlag for vurdering av grad av forurensning og økologisk tilstand.

Hver bekk er vurdert ut i fra EU`s femdelte vanndirektivskala. Det er satt som målsetting at alle
vannforekomster i Norge skal ha minimum God økologisk tilstand innen 2015 eller 2020.
Det foreligger forløpig ingen offisiell, standardisert metode for klassifisering av økologisk
tilstand etter denne skalaen. Metodikken er fortsatt på utviklingsstadiet, hvor inndeling,
kalibrering og kriterier for de enkelte nivåene er under utarbeidelse. Foreløpig finnes
BIOKLASS (Bongard & Aagaard, 2006), et forslag til karakterisering av vassdrag ved bruk av
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utvalgte arter/slekter EPT som indikator. Forslaget er fortsatt lite utprøvd, men andre
undersøkelser på vannforekomster tilsvarende små bekker (Bergan, upubl.) viser at
klassifiseringen fortsatt ikke er nøyaktig nok.

I denne undersøkelsen vurderes vannforekomsten ut i fra hva man bør kunne forvente å finne
av arter/slekter/familier innefor bunndyrgruppene døgnfluer, steinfluer og vårfluer ( EPT).
Avvik fra forventede antall EPT tilskrives negativ påvirkning. Summen av EPT, forekomst av
tolerante og/eller kravstore arter/bunndyrgrupper, samt en grov vurdering av tetthet og
dominansforhold, gir derfor grunnlaget for karakterisering av bekkens økologiske tilstand i
denne undersøkelsen. Nylig gjennomførte undersøkelser fra bekker i Trondheimsområdet,
Klæbu, Melhus og Gauldalen (Bergan, upublisert) viser at bekker med tilstandsgrad ”God” har
EPT på 20 eller høyere. Dette er bekker som er klassifisert som ”God” på bakgrunn av
vannkjemiske parametere og ved bruk av laksefisk som bioindikator. Øvre deler av
Klefstadbekken er et eksempel på en vannforekomst med tilstandsgrad som vurderes i området
”God” på bunndyr (Bergan, upubl), og resultatene fra denne undersøkelsen er vurdert opp mot
bl.a. dette artsinventaret som referanse. Referanseundersøkelsen følger BIOKLASS -kriterier
for metode (håvslag og 5*R-1), slik at man ikke kan forvente å finne tilsvarende EPT antall i
bekker med tilstandsgrad ”God” i denne undersøkelsen. Til sammenligning ble det ble registrert
kun 10 EPT i nedre deler av Klefstadbekken (st.8) i denne undersøkelsen. På samme tidspunkt
i 2007 med utvidet prøvetakingsprogram ble det påvist 16 EPT.
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8 Tiltak

For at Trondheim kommunes målsetting skal oppnås er det nødvendig at det gjennomføres
tiltak i mange av bekkene. Følgende tiltak anbefales derfor iverksatt for å sikre livskraftige
bestander av sjøørret i bekker i Trondheim kommune:

Enkle, mindre kostnadskrevende tiltak:

 Kartlegge bekkestrengen ved at man går hele bekken fra flomål og oppover, slik at
man kan identifisere menneskeskapte og naturlige vandringshindre. Gjelder: Alle
bekker.

 Foreta enkle utbedringer/ rydding av bekkeløpet (kvist/kvas/skrot). Gjelder: Alle bekker,
men spesielt Reppesbekken, Sjøskogbekken, Grilstadbekken ved Brundalen,
Råbekken, Stordalsbekken, Eggbekken og Søra.

Omfattende tiltak:

 Sanering av utslipp. Gjelder: Alle bekker, men spesielt Sjøskogbekken, Vikelva,
Grilstadbekken, Leangenbekken, Elsetbekken, Ryesbekken, Buskleinbekken,
Eggbekken og Søra,

 Utbedring av kulverter. Gjelder Vikelva, Reppesbekken (ved gamle E6, må sjekkes),
Råbekken ved Bynesvegen (?), Elsetbekken (?), Stordalsbekken, Lauglobekken og
Buskleinbekken ved Bynesvegen) og Søra (ovenfor E39).

 Gjenåpning. Gjelder Vikelva, Sjøskogbekken, Grilstadbekken, Storbekken (?), Søra
(ved Klett og ved Huseby).

 Utlegging/supplering av grus: Gjelder Grilstadbekken, Stordalsbekken og Ristbekken.

 Steinsetting/Forbygging. Gjelder Ristbekken, Stordalsbekken og eventuelt nedre deler
av Søra.

 Hvilekulper for økt overlevelse ved lav sommer- og vintervannføring.. Gjelder for
Reppesbekken, Grilstadbekken, Leangenbekken, Råbekken, Ryesbekken,
Gravbekken, Buskleinbekken og Lauglobekken.

8 Konklusjon

 det vurderes å være store avvik i mange av bekkenes økologisk tilstand i forhold til
miljømålet i Vannrammedirektivet.

 Kun Klefstadbekken vurderes å ha nådd miljømålet med ”God” økologisk tilstand.

 Det vurderes allikevel at miljømålet i flere bekker kan være innen rekkevidde ved å
gjennomføre relativt enkle og mindre kostbare tiltak, som f.eks. rydding av
bekkestrengen.
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10 Vedlegg

Vedlegg 1
Artslister, forekomst er angitt med x = registrert, xx = vanlig, xxx = dominerende

LOKALITET 1a 2a 2d 3a 3c 4a 5a 7 8 9a 9b

BUNNDYR

Bløtdyr

Damsnegl (Lymnaeidae)

Skivesnegl (Planorbiidae ) X X X

Erte-/kulemusling (Sphaeridae) X

Igler

Igler ubestemt X

Helobdella stagnalis X X

Fåbørstemark X X X Xx X X Xxx X X X X

Marflo (Gammarus sp.) X X

Gråsugge (Asellus aquaticus) x

Midd X X X

Døgnfluer

Siphlonurus sp.

Siphlonurus lacustris X

Baetis sp Xx Xx Xx Xx X X

Baetis muticus X X X Xx X X X

Baetis niger

Baetis rhodani Xx Xx Xxx X Xxx Xxx X X X

Baetis fuscatus/scambus X X

Centroptilum luteolum

Heptagenia sp.

Heptagenia sulphurea

Leptophlebiidae sp

Leptophlebia sp. X

Ephemera danica

Steinfluer

Isoperla sp. X X

Isoperla obscura X X X

Isoperla grammatica

Dinocras cephalotes Xx

Siphonoperla burmeisteri X

Brachyptera risi X

Amphinemoura sp. X X X X

Amphinemura borealis

Nemoura sp. X

Leuctra sp. X X X Xx

Leuctra digitata / fusca X

Biller ubestemt X X X

Vannkalver X X X X

Virvlere

Palpebiller X X X

Klobiller

Elmidae sp. X X
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LOKALITET 1a 2a 2d 3a 3c 4a 5a 7 8 9a 9b

Elmis aenea

Vårfluer

Rhyacophila nubila X X X X X X X X

Philopotamidae sp X

Philopotamus montanus X

Psychomyiidae sp. X

Plectrocnemia conspersa X X

Polycentropodidae sp . X

Polycentropus flavomaculatus X X X

Hydropsyche sp.

Hydropsyche pellucidula

Hydropsyche siltalai X X

Limnephilidae sp. X

Chaetopteryx villosa X X X X X X X

Halesus sp. X

Halesus radiatus X X X

Halesus digitatus

Potamophylax sp. X

Potamophylax cingulatus X Xx

Potamophylax latipennis Xx

Sericostoma personatum X

Silo pallipes X X

Molannidae sp. X

Leptocerdae sp X

Tovinger ubestemt X X X

Stankelbein (Tipula spp) X

Stankelbeinmygg X X X X X X X

Knott X X X X X

Fjærmygg X X X X X X Xxx X X X

Antall døgnfluer 3 0 3 2 2 2 0 2 2 2 2

Antall steinfluer 3 0 2 1 2 1 0 4 3 0 0

Antall vårfluer 6 0 3 1 7 2 0 6 5 5 4

Sum EPT 12 0 8 4 11 5 0 12 10 7 6
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LOKALITET 10 15b 15d 17 19 21 21b 22 23a 23c 24b

BUNNDYR

Bløtdyr

Damsneg (Lymnaeidae) X

Skivesnegl (Planorbiidae ) X X X

Erte-/kulemusling (Sphaeridae) X

Igler

Igler ubestemt

Helobdella stagnalis

Fåbørstemark X X X Xxx X X X X X X X

Marflo (Gammarus sp.) X

Gråsugge (Asellus aquaticus)

Midd X X X X X X X X

Døgnfluer

Siphlonurus sp. X X

Siphlonurus lacustris X

Baetis sp X X

Baetis muticus X X Xx X X Xx Xx X

Baetis niger X X

Baetis rhodani X X X Xxx Xxx X Xxx Xxx Xxx Xx

Baetis fuscatus/scambus X X

Centroptilum luteolum X

Heptagenia sp. X

Heptagenia sulphurea X X

Leptophlebiidae sp X

Leptophlebia sp.

Ephemera danica X Xx

Steinfluer

Isoperla sp. X X

Isoperla obscura X X X X

Isoperla grammatica X X X X X

Dinocras cephalotes

Siphonoperla burmeisteri

Brachyptera risi X

Amphinemoura sp. X X X X

Amphinemura borealis X

Nemoura sp.

Leuctra sp. X X X

Leuctra digitata / fusca

Biller ubestemt X

Vannkalver X

Virvlere

Palpebiller X X X

Klobiller

Elmidae sp. X X X X

Elmis aenea X

Vårfluer

Rhyacophila nubila X Xx X X X X X X X

Philopotamidae sp
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LOKALITET 10 15b 15d 17 19a 21 21b 22 23a 23c 24b

Philopotamus montanus

Psychomyiidae sp.

Plectrocnemia conspersa X X X

Polycentropodidae spp. X X

Polycentropus flavomaculatus X

Hydropsyche sp. X

Hydropsyche pellucidula X

Hydropsyche siltalai X X

Limnephilidae sp. X X

Chaetopteryx villosa X X X X X

Halesus sp. Xx X X X X

Halesus radiatus

Halesus digitatus X

Potamophylax sp. X X X X X X

Potamophylax cingulatus X X X X Xxx

Potamophylax latipennis X

Sericostoma personatum X X X X X

Silo pallipes X X X X

Molannidae sp.

Leptocerdae sp

Tovinger ubestemt X X X X X

Stankelbein (Tipula spp) X

Stankelbeinmygg X X Xxx X X X X X X

Knott X X X X X X

Fjærmygg X Xxx Xxx X X X X X X Xxx

Antall døgnfluer 4 2 2 0 3 2 5 4 2 6 1

Antall steinfluer 2 0 2 0 1 1 4 3 2 3 0

Antall vårfluer 4 4 5 0 5 7 8 5 5 4 3

Sum EPT 10 6 9 0 9 10 17 12 9 13 4
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Vedlegg 2
Stasjonskarakteristika for bekker i Trondheim.

Substratfordeling (%)

Lengde Bredde Areal Dyp Vannhast. Vann- Leire/silt Sand/fingrus Grus Stein Storstein Fjell

Nr Lokalitet Vanntemp. m m m² cm m/s føring

1a Reppesbekken 11,9 0 5-15 L 5 45 35 10 5

1b Reppesbekken 0 L 15 20 40 25

1c Reppesbekken 0 L

2a Vikelva 19,1 5-50 L 50 45 5

2b Vikelva 19,8 0 5-100 L

2c Vikelva 25,5(18,6-31) 0 L

2d Vikelva 14,6 0 10-80 L 10 40 50

3a Sjøskogbekken 13,0 50 1,25 63 0,2-0,5 M 85 10 5

3b Sjøskogbekken 14,7 100 0,75 75 5-35 M 40 40 15 5

3c Sjøskogbekken 50 1,25 63 0,3-1,0 M 20 15 15 40 10

4a Grilstadbekken 12,1 50 2,5 125 5-25 0,3-0,7 M 55 40 5

4b Grilstadbekken 12,3 50 2,5 125 3-80 0,1-0,7 M 20 50 20 10

5a Leangenbekken 12,1 100 3,5 350 L 10 50 20 20

6 Ilabekken 0 Tørr

7 Råbekken 11,2 20 1,25 25 5-25 0,3-8,8 M 5 15 30 25 25

8 Klefstadbekken 10,8 10 3,5 35 5-40 0,4-1,1 M 10 25 40 25

9a Elsetbekken 10,9 35 2 70 5-30 0,2-0,7 M 20 15 30 30 5

10 Ryesbekken 11,2 50 2 100 5-70 0,3-1,1 M 10 10 20 10 50

14 Aunbekken 11,4 30 0,5 15 5-30 0,1-0,3 L 55 25 10 10

15a Ristbekken 11,0 10 5 50 5-60 0,3-1,1 M 2 10 30 58

15b Ristbekken 11,0 30 3,5 105 5-70 0,1-0,4 M 55 10 0 20 15

15c Ristbekken 85 4 340 5-120 0,1-0,3 L 30 60 5 5

15d Ristbekken 30 1,6 48 5-35 0,1-0,7 L 10 25 40 25

15e Ristbekken 11,3 25 5,5 138 5-90 0,1-0,7 M 45 0 30 20 5

15f Ristbekken 10,4 30 1,2 36 5-25 0,1-0,7 M 10 50 30 10

16 Bråbekken 11,2 15 0,6 9 L

17 Stordalsbekken 10,9 60 2,5 150 5-60 0,1-1 M/L 35 15 20 30

18 Storbekken 15 0,35 5 5-50 0,5-1,0 M 25 25 25 25

19a Gravbekken 0 5-25 0,4-1,0 M/H 10 20 50 20

20 Almlibekken 20 0,5 10 L

21a Lauglobekken 12,9 45 2 90 5-20 0,5-1 M

22 Buskleinbekken 12,3 40 1 40 5-30 0,3-0,7 L 5 40 45 10

23a Eggbekken 12,5 37 3,5 130 5-100 0,2-0,9 M 35 15 45 5

23b Eggbekken 12,1 35 2 70 5-45 0,3-0.9 M/H 20 15 65

24a Søra 11,5 31 3,25 101 5-50 0,2-1 M 40 60

24b Søra 11,3 40 2 80 5-60 0,1-0,8 M 5 25 45 25

24c Søra 11,4 33 4,5 149 5-50 0,2-0,6 M 18 15 60 5 2

24d Søra 11,6 30 2,25 68 3-25 0,3-1 M 15 10 35 20 20

24e Søra 11,6 60 1 60 M 5 5 60 20 10
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