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program redusert, i omfang.

Den forel i ggende rapport tar utgangspunkt i de ti 11iger^ f r' -::y. •.?.:.'• r>*" ̂ 1-

tater og bringer mate-r ialet: t , j : ur !'r»-rr. t i l cktot.er ..<"-. 'I i dl i rv r- frr

resul tåtene for undersøkelser i Oslo f jordområdet rapportert frer. t i l

desember 197 3-

Det er oppnådd innsikt i viktige prublemer knyttet ti^. t.r-uk av d'. Tr-

kjølevannsmengder. Mens oppmerksomhet i t idl igere rapport-.r hovedsakelig

har vært rette*, mot temperatureffekten av kjølevannsutslipp, er det nå

en mer balansert vurdering av flere miljøfor .old som kan b l i influert.

Eksperimentelle undersøkelser har utiypet ferståelsen av biologiske

virkninger knyttet t i l varmepåvirkning. Etua^ereiser t i l fcrsk:vir:gs-

institusjoner og kjernekraftanlegg i USA, Canada og Sverige har avklaret

teoretiske og praktiske sider ved vurderingsgrunnlaget for lokalisering

og drift; av kjernekraftverk.

Underspkelsene har vært koordinert med arbeidet t i l Vassdrags- og havne-

laboratoriet ved NTH, Trondheim, og Fiskeridirektoratets havforskr.ings-

i n s t i t u t t , Bergen, i sammenheng med kjernekraftsaken. Universitetet i

Oslo har bidratt på flere måter med de biologiske undersøkelser. Hoved-

; fagsstudenter har gjort selvstendige oppgåver på aktuelle områder av pro-

[ blemstillingen. Det faglige råd for de biologiske undersøkelser har

' hjulpet instituttet med veiledning og kr i t ikk . Vi takker al le for det

samarbeid som har funnet sted.

Blindern, 12. desember

Olav Skulberg Jon PCnutzen
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SAMMENDRAG

1 . Undersøkelser av vann- og forurensningsproblemer ved kjernekraftverk

er ført videre i 1971*. Resultatene for Oslofjordområdet er fremlagt

i denne rapport.

2. Litteraturstudier og studiereiser t i l USA, Canada og Sverige har dannet

basis for en oversikt over generelle reslpientpåvirkniriger i forbindelse

med bruk av store kjølevannsmengder. Observasjoner ved igangværende

kraftverk er behandlet. Miljøpåvirkningen ved bruk av store kjølevanns-

mengder er knyttet t i l temperaturøkningen som kan påvirke en rekke bio-

logiske prosesser i resipienten, transport av organismer gjennom kjøle-

vannsystemet der de utsettes for store påkjenninger og, ved dypinntak,

pumping av vann som er rikt på næringssalter, t i l overflaten der det kan

gi opphav t i l økt planteproduksjon.

Undersøkelser omkring varmekraftverk i drift konkluderer i en del t i l -

felle med at det ikke er påvist forandringer i biologiske forhold i re-

sipienten. I andre t i l fel le er klare virkninger påvist.

Det synes å være muligheter for i spesielle t i lfelle å utnytte energien

i kjølevannet t i l forbedring av forholdene i forurensede lokaliteter.

Dette må imidlertid gjøres t i l gjenstand for grundige undersøkelser i

hvert enkelt t i l fe l le .

3. En rekke eksperimentelle undersøkelser og teoretiske arbeider over spesi-

elle problemstillinger er utført.

a. Blåskjell og sjøstjerner viste ved forsøk utført om våren, redusert akti-

vitet og økt dødelighet ved forholdsvis lave temperaturer sammenlignet

med hva organismene tåler i den varmeste årstid. Oskjell viste seg mer

tolerante.

b. Undersøkelse av begroing i renner, der en sammenlignet normal temperatur

og normal-temperatur pluss k C, viste at algebegroingen økte med økende

temperatur, og det var en tendens t i l økt dominans av grønnalger og blå-

grønnalger ved økende temperatur.

c. Undersøkelse av primærproduksjon i naturlige planteplanktonprøver ved

ulike temperaturer viste at i korttidseksperimenter øker produksjonen
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stort sett med økende temperatur. Om vinteren var resultatene avvikende

idet produksjonen økte ved overteraperatur på 2 og 6 C i forhold t i l

naturlig temperatur, men var uforandret ved k C temperaturfflming.

d. Tetnperaturens innflytelse på oksygenforbruk i sedi^enter f ra Oslofjorden

er studert i laboratoriet. Oksygenforbruket Øker med økende temperatur

og er av sanne størrelsesorden som det som er rapportert fra andre under-

søkelser. Oksygenfrie forhold i bunnvannet leder t i l frigjøring av fos-

fatreserver fra sedimentene.

e. Det er innledet arbeid med sikte på å få oversikt over viktige erter i

Oslofjorden som vil være spesielt ømfintlige for en twnperaturøkning.

f. Forsøk med trepigget stmgsild og tangloppen Gammarua oceonious viste

økt dødelighet, og da særlig for G. oceanicu8 ved 8 C overtemperatur i

forhold t i l naturlig temperatur. Stingsildene ble kjønnsmodne tidligere

i det oppvarmede vannet. Fiskens tilvekst økte med Økende temperatur i

intervallet 6—lU C (O-gruppen), roen minsket ved tempetaturer over 18 C

{1-gruppen). G. oeeonicus fikk sterk nedsatt vekst ved oppvarming og

akkumulerte også mer tungtnetaller enn kontrolldyrene.

g. Biologisk stoff og energiomsetning i et fjordsystem blir beskrevet, og

det diskuteres hvordan bruk av store kjølevannsmengder kan influere disse

prosessene. Forholdene er meget komplekse, og virkningene kan t i l dels

være motstridende (f.eks. kan primærproduksjon tenkes hemmet på grunn av

dødelighet i kjølevannsystemet, men stimulert på grunn av transport av

næringssalter t i l overflaten eller temperaturøkning).

h. Feltunders-økelsene i aktuelle områder for lokalisering av kjernekraft-

verk er fortsatt i 19lh.

a. Gruntvannsflora og -fauna er undersøkt ved hjelp av dykking. Dybdegren-

sene for fastsittende alger i Oslofjorden har kommet høyere opp sammen-

lignet med eldre undersøkelser. Dette er tolket som økende eutrofivirk-

ninger.

b. Det er utført omfattende hydrokjemiske undersøkelser i Oslofjorden. I

denne rapport er det g i t t et kortfattet sammendrag av arbeidet, som vil

bli behandlet fyldigere i en egen rapport. Pumping fra dypt vann og ut-

slipp av kjølevann i overflaten kan gi t i ldels store virkninger på pri-

mærproduks j onen.
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c. Oslofjordvannets vekstpotensial er undersøkt som tidligere. Vekstpoten-

sialet er høyere ved Brenntangen enn ved Vardeåsen og Hurum. Tilblanding

av dypvann t i l overflatevannet økte vekstpotensialet om sommeren.

d. Det er utført fem hydrokjemiske tokt t i l Naverfjorden i 1973 og 19TU.

Programmet er ikke avsluttet, men presenteres her som foreløpig rapport.

e. Undersøkelsene i Langangsfjorden viser at fjordområdet er sterkt påvir-

ket av tilførsler av brakkvann og forurensning fra Frierfjorden. Dette

gir høyt algevekstpotensial. I dypet kan oksygenforholdene va;re meget

dårlige.

f. Grunnlaget for en resipientmessig vurdering av lokalitetene blir pre-

sentert, og de enkelte lokalitetene (Emmerstad (tidligere Brenntangen),

Skjøttelvik (tidligere Hurum), Vardeåsen, Naverfjorden og Langangsfjorden,

Saga) blir beskrevet med dette utgangspunkt.
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INNLEDNING

I 197U er a rbe ide t ført v idere med bakgrunn i t i d l i g e r e u t redninger og

undsrsøkelser . Følgende rappor te r og publ ikasjoner fra Norsk i n s t i t u t t

for vannforskning g i r informasjoner om de u t f ø r t e underspkelser og sam-

menhengen i a rbe ide t :

Rapporter:

1 Notat om undersøkelse av vann- og forurensningsprobleraer ved

atomkraftverk.

Blindern, 10. mars 1971, ved J. Rueness.

2. Referat fra besøk i Sverige 18/3 - 19/3 1971,

ved J. Rueness og £. Dahl.

3. Notat: Undersøkelse av vann- og forurensningsproblemer ved

kj ernekraftverk.

Blindern, juli 1971. F.-E. Dahl, H. Kristiansen,

P. Liseth, J. Rueness, 0. Skulberg.

k. Forslag til eksperimentelle biologiske undersøkelser for

vurdering av temperaturpåvirkning av resipienter til kjerne-

kraftverk. Problemstilling. Fremgangsmåter. Gjennomføring

og finansiering.

Blindern, 16. august 1971. E. Dahl, J. Rueness, 0. Skulberg.

5. Referat fra besøk i Uppsala 26/10 - 29/10 1971, ved E. Dahl.

Blindern, 3. november 1971.

6. Undersøkelse av kjølevannsforhold for termiske kraftverk.

Oslofjorden og Langesundsfjorden.

Blindern, 5. november 1971. H. Kristiansen.

7. Undersøkelse av kjølevannsforhold for termiske kraftverk.

Bunnefjorden.

Blindern, 17. november 1971. H. Kristiansen.
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8. Biologiske momenter av betydning ved valg av lokalitet for

kjern«luraftverk. Generelle vurderinger for en grovpriori-

t̂ »«iti(r ttv byggesteder.

Blindern, 7. februar 19T2. J. Runess, 0. Skulberg.

9. Fremdriftsrapport om eksperimentelle biologiske undersøkelser.

Blindern, 31. mai 1972. I. Haugen, 0. Skulberg-

10. Undersøkelse av kjølvwins forhold for termiske kraftverk.

Oslofjorden og Langesundfjorden.
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Følgende lokaliseringsalternativer for kjernekraftverk or v^rd^rt 1

i denne rapporten:

i. Emmerstad

11. Vardeåsen

n i . Skjøttelvik

IV. Naverfjorden

v. Langangsfjorden, Saga (med kjølevannsinntak i

Langangsfjorden og utslipp i Naverfjordområde";}.

Emmerstad er i tidligere rapporter benevnt Erenntangen, mens Skjøttelvik

er kalt Hurum.

Forutsetningen for undersøkelsene er at kraftverket ved full utbyscing

vil være på I4OOO MWe eller 2000 MWe. Temperaturendringen av kjølevannet

(= A T) er sått til 10 C med mulighet for økning til 15°C. Siden

A T x kjølevannsvolum = konstant, vil økning av A T medføre reduksjon

av kjølevannsvolumet, som ved A T = 10°C og 1*000 MWe, vil bli på

200 m3/s.

Det er i 1973/197^ påbegynt feltundersøkelser omkring de to siste alter-

nat i vene, og det er utført supplerende undersøkelser i de øvrige områdene.

Teoretiske studier og laboratorieforsøk er fortsatt med basis i tidligere

undersøkelser.

Undersøkelsene er foretatt i samarbeid med Havforskningsinstituttet og

Vassdrags- og havnelaboratoriet ved-KTH.

De tre institusjonenes arbeid skal legges t i l grunn for en fellesrapport

der de enkelte alternativenes egnethet vil bli vurdert.



— 17 —

I I GENERELT OM BIOLOGISKE VIRKNINGEF AV ET KJERNEKRAFTVERK

a) Innledning

Det dobbelte av den e l e k t r i s k e energien som produseres i e t k j e r n e k r a f t -

verk må f jernes ved hje lp av k jø levannet . Det te innebærer t r a n s p o r t

av så s t o r e vannmengder og t i l f ø r s e l av så s t o r e energimengder t i l vannet

at det v i l kunne medføre endr inger i de b i o l o g i s k e forhold i k jø levanns-

resipienten. De ventede virkningene vil knytte seg t i l endringer av

temperaturen, transport av store vannmengder gjennom kjølevannssystemet,

tilsetning av begroingshindrende midler i kjølevannet, økt tilblanding

av næringsrikt vann t i l overflaten (ved dypinntak) og tilførsel av

radioaktive stoffer t i l resipienten. I det følgende blir disse pro-

blemene behandlet, bortsett fra tilførsel av radioaktive stoffer som

har fått en særskilt behandling annensteds (NYE, 1971*). De problemer

som skal behandles i det følgende, vil gjelde varmekraftverk generelt.

Olje- og gassfyrte kraftverk har imidlertid mindre kjølevannsbehov pr.

elektrisk energienhet produsert enn kjernekraftverk.

b) Effekt av endret temperatur i resipienten

Temperaturen er en av de miljøfaktorer det er arbeidet mest med i

biologisk forskning, og det finnes derfor en omfattende l i t teratur både

når det gjelder biologisk virkning generelt (Kinne, 1970) og når det

gjelder temperaturvirkninger fra varmekraftverk (eks. Naylor, 1965;

Coutant, 1969; 1970; 1971; Coutant og Goodyear, 1972 og Coutant og

Pfuderer, 1973). Teisperatiiren som miljøfaktor er også behandlet tid-

ligere i denne rapportserien (NIVÅ,1973).

Temperaturens generelle virkning på fysiologiske prosesser er kjent.

Det normale er at deres hastighet øker med økende temperatur t i l et

maksimum, hvorfra økt temperatur ofte fører t i l en kraftig aktivitets-

nedgang. En dobling av aktivitet for hver 10°C temperaturøkning er

normal. Imidlertid er det et utbredt prinsipp i naturen at et system

reagerer på ytre påvirkninger slik at effekten av påvirkningen notvirkes.

Dette gjelder også for levende organismer. Det finnes regulerings-
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systemer som svarer på en temperaturendring, slik at den opprir.nelige

aktiviteten gjenopprettes helt eller delvis etter en t id. Denne

akklimatiseringen er tidsavhengig, og dens effekt vil derfor være

avnengig av hvor raske temperaturendringene er og hvor ofte tempera-

turen varierer (Kinne,1970).

Noen organismer, de euryterme, har et bredt temperaturintervall der de

kan opprettholde normale aktiviteter. De kan derfor finnes i områder

med vekslende temperatur, som overflaten i våre kystfarvann eller i

forskjellige geografiske områder som er temperaturmessig ulike. Andre,

de stenoterme artene, er knyttet t i l et begrenset temperaturområde og

stabile temperaturer, f.eks. dypet av fjordene våre (Ekman, 1935}. Man

kan merke seg at temperaturtoleransen er forsk.jellig i forskjellige

perioder, og f.eks. varierer med årstidene (Kinne, 1970). Mange arter

som er euryterme i store deler av sin livssyklus, er stenoterme i

forbindelse med forplantningen. Det er de stenoterme arter som vil

påvirkes mest av temperaturendringer; små temperaturendrinper kan gjtfre

forholdene ulevelige for noen av de artene som nå lever i området. Spesi-

elt vil dette gjelde hvis det skulle bli temperaturøkning i dypet av en

fjord, hvor de normale temperaturfluktuasjonene er meget små og det fin-

nes stenoterme kaldtvannsarter (kap. III e ) .

Litorale organismer må i våre farvann være forholdsvis tenperaturtole-

rante fordi temperaturforholdene er så variable. Imidlertid vil også

litorale organismer kunne reagere på temperaturer som overstiger normale

maksimumstemperaturer. I august og september 1959 ble bestanden av Lami-

napia digitata (fingertare) på sjetéen i Drøbaksundet ødelagt på grunn

av høye sensommertemperaturer (22-23 C i juli-august) (Sundene, 196U).

Det må også bemerkes at en temperaturøkning vil føre t i l at varmtvanns-

arter får bedre forhold. Nyetablering av varmekjære a r t e r kan forekomme

i områder som mottar kjølevann (Naylor, I 965) .

Temperaturen er en vesen t l i g faktor i forbindelse med t id spunk te t for

forplantningen for en rekke arter (Kap. I I I f ) , og det kan være neget

små temperaturgradienter som er avgjørende he r . En endring av den

normale temperatur i e t område kan medføre at gytingen kommer på en

t i d da adekvat næring for larvene ikke finnes fordi oppblomstring av

f.eks. planteplankton er mer lys- enn temperaturkorrelert (Barnett &

Hardy, 1968).
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"trredeise og forekomst. av en rekke forskjellige arter vil være avhengig

av temperaturen. Varmt var.r.s art er vil reagere positivt., kaldtvannsarter

negativt på ?kende leir.peratur (jfr . Neumann, 197 M.

rei knytt er seg særlig interesse t i l temperaturens virkning på primær-

produksjon (Kap. I l l b og c ) . I havet ser det imidlei-tid ikke ut t i l

at hoy produksjonsintensitet er knyttet t i l høy temperatur. Høypro-

duktive områder fir.nes både i kalde og varme farvann (Raymont, I963).

I korttidseksperimenter er påvist at'produksjonen øker med økende

temperatur t i l et maksimum ett^rfulgt av en nedgang ved høyere tempera-

turer (Kap. III c) . Mye tyder imidlertid på at algene kan kompensere

for temperaturendringer, antakelig ved endret enzyminnhold, slik at

produksjonen gjenopprettes en tid etter temperaturøkningen (Steeman-

Nielsen og Jørger.c<?n, 1968 og Jørgensen, I968). Den dårlige korrela-

sjon mellom primærproduksjon og temperatur i havet kan skyldes at

andre faktorer, som lys og næringstilgang, er mer avgjøreude for

produksjonen, slik at en eventuell temperatureffekt ikke kommer t i l

uttrykk (Eppeley, 1972). I de t i l f e l l e r da andre forhold ikke er be-

grensende, skulle man derfor kunne vente en økning av primærproduksjonen

med økende temperatur (se også kap. I l l b og c), Ved den årlige vår-

oppblomstringen er det overskudd av plantenæringsstoffer og nok lys i

den produktive sone. Primærproduksjonen skulle da kunne øke med

økende temperatur, men fordi dette medfører raskere forbruk av nærings-

salter vi l vekstbegrensning også kunne inntre t idligere, sl ik at den

totale produksjon i denne perioden ikke endres. Ved lavt næringssalt-

nivå i den produktive sonen er resyklering av næringssalter viktig.

Ved nedbrytning av organisk stoff og ekskresjon i overflaten kan de

frigjcrte næringssaltene gi opphav t i l ny produksjon. Denne resyk-

lering må ventes å øke med økende temperatur (se også kap. I I I g).

En temperaturøkning vil påvirke oksygenkrevende prosesser (Kap. I I I d).

Generelt må man vente en økning t i l et maksimum der fortsatt temperatur-

økning medfører nedgang. Respirasjonen vil imidlertid også være gjen-

stand for adapsjon over t id t i l de forhold individet lever under

(Kinne, 1970). Temperaturøkning i dypvannet kan i terskelfjorder føre

t i l at den begrensede oksygentilgang brukes opp raskere enn før.

Fonselius og Rattanasen (1970) beskriver et t i l f e l l e der innstrømning

av forholdsvis varmt vann t i l Gotlanddypet i Østersjøen førte t i l

raskt forbruk av 02~ressursene med resulterende HpS-utvikling (jfr.

kap. I I I d).
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Produksjon av fisk og andre dyr er bl.a. avhengig av primærproduksjon

og av algebestandens sammensetning. Den er også avhengig av tempera-

turen, og det er ulike temperaturoptima for ulike arter ( Brett et a l . ,

1969). Vj.dere er produksjonen avhengig av forholdet mellom dyrenes

vekst og modning. Med økende temperatur dker ofte veksten, men modningen

kan også inntre tidligere (kap. III f ) . Etter modningen blir veksten

nedsatt fordi mye energi går t i l oppbygging av kjønnsprodukter, slik at

maksimal størrelse nedsettes, Temperaturoptimum for vekst er også av-

hengig av næringstilgangen, og optimum finnes ved lave temperaturer når

næringstilgangen er dårlig, ved høye temperaturer når næringstilgangen

er god (Brett et a l . , 1969). I våre farvann, der næringstilgangen er

dårlig om vinteren for arter som er avhengige av planteplankton som

næring, vil optimal veksttemperatur være lav. Økning utover optimal

temperatur vil medføre suit og nedsatt vekst.

Temperaturen er en faktor som virker sammen med andre faktorer, som

saltholdighet, oksygenmetning, lys, forurensnl-ig osv. Ger^relt synes

det å være slik at stress fra en eller flere slike andre faktorer

reduserer en organismes evne t i l å tåle ugunstige temperaturer

(McLeese, 1956). På den annen side kan det anføres at de organismer

som lever i områder der stresset er s tor t , nettopp er slike som tåler

store påkjenninger.

Temperatur virker ofte synergistisk med giftstoffer. F.eks. fant

Hoss et a l . (197*0 at kombinasjon av temperatursjokk og klorering ga

større dødelighet enn summen av dødelighet ved bare temperatursjokk

og bare klorering.

De enkelte artene i et biologisk samfunn reagerer ulikt på en tempera-

turendring. En art som lever ved temperaturer stort sett under de opti-

male vi l stimuleres, andre som lever over s i t t optimum med hensyn t i l

temperatur, vil hemmes av temperaturøkningen. Dette vil kunne føre t i l

endringer i samfunnenes sammensetning. At artssammensetningen er helt

forskjellig ved forskjellige +emperaturer, er vel kjent. Organisme-

samfunnene i havet kan grupperes i samfunn med utbredelse som samsvarer

med temperaturgrenser (Ekman, 1935).
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Spesielle algeoppblomstringer i Oslofjorden knyttes t i l enkelte varme-

kjære ar ter (Nordli, 1957).

c) Transport gjennom kjølevannssystemet e l l e r su^inp mot inntaks-

skjj ermene

En rekke organismer har for l i t en egenbevegelse t i l å motstå strømmen

mot kjølevannsinntaket. De v i l derfor suges gjennom kjølevanns-

cysteraet, eventuelt stanses av skjermar ved inntaket. (Med et kraftverk

på UOOO MWE vi l 6,3 km vann med s i t t innhold av levende organismer

suges gjennom kjølesystemet hvert år . Volumet av Oslofjorden innenfor

Drøbak er t i l sammenlikning 9,3 km .) De organismene dette gjelder,

som samles under betegnelsen plankton, omfatter de dyr og planter i de

frie vannmassene som har så l i ten egenbevegelse at deres utbredelse

bestemmes av strømmer. De f leste er så små at de må antas ikke å

kunne stanses av skjermer ved inntaket. Fisk kan, på t ross av sin

egenbevegelse, b l i suget mot skjermene, og det skal også kunne fore-

komme at de aktivt søker inn i inntakskanalen. Carpenter (pers. komm.)

har i a k t t a t t stor dødelighet på ungfisk av Alosa pseudohapengus som

trekker ut av gyteområder langs en kyst der Millstone kjernekraftverk

i U.S.A. l igger . Ungfisken b l i r her drept på grunn av suging mot inn-

taks skj ermene.

De organismene som b l i r sugd gjennom kjølevannssystemet, utset tes for

en rekke påvirkninger som hver for seg kan virke ødeleggende. Miller

og Beck (197M har summert undersøkelser over dødelighet i kjølesyste-

met for en rekke ar ter av fiskelarver, krepsdyrlarver, musxinglarver,

polychaetlarver, amphipoder og holoplanktoniske ar ter . I 21 t i l f e l l e r

er dødeligheten over 50%, i 8 t i l f e l l e r mellom 20 og 50% og i e t t t i l -

fel le under 205?.

De rene mekaniske virkningene i pumper og kondensatorer gir mest døde-

l ighet i noen t i l f e l l e r (Marcy, 1973; Carpenter et a l . , 197M. I

andre t i l f e l l e r er temperatursjokket vesentl ig, i denne sananenheng

har opprinnelig temperatur i inntaksvannet betydning; lang oppholdstid

i utløpskanalen kan også øke dødeligheten klart (Hoss et a l . , 197U).



Klorering av kjølevannet foretas i mange tilfeller for å forhindre

begroing i kjølevannssystemet. Doser på 0,5 ppm og mer er vanlig.

Klor er giftig i til dels meget lave doser. Det er bl.a. påvist 50%

dødelighet etter U - 7 dager for en rekke fiskearter ved klorkonsentra-

sjoner p4 0,01 til 0,26 ppm (Brungs, 1973). Heinle (I969) knyttet

dødeligheten for zooplankton i kjølevanns sy steinet til kloreringen, og

Carpenter et al. (197?) fant at produktiviteten ble redusert med 79$

hos planteplankton som var utsatt for de laveste dosene ved det aktu-

elle kraftverket (0,1 ppm dosert ved inntaket). Hamilton et al. (1970)

fant en redusjon i primærproduksjonen på opp til 91% ved de klordosene

som ble brukt ved det aktuelle kraftverket. (Problemer i forbindelse

med begroing blir ellers behandlet i egen rapport.)

Hvor stor den totale virkningen av gjennomsugningen vil være, er

usikkert. Hamilton et al. (1970) beregnet reduksjonen i primærproduk-

sjonen til maksimalt 6t6% i tidevannsområder ved kraftverket. Carpenter

et al. (197U) beregnet at den økte dødelighet for copepoder tilsvarte

C,l# - 0,3# av copepodeproduksjonen i et område på 333 km i Long

Island Sound. Hvis produksjonen tas ut av et mindre område, øker

prosenten tilsvarende, og den vil også øke med izfkende kjølevannsmengde.

(Millstone kjernekraftverk 1. enhet, som dette gjelder, er på 650 MWE.)

Organisiner som drepes i kjølevannssystemet, vil bli ført ut i vann-

massene igjen hvor de vil synke. Avhengig av hvor mye som går i opp-

løsning eller spises på vei ned, vil dette kunne øke tilførsel av

organisk, næring til bunnsaafunnene. Carpenter et al. (197*0 fant

høye konsentrasjoner av døue copepoder ved bunnen i utslippsområdet

fra kraftverket. Denne Økte tilførsel av organisk stoff til dypet vil

føre til at en økt del av det organiske stoffet må nedbrytes i dypet.

Dermed vil oksygenbehovet i dypvannet øke (se kap. III g). En kan

også anta at dødeligheten i kjølevannssystemet vil føre til at en økt

del av det organiske stoff vil finnes i oppløst form. Dette kan få

konsekvenser for nedbrytningsveiene slik at hetsrotrof vekst stimu-

leres.

En vesentlig virkning av dødeligheten i kjølevannssystemet kan bli

reduksjon av zooplanktonbestanden. Hvis dette skulle skje, vil
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nedbeitjngen av planteplankton reduseres. Ved overflateinntak v i l al tså

kjølevannsbruken på den ene siden virke t i l å redusere planteplanktonbe-

standen p .g .a . at plantene ødelegges i systemet, på den annen side vil

den reduserte beitingen gi økende planteplanktonbestand. Hvordan resul-

ta te t av disse to motvirkende press på bestanden vil bl i er usikkert .

Ved inntak under den eutrofe sonen, vil den reduserte beitingen virke

alene.

Reduksjon av zooplan^toribestanden vil medføre at en redusert del av

energi- og stofftransport går gjennom disse ledd i næringskjedene. Dels

vil næringsgrunnlaget for de pelagiske fisk som lever av zooplankt.on bl i

redusert, dels vil nedbeitingen av planteplanktonet gå via de av de

benthiske organismer som lever av å f i l t r e re vannet (blåskjel l , rur osv. ) .

Konsekvensen kan også bl i at en større del av planteplanktonet sedimen-

teres og dermed belaster dyplagene.

Virkningene av dødeligheten i kjølevannssystemet vil være hel t avhengig

av de lokale bestanders s tø r re l se , utbrede]se og tidsavstand mellom gene-

rasjonene samt av verkets s tørrelse og kjølevannssystemets konstruksjon.

d) Virkning[ av endrede hydrogprafiske forhold

Transporten av de store vannmengdene gjennom kjølevannssystemet v i l kunne

føre t i l endrede strømningsforhold i fjorden. I det følgende behandles

kort mulige endringer i den vertikale retningen og mulige biologiske

konsekvenser av dette.

Ved inntak og utslipp i forskjellige dyp e l l e r med både inntak og ut-

slipp i dypet, v i l det foregå en transport av dypvann mot overflaten,

enten på grunn av pumping av vann fra dypet t i l overflaten e l l e r fordi

det oppvarmede vannet som slippes ut dypt, v i l ha en oppdrift og rive

annet vann med seg før det innlagres.

Avhengig av innlagringsdyp v i l denne transport kunne medføre en transport

av næringssalter t i l produksjonslaget, og dermed medvirke t i l å opprett-

holde en algeproduksjon i de perioder den e l le rs v i l le stagnere på grunn

av næringsmangel. I Oslofjorden er det imidlertid bare om sommeren dette

vi l gi utslag for vannets vekstegenskaper. Om sommeren v i l økt t i l -

blanding av dypvann i overflaten medføre et økt vekstpotensial i over-

flatelaget som kan føre t i l økt primærproduksjon. Ett forsøk (Kap. IV f")
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viste at 10? tilblanding av vanr. fra Y; m til ov<=rf lar <=T. ̂ >.T<̂  yp/.s'-

potensialet med 13% (forsøket ble utfart med vann fra midtre fjord i

juni). (Se også kap. IV b.)

Disse aspektene av et kjølevannssystem ved en marin resipient synes

ikke å være behandlet i litteraturen. Det kan ha saamenheng med at

man i andre land stort sett har basert seg på overflateinntak og

-utslipp, fordi dybdeforholdene ikke har gitt mulighet for dypt inntak

eller utslipp,

e) Eksampler på re suit ate r_ av ur^ders^kelsjr ved utenlandske varme-

kraftverk

I det følgende er det referert enkelte resultater fra en del av de

mange forskningsrapporter som er kommet fra undersøkelser omkring varme-

kraftverk. Litteraturen på dette felt er stor og økende, men til dels

vanskelig tilgjengelig fordi det ofte ikke er publisert i internasjonale

tidsskrifter. Naylor (1965) gir oversikt over påviste virkninger til

da, og Coutant (1969, 1970, 1971), Coutant og Goodyear (1972) og Coutant

og Pfuderer (1973) har årlige oversikter som synes meget fyldige, særlig

når det gjelder USA.

En rekke rapporter konkluderer med at det ikke er påvist endringer i

biologiske forhold som kan tilskrives varmekraftverket. Markovski (1959,

i960, 1962), arbeidet med kraftverk i engelske estuarområder. Han kunne

etter sammenlikning av fauna ved inntak og utslipp og undersøkelse av

organismer som passerte kjølevannssystemet, ikke påvise noen negative

virkninger. Ved et kraftverk ved Potomac River ble det utført bio-

logiske undersøkelser av sammensetning av insektlarvefauna, protozo-

fauna og fiskepopulasjonene. Konklusjonen er at det ikke er påvist

endringer som kan tilskrives kraftverket (Roback et al., 1969, Cairns

et al., 1969 og Cairns og Kaessler, 1971). Whitehouse (1971) under-

søkte en innsjø i Wales som brukes som kjølevannsreservoar. Ingen

endringer som kunne tilskrives kraftverket, ble funnet. Templeton

og Coutant (1971) konkluderer med at fiskeressursene i Colombia River

(USA) ikke er påvirket av plutoniumanleggene ved Hanford. Langford

og Aston, (197?) gir resultater fra undersøkelser i engelske elver som

brukes som kjølevannsresipienter. Ingen endringer i bunnfaunaens



diversitet har forekommet som følge av kraftverkene. Små endringer i

klekketid for insekter og i oligochaet-samfunn ved ett kraftverk kunne

påvises.

Andre undersøkelser påviser at forandringer har skjedd som følge av

varmekraftverkets drift.

Coutant (1962) påviste en kraftig reduksjon både i artsantall og

individmengde om sommeren i bunnfaunaen nær utslippet fra et varmekraft-

verk ved Delaware River (USA). Biomassen ble redusert til 1/10. Ved

Turkey Point i Florida (USA) førte en 3° økning av vanntemperaturen i

forhold til det normale til at makroalger og Thalaaaia teatidinum

forsvant, noe som medførte at en rekke assosierte dyrearter ble borte

(Bader et al.,1970; Roessler, 1971). Zieman (1970) angir for samme

område at 200 - 2U0 mål av bunnen totalt mistet makroalgebestanden,

280 - 300 mål hadde bare noen få makroalger og i ec område på 680 mål

var algebestanden en del redusert.

I kaldere vanntyper er de påviste bestandsendringene oftest mindre.

Ifølge Buck and Rankin (1972) var det ingen store forandringer i

bakterieflora ved et kjernekraftverk ved Connecticut River (USA), men

like ved utslippet var det en viss forandring med hensyn til doraine-

rende arter. I utslippsområdet for dette kraftverket var det en for-

andring fra diatoméer til blågrønnalger i utslippsområdet (Buck, 1970).

Hechtel (1970) undersøkte benthiske evertebrater ved et varmekraftverk

ved Long Island Sound (USA) og fant at et område på 1 km fra utslippet

var påvirket med lav biomasse. Høyere planter, særlig Ruppia

maritima, forsvant fra utslippsområdet ved et varmekraftverk i Maryland

(USA) (Anderson, 1969).

Fiskedød er påvist i forbindelse med varmekraftverk i en del tilfeller

(USAEC, 1973} Virginia Electric and Power Company, 1972; Carpenter

pers. komm.), ofte fordi fisk som samler seg ved utløpet om vinteren

dør av kuidesjokk hvis verket stenges (Block, 1972). Det er vanlig

at noen fiskearter samler seg i kjølevannsutslippsområdet, «éns andre

arter trekker bort fra det. Oppførselen henger sammen med fiskenes
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temperaturpreferanse og kan forandres fra sonnner t i l v i n t e r , s l i k at

fisk som samles ved kraftverket om vinteren, ikke gjør det om sommeren

( N e i l l , x971} Benda, 1971 i Marcellus, 1972; Coutant, 197^; Neumann,

197*0. Stor dødelighet er påvist på fiskelarver som suges gjennom

kjøJevannssystemet (Marcy, 1973). Tilsvarende er påvist også for andre

organismer som suges gjennom kjølevannssystemet (Williams, 1971;

Carpenter et a l . , 1972 og 1971*; Heinle, 1969; Morgan & Strops, 1969).

(Se også kap. II c) .

Påvirkning av produksjonsforholdene er blant de faktorer det knytter

seg stor interesse t i l . Flere undersøkelser har vist at produktivite-

ten t i l planteplankton som suges gjennom anlegget, reduseres. Dette

er ofte knyttet t i l klorering (Carpenter et a l . , 1972), men må også

ha forbindelse med temperaturpåvirkning (Williams, 1971; Gurtz &

Weiss, 1972). Planteplanktonproduksjonen i utløpet fra en kraftstasjon

ved et estuarområde i Delaware (USA) ble stimulert i 8 måneder av å re t ,

men nemnet i 1* (Brooks, 1972). Ifølge McNaught og Fenlon (1972) ble

primærproduksjonen ved et kraftverk ved Lake Ontario l i t e påvirket.

Zooplanktonbestanden derimot, og spesielt Bosrrrina sp . , økte signifikat.

Ved en kraftstasjon i Maryland fant Nauman og Cory(l969) at produksjon

av epifauna målt som biomasse på utlagte paneler, var tre ganger.så

høy ved utløpet fra kraftstasjonen som ved inntaket, mens det var

l i ten forskjell med hensyn t^l artssammensetning. I oppvarmede deler

av et kjølevannsreservoar i Indiana (USA) ble fotosyntesen redusert

t i l det halve, og noen fiskearter vokste også om vinteren. Plankton

og bunnfauna var ikke påvirket (Brezina, 1970).

Endring i tilvekst hos fisk er påvist av fler»; det dreier seg både

om t i l f e l l e r av vekststimulering og -hemming (Benda, 1971; Zhityenyeva,

1971; Bennet, 1972; Sheherbukha, 1972). Ved Hunterstone kjernekraft-

verk i Skottland hvor overtemperaturene i tidevannsområdet utenfor

kommer opp i 5°C, har Barnett (1971 og 1972) påvist raskere vekst hos

muslingen Tellina teniri-8. Sneglen Nassarius peticu.la.tus ble me r

tynnskallet. Uvthot bvevicornis (amphipoda) og Nassarius retiaulatus

fikk fremskutt gytingen med flere uker. Copepoden Asellopsis intermedia

gyter også betraktelig t idl igere i de oppvarmede områdene. Sammenlik-



net med et referanseområde var i dette t i l fe l le larvedødeligheten

meget stor tidlig i gyteperioden, fordi det da ikke var tilgang på

adekvat næring (Barnett and Hardy, 1969).

f) Diskusjon

Et vesentlig spørsmål i sammenheng med erfaringene fra utlandet er om

de kan brukes t i l å forutsi eventuelle virkninger i norske farvann.

I sammenheng med dette er det to forhold som begrenser nytten av dette

stoffet. De verk man kan sis å ha driftserfaringer med, er tildels

betydelig mindre enn det som planlegges i Norge. Ifølge en oversikt

utgitt av IAEA var det største kjernekraftverk i drift- før 1970 på 790

MWe (Hanford N-reaktor USA), mens de neste på l ista lå mellom 500 og

600 MWe. Planene i vårt t i l fe l le går ut på 1+000 MWe, eventuelt 2000

MWe. En må regne at virkningene øker med størrelsen, uten at det

kan angis noe bestemt forhold mellom størrelse og virkning; dotte vil

i høy grad være avhengig av resipientens beskaffenhet. Når det

gjelder temperatureffektene, vil det påvirkede areal øke med verkets

størrelse, avhengig av fortynningsmuligheter og varmeavgang t i l

atmosfæren Virkningen er også avhengig av karakteren av de biolo-

giske samfunn i området. Gjennomsugingseffektene må antas å øke i

forhold t i l verkets størrelse når det gjelder antall organismer som

påvirkes, men virkningen i resipienten vil være avhengig av forholdet

mellom de totale bestander som påvirkes og verkets størrelse. Viten

om de lokale arters og bestanders utbredelse, forplantningstider, t ids-

avstand mellom generasjoner, naturlig overlevning osv., er fullstendig

nødvendig for med noen grad av sikkerhet å kunne forutsi hvordan gjen-

nomsugningseffektene vil slå ut i det aktuelle område. Til nå mangier

slike opplysninger. Men erfaring fra andre steder er meget nyttig med

hensyn t i l hvor stor dødelighet som kan ventes i kjølesystemet, særlig

hvis normale temperaturforhold er sammenliknbare.

Muligheten for at flyttingen av vannmasser fra et sted eller et <3yp t i l

et annet skal få biologiske konsekvenser, øker selvsagt også med ver-

kets størrelse. Men dette må også vurderes mot lokale forhold, f .eks.

om en punping av vann fra ko m dyp t i l høyere vannlag v i l medføre



transport av næringssalter til de produktive vannlag og om dette vil

øke primærproduksjonen. I så fall må det vurderes ^m dette er å

betrakte som positivt eller negativt i det aktuelle tilfelle.

Norske fjorder står i en særstilling som kjølevannsresipienter.

Liknende områder finnes bare få steder, men de er ikke tatt i bruk, som

kjølevannsresipienter. Drastiske temperatureffekter synes å være

knyttet til varme og grunne områder, som f.eks. Turkey Point ved

Floridakysten. Her lever mange arter nær sin letale prense. Erfa-

ringer fra slike områder har derfor minare relevans for norske forhold,

uten muligens hvis overflateinntak skulle bli crukt om somme ren, da

kan temperaturen også her komme over ?0 C, og temperaturen i kjøle-

vannet etter oppvarmingen kommer da opp i temperaturer som kan gi

akutt dødelighet.

En rekke kjernekraftverk i utlandet er lokalisert ved elver og innsjøer.

Hvis tamperaturforløpet i de aktuelle resipientene er sammenliknbart

med våre forhold, må en allikevel kunne få viktige prinsipielle kunn-

skaper også fra undersøkelser som er utført slike steder.

Mest nytte vil vi ha av undersøkelser i boreale, marine områder som

Skottland og nordøstkysten av USA. Også i slike tilfeller er virk-

ninger påvist.

En kan merke seg at muligheten til å utnytte dypt vann har vært liten

i utlandet. Disse muligheter bør brakes i Norge. Utnyttelse av dyp-

vannet kan både redusere mengden av organismer som påvirkes og de rene

temperatureffektene, fordi kjølevannet kan tas fra et område med

temperaturer jevnt under 10°C. Videre vil et dypinntak kunne redusere

behovet for begroingshindrende midler (se egen rapport om begroing).

På den annen side vil et overflateinntak gi spredningsmessig raer uovei—

siktlige forhold, og med dypinntak øker faren for at de dypeste delene

av en fjord blir tilført kjølevann, noe som kan få betydelige konse-

kvens er for dypvannsfaunaen.



Når det gjelder mulighet for bygging av varmekraftverk med minst mulige

negative virkninger, står Horge antakelig i en heldig s t i l l i n g hvis det

velges en apen kyst forlegning og le mulighetene vanndybden gir utnyttes.

Inne i fjcrdene er forholdene slik at mer omfattende påvirkninger må

forventes.

ti) rekke steder arbeides det med mulighetene for å utnytte energien i

kjølevannet f.eks. i aquakultur (Beiter, 197**). Her skal nevnes et par

t i l f e l l e r der slike forsøk har komjnet langt.

Ved et oljefyrt kraftverk på Long Island, USA (Northport) er et kommersielt

anlegg igang. Temperatur og næring i kjølevannet utnyttes for å øke t i l -

veksten hos østersyngel, som siden settes ut på østersbankene. Anlegget
er plassert i utløpskanalen fra kraftverket (NIVÅ, 19T1* b ) . Ved Hunter-
stone kjernekraftverk i Skotland brukes kjølevannet t i l å øke tilveksten
hos fisk og muslinger. Resultatene er i dette t i l f e l l e lovende (HIVA,
1972). Bruk av oppvarmet vann t i l å øke effekten i kloakkrenseanlegg er

også en mulighet (Ryther et a l . ,

Imidlertid løses ikke kjølevannsproblemet ved hjelp av s l ike anlegg
(Belter, 1971*)- Hvis ikke arealet på anlegget er så stort at det kan
fungere som en kjøledani, b l i r utslippet av varmt vann i resipienten ikke
nevneverdig redusert. Effekten av at organismer suges gjennom kjølevann-
systemet, b l i r heller ikke redusert.

Det er alikevel teoretiske muligheter for å utnytte energien i kjølevann-

systemet (varme og/eller bevegelse) t i l å forbedre forholdene i forurens-

ede resipienter. Dette er diskutert i en tidligere rapport (NIVÅ, 197^ a)

Oksygenforholdene i stagnerende vannmasser i terskelfjorder kan tenkes å

bl i forbedret ved at kjølevannsbruken øker vannutskiftningen. Et s l ikt

prosjekt studeres nå spesielt for Langangsfjorden. Hvis kjølevannet tas

fra fjorden og slippes ut utenfor, må det erstattes med vann utenfrå, og

hvis inntaket ligger dypt nok, kan dette erstatningavannet gi bedrede

oksygenforhold helt t i l bunns i fjorden (kap. IV e) .
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Utnyttelse av kjølevannsystemet for å transportere vanr, med høyt innhold

av plantenæringsstoffer t i l farvann der en resulterende jikt primærpro-

duksjon ikke er skadelig e l ler kanskje ønskelig, er en annen mulighet.

Tilsvarende kan vann som er rikt på organisk stoff, transporteres t i l

områder med god oksygentilgang og dermed stor kapasitet t i l å nedbryte

det t i l før te organiske stoff uten skadelige virkninger. Disse mulig-

hetene t i l positiv utnyttelse av kjølevannet er ikke avklaret , men det

finnes steder langs kysten der forholdene burde ligge t i l r e t t e for sliko

t i l tak.
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SPESIELLE UNDERSØKELSER

a. Subletale effekter av økt temperatur på Oskjell, blåskjell o^

vanlig sjøstjerne {Modiolue modiolus, Mytilus edulis og Å3terias

rubena).

Innlegging

For en rekke organismer er det utført undersøkelser for å bestemme

deres dødelighetsgrense ved økende temperatur (letaltemperaturer).

Disse temperaturgrensene kan imidlertid ikke oppfattes som deres ut-

bredelsesgrense i naturen. Ofte vil en miljøendring fdrst frire til

knapt registrerbare endringer i enkelte av organisemenes livsaktivi-

teter, som først gir seg utslag i bestandsstørrelsen etter lengre

tids påvirkning og i det naturlige miljø (jfr. NIVÅ, 1973).

Den foreliggende undersøkelse tar sikte på å bestemme hvordan visse

livsaktiviteter hos forsøksdyr er avhengig av temperaturen. Oskjell,

blåskjell og vanlige sjøstjerner (Modiolus modiolua, Mytilus edulis

og Aeteriaa rubens) ble valgt som forsøksorganismer.

Alle er vanlige i Oslofjorden. De er forholdsvis robuste og lette å

holde i akvarier. De har ulik naturlig temperaturtoleranse. Blåskjell

er en fjsreart som tåler meget store variasjoner i temperatur. Den kan

finnes tørrlagt i direkte solskinn og tåler altså meget høye tempera-

turer. Om vinteren må den tåle temperaturer rundt og under 0 C.

Oskjellet er en nerstående art. Den har en mindre geografisk utbredelse

enn blåskjell og kan regnes som mindre temperaturtolerant. Imidlertid

kan den finnes tørrlagt ved fjære sjø, f.eks. på Vestlandet, men da del-

vis nedgravd i sand og altså ikke så utsatt for soloppvarming som blå-

skjell. Oskjellet finnes ikke i strandsonen i Oslofjorden på grunn av

det brakke overflatelaget, men har en dypere utbredelse (brakkvannsub-

mergens). Dette betyr at de lever under jevnere temperaturforhold enn

blåskjell fra samme område. Den vanlige sjøstjernener en art med vid

utbredelse, og den spiser både blåskjell og oskjell. For å under-
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s^ke hvordan konkurranseforholdet mellor. Llåskjell ô ; oskjell som byt-

tedyr for sjøstjerner eventuelt endret seg med temperaturen, var det

meningen å la sjøstjernene få velge mellom blåskjell og obkjell ved

ulike temperaturer og studere om næringsvalget var temperaturavhengig.

Forsøksdyrene ble samlet inn i Drøbaksundet og plassert i oppholdsakva-

rier med gjennomstrgmmende sjøvann på NIVAs forsøksstasjon ved Drøbak.

Vannet ble pumpet fra U5 m dyp, temperaturen var ca. 6°C. Dyrene ble etter

il* dager plassert i termostatregulerte akvarier med temperaturer på hen-

holdsvis 3, 12, 16 og 2Q°C-, 15 oskjell, 15 blåskjell og 6 sjøstjerner

ved hver temperatur. Sjøstjernene ble de første 12 dagene holdt isolert

fra skjellene.

Oskjellenes lengde var 9 - 11 cm, blåskjellenes lengde 6,2 - 7,7 cm og

sjøstjernenes armradius var ca. 5 cm.

i.-l skjellene ble anta.ll nydannede byssustråder talt etter at de var klip-

pet av. (Dette har tidligere vist seg å være et godt mål på skjellenes

trivsel Cilsen, 1^72)). Det ble også notert om dyrene åpnet seg og fil-

trerte normalt oc oni åpne dyr reagerte normalt med å lukke seg ved be-

røring av kapperanden. Et gapende skjell som ikke reagerer på berøring

av kapperanden betraktes vanligvis for dødt. Normal

reaksjon er at dyret raskt lukker seg. Hvis dyret bare reagsrte svakt og

langsomt på behandlingen og heller ikke lukket seg helt, ble reaksjonen

betegnet som "redusert".

Alle sjøstjernene ble snudd på aboralsiden ("ryggsiden"), eg tiden til

de enkelte hadde snudd seg om på oralsiden ble målt. liva dette tilsvarte

i antall vendinger pr. 1000 s ble deretter regnet ut. Det ble og3å notert

om sjøstjernene beveget arnene normalt og koordinert under snuingen, vi-

dere ble sugeføttenes aktivitet undersøkt. Sjøstjerner uten tegn på arm-

beveeelse og uten bevegelse av sugefØttene ble betraktet som døde.

Etter 12 døgn ble sjøstjernene sått sammen med skjellene. Antall spiste

skjell skulle deretter noteres i forhold til tiden. Forsøkene ble utført

i perioden mars - april 197U.
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.ieoultater

lilåsk.jell

Gjennomsnitt antall byssustråder gjennom ulike ti da ror vines i tabell I a.

Fra 3 til 12 C pivirkes denne aktiviteten lite, fra 12 til iC°C deri-

mot reduseres den betydelic O£ er 0 ved 20 C. Etter c,-ll døgn synes akti-

viteten også å minske ved 12 C. Tabell II a viser antall blåskjell

med redusert reaksjonsevne ved de ulike temperaturene. Resultatet er

i samsvar med resultatet av byssustrådtellingen. Ved 16 og 20 d;<r

etter hvert et betydelig antall blaskjell, men det er ogn* teen til

nedsatt reaksjonsevne ved 12 C.

Oskjell

Gjennomsnitt antal l byssustråder virjes i tabel l I b . I tegynnelsen

av perioden minker akt ivi te ten ned jrfkende temperatur. Ved slutten av

perioden derimot, øker den t i l iC C og fa l ler t i l 20 C. "len oskjellene

synes betydelig raer temperaturtolerante enn Dlåskjellene, bedømt ut fra

produksjonen av byssuspråder. Det er tegn på at produksjonen dker med

t iden.ved de høye temperaturene.

Tabell I I b viser anta l l oskjell med redusert e l ler mai^-lende reaksjon

på ytre berøring av kapperanden. Resultatene her samsvarer med byssus-

t rådakt ivi te ten, oskjellene viser bare små tegn t i l ikke å tå le de økte

temperaturene. 0g9å i det te t i l f e l l e t er det teen t i l at aktiviteten

bedres ned tiden ved de høye temperaturene.

Sjøstjerner

Tabell I c viser sjøstjernenes akt iv i te t i an ta l l ganper de snur seg

pr. 1000 s . I begynnelsen er denne akt iv i te ten sterkt redusert ved

16 og 20°C, e t ter hvert reduseres den også ved 12°C. Ved 8°C er

det ingen endring med t iden .

Tabell I I c viser anta l l døde sjøstjerner beddnrt ut fra bevegelse av

sugeføttene. Det er godt samsvar her raed resultatene i t abe l l I c.

Ved 16 og 20 C dør a l l e sjøstjernene i løpet av perioden, og det er

også tegn t i l at en s l ik utvikling er igang ved 12°C mot slut ten av

perioden.



Predasjon

Seiv etter å ha vært sammen med blåskjell og oskjell i 1} måned etter

adaptasjonstiden på 11 døgn spiste ikke sjøstjernene. Enkelte la seg

rundt et skjell i tilnwrmet spisestilling, men ingen skjell ble åpnet

eller spist.

Tabell Ia. Blåskjellenes gjennomsnittliee produksjon av bysauatrÅder

pr. døgn gjennom ulike perioder etter forsøkets start (28/2).

Periode:

ft°r

12°C

16°C

20°C

0.

1

2

0

- 5.

.8

,0

,2

Q

døgn 5.

3

2

0

- 6.

tU
,3

,1

0

døgn 6.- 11.

1,1

0,5

0

0

døgn

Tabell Ib. Qskjellenes gjennomsnittlige produksjon av byssustråder pr.

døgn gjennom ulike perioder etter forsøkets start (28/2)

Periode:

8°c
12°C

16°C

20°C

0.-5. døgn

1.1

0.7

0,3

0,2

5-

0

2

1

0

- 6.

,6

,1

.0

,6

døgn 6.- 11. døgn

2,2

1,7

2,6

1.5

Tabell Ic. Sj øst p ernenes vendehast ighet.

Gjennomsnittlig antall vendinger pr. 1000 s. (Startet 28/2)

Dato:

8°C
12°C

16°C

20°C

5/3

U,8

U.1

0

1.0

6/3

h,0

2,7

0

0

U/3

5,1»

o,u
0

0



Tabell II a. Antall bl&sk.jell med redusert (•») eller helt

mangier evne til reaksjon (D) pS ber/rir.g av

kapperanden. Totalt 15 dyr (startet 28/2).

°c

8 D

12 D

16 D

20 D

5/3

0

0

0

0

3

0

5

0

6/3

0

0

5

0

2

0

u
0

11/3

0

0

6

0

5

3

8

6

Tabell II t>. Antall oskjell med redusert reaksjonsevne (-r)

eller helt manglende reaksjonsevne (D) på berøring

av kapperanden. Total 15 dyr (start 28/2).

°c

8 o

12 D

16 D

8 0 D

5/3

0

0

0

0

u
0 .

5
0

6/3

0

0

1

0

CVJ 
O

2

0

11/3

0

0

0

0

0

0

0

0



Tabell II c. Antall sjøstjerner med sterkt nedsatt beveffelseaevne

(-) eller døde (D) Totalt 6 dyr.

°c

8 D

-
12 D

—

16 »

_
20 D

5/3

0

0

0

0

5
1

3

1

6/3

0

0

0

0

0

6

5
1

8/3

0

0

1

0

0

6

3

3

11/3

0

0

5
0

0

6

0

6

Diskusjon

Sett i sammenheng med forsøksdyrenes utbredelse i naturen kan det synes

overraskende at oskjellet, viser seg mer temperaturtolerant enn blå-

skjell. Van Vinkle (1970) fant at byssusproduksjonen hos blåskjell opp-

hørte ved 26 C da også dyret døde. Overføring av dyr direkte fra 6,5

til 16 og 20 C er betydelige temperatursjokk som i seg seiv kan vere til-

strekkelig til å gi dødelighet. Ved eventuelt senere forsøk bsJr en også

gi dyrene mulighet til å tilpasse seg over lengre tid. Imidlertid over-

levde oskjellene temperatursjokket.

En årsak til at resultatet ble slik, kan muligens søkes i den naturlige

temperatur artene er utsatt for i mars måned. Da kan temperaturen for

blåskjell ligge rundt 0°C; mens den er noen grader høyere for oskjeil

som lever dypere, (3-6°C). Forskjellen mellom testtemperatur og normal-

temperatur på den tiden forsøkene ble foretatt er altså størst for blå-

skjell.

Det er vel kjent at temperaturtoleransen kan variere med årstiden for

mange arter (Kinne 1970). For blåskjell og oskjeil er det da etter

de foreliggende resultater slik at oskjeil tåler høyere temperatur enn

blåskjell i den aktuelle forsøksperiode, mens det motsatte antakelig er

tilfelle om sommeren.
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En viktig årsak til blåskjellenes nedsatte aktivitet ved ørende tempera-

tur kan m e kombinasjonen høy temperatur og lav næringstilgang i dyp-

vannet som ble brukt, noe som kan ha medfart utsulting. Da foroøks-

dyrene ble apnet sist i april, ble de sammenliknet med dvr fra fjorden.

MenB de siste var fulle med godt utviklede gonader, var blåskjellene

slunkne med d&rlig utviklede gonader, - dette kan imidlertid også skyldes

en tidligere gyting i akvariene. Oskjell er, i motsetning til blåskjell,

tilpasset til & leve på dypt vann med en vannkvalitet som mer tilsvarer

akvarievannet ved dette tidspunkt.

De undersøkte aktiviteter er ikke helt semmenliknbare, men resultatene

tyder på at blåskjell og sjøstjerner har omtrent samme temperatur-

toleranse.

Det var litt uventet at sjøstjernene ikke spiste. Astevias rubens har

en nsringsøkende periode mellom november - desember og mai, da tempera-

turene var mellom 5 og 10°C, ifølge Castilla (1972). I somnerperioden

når temperaturen var over 10°C, søkte Aetevias ikke næring.

Den aktuelle minimumstemperatur i Castillas undersøkelse er høyere enn

det vi må regne med i våre farvann. Muligheten synes derfor for at sjø-

stjerner i vårt område slutter å spise ved lavere temperatur enn det

Castilla fant. Imidlertid ble det observert et par tilfeller av at dyrene

gikk i tilnaermet spisestilling, både ved 8 C og 12 C, slik at nærings-

søkningen ikke var- helt opphørt. Det må anføres at oskjell på ca. 10 cm

kan vare for store byttedyr for sjøstjerner av aktuell størrelse, særlig

når sjøstjernenes livsaktiviteter er redusert.
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b. Temperatvirens innvirkning på eksperimentelle rennesamfunn.

Innledning

Det er vel kjent at temperaturen kan ha innflytelse på primær og sekundær

produksjon og at de biologiske samfunns sammensetnine. varierer i forhold

til temperaturen (Kinne, 1970). Ved lokalisering av varmekraftverk er

det ifølge Cairns (1972) viktig å opprettholde stabile produksjonsfor-

hold. Det er imidlertid ikke klart hvordan en temperaturøkning vil på-

virke produksjonsforhold og artssammensetning i et aktuelt tilfelle.

Forskjellige undersøkelser har gitt ulike resultater.

I Oslofjorden er planteplanktonbiomassen høy på grunn av stor tilførsel

av plantenæringsstoffer (N1VA, 1967). Fordi dypvannsutskiftningene ikke

kommer ofte nok, har dette ført til utvikling av hydrogensulfid i sedi-

menter og bunnvann og stor reduksjon av dypvannsfaunaen (Beyer, 1968).

Overflatevannets kvalitet til rekreasjonsformål er tildels mindre bra.

I de sterkt påvirkede områdene er brunalgene mindre vanlige, grønne og

blågrønne alger er vanlige (Klavestad, 19&7). Disse siste gruppene kan

forventes å bli stimulert av varmtvannsutslipp (Cairns, 19f>7).

For å få bedre forståelse for hvordan en moderat temperaturøkning kan

påvirke bentiske samfunn i strandsonen, er forsøk utført ved et felt-

laboratorium på Torkildstranda ved Drøbak. Samfunnene ble observert i

langtidseksperimenter i renner med gjennomstrømmende vann. Effekten av

temperaturøkning på biomasse og artssammensetning ble undersøkt.

Metoder

Vann fra 1 m dyp i Drøbaksundet ble pumpet inn i laboratoriet, hvor en

del ble varmet opp U°C i forhold til temperaturen i inntaksvannet. Hen-

holdsvis uoppvarmet og oppvarmet vann ble ledet gjennom to 1*,5 m lange

PVC renner med halvsirkelformet tverrsnitt og diameter 30 cm. Vann-

føringen var 0,05 l/s, vanndybde 12 cm. Det var 2U t lys pr. døgn med

en lysintensitet på 5000 lux ved vannoverflaten.



- 1,9 -

Langs rennenes bunn ble plassert i sanunenhengende rekke 35 stk, uglaaaerte,

hvite keramiske fliser (10 x 10 cm ). Rennene ble delt i 7 avsnitt & 5

fliser; hver lU.dag ble det samlet inn en flis fra hvert avsnitt etter

tilfeldig utvalg, men samme flisnummer i begge renner. Innsamlede fli-

ser ble straks erstattet med nye. Samtlige fliser ble aamlet inn ved

forsøkets avslutning. Avsnitt 1, 3, 5 og 7 ble reservert til besteramelse

av biomasse; begroingen ble skrapet av og veid etter tørking ved 100 C og

gløding ved !+00°C, differensen mellom tørrvejit og glødet vekt er lik

mengde organisk stoff.

Avsnitt 2, U og 6 ble reservert til bestemmelse av artssammensetning

Flisene ble oppbevart på h% nøytralisert formalin. Fra hver flis ble

tatt 3-5 tilfeldige prøver som ble undersøkt under mikroskop. Mengden

av en art er vurdert ut fra samtlige prøver fra en flis og angitt som

+ = meget sjelden, 1 • sjelden, 2 » vanlig, 3 a meget vanlig.

Forsøkene strakte seg over perioden 3/8 til 10/10 1973.

Resultater

Det var en ulik fargeutvikling i de to rennene. Mens rennen med uopp-

varmet vann fikk begroing av overveiende brun farge, var begroingen i

den oppvarmede rennen preget av grønn begroing.

Tabell Hia viser artssammensetning i rennene på fliser som var sått ut

3/8 og høstet på angitte tidspunkt. En kan merke seg at tabellen inne-

holder et utvalg av de vanligste artene. Prøvene inneholdt i tillegg

en del vanskelig identifiserbare arter. Det ble derfor foretatt et ut-

valg av arter som ble identifisert, og som omfatter de fleste arter av

mengdemessig betydning.

Tabell Illb viser artssammensetning på fliser som ble sått ut ved angitte

tidspunkt og høstet 10/10.

Av tabell Illafremgår at gruppene Dinophyceae, Bacillariophyeeae og

Chloropkyoeae kommer først tilsyne i begge rennene, men etternvert blir

begge renner dominert av representanter for Cyanophyceae, En sammenlik-

ning mellom tab.Ilia og Illb viste at utviklingen av et blågrønnalgesam-
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iabell Ilia. De vanligste algene i uoppvarmet (a) og oppvarmet 'hi renne.

Flisene ble sått ut den 3/8 og kontrollert ved angi+.te tider.

I uoppvarmet renne 'rar temperaturen den samme som over f lat e-

[ vannet ved inntaket-, den andre renn en var h c var mere.

| Mengdene er angitt som: + = meget sjelden, 1 = s.jelden,

I 2 = vanlig, 3 = meget vanlig.

1L
KYANOPHYCEAE

1 Anabaena torulosa (*h)
if Anabaena torulosa (+h)
% Anabaena var iab i l i s
I Calothrix scopulorum
1 Lyngbya lutea
1 Microcystis spp.
•f Spirulina subsalsa

å
#H0D0PHYCEAE
•p
at Acrochaetium spp .
g Call i thamnion corymbosum
H Ceramium spp .
-Jl Polysiphonia spp .

..fINOPHYCEAE

Wt Ceratium spp .
Æ Dinophysis s p p .
Æ Prorocentrum mi cans

m
Mp ILLARIOPHYCEAE
m
' I Licmophora epp.

I Nitzchia spp.
I Schizoneme s tadier)
iKAEOPHYCEAE

I
1 Ectocarpus siliculosus
IPilayella littoralis
i
KLOROPHYCEAE

»Cladophora spp.
SEnteromorpha spp.
«Ulotrix spp.
1—

1U/8

a

1

1

2
1
3

3
3

+

2

1

b

1

3

2
3
3

0
0

 
C

V
I 

|
29/8

a

1
2
1

2

1

3

1
1

3
1

1

b

2
1

2

3

1
2

1

2

12/9
a

1
2

.

3

2
1
1

2

1

b

1
2
1

3

3

1
1

i-t

1

26/9
a

1

2
1
2
3
2

1

3

1
1
1

3

1
1

b

1
3
3
3

3
1

2

3

1

1
2
1

10/10

a b

3
1
3
1

3
2

2

1

1
1
3

3

3
1

2
2

1

1

1
1

3

2
2



Tabell I I Ib . De vanligste algene i uoppvarmet (a) og oppvarmet (b) vann.

Flisene ble kontrollert den 10/10 e t te r å være såt t ut t i l

angit te t ider . (Videre forklaring se forrige t a b e l l ) .

CYANOPHYCEAE

Anabaena torulosa (*h)
Anabaena torulosa (+h)
Anabaena variabilis
Calothrix scopulorum
Lyngbya lutea
Mi crocyst is spp.
Spirulina subsalsa

RHODOPHYCEAE

Acrochaetiiuo spp.
Callithamnion corymbosuia
Ceramium spp.
Polysiphonia spp.

DINOPHYCEAE

Cersitium spp.
Dinopnysis spp.
Prorocentrum micans

BACILLARIQPHYCEAE

Licmophora spp.
Nitzchia spp.
(Schizoneme stadier)

PHAEOPHYCEAE

Ectocarpus siliculosus
Pilayella littoralis

CHLOROPHYCEAE

Cladophora spp.
Enterombrpha spp.
Ulotrtx spp.

26/9

a

+
+
1

1

2

+

1

2
1

1

1

b

2
2
3

1

1

+

+
+

1

+

12/9

a

1
1
2
1

+
1

1

+

1

+
1
1

+

1
+

b

3
3
3
+

+
1

+

1

1

1

+

1
1

29/8

a

1
+
2
+

3
2

+
2
+

1

+
1
+

1

1

b

2
2
3
1

1
1

1

1

+

2

+
2
1

a b

3
1
3
1

2
3

2

2

+
1
1

1
3
3
1
+
2
2

1

1

+

+

1
1

3/8

a

3
1
3
1

3
2

2

+

1

1
1
3

3

J
3 111
3 i

•1
1 s

r

i

3

f
i

t
t
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funn kommer raskere på fliser sått ut sent i perioden, enn på flisene

sått ut tidlig i perioden.

Blågrønnalgene er vanligere på fliser sått ut henholdsvis 26/9 og 12/9

og nøstet 10/10, enn på fliser sått ut 3/8 og nøstet lU/8 og 29/8. Det-

te er ikke uventet da det på disse sene tidspunkt -finnes blågrønnalger

på andre fliser i rennene, slik at koloniseringen av nye fliser foregår

raskere. De andre gruppene er derimot mindre vanlig på fliser sått ut

sent i perioden. En kan imidlertid merke seg at det er de samme artene

som kommer både på fliser sått ut sent og tidlig i perioden.

Forskjellene mellom uoppvarmet og onpvarmet renne med hensyn til arts-

sammensetning bedømt ut fra tabell III erikke så stor som ventet etter

den klart ulike fargeutviklingen. Det er størst dominans av blågrønn-

alger i oppvarmet renne på fliser sått ut 26/9 og 12/9 og høstet 10/10.

På fliser sått ut 3/8 er det en tendens til at blågrønnalgesamfunnet

har kommet lengst i varm renne 12/9 og 26/9. Dette er imidlertid ut-

jevnet den 10/10.

Ellers er forholdene mer likenår det gjelder blågrsinnalger, men en kan

videre merke aeg at Anabaena torulosa har utviklet heterocyster bare i

oppvarmet renne den 26/9 på fliser sått ut 3/8. Den samme overvekt av

heterocyster i varm renne kan en også merke seg på samtlige fliser sått

ut fra lU/8 til 26/9 og høstet 10/10.

For de andre gruppene er ulikhetene små, bortsett fra Chlorophyceae, der

Cladaphora spp. og Enteromorphå spp. er vanligst i oppvarmet vann stort

sett hele tiden. Fot Baoillariophyeeae kan en også merke seg at Schizo-

neme stadier finnes tidlig i perioden i oppvarmet vann, men sent i perio-

den i uoppvarmet vann.

Totalt er det indikasjoner på forskyvninger i den relative sammenset-

ning av plantesanfunnene i de to rennene. Grønnalger og blågrønnalger

synes å vare stimulert av økt temperatur, de øvrige grupper synes hemmet.



På flise te var utvalget av dyr meget begrenset, men under flisene ble

det et rom der det utviklet seg endel dyreliv. Ved foraøkets avslutning

ble prøver herfrå saialet inn, og eksisterende arter av makroskopiske dyr

ble bestemt. Resultatet er vist i tabell IV.

Artsutvalget er begrenset,. Man f inner arter som er vanlige i strandsonen

i området. Reken Hhanaa nitesoena er en vanlig art i begge rennene.

Silers kan en merke seg araphipoden Apheruaa biefinoaa som var vanlig i

uoppvarraet renne, men i det hele tatt ikke ble funnet i oppvarm»t renne.

For Athanas nitesoens kan en merke seg en visa størrelse3forskjell fra

renne til renne. I uoppvarmet og oppvarmet renne var gjennomanittsleng-

den av Carcqxa på henholdsvis 21 og 15 eksemplarer 7.9 (SD • 1,1) og

5,a mm (3D = 1,6) i henhoidsvis kald og varm renne. Forskjellen er

signifikant på <5& nivå (t-test).

Figur 1 viser tilvekst av biomasse på fliser som ble sått ut 3/3, og

nøstet til angitte tider.

I uoppvarmet renne er tilveksten tilnsrmet lineær på log.skala gjen-

nom hele perioden (lineær regresjonskoeffisient varierer mellom 0,9698

og 0,9976 og gjennomsnittlig stigningsforhold for avsnitt 3, 5 og 7 er

0,0203 (SD « 0,003»*). Tilsynelatende er altså veksthastigheten konstant

seiv om temperaturen i samme tidsrom faller fra ca. 20°C til ca. 12°C.

I perioden fram til 12/9 har tilveksten vsrt omtrent den samme i begge

rennene, eller tilveksten nar muligens vært litt mindre i oppvarmet

renne. Etter 12/9 derimot er tilveksten størst i oppvarmet renne.

Gjennomsnittlig lineært stigningsforhold for avsnitt 3,5 og 7 er,p,0220

(SD • 0,0117) i uoppvarmet og 0,01*31 (SD • 0,001*3) i oppvarmet renne.

Begresjonskoeffisientene varierer mellom 0,9869 og 0,9998, bortsett, fra

avsnitt 7 i uoppvarmet renne der den er 0,8589.

Algepotensialet i inntaksvannet er angitt i figur 2. I perioden før

12/9 har -lette vært lavt, etter 12/9 har det vært høyt; dette indi-



- 5»» -

Tabell IV.

Makroekopiake dyr i rennene.

xx • vanlig, x = finnes.

Gannnarus locusta

Microdeutopus gryllotalpa

Calliopius rathkei

Apherusa bispinosa

Athanas nitescens

Balanus balanoides

Carcinus maenas

(tytilus edulis

Cardium sp.

Uoppvarmet

x

XX

XX

x

x

x

Oppvarmet

x

x

x

XX

x

x
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kerer at tilgangen på plantenæringsstoffer har vsrt større i perioden

etter 12/9 enn i perioden før 12/9.

Tab. V viser biomasse på fliser soffi ble nøstet 10/10 og som hadde stått

ute fra lU til 68 døgn. I alle tilfeller er biomassen størst ?. opp-

varmet renne. Når flisene sanur.enlienes parvis, er tilveksten 2.91 ganger

større i oppvarmet enn i uoppvarmet renne (SD • l,66)t

Diskusjon

Fargeforskjellene mellom rennene og artssamnensetningen av bentiske alger

tyder på at temperaturøkningen fører til et algesamfunn mer dominert av

grønn- og blågrønnalger. Cairns (1967) fant tilBvarende forhold for

ferskvannsalger, men arbeidet med større temperaturgradienter. De mest

termofile algearter finnes blant blågrønnalgene (Castenholz, 1969)» det

er derfor som forvente*- at disse algene stimuleres av temperaturøkning.

Amphipoden Apherusa biopinoea var vanlig i uoppvarmet renne, men fantes

ikke i den oppvarmede. Dette kan imidlertid vanskelig forklares utfra

naturlig utbredelse for arten. Den er utbredt fra NØ Grønland og Finn-

mark til Kanariøyene og Øst-Afrika (Stephensen, 1923). Reken Athanaø

nitesaens vokste betydelig mer i oppvarmet renne sammenliknet med uopp-

varmet. Temperaturen påvirker normalt tilvekst hos dyr (Kinne, 1970, se

også Kap. III g ) .

Den økte tilveksten kan imidlertid også skyldes økt næringstilgang; altså

en indirekte følge av temperaturøkningen.

Biomassen på flisene er en funksjon av forskjellige prosesser som alle

er temperaturavhengige. Observert biomasse (B) er lik brutto algepro-

duksjon (F) minus algenes respirasjon (R) minus det som fjernea Ved bei-

ting (G). Netto transport av organisk stoff til og fra flisene mi også

tas med (T). Observert biomasse kan altså beskrives som B - P - R - G + T

hvor T kan vare positiv eller negativ, P, R og G er positive.

P og R er i korttidseksperimenter vist å vere temperaturavhengige med

ulike temperaturoptima. Totalt får da P - R et annet temperatur optimum



Tabell V. Biomasse som mg organisk stoff pr. 100 cm på

fliser som ble kontrollert 10/10 etter å være

sått ut til angitte tider,

a s uoppvarmet renne, b = oppvarmet renne,

a/b = forholdet mellom b og a.

Avsnitt

3

5

7

Dager

a

b

b/a

a

b

b/a

a

b

b/a

lk

Ul.O

63,1

1,53

22.U

51,6

2,30

19,0

87,2

U.58

28

62,2

315,1

5,06

1*1,8

73,0

ljl*

38,6

161,7

1*,18

1*2

10U.9

156,3

1,1*8

58,8

99,6

1,69

11*1,5

159,6

1,12

57

167,5

901*,5

5,1*0

73,3

10l*,5

1,1*2

70,2

137,9

1,96

68

11*6,8

709,5

1*,83

319,0

1*85,8-

1,52

67,0

33U.3

U,98
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(Erikson og Forsberg, 1971). Ofte vil en annen f aktor enn temperatur

begrense veksten til et nivå under det som ville vwrt tilfelle ved op-

timale forhold. I slike tilfelle vil temperatureffekter på fotosyn-

tesen bli maskert (Eppely, 1972). Dette kan vere en faktor som har be-

virket den ulike temperaturresponsen før og etter 12. september- Som

det fremgår av fig. 2 øker algevekstpotensialet klart i tiden rundt

denne dato. Mangden av planterneringssalter kan derfor ha vert for lav

til at plantene kunne øke produksjonen som følge av temperaturøkning

før 12/9, men høy nok etter denne dato.

Steemann Hielsen og Jørgensen (1968) og Jørgensen (1968) har benandlet

teraperat urens innvirkning på marine algers primærproduksjon. Fotosyn-

tesen hos Seeletcmema costatwn var uavhengig av økt temperatur, men

produksjon av organisk stoff ble redusert. Mclntire (1968) fant at

resipirasjon i eksperimentelle rennesamfunn økte med økende temperatur.

Disse forhold er i samsvar med tendensen til at tilveksten før 12. sep-

tember var lavest i den varmeste rennen. Hvis P ikke øker med økende

temperatur på grunn av ncringsbegrensning og eventuelt adaptasjon, mens

R øker, vil P - R minke og dermed redusere produksjon av organisk stoff.

Beiting på algematerialet på flisene ble ikke studert spesielt. Antall

dyr på flisene var imidlertid meget lavt, slik at beitingen antagelig

var begrenset. Hvis beitingen ble redusert i varm renne etter 12/9,

kunne dette føre til Økt biomasse. En slik reaksjon fra beiteorgamis-

mene er imidlertid lite sannsynlig hvis det ikke skulle ha sammenheng

med at blågrønnalgene dominerer fra denne tiden. KLågrønnalger kan vere

ugunstige som nsring og dermed føre til redusert beiting. En slik tolk-

ing av den økte tilvekst i varm renne etter 12/9 står apen.

En tredje mulig faktor i den ulike vekst av biomasse etter 12/9 er at

transporten ut av rennene kan ha vært lavere i oppvarmet renne som en

konsekvens av ulik artssannnensetning.

Et interessant aspekt ved undersøkelsene er at tilveksten i den uopp-

varmede rennen var den sauane gjennom hele perioden seiv om temperaturen

i løpet a\ denne tiden ble redusert fra 20 C til 12 C. Dette indikerer
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at samfunnene har evne til å regulere sin produksjon slik at denne innen

det aktuelle temperaturintervall blir uavhengig av en naturlig tempera-

tur forandring.

Resultatene fra slike eksperimentelle undersøkelser kan ikke uten videre

brukes til å forutsi bestemte effekter av temperaturøkning i resipienten,.

Til dette er de forhold forsøkene er utført under for spesielle. Aktu-

ell temperaturøkning vil bortsett fra i nærsonen, være lavere enn 1*°C.

Med disse forbehold kan det konkluderes at forsøkene har vist en mulig-

het for at grønnalger og blågrønnalger kan øke, og at begroingen kan

dike i hvertfall i deler av aret etter en temperaturøkninc.

I noen undersøkelser er slike forhold påvist. Ved et kjernekraftverk

i Connecticut (USA) var det en forskyvning fra diatomeer til blågrønn-

alger i blandingssonen (Buck, 1970). Ved Turkey Point i Florida var

det en økning av matter med blågrønnalger ved økende temperatur.

(Zieman, 1970).

Imidlertid er temperaturen bare en av flere faktorer son vil endres

som følge av bruk av store kjølevannsmengder. Andre faktorer kan få

like stor betydning som en moderat teroperaturøkning.
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c. Temperaturens innvirkning på primærproduksjon

Innledning

I sammenheng med planlegging av kjernekraftverk ved Oslofjorden har

stor oppmerksomhet blitt rettet mot effekten av den teraperaturøkning

som et kjølevannautslipp vil medføre på fjordens biologi.

I denne forbindelse har det vist seg å være nødvendig å få bedre kjenn-

skap til hvordan produksjonen av planteplankton kan påvirkes av en

forhøyet temperatur.

Cairna (1971) har som første kriterium for kjølevannsutslipp sått

at produksjonsforholdene ikke bør endres signifikant.

Oalofjordens topografi medfører at det blir dannet isolerte bassenger

hvor dypvannet i lange perioder er stagnant. Belastningen av organisk

materiale fra overflatelagene påskynder forbruket av oksygen i dyp-

vannet som periodevis blir totalt fritt for oksygen. Ba tilførselen av

organisk materiale til dypvannet henger sammen med primærproduksjonen i

det trofogene sjiktet, kan forandringer i produksjonen få stor betyd-'

ning for vannkvaliteten både i overflate- og dypvann.

Til tross for at det eksisterer mye data om forskjellige alGers tempera-

turkrav og temperaturens effekt på algers veksthastighet i laboratorie-

kulturer, er det vanskelig å forutsi den totale effekten av en tempera-

turøkning på produktiviteten i et naturlig planteplanktonsamfunn. Eppeley

(1972) har foreslått at temperaturen setter en øvre grense for planteplank-

tonets veksthastighet og at andre faktorer minker den potensielle pro-

duksjonen så at den i naturen sjelden når opp til den øvre grensen.

Temperaturens innvirkning på veksten av alger i Oslofjorden er studert

av Dahl (1973). Kulturer av fortynnet naturlig planteplanktonsamfunn fra

forskjellige tider av året ble inkubert ved 5°, 15° og 25°C. I løpet

av vintereft var veksten mye raskere ved 15° og 25 enn ved 5 C. Også i

juli, august og september; ble veksten stimulert av høyere temperatur. I

perioden mars - juni hadde imidlertid temperaturen meget liten innvirk-
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ning på veksten av alger ved en ukes inkubering. Vekstinhiberende atof-

fer eller neringsmangel ble n vnt som mulige forklaringer for dette.

Eksperimentene viste også at artssanunensetningen ble påvirket av tempera-

tur f orandringene .

In situ-målinger av primærproduksjon i vann som mottar kjdlevann, er

gjort av Brooks (1972), Gurtz & Weis (1972) og Noton (197U). Brooks'

undersøkelse i Indian River estuariet, Delaware, viste at en temperatur-

økning på 6 - 7°C hadde en stimulerende effekt på primærproduksjonen

3 måneder av året. Gurtz og Weiss fant at primærproduksjonen i kjøle-

vannet f ra en kraftstasjon i North Carolina var relativt uavhengig av,

eller ved høyere utgangstemperaturer også hemmet av en temperatur-

økning på 5° og 11°C.

iloton har målt primærproduksjonen i forskjellige deler av Lake Wabamun,

Alberta som mottar kjølevann fra to kraftverk. Samtlige malinger av pro-

duktivitet i oppvarmede og uoppvarmede deler av innsjøen viste at for-

skjeller i produktivitet er positivt korrelert med temperaturen. Kjøle-

vannsutslippet beregnes å øke den årlige planteplanktonproduksjonen i

innsjøen med 2%.

Warinner og Bremer (1966) undersøkte eksperimentelt effekten av en økning

av vanntemperaturen på karbon-assimileringen til naturlige planteplankton-

samfunn i York River, Virginia. De fant at karbonassimileringea ble på-

virket av temperaturøkninger. I løpet av vinteren virket en temperatur-

økning av samme størrelse som ved passasjen gjennom et kjølesystem, stimu-

lerende på primærproduksjonen. Når vanntemperaturen i elven nådde 10 -

15°C, medførte en 3 C temperaturøkning en økt karbon-assimilering, men

ytterligere økning (mer enn 5,5°C) hadde en negativ effekt. Oppvarmning

av eivevann som var mer enn 15°C, i

temperaturøkningen var over 5,5 C.
av eivevann som var mer enn 15 C, minket alltid primærproduksjonen om

Disse undersøkelsene viser at små temperaturøkninger i et vann kan føre

til økt primærproduksjon. Temperatursjokk ved passasje gjennom et kjøle-

vannsystem kan også føre til at produksjonen går ned i det vann som pas-

serer kjølesystemet. Ved hvilke temperaturer disse ulike effektene av

en oppvarming vil vore av betydning, kan ventes å bero på planktonsam-
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funneta artssammensetning. Resultater fra undersøkelser i et systera

kan derfor ikke direkte tillempee i et anaet system. For å studere ef-

fektene av små temperaturøkninger på primærproduksjonen i Oslofjorden

ble det i 1973 og 1971* gjort eksperimenter med måling av produktiviteten

i naturlige planteplanktonsamfunn ved forskjellige temperaturer under

naturlige lysforhold.

^tSrial£_og_mStoder

Vannprøve fra 0,5 - 1 m dyp i Drøbaksundet i Oslofjorden, ble samlet i

mørk flaske, og etter siling gjennom et nett med maskevidde 300 y, for-

delt på 125 ml glasskolber (Jena) med innslipt glasspropp for måling av

karbonassimilasjon ved C-metodikk ((Steemann Nielsen 1952).

1>4
0,5 eller 1 ml NaH CO -oppløning med en aktivitet av li u curie/ml ble

tilsatt flaskene. Fire av flaskene ble dekket med svart tape.

Flaskene ble festet fire og fire (3 lyse og 1 mørk) på fire plexiglass-

hjul som ble senket ned i termostaterte vannbad. Hjulene ble rotert av

en elektrisk motor med en hastighet av 18 omdreininger/min.

Flaskene ble gjennom roteringer holdt på mellom 5 og 30 cm dyp i vanri-

badene.

Temperaturen i yannbadene ble innstillt til t°C, (t+2)°C, (t+U)°C og

(t+6) C, hvor t » sjøvannets temperatur ved prøvetakingen. I løpet

av 10 minutter hadde vannet i flaskene antatt vannbadets temperatur.

• i' -X z •••• • . : • - '' - ••' *

De termostaterte vannbadene ivar plassert utendørs og fikk bare naturlig

belysning. • Eksponeringstiden var 3-̂ ; timer midt på dagen. Rotasjons-

akselen var orientert i øst-vestlig retning for å gi flaskene så jevn

belysning som mulig. Etter avsluttet forsøk ble det sått 0,5 ml Lugols

solusjon til hvér flaske for å stanse yidere produksjon.

Mindre énn;2O timer etter at;, forsøket var avsluttet, ble 50 eller 100 ml

av flaakenes innhold filtrert på membr4nfilter med porestørrel9e 0,2 11.

Aktivitetéé på filtrene ble bestemt ved telling med Geiger Muller-teller

(Windovless).



Klorofyllinnholdet i overflatevannet ved eksperimentene ble bestemt
etter filtrering gjennom glassfiberfilter Wattman QF/C og ekstrak»jon
i 90% aceton. Klorofyll a ble beregnet ved hjelp av en trikromatisk
metode, '•Vollenveider 1969.

Alle forsøkene ble utført på klarværsdager slik at lystilgangen var

maksimal for årstiden.

Besultater

En oversikt over tidspunkter for eksperimentene, overflatevannets
temperatur og klorofyllinnhold er gitt i tabell VI.

Tabell VI. Dato, temperatur og klorofyll a

Dato

23/8-73

7/11-73

18/12-73

13/2-7fc

13/3-71»

9/5-7»*

Temperatur
t C

16,5

6.5

5,9

2,0

0,0

11,0

Klorofyll a
ug chl.a/1

1.7

1,0

0,5

1,9

1 . » »

Hiddelverdier for aktiviteten på filtrene ved de forskjellige tempe-
raturene ble beregnet. Da mengden totalt assimilert karbon er pro-

IVporsjonal med opptatt C er aktiviteten på filtrene et relativt mål
på primærproduksjonen. Produksjonen ved den opprinnelige temperaturen
t°G er sått t i l x0o% Middelverdier og middelverdienes standardavvik
for den målte produksjonen er sått av mot temperaturen i figurene 1-6.

Ved eksperimentet i august jflser produksjonen linesrt fra den opprin-
nelige temperaturen 16,5° t i l 20,5°C Ved den høyeste temperaturen
var spredningen mellom de parallelle flaskene så stor at en har valgt
å forkaste verdiene. IQbrofyllinnholdet i overflatevannet som ble brukt
ved flBrs^kel, var U.2 ug ehl.aA. V ̂  ^
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Ved forsøket den 7/11 var overflatevannets temperatur 6,5°C. Klorofyll-

konBentrasjonen hadde sunket til 1,7 ug chl.a/1. Resultatet av produk-

sjonsmålingene er noe vanskelig å tolke da spredningen i materialet er

stor. Middelverdiene antyder at produksjonen øker fra 6,5° til 8,5°C.

Deretter minker den igjen til 10,5°C. Middelverdien ved 12,5°C er om-

trent den samme som ved 10,5°C, men her er spredningen så stor at ver-

dien må betraktes som usikker.

Pf semjer J fig,..?;

Produksjonsmålingen i desember ble gjort 18/12. Utgangstemperaturen
var da 5,9 C. Klorofyllinnholdet var 1,0 ug chl.a/1.
Likesom i november økte produksjonen ved 2 temperaturjfkning, for der-
etter å minke igjen ved U° økning. Ved (t+6)°C var produksjonen høy-
ere enn ved (t+1») C. Spredningen i resultatene er imidlertid stor
også ved dette eksperimentet.

Februar (fig. 6)

Temperaturen ved produksjonsmålingen 13/2 var 2 C. Klorofyllinnholdet
var lavt, 0,5 Mg chl.a/1. Denne gang økte produksjonen med temperaturen
i hele intervallet mellom 2°C og 8°C. I middel er Økningen 85?/°C. Til
tross for at produksjonen øker med temperaturen i hele intervallet fra
2°C t i l 8°C har kurven i f ig . 6 antydning t i l den samme formen som ved
forsøkené i november og desember.

Forsøket i mars ble utført 13/3. Vanntemperaturen, t, var nå 0 , hvil-

ket er den laveste utgangstemperaturen i eksperimentserien. I mars

var klorofyllinnholdet steget.til 1,9 ug chl.a/1.

Produksjonsraålingehe viste en- økning i produksjonen ved 2 C temperatur-

høyning* ys4 *U°C var produksjonen lavere enn ved 0°C. Ved ytterligere

tenperaturhøyning til 6°C Økte atter produksjonen sterkt.

Generelt kan sies at temperaturen har stor effekt på produksjonen

i mars. Ved 2°C temperaturøkning øker produksjonen med ca. 60# og ved

6 C med ca. 150*.
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Likesom i november og desember ser imidlertid h :a teoperaturøkning

ikke ut til å gi noen økning i produksjonen.

Da produksjonsmål ingene 9/5 ble utført, var ut gangs temperaturen 11,O°C.

Klorofyllinnholdet var 1,U ug chl.a/1. Som det går frem av fig. 6, fflter

produksjonen nærraest lineært fra 11°C til 15°C. Deretter er økningen
o

noe svakere til 17 C.

Diskusjon

Resultåtene av disse eksperimentene viser at primcrproduksjonens av-

'nengighet av temperaturen varierer gjennom året. Ved forsøkene i mai

og august øket produksjonen med temperaturen* i det minste opp til

U°C over utgangstemperaturen. Ved eksperimentene fra november til

mars er det imidlertid som tidligere er pekt på, en tendens til at et

temperaturpåslag med 2 C og 6 C stimulerer produksjonen, mens derimot

en økning med b°C bare har en meget liten stimulerende effekt. Denne

tendens kommer tydelig frem om resultatene fra produksjonsmålingene i

november, desember, februar og mars blir stillt sammen (fig. 9).

En responskurve som den i fig. 9, kan tyde på at de arter som ut gjør

planteplanktonsamfunnet om vinteren, kan oppdeles i to grupper med hen-

syn til temperaturoptima. Den ene gruppen skulle da stimuleres av en

2 C temperaturøkning, og den andre av en økning med 6°C eller mer (fig. 10),

Da imidlertid både planktonsammensetningen og utgangstemperaturen har

vært forskjellig ved de ulike eksperimentene, er det ikke mulig å gi

en sikker forklaring på den observerte temperatur effekten. tItr

Den type av forsøk som er beskrevet her, kan sies å etterlikne de

korttidsforandringer av temperaturen som et kjølevann kan gi i resipi^

entområdet. Når en skal bedømme den mer langsiktige påvirkningen av en

generell temperaturøkning, må også ahdréf effekt er t as n
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Steemann, Nielsen og Jørgensen (1968) og Jørgensen (1968) har vist

hvordan algene kan tilpasse seg temperaturforandringer, sannsynligvis

ved å variere cellenes enzyminnhold. Dette kan bety at algene reagerer

annerledes på korttidsforandringer i temperatur enn på lanetidsforand-

ringer, hvor tilpassingsfenomenet opptrer.

En annen sannsynlig effekt av langtidsforandringer av temperaturen er

forandringer i artssammensetninger. (Braarud 196lj Cairns 1971; Polto-

racks 1968i Eriksson & Forsberg 1971» Carpenter 1973). Ved at sammen-

setningen av planktonsamfunnet forandres kan effekten av en langtids-

økning av temperaturen på primærproduksjonen bli helt forskjellig fra

en korttidsøkning.

Når den totale effekten av et kjølevannsutslipp på primærproduksjonen

i resipienten skal bedømmee, må også de indirekte følgene av utslippet

undersøfces. Blant disse kan nevnes forandringer i overflatevannets sta-

bilitet, øket nsringstilførsel ved oppumping av dypvann, forandret omset-

ningstid for nsringsstoffer og endret beiting på planktonalgene.

Sammendra£

Ved måling av primærproduksjon i inkubator ved forskjellige tempera-

turer på ulike tider av året, er det vist at effekten av en tempera-

turøkning på planteplankton i Oslofjorden varierer i løpet av året.

I vinterhalvåret finns en tydelig tendens til at en temperaturøk-

ning på 2°C og 6°C gir en større produksjonsøkning enn en U°C-økning.

Ved malinger i mai og august økte produksjonen proporsjonalt med tem-

peraturen opp til k C over utgangstemperaturen. De største relative

forandringene i primærproduksjon som følge av temperaturen, ble obser-

vert i mars. Ved dette tilfelle var også utgangstemperaturen lavest,

0,0°C.

i :' •• •
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d. Medbrytninfi i sedimenter o^ dypvann.

Innledning

I en tidligere rapport (NIVA 1. desember 1913) ble det påpekt at det for

å forbedre prognosegrunnlaget for effekter av termisk belastning på indre

Oslofjord, b l .a . kreves utvidet informasjon på følgende punkter (avsnitt

2, punkt 8):

a) Nedbrytning av organisk materiale og oksygenforbruk som funksjon

av organisk materiale og temperatur.

b) Sedimentering av oiganismerester og transport av plantenæringsstoffer

t i l og fra sedimenter som funksjon av temperatur og oksygeninnhold.

En nærmere vurdering av total virkniger må skje ved modellbetraktninger

der informasjon om næringssaltomsetning, primærproduksjon, nedbrytnings-

hastighet og oksygenforbruk inngår.

I det fjzflgende skal det gis en kort teoretisk oversikt over dominerende

prosesser som foregår i bunnvann og på sedimentoverflaten som basis for

vurderingen av resultåtene fra de forsøk som foreløpig er utført.

I bunnvann og sedimenter nedbrytes tilført organisk stoff aerobt (med for-

bruk av oksygen) t i l karbondioksyd, vann og uorganiske salter av hetero-

trofe organismer gjennom ulike næringskjeder. Mikro-organismer (bakterier,

sopp, protozoer) og mikroskopiske dyr (mikrometazoer) særlig knyttet t i l

sedimentoverflaten er kvantitativt av størst betydning, og tilførselen

av oksygen er hastighetsbegrensende for en aerob nedbrytning.

Underskudd av oksygen i bunnvannmassene vil gi redusert diffusjon inn i

sedimentoverflaten og lede t i l at organisk stoff nedbrytes anaerobt

uten forbruk av oksygen) av bakterier under dannelse av reduserte organ-

iske og uorganiske forbindelser som hydrogensulfid og ammoniakk. Proses-

sene er langsorame, og tungt nedbrytbare stoff er som chit in og lignin ned-

brytes dårlig og vil kunne akkumuleres i sedimentet. Hydrogensulfid, som er



svært gif t ig for marine dyr t i lpasset oksygenrike oragivelser, vil dels

felles med toverdig jern t i l jernsulfid og dels diffundere mot overflaten

og ut i bunnvannet, hvor en direkte kjemisk el ler en mikrobiell oksyda-

sjon finner ated når oksygenkonsentrasjonen bl i r høy nok. TiIsvarende

vil de f leste reduserte forbindelser som frigjøres på overflaten oksyderes

kjemisk e l ler ved mikrobielle prosesser, s l ik at også anaerob nedbrytning

t i l s lu t t fører t i l forbruk av oksygen. Ved permanente og sterkt oksygen-

frie forhold vi l det imidlertid skje en akkumulering av reduserte for-

bindelser i sedimentene.

Nedbrytningsprosessene fører t i l en mineralisering av viktige plantenær-

ingsstoffer, som dermed påny kan utnyttes t i l primærproduksjon dersom de

tilbakeføres t i l de produktive øvre lag. Ved dypvannsinnstrømninger

skjer det en løftning og sirkulasjon av bunnvannet, og dets innhold av

fosfor, nitrogen, jern og silisium vil være av stor betydning for alge-

produksjonen i neste årssyklus. Både t id l igere og nyere undersøkelser

har vist at fosfat bindes effektivt i oksygenrike sedimenter, mens en

reduksjon av oksygenkonsentrasjonen vi l føre t i l en økende frigjøring

av t idl igere bundet fosfat (Kamp-Nielsen 197*0.

I oksygenrike vannmasser v i l fosfat bindes ved autogene dannelser av

hydroksydapatitt (= Ca (PO, ) OH). I oksygenfrie vannmasser vil dette

trolig helt opphøre og pH-forholdene endres, slik at hydroksydapatitt

igjen frigis t i l vannmassene.

Treverdig jern, som ved vanlig pH i sjøvann (ca. 8) og oksygenrike

forhold, foreligger som tungt løselig jernhydroksyd, bidrar sterkt t i l

utfelling og binding av fosfat og si l ikat i sedimentet, men ved oksygen-

underskudd går jernet over i en mer le t t løse l ig toverdig form. Toverdig

jern bindes dels som jernsulfid og løses deld ut i bunnvannet, hvor det

så igjen kan oksyderes t i l treverdig og fel le fosfat t i l sedimentovei*-

flaten. Ved oksygenfrie forhold må en imidlertid vente en permanent

reduksjon av sedimentets bindingsevne for Fe, Si og P og en økning i

nivået i de fri vannmasser. Mineraliserte nitrogenforbindelser som nitro-

genoksyder og ammoniakk bindes bare i l i ten grad i sedimentet og relativt

uavhengig av oksydasjonsgraden.
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Forbruket av oksygen i bunnsedimentene er vist å være direkte avhengig

av temperaturen i overliggende vann uansett type av sedimenter. Hvilken

form relasjonen har er man idag noe uenig om, men følgende regresjonslig-

ning for temperaturområdet 2-?o C er beregnet på grunnlag av data fra 13

undersøkelser (Hargrave 1969)(oksygen i overskudd, r = 0,85):

In R * ijk In (t) - 1,30

-1 -2hvor R = oksygenforbniket (ml 0 . h . m )

og t = temperatur ( C)

Tabell VII. Beregjainger av oksygenforbruket ved aktuelle temperaturer

t (°c)

6
8

10

12

11+

16

R (ml 0 . h"1 . m~2)

6 , 1

10,1

15,0

20,6

21,0

33,8

% økning

-

65

37

31

25

Som en ser av tab. VII, kan en økning fra 8°C t i l 10°C gi seg utslag i

hele k&% økning i oksygenopptakshastigheten. Forskjeller i artssammen-

setning av bunnfauna og mikrobeflora synes å være av underordnet betyd-

ning for oksygenopptakets temperaturavhengighet. Derimot v i l en nedgang

i oksygenkonsentrasjonen i overiiggende vann føre t i l et redusert opptak,

og en reduksjon av konsentrasjonen fra 8 t i l 2 ml 0p / l v i l gi en reduk-

sjon i opptaket på 1*0-50$. I området under 2 ml 0 / 1 reduseres opptaket

i enda større grad, og nedbrytningsprosessene vil da kunne gå såvidt sakte

at det skjer en akkumulering av nedbrytbart organisk stoff i sedimentet.

På denne bakgrunn har en planlagt forsøk med bunnsedimenter fra indre

Oslofjord for å fastlegge oksygenforbrukets avhengighet av temperatur

og oksygenkonsentrasjon OK av tilførselen av organisk stoff samt oksy-

genkonsentrasjonens innvirkning på resirkulasjon av næringssalter.



Litteraturstudie!1, planlegging av forsøkenes utførelse og konstruksjon av

utstyr ble påbegynt i september 1973. En usikker økonomi og forsinket

utatyrslevering medførte at de første sedimentforsøk først kunne utføres

i midten av juni, og forsøkene må derfor betraktes som innledende.

Metode

t-'røvetakin6

Sedi^..tkjerner (5.7 cm i diameter, 20 - 30 cm lengde) ble ta t t for hand

av dykker med 50 cm lange glaasfiber/epoxyrør. Sediment med 20 - 30 cm

bunnvannBsøyle ble dekket med et lokk, fraktet forsiktig t i l laboratoriet

i isolerte trekasser og straks plassert i termostaterte vannbad.

Termostatering

Tre termostatbad på l80 1 ble laget av vannfast finer trukket med polyester

og isopor. To kjøleaggregater (HETOFRIG CB-U og HEW BRUNSWICK RF-10)

leverte kjølemedium t i l 3 HETO termostater koplet i parallell . Karene ble

fylt med kaldt ferskvann og overflaten dekket av plastkuler. Temperaturen

ble justert t i l 7, 10 og 13°C med en nøyaktighet på + - 0,1 C.

Oksygenopptaksmålinger

3-k kjerner ble montert på en sentral søyle med en kraftig, fire-polet

magnet som roterte mefl 25P omdreininger pr. minutt. På sedimentkjernene

ble det montert PVC stempier med en galvanisk Pb/Zn-elektrode og en liten

rørermagnet, som vist i fig. 11. Tilsvarende elektroder er ofte omtalt i

litteraturen (Duxbury, 1963; Pamatmat, 1971) og er rimelige og enkle å

lage. Før hvert forsøk ble metalloverflåten skrapt ren med skalpell, en

skive linsepapir lagt på som absorbent for elektrolytten (5 M Na-acetat,

0,1 M Pb-acetat) og en teflon elektrodemembran (YSI) trukket over og

festet stramt mtd 0-ring. Elektrodene har en lineær respons mellom 0 og

100 % 0 Vied konstant temperatur. Oksygenforbruket er neglisjerbart ved

de anvendte vannvolumer, og driften var minimal. Hver elektrode ble kali-

brert i termostatert dest i l ler t vann under luftgjennombobling før monter-

ing. Elektrodesignalene ble forsterket og registrert hvert k. minutt på

en flerkanals skriver.
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Kjernene ble temperaturstabilisert ca. 1 time med hele vannsøylen inntakt

før målingen startet. Elektroden ble så skjøvet ned mot sedimentoverflaten

inntil vannvolumet var ca. 280 ml (11 cm mellom 0-ring og sedimentover-

flate).

BunnvannspreSver

Prøver til kjemiske analyser og AXP-analyser ble tatt av det avsifonerte

bunnvann før og etter forsøket. Fra to kjerner i forsøk 2 fikk en dess-

uten en interstitialvannsprøve fra de øver ste 5 cm. På grunn av de små

mengder vann som var tilgjengelig, er antall kjemiske parametre begren-

set og varierende.

Sediméntprøver

To kjerner ved hver temperatur ble snittet opp etter henholdsvis 20 og

6& timer i forsøk 1, og 12 og 36 timer i forsøk 2. Qnittene 0 - 1 , 5 - 6 ,

10 - 11 og 15 - 16 cm ble anvendt for analyse av dehydrogenaseaktivitet

anaerobt, ATP, kimtall ved 15 C, denitrifiserende bakterier og Clostridie-

sporer, foruten for bestemmelse av sedimentenes våtvekt, tørrvekt og org-

aniske stoffinnhold.

Kjemiske analyser

Bunnvannsprøvene ble analysert for pH, salinitet, totalt nitrogen (enkelte),

ammonium, nitritt, nitrat, total fosfat (enkelte), ortofosfat, sulfat,

jern (få), total karbon og løst karbon. Jern-analysene måtte utelates

da for dårlige teflonbelegg på røremagnetene gav rustdannelse, Total

fosfat og nitrogen måtte ofte sløyfes da de krevet for store prøvevolumer.

Biologiske analyser

Adenosintr i fosfat (ATP) ekstraheres ved at 50 - 200 ml sjøvann filtreres

over et membranfilter (0,1*5 Mm), som så ekstraheres med kokende TRIS-

buffer. ATP analyseres ved innkubering med luciferin/luciferase-enzym og ,

måling av lysproduksjon i en fotomultiplukator. Metoden er svært følsom. ;
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Sedimenter ekstraheres direkte i kokende TRIS. Mivået av ATP ekstrahert fra
en vann- eller sedimentprøve er proporsjonalt med biomassen, og det er i
denne sammenheng vesentlig bakterier som gir utslag. Analysen ble anvendt
som en kontrollparameter for å avsløre eventuell økning av biomassen under
forsøket.

Dehydrogenaseaktiviteten (DHA) målt i fråvær av oksygen gir et relativt
uttrykk for den reduserende aktivitet som skyldes andre hygrogenakseptorer
enn oksygen, m.a.o. for den anaerobe respiratoriske aktivitet (Pamatmat
1973a). 2 ml sediment røres ut i et TRIS-buffer medium med Na-citrat som
energikilde, og trifenyltetrazoliumklox-id (TTC) som reduseres under dan-
nelse av et sterkt farget formazan. Blandingen ble flushet med N , for-
seglet, rystet kraftig og inkubert ved 10°C i 3 timer. Reaksjonen ble
stoppet og formazan ekstrahert med absolutt etanol, og optisk tetthet (0D)
avlest ved U83 mnm mot en blindprøve uten sediment. De forveide kolbene
ble tørket og veid, og DHA uttrykt som 0D pr. g tørrvekt. En har ved disse
analysene ikke kunnet korrigere for klorof yllbakgrunn.

Kimtall uttrykker det minimale antall aerobe, kjemoheterotrofe mikrober
(bakterier, sopp, actinomyceter) pr. ml bunnvann'eller sediment, beregnet
ved tell ing av kolonier på agarplater i en fortynningsserie. Generelt v i l
valg av medium og dyrkningstemperatur virke selekterende, og det ble anvendt
et næringsfattig medium (MKA) ved 15 C utviklet for psychrofile (kulde-
elskende) bakterier. Kimtallet vi l gi et relativt uttrykk for mikrobetett-
heten og forandringer i denne under forsøket.

Clostridietallet uttrykker antall resistente sporer av Clostridium perfer-
ingena i sedimentene. Analysen antas å gi et relativt uttrykk for graden
av fekal påvirkning av sedimentene, da sporene kan overleve i svært mange
år. En mangier imidlertid erfaring med analysen i marine bunnsedimenter,
og det er noe tvilsomt hvorvidt den er fullstendig spesifikk for C. perfer-
ingena. Resultatene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.
Oruppen denitrifiserende bakterier kan anvende nitrat og mere reduserte
N-forbindelser som hydrogenakseptor etter følgende bruttoligning:

2N0 ~ + lOe* + 12H+ > + Mg + 6Hg0
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Ved oksygenfrie forhold vil visse fakultativt anaerobe bakterier kunne slå

over fra oksygen- til nitratxiespirasjon, og kjemoheterotrofe typer vil

kunne nedbryte organisk stoff omtrent som før, bortsett fra aromatiske

forbindelaer og ikke-fermenterbare organiske syrer. Analysen baseres på

deteksjon av N -produksjon i oksygenfritt medium og gir et relativt uttrykk

for denitrifikasjonspotensialet i sedimentet.

De anvendte glassfiber/epoxyrør ble beatilt fra USA i november 1973, men

ankom først 12. juni d.å. Opplegg og utstyr forøvrig var da klart, men

eti fikk ikke tid til innledende forsøk og innarbeidelse av metodikken.

I løpet av juni er det imidlertid blitt utført to respirasjonsforsøk med

3e<? i center fra ca. 20 meters dyp i indre Oslofjord.

Stasjoner

Sedimentet til forsøk 1 ble hentet på et platå 20 - 22 m dypt U00 m ØSØ

av Gåsungene lykt, 59° 50" N, 10° 35' 0 (stasjon l).

Bunnen besto av løs leire uten vesentlig infauna.

Sedimenter til forsøk 2 ble hentet på svakt sydskrånende bunn 19 - 20 m

dypt, 1*00 m ØSØ av nordlig svart stake på Vassholmflua, 59 52, K,

10° 38' 0 (stasjon 2). Bunnen gav et organisk inntrykk og hadde en tett

bestand av en liten rørbyggende polychaet (Polydova sp.) på overflaten.

Tabell VIII.Rydrofysiske forhold ved de valgte stas.ioner.

Stasjon

1

2

Prøve-
dato

18/6

26/6

Dyp

m

20,5

19,5

Sprang-
sjikt
m

ca. 9
11 9

Salinitet

o/oo

29,01

Temperatur

°C

7,6

8,0

Oksygen

ral 0^1

3,2

3,0

Forsøkenes utførelse

Til forsøk 1 ble 16 kjerner tatt inn til laboratoriet, og av disne ble

9 funnet brukbare til respirasjonsforsøk. Målingene startet ca. U timer

etter prøvetaking: 3 kjerner ble høstet etter 20 og 6 etter h8 timer.
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Sedimentene hadde en våtvekt på 1,35 - l,7k g/cm avhengig av dybde. Av

dette utgjorde uorganisk stoff ca. 35% og organisk stoff 2-3%.

Til forsøk 2 ble 20 kjerner tatt inn, og av disse ble 12 anvendt til

respirasjonsforsøk. Målingene startet ca. k timer etter prøvetaking,

3 kjerner ble nøstet etter 12 timer og de øvrige etter 36 timer.

Sedimentene hadde en våtvekt pi 1,3 - 1,9 g/cm , og av dette utgjorde

det uorganiske stoff 30 - ko% og organisk stoff k - 6%. Bestanden av

folydora var 25 - 50 individer pr. kjerne (1-2 pr. cm ).

En valgte å utføre malinger ved 7,0°C, 10,0°C og 13,0°C som standard.

Den laveste temperaturen vil ligge temmelig nær den naturlige i indre

Oslofjords "bunnvann, og med trinn på 3 C oppover tilsiktet en å sikre

målbare, signifikante effekter. Termostatkarene med kjerner var til-

dekket under forsøkene.

Resultater

Oksygenforbruk i bunnyannet som funksjonen av temperatur.

Eksempler på oksygenopptakskurver fra forsøk 2 er vist i fig.12 -ik.

En ser at forbruket av oksygen har vært konstant i første 21* timer ved

7°C og de første 18 timer ved 10°C og 13°C, hvoretter en brå endring inn-

traff. Bare den første del av kurven er benyttet for beregning oksygen-

forbruk som gjengitt i tab.IX. I kurvene fra forsøk 1 fant en ikke t i l -

svarende brå endringer.

I forsøk 2 er det en viss sammenheng mellom gjennomsnittlig oksygenmetning

etter 36 timer og temperatur som vist i tabell X.

Data over oksygenforbruket som funksjon av temperaturen er plottet inn i

figur 15, og de to ulike sedimenttyper viser en helt ulik respons. I for-

søk 1 er oksygenopptaket ved 10 C ikke signifikant forskjellig fra 7 C,

mens opptaket ved 13 C er markert høyere. Spredningen i resultatene er

relativt l i ten.

1 forsøk 2 er spredningen stor, men forbruket synes å passere et optimal

punkt ved 9,5 - 10°C, hvoretter en inhibisjon inntrer. Nivået ligger

2 - 3 ganger høyere enn i forsøk 1.
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Tabell IX. Gjennomsnitt li g oksygenforbruk med standardavvik (q) og

beregnede temperaturkoeffisienter på sedimentoverflaten.

Forsøk

n r .

1

2

Temp.

°C

7

10

13

7

10

13

Oksygenforbruk

ml °2/m2 • h

1,U - 0,2

1,5 i 0,5
3,0 i 0,5

J*,i * 1,6

5,6 ^ 1,7

M J 1,7

Temperatur
intervall

°C

7 - 1 0

10-13

7 - 1 3

7 - 1 0

10 - 13

7 - 1 3

Temperaturkoeffisienter

k -1(grad x)

1,007

1,267

1,130

1.101 .

-

• -

«10.

1,07

10,66

3,1*2

2lf75
-

-

Tabell X. Oksygenmetning i bunnvannet etter 36 timer (forsøk 2)

ved de ulike temperaturer.

Temperatur

°C

7°

10°

13°

% oksygenmetning

Enkelt verdi er

13

51

6

. 5 ,

5 ,

• 9,

52.8, 35.0

18.3, 31.3

6.1 , 9.8

Gjennomsnitt

33,U

33,7

7,6

St andar dawik

20,2

16,7

1,9
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Beregninger av temperaturkoeffisienter for oksygenforbruket

Hastigheten for en biologisk prosess vi l ofte følge Arrhenius empiriske
uttrykk for reaksjonshastigbetens temperature.vhengigh.et i en første
ordens reaksjon:

log10 R - k . T"1

Anvendt på oksygenforbruket på en sedimentoverflate blir da:

•I ~2
R f oksygenforbruk (ml 0 . h . m )

-1k • temperaturkonstanten (grad )

T • absolutt temperatur (° K)

Mikroorganismer i renkultur følger relasjonen meget godt mellom en øvre og

en nedre kritiske grense, men et sammensatt sedimentøkosystem må ventes å

vise et mer kompleks bilde. Temperaturfaktoren pr. 10°" kalles Q og
10er identisk med k .

I figur 16 er oksygenforbruksmålingene plottet i logaritmisk skala mot
T , mens tabell DC gir de tilsvarende verdier for Q og k. Ideellt skal
kurven stige bratt mot en optimalverdi ved høye temperaturer for så å
synke lineært mot en nedre kritiske temperatur, hvor den så brått går
mot null. Tabell X angir oksygenmetningen i bunnvannet over kjernene
ved avslutningen av forsøk 2.

Dehydrogenaseaktivitet i sedimentere som funksjon avforsøkstid^og

temperatur,.,

Dehydrogenaseaktiyiteten i en del sedimentsnitt er gitt i tabell XI og i
figur 17 er aktiviteten ved hver temperatur plottet som funksjon av sedi-
mentdybden i kjerner analysert etter to ulike tidsrom. Dessverre hadde
en ikke kapasitet t i l å utføre analysen på kjerner før forsøkets start.

Profilen viser maksimal aktivitet i toppsjiktet, men en finner innen dette
trolig et sprangsjikt med brå overgang fra aerob t i l anaerob metabolisme
f å mm under; overflaten. Klorofyllbakgrunnen gjør seg også gjeldende i
toppsjiktet, slik at aktiviteten her er noe overestimert.



- 83 -

For å få en størrelse sammenlignbar med oksygenforbruket har en ved

grafisk intergrasjon beregnet total DHA over søylen fra 0 - 15 cm.

Verdiene er fremstilt som funksjon av forsøkstemperaturen i figur 1&.

Punktene representerer enkeltverdier fra ulike kjerner, men analysens

reproduserbarhet er god, og kurvene skulle gi et grunnlag for vurdering

av tendenser. Man har en systematisk nedgang i DHA under forspxene,

størst ved 10°C. Totalaktiviteten lå under forsøk 2 3 - 5 ganger

høyere enn under forsøk 1.

Metabolsk energiomsetning

Ved overføring av oksygenforbruket i aerobe prosesser og anaerobe dehydro-

genaseaktivitet til energimengde frigjort som varme, kan størrelsesorden

av aerob og anaerob metabolisme direkte sammenlignes. En har her g&tt ut

fra en gjennomsnittlig våtvekt på 1,5 g pr. cm , og benyttet følgende

omregningsfaktorer (Pamatmat 1973a):

= fc,8 . 10 3 . R (cal . W 1 . m" 2)

hvor stor R er gitt som (ml . h . m )

= 10,36 . DHAint +8,32 (cal . h"1 . nf2)

hvor DHA. * intergrert DHA over søylen gitt som (0D pr. g ) .
in w

Beregnede verdier for energi frigjort som varme aerobt og anaerobt i

kjerner nøstet etter første del av forsøkene er gitt i tabell XI. Aerob

omsetning må antas å være over estimert, da en del av O.-forbruket

skyldes rent kjemisk oksydasjon av reduserte forbindelser dannet ved

anaerob omsetning. På den annen side er relasjonen mellom DHA og

frigjort varme også lite underbygget, og vi må regne en feilmargin på

- 10 52 i prosentberegningen.

Analyseresultatene er gitt i tabell XII.

Ved forsøk 1 gikk ATP ekstraksjonen ikke som planlagt hva sediméhterie

angar, men analysene fra bunnvannet er pålitelige. Disse viser én



Tabell XI. Beregnet energi frigitt som varme ved aerob og anaerob metabolisme.

Temperatur

°C

Forsgk 1^ 20 t

7

10

13

Forsøk 2. 12 t

7

10

13

Kjerne

n r .

k

7

1

1+

8

12

DHAint.

OD/g

0,78

0,78

0,1+3

3,21

3,75

2,20

Anaerobt

QAna

Cal /m 2 , h

16,1+0

16,1+0

12,78

1+1,6

1+7,2

3 2 , 1

67

65

38

61

68

1+7

, 0

,6

,3

, 2

,6

,8

ml 0

1

1

3

1+

3

6

R

,68

,79

,55

,51+

,75

, 0 2

Aerobt

h

QAer

Cal /m 2 . h

8,06

8,59

20,6

26,2+

21,6

35,0

33

3k

61

38

31

67

,1+

, 7

,8

,1+

, 1

Totalt

Cal/m .h

2U.5

25,0

33,1+

68,0

68,8

67,1

OD



Tabell XII. Resultater av biologisk? analyser nå sefliac-nter ofl lmnnvann.

Prøvekode:

FOHSØK 1: 0 timer:

7°C, 20 timer: kjerne If

7°C, 68 timer: kjerne 6

10°C, 20 timer: kjerne 7

10°C, 68 timer: kjerne 9

13°C, 20 timer: kjerne 1

13°C, 68 timer: kjerne 2

Prøvesnitt
cm

Bunnvann

Bunnvann

0 - 1

5 - 6
10 - 11

15 - lo

Bunnvann

0 - 1

5 - 6
10 - 11
15 - 16

Bunnvann

0 - 1

5 - 6

10 - 11

15 - 16

Bunnvann

0 - 1

5 - 6

10 - 11

15 - 16

Bunnvann

0 - 1

5 - 6
10 - 11

15 - 16

Bunnvann

0 - 1

5 - 6
IXi - 1 1

R

ral 0o/m2 .h
d

-

1,68
-

-

-
-

1,21

-

-

-

-

1,79
-

-

-

—

0,91
-

-

-

-

3,55

2.U6

| DHA

OD/g

-

-

0,106

0,0'iii

0,0*40

-

-

0,035
0,019

0,019
0,020

-

0,127

0,03"»

0,81
0,037

_

0,030

0,028

0,008
0,006

-

0,0146

-

-

-

-

0,091
0,0i2
O.O33

Kiratall

15°C
kim/ml

-

-

8 . 101*
1-10 . IO1'

6 . 10U

-

-

11 . 10

2,1 . 10

2 . 101*
+

-

100-800.102*

1 . 10U

2,7 . 102*

i . IO1*

1 .10*
3,6 . io1*
0,18 . XO*

0,82 . 102*

0,27 . 101*

• -

2,7 • XOh

10 . lO*1

-

-

1 . 10 U

3,6 . IO*
0,73 . 10**
l . O - 10

"~^—.—.11.1 ,,A

Clostridier
cel ler/ml

-

-

200 . IO2

55 . XO2

2,8 . 102

-

-

Il

1 - 1 0

2,7

1 , 2

-

190 . i o 2

59 . IO2

38 . IO2

0 .

-

8,2 . IO2

0

0

0

110 . 10 2

U6 . 102

13 - IO2

0

-

9,1 . IO2

7.3 . IO2

1,5 . IO2

Denitrifiaerende
cel ler /ml

-

-

100

-

330

-

-

-

-

-

-

-

it 50

250

700

580

-

-

-

-

23

-

52

-

-

-

-

-

ATP
filtrort
Kg 1

0.5fc

0,011
-

-

-

-

0,080
0,162

+

i

<0,001

0,169
0,066
0,028

s

<0,001

_

-

-

-

-

0,11.3
o,oU7

-
i

-

0,172
0,219
O.OOlt

ATP
direkte
v& 1

-

-

1..183
-

-

-

-

-

-

-

-

0,073
0,583
0,17''

i

]

_

-

-

-

0,108
-

*

-

_

-

-

I

00



Tabell XII. Resultater av biologiske analyser på sedimenter og bunnvann (Fortsatt)

FORSØK 2 :

7°C,

7°C,

10°C,

10°C,

13°,

13°C,

12 tiner:

36 timer:

12 timer;

3D timer:

12 timer:

36 tiner:

0 timer:

kjerne •*

kjerne 3

kjerne 6

kjerne 7

kjerne 12

kjerne 11

Bunnvann

Bunnvann

0 - 1

5 - 6
10 - 11

15 - 16

Bunnvann

0 - 1

5 " 6
10 - 11

15 - 16

Bunnvann

0 - 1

5 - 6

10 - 11

15 - 16

Bunnvéjin

0 - 1

5 - 6

10 - 11

15 - 16

Bunnvann

0 - 1

5 - 6
10 - 11

15 - lb

Bunnvann

0 - 1

5 - 6

10 - 11

15 - 16

-

-

-

-

-

2,11
-

-

-

-

3,75
-

-

-

-

7,18
-

-

-

.6,02
-

-

-

-

2,09
-

-

-

-

-

-

0,695
0,176

0,009
0,008

-

0,203
0,090

Q,06k

0,01*8

-

0,620

0,321

o.oUo
-

-
0,176
0,052
0,018

0,070

-

0,605

0,085
0,068

0,0IJ9

-

0,186

0,039

0,059
0,070

-

-

2,1 .

2,3 .
1,1* .

1,5 .

-

9000

6,3 .
2,5 •
0,63

-

0,2 .

0,65 .

0,32 .

-

-

>11000

3 . 1C

3,7 .
1,3 .

-

0,58 .

•0,23 .

0,37 .
0,16 .

-

1*000 .

260 .

' ' ,1 •

3,5 •

1 0 U

1 0 U

10 U

10 U

. lo1*

i o*

1 0 U

. 10*

iou

lo1*

. 10*
h

i o u

i o U

10 ' '

iou

1014

l*k

lo*

lo*

i o u

IO1'

-

-
170

1 .

0

0

-

. 1 0 *

I O 2

60-90 . 102

1 .

0

0

-

56 .

12 .

0

-

-

1*7 .

6 .

1 .

0

-

72 .

2 .

1 .

0 , 5

-

50 .

1*5 •

? .

0,7

I O 2

1 0 2

1 0 *

1 0 2

1 0 2

1 0 2

1 0 2

1 0 2

1 0 2

. 10?

1 0 2

i o 2

1 0 2

. 102

-

-

l»5

-

0

0

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

CD



usikker tendens t i l svakt økende biomasse under forsøket, men neppe i
den grad at Og-forbruket har bl i t t påvirket. Kimtallsanalysene på
sedimenter fra samme forsøk viser ingen signifikant endring med tiden.

Det er derimot en signifikant nedgang i antall clostridier, som kan tyde
på at sporer i sedimentet har spiret t i l vegetative celler. Tolkningen
av dette er usikker. Tallene viser imidlertid at sedimentene har vært
utsatt for en betydelig fekaliepavirkning gjennom årene.

Antall denitrifiserende bakterier er målbart, men lavt, og tyder på at
denitrifikasjon ikke er noen betydningsfull form for anaerob respirasjon
i forhold t i l sul fatreduksjon.

Ved forsøk 2 ble ATP ekstraksjon på bunnvannet utelatt av arbeidsmessige
årsaker. Kimtallene fra sedimentene viser imidlertid en kraftig økning
med tiden i sedimentets toppsjikt. Dette kan ha flere årsaker: Mest
sannsynlig er det imidlertid at en fordobling av oksygenkonsentrasjonen
i bunnvannet t i l nær metning under transport har øket di fusjonen av Op
inn i toppsjiktet, og at aerobe kjemoheterotrofe bakterier har formert
seg. Effekten gjenspeiler seg i en kraftig økning av 0 forbruket
ca. 1 døgn etter prøvetaking.

Clostridietallene viser igjen tydelig fekaliepåvirkete sedimenter. Antall
denitrifiserende bakterier var nå svært lavt og tyder på minimal denitrifi-
serende aktivitet.

Kjemiske analyser

Resultatene av kjemiske analyser på bunnvann og interstitialvann er gitt
i tabell XIII.

Analyseresultatene er fåtallige og liksom de biologiske parametre analysert
på vann fra ulike kjerner, og en må vente en relativt stor t i l fe ldig
spredning. Om forsøk 1 kan en imidlertid si at det er en tendens t i l
synkende pH med tiden, fra 8,13 før start t i l 7,58 etter 68 timer ved
13 C. Likeledes øker totalt karboninnhold over kjernene ved 10 og 13°C,
og det er en tendens t i l økning i ortofosfat ved 13°C.



Tabell XIII. RF-aultaf.fi- ay k.iemitiko analyser -pi. Inir.r.vajin o,r intcrstUigl-vann.

PRØVEKODE:

FTOSØjCĴ  0 timer:

middelverdi

20 timer:

7°C - kjerne k

10°C - kjprne 7

13°C - kjerne 1

68 timer:

7°C - kjerne 6

10°C - kjerne 9

13°C - kjerne 2

FORSØK 2: 0 timer:

middelverdi

12 timer:

7°C - kjerne 1»

10°C - kjerne 8

13°C - kjerne 12

36 timer:

7°C - kjerne 1

kjerne 2

kjerne 3

Inters!itialvn. kj.2

10°C - kjerne 6

Kjerne ̂

Interstibialvn. kj.6

13°C -kjerne 9

kjerne 10

kjerr.e 11

SO.2"

ng kl .

2370

2500

2800

2700

2200

19:0

2500

17l»0

1800

1700

1600

1700

1700

1700

1700

1600

iboo

lfiQO

1600

1600

1700

Total
nitrogen
ve M/I

2l)0

. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vg B/ l

25

-

-

-

-

-

-

31*

15

<10

l 8 0

20

60

35

650

130

10

1*000

70

1I4O

20

HO "

VB K/ l

«10

-

-

-

-

-

-

c i o

<10

<10

<10

<10

<10

10

<1O

<10

<10

<10

<10

NO

Vg H / l

60

-

-

-

-

-

-

55

30

<10

100

<10

<10

«10

10

10

1*0

<10

<10

<1C

<10

Tota l
x'osfat
VB P / l

k9

55

36

71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PO. 3 "

VS P / l

38

51

25

62

-

-

-

1*1»

50

37

270

-

-

77

-

-

59

-

-

-

39

Fe Il/Ill

Vg Fe/l

l'i 50

It 90

300

950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total
kufton
og C/l

2,82

2,55

2.75

-

a,85

3,1«5

U.60

1,53

1.55

2,35

U.7Q

-

-

2,50

-

-

2,)(5

-

-

-

l . l i O

1

filtrert

8,13

7,78

7.88

7,90

7,78

8,00

7.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ufiltrert

7,75

-

-

-

7,82

8.05

7.1*5

7,73

7.55

7,53

7,57

7,30

7,50

7,>u~>

7,31

7,35
-

fi,86

7,38

7,?P

a>
CD
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Fra forsøk 2 ser en at pH også synker med tiden, ved 13 C fra pH 7,73 til

7,33 etter 3D timer. Total karbon øker med temperaturen etter 12 timer

for så å synke igjen etter 36 timer, smrlig ved 13 C. Ortofosfat viser

stigning med temperaturen etter 12 timer, mens tendensen er motsatt etter

36 timer. En kan forsiktigvis tolke begge deler som en binding i biomasse

i sedimentoverflåten. Synkende pH må skyldes stor produksjon av organiske

syrer ved anaerobe forgjæringsprosesser.

Ammonium, nitrit, nitrat og sulfat viser ingen klar tendens i noen av for-

søkene. I et senere forsøk, der materialet ikke er ferdig bearbeidet,

viser dannelse av ammonium og forcjrering av fosfat en klar økning med

temperaturen.

Ved de to utførte forsøk har en fatt visse holdepunkter for vurdering

av oksygenforbrukets temperaturavhengighet, mens avhengighet av organisk

stoffbelastning og oksygenkonsentrasjon ikke er blitt belyst hittil.

Likeledes kan en spore visse tendenser ut fra nitrogen- og fosforanalys-

ene som synes å bekrefte hva som er beskrevet fra andre undersøkelser

over transport og omsetning av næringssalter som funksjon av temperatur

og oksygenkonsentrasjon, men mer inngående undersøkelser er her nødvendig.

De viktigste resultatene fortjener imidlertid en nærmere diskusjon.

Oksygenforbruket

De beregnede temperaturkoeffesienter for oksygenforbruket lar seg sammen-

ligne med data fra tilsvarende undersøkelser (Edberg og Hofsten 1973)(tab.

XIV). Også ved disse undersøkelsene finner en stor spredning i beregnede

verdier for Q ^ (Pamatmat 1973b). En kan slå fast at koeffisienten er

helt av samme størrelsesorden som funnet ved tidligere undersøkelser. Det

absolutte oksygenforbruk på de anvendte sedimenttyper er helt i tråd med

hva som er rapportert fra fjordområder på USA's nordvestkyat (Pamatmat

1971 i Pamatmat 1973b), men noe lavere enn gjennomsnittstallene referert

innledningsvis. Ser en på forbruket i siste del av forsøk 2 (fig.l2-lU),

så er dette imidlertid i harmoni med gjennomsnittstallene.
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Tabell « Data fra tidligere undersdkelser over temperaturens effekt

oå oksygenforbruket på sedimenter.

Litteratur-

benvisninger

(nr.)

Edberg

og
Hofsten
(1973)

Edwards og
Rolley
(1965)

Karlgren (1968

McDonnel og
Hall (1969)

Pamatmat
(1973 b) *

Temperatur-

område

5 - 1 5

10 - 20

15 " 25

10 - 20

2-22

5-25

5-10

5-15

Q10

3,U

2,1

1.5

2,1

2,k

1.9

2,3

1,5

Temperatur-

koeffisient

k

(grad " 1)

1,130

1,080

1.0U0

1,077

1,090

1,067

1,088

1.0U1
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Det markerte temperaturoptimum en f inner omkring 10 C i forsøk 2 (fig.15)
kan skyldes en temperatursjokkeffekt på bestanden av rørbyggende polychaeter
på overflaten. Den manglende temperaturrespons mellom 7 og 10 C i forsøk
1 er imidlertid vanskelie & forklare.

Dehydrogenaseaktiviteten

Dehydrogenaseaktivitetens systematiske reduksjon med tiden (fig.18} kan
skyldes at høyere oksygenkonsentrasjon enn den naturlige innledningsvis,
samt rør ing og turbulens i bunnvannet har øket diffusjonshastigheten for
oksygen inn i bunnsedimentet og ført t i l en vridning mot aerob metabolisms,
hurtigst ved 10°C. Det umiddelbare temperatureffekten synes å være en øket
aktivitet mot 10°C og inhibisjon ved høyere temperaturer, men materialet
er her for l i t e t i l at sikre konklusjoner kan trekkes. Ved systematisk
bruk synes DUA å kunne gi svært verdifulle viten om anaerob respiratorisk
aktivitet.

Energiomsetning^

Beregningene av frigjort varme ved anaerob og aerob metabolisme (tabell XI)
er anslagsvise, ssrlig fordi oksygenforbruket ved autoksydasjon av redu-
serte forbindelser ikke har kunnet beregnes, men det synes scm om den
umiddelbare effekt av høy temperatur og høy oksygenkonsentrasjon i bunn-
vannet er en vridning mot aerob metabolisme i større grad enn en total øk-
ning. Anaerob metabolisme ut gjør anslagsvis 10% av energiomsetningen
under naturlige temperatur og oksygenforhold.

Metodikk^ yed_ fremti.di.ge. forsøk

Den utviklede apparatur egner seg svært godt for formålet, og en har i
senere forsøk planlagt å foreta kontinuerlig utskifting av .bunnvannet over
kjernene ved tilførsel av friskt vann. En vi l da kunne kontrollere oksygen-
nivået, t i l føre organisk stoff og beregne frigjørings/bindingskoefisienter
for næringssalter. Analyser på dostridier og denitrifiserende bakterier
vi l bare bli foretatt på enkeltkjerner. Oksygen forbrukets temperaturav-
hengighet i de fri vannmasser vil også bli forsøkt fastlagt.



Seiv små temperaturjtfkninger i bunnvannet leder til jrfkt forbruks-

hastighet for okaygen og har dermed åpenbare effekter på fjordom-

råders oksygenbalanse.

Oksygenforbrukets temperaturavhengighet i indre Oslofjord er av samme

8tørrelseBorden som rapportert fra andre undersøkelser, med tempera-

turkonstant (Q ) i området 2-3.

Ved økning av bunnvannstemperaturen utover 10 C må en ved korttids-

målinger vente avvik som f^lge av temperatursjokk-effekter på orga-

nismesamfundet.

Oksygenfrie forhold i bunnvannet leder til frigjøring av fosfatre-

server i sedimentene med fare for øket primærproduksjon i øvre vann-

lag. Silikat og jern kan også være viktige faktorer i denne saimen-

heng.

Anaerobe respirasjons- og fermenteringsprosesser må antas å stå for

den største delen av energiomaetningen i indre Oslofjords sedimenter.

Forhold nevnt ovenfor b^r unders^kes nærmere i et langsiktig program,

der også årsvariasjoner, effekten av ulik organisk belastning og ulikt

oksygennivå, og om mulig også total- og langtidseffekter, søkes belyst.
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Fig. 11. Skisse av fors øks apparat ur.
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Fig. 12. Utskrif t av. oksygenmalinger som funksjon av forsøkstiden
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Fig. 13. Utskrift av oksygenmålinger som funksjon av forsøkstiden

(Kjerne nr. 5. Forsøk nr. 2. Volum 292 ml. Temperatur 10°C).



- 96 -

5-

>

a

.5» 3

ui
2-

1 -

100 V. 0 ,

o 4,7 mlO 2 /hm 2

43 mIOWhm2

12 24
Forsokstid (timer)

36

Fig. lU. Utskrift av oksygenmålinger som fxinksjon av forsøkstiden

(Kjerne nr. 10. Forsøk nr . 2. Volum 275 ml. Temperatur 13°C).
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Fig. 15. Totalt oksygenopptak de første 12-16 timer son funksjon
av temperaturen.
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Pig. 17. Dehydrogenaseaktivitet (DHA) ved 7, 10 og 13°C

(Forsøk 1 øverst, 20 og 68 timer. Forsøk 2 nederst.
12 og 36 timer).
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Fig. 18. Dhydrogenaseaktivitet (DHA) integrert over sediment-

søylen (o-15 cm) som funksjon av temperaturen.
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e> Spesielt utsatte dyrearter i Oslofjorden

Innledning

Sett i global skala er Oslofjorden, såvel som de (ivrige farvann i

seSrøstlige ilorge, karakterisert ved lave vintertenperaturer og vari-

erende, men moderate sonraertemperaturer i de (ivre vannlag.

TemperaturMyninger i Oslofjorden vil i første rekke få konsekvenser

for de nordlige (arktisk-boreale) konponentene i faunaen. Disse er

tilpasset et liv i kaldt vann, o£ deres eksistens har som forutsetning

at årets maksimumstemperatur ikke er for høy (vegetativ begrenaning).

og at årets minimumsteinperatur er tilstrekkelig lav til at forplant-

ning kan foregå (propagativ begrensning) (Beyer 1972).

Gruntvannsfauna

Dypvanninntak i kombinasjon med overflateutslipp vil, i den årstid

da overflatevannet er kaldt, gi en betydelig hjlyning av temperaturen

i gruntvannsområdene i nærheten av utslippet, men også andre inntaks-/

utslippsalternativer fører til høyning av overflatevannets temperatur

(VKL/NIVA 1973).

Dette kan i første rekke fi konsekvenser for gruntvannsarter som har

sin forplantning samstemt med lave teraperaturer i vinterhalvåret,

idet små absolutte høyninger av de tenperaturer som normalt eksisterer

på denne tiden, kan ha stor fysiologisk effekt. I verste fall kan

forplantningen utebli, aen vanligere vil det vore at gyt ingen skjer

på feil tidspunkt, at eggantallet forandres, at embryonalutviklingen

påvirkes, at klekkingen skjer for tidlig eller at tiden mellom p&følg-

ende gytinger forkortes.



Amphipoden Gcomarua oaeaniaua er en av de vanligste artene r.v denne

krepsdyrgruppen blant algevegetasjonen i Oslofjorden, seiv om dette

er ncr sydgrenaen for dena utbredelsesomra.de. Feltundersøkelser har

viat at etter en mild vinter Kan klekkingen av første kull fremskytes

mange uker i forhold til etter en normalt kald vinter (NIVÅ 1973).

Liknende forandring av tiden mellom gyting og klekking er vist også

ved akvarieforsøk (tab, XV.).

Tabell XV. Eggutviklingens varighet hoa Gammzrus oaeaniaua ved

forskjellige temperaturer (fra SteeJe & Steete1973).

AntaU

hunrer

6

7

Temp. °C

-1,5

0,0

Gjennomsnittlig

varighet (dager)

156

ofc

Spredning

150 - 16U

91 - 97

Eggleggingen skjer i november/desember. Eggene samles opp i en ruge-

pose på bunnens underside, der de holdes til klekkingen skjer i mars/

april. Utover våren og sommeren produserer samme hunn flere kull, for

så å dø p& ettersommeren (individene lever 1-1J år). En vurdering av de

videre konsekvenser av at tidspunktet for klekking av første kull fram-

skyndes kan bare bli hypotetisk. Det kan tenkes at det totale antall av-

kom pr. hunn blir større, men det kan også tenkes at første kull ikke vil

finne tilstrekkelig føde (jevnfør kap. II ) eller at hunnen dør tidligere.

Det er overveiende sannsynlig at balansen mellom forekomsten av G. oeea-

niouB og andre Gownarue-arter, f.eks. G. locusta (en sydlig art med ellers

meget like økologiake krav), vil forskyves, men dette behøver i og for seg

ikke å representere noen uheldig forandring. (Se også kap. III f).

Liknende toetraktninger kan antas å gjelde også for mange andre gruntvanns-

arter. Konsekvenser i form av forskjøvet balanse mellom forekomsten av

arter må ventes.
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Dyj) vanns fauna

Beregninger har vist at utslipp fra et kjernekraftverk på 1*000 MWe ved

Brenntangen vil kunne forårsake en midlere temperaturhøyning pfi 1,0-1,2 C

i Vestfjordens dypvann under visse forutsetninger. Hvi9 kraftverket leg-

ges til et av de andre stedsalternativene, vil temperaturhøyningen aann-

synligvis bli mye mindre (VHL/NIVA, 1973). Den termiske påvirkning av

dypvannet i midtre og ytre fjord er hittil ikke forsøkt beregnet.

Beyer (19T2) har påpekt at fjorddypene, sexlig i Sør-Horge, represen-

terer en termostabil biotop som byr på livsmuligheter for mange steno-

terme organismer. En står således overfor dyresamfunn som presumptivt

er meget sårbare for termiske forurensninger.

I de dype partiene i både indre, midtre og ytre Oslofjord har bunn-

faunaea et tydelig innslag av kaldt vannsart er av arktisk opprinnelse

(G.O. Sars, 1869; H. Sars 1866, 1868).

I midtre og ytre fjord ligger den øvre grense for forekomsten av

kaldstenoterme arter vesentlig dypere enn i indre fjord.

Disse dyrene er levninger fra en tid da det langs hele vår kyst var

et arktisk klima, og en arktisk marin fauna var enerådende. I lito-

ralsonen, på grunt vann og langs åpne kyststrekninger har hele den

arktiske fauna nå blitt erstattet av en fauna av mer sydlig karakter,

men i mange av våre fjorddyp, som har bevart lave og stabile temperatur-

forhold, har mange nordlige former funnet et tilfluktasted i en ellers

boreal region kjennetegnet ved bøyere temperaturer og store temperatur-

variasjoner.

Hange av disse kaldtvannsartene opptrer i fjorddypene som isolerte

populasjoner uten mulighet for å vandre ut eller bli fornyet utenfra.

Populasjonens eksistens er et resultat av en kontinuerlig forekomst

fra langt tilbake «ot istiden. Hvis en Oslofjord-populaajon av en ark-

tisk art ødelegges, vil den derfor vere tapt for området til henimot

neate istid (Beyer 1971).
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Det finnes allerede flere eksempler på at fiskearter har blitt borte

fra indre Oslofjord som følge av forandringer av miljøet i den senere

tid. Dette gjelder håkjerring, svarthå, krokulke og tornulke som f,ir

århundreskiftet var ganske vanlige på dypt vann i Bunnefjorden. Disse

fire artene er arktiske eller dypvannsarter, og en kan anta at de i

Oslofjorden levde nor grensen av sitt toleranseområde, slik at små

forandringer i okBygeninrhold eller temperatur kunne bli avgjørende

for deres eksistens i fjorden (Ruud 1968).

De l'orverrede oksygenforhold på dypet i Bunnefjorden har avskåret

dette området fra å være et tilfluktsrom for kaldtvannsarter i peri-

oder med høye temperaturer ellers i fjorden, og dette har ført til at

mange organismer, ikke bare de nevnte fiskearter, er blitt borte.

(Beyer 1972).

En rekke fiskearter som før var vanlige på dypet i indre fjord, og

fremdeles er vanlige utenfor, er nå betraktet som sjeldne innenfor

Drøbak. Disse er kloskate, hågyllig, sølvtorsk, stort langebarn,

ålebrosme, sørlig ålebrosme, gråsteinbit og lus-uer (Ruud 1963).

Ved en økning av temperaturen i Vestfjordens dypvann står disse artene

i fare for å forsvinne derfrå. Kn høyning av vanntemperaturen kan

dessuten fa følgende indirekte effekt. Hvis økt temperatur i dyp-

vannet rører til økt oksygenforbruk, kan det bety at visse arter

tvinges oppover til vann med enda høyere temperatur.

En viktig kaldtvannsart i Oslofjorden er dypvannsreken Pandalue borealis.

Den er en arktisk-boreal art med sirkumpolar utbredelse. På østsiden

av Atlanterhavet har den sin sydgrense i Skagerrak. Den er vanligst på

dyp mellom 60 og 250 m og trives test ved 3-8°C. Blir temperaturen

høyere enn 10°C, forsvinner rekene fra området. Enkelte fjorder med

høye terskler synes & ha lokale rekebestander. På grunn av de forverrede

oksygenforhold i senere tider har rekene blitt bort fra en del av de tra-

disjonelle rekefelter i indre Oslofjord. Det gjelder først og fremst

Bunnefjorden. I Vestfjorden lever rekene meget nær den øvre grensen av

sitt teraperaturtoleranseområde, og det er ikke usannsynlig at kjøle-

vannsutslipp fra Brenntangen vil få konsekvenser for bestanden, eventuelt

ødelegge den.
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Mange av de øvrige kaldstenoterme arter av arktisk opprinnelse som

lever i Oslofjorden v i l fa liknende problemer.

M. Sars (1866, 1868) og Q.O. Sara {1869) gir i sine arbeider over dyp-

vannsfaunaen en rekke eksempler på arktiske arter, fordelt på forskjel-

l ige dyregrupper:

Børstemark (Polychaeta) 15 arter
Pølseormer (Sipunculidae 1 "

Forgjellesnegler (Prosobranchia) 9 "

Bakgjellesnegler (Opistobranchia) 3 "

Muslinger (Bivalvia) 8 "

Sjøtenner (Scaphopoda) 3 "
Amfipoder (Amphipoda) 11 "

Isopoder (Isopoda) 5 "
Tanaider (Tanaidea) 1 "

Cumaceer (Cumacea) 8 "
Mysider (Mysidacea) U "

Reker (Caridea) 3

Sjøstjerner (Asteroidea) 1 "

Slangestjerner (Ophiuroidea) 3 "

Sjøpølser (Holottauroidea) 1 "
Sekkedyr (Tunicata) 2 "

Wollebæk (1900) nevner ytterligere en arktisk rekeart, og Broch (1935)
en kråkebolleart (Echinoidea) og en art av børstemark. Alt i alt blir
dette 61 arter, fisk ikke medregnet.

I de senere år har livsforholdene i dypere partier av indre fjord vært

dårlige (Beyer, 1968). Det. er derfor meget sannsynlig at endel av disse

artene nå er forsvunnet f ra fjorden. Ifølge Ruud (1968) hadde k fiské-

arter som var vanlige i fjorden før århundreskiftet, forsvunnet t id l ig i

60-årene; deriblant de arktiske artene Artediellus uniaantus ^KroKiiiké)

og Ioeluø biaopnie (Tornulke). (Se side 106.) '" ' *

En har i dette kapitlet lagt vekt på de faunakomponenter som v i l f4 -

sine livsbetingelser forverret. Teoretisk kan temperaturhøynihger

også føre t i l at forékomsten av visse arter øker, eller at beit nye

arter etablerer seg. Usikkerheten i sl ike forutsigelser v i l midler-

t id vsre så stor at vurderinger på dette punkt må utesti .
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f. Ekaperimentelle undersøkelser over effekter av en temperatur-
økning hoa trepigget atingsild (Gaateroeteue Aauleatus L.)
og tangloppen Gamarua cceanious Segerstråle.

Innledning

ForBøkets hensikt var å undersøke virkninger av en temperaturølcning på

vekst, kjønnsmodning OC dødelighet hos utvalgte littorale organismer.

Vann fra kO m dyp ble purcpet opp, oppvarmet 8 C og sendt ut i akvarier.

Til forsøksorganisiner ble trepigget st ingsild og tenglopper va l£ t , tia

man har gode erfaringer med disse som forsøksdyr i akvarier.

Tidligere undersøkelser har vist at en temperaturøkning gir økt vekst-

hastighet, en fremskynding av kjønnsmodningen, og større dødelighet hos

vekselvarme akvatiske dyr. (Brungs, 1971; Kinne, 1953, I960, 1963;

Leffler, 1972).

Blir temperaturene for høye, kan det føre t i l redusert veksthastighet

og senere kjønnsmodning fordi det meste av den tilgjengelige energi

brukes t i l den høye metabolismen og aktiviteten individene da v i l få

iBaldwin, 1957; Brungs, 1971; Kinne, I960, 1963). Ved forsøk med lakse-

fisk har man fått raskest vekst rundt 15 C og avtagende vekst mot 0 C

og mot letaltemperaturen på ca. 25 C (Brett et a l . , 1969).

Feltundersøkelser i områder pavirket av kjølevannsutslipp fra kraftverk

har påvist raskere vekst, større aktivitet, tidligere kjønnsmodning og

tidligere klekking av egg og utvikling av larver, sammenliknet med de

sårat arter fra nwliggends omrader som ikke har vært utsatt for tempera-

turøkninger (Naylor, 1965).
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Stingsild

Trepigget stingsild (Gasteroateua aauleatna L.) lever både i ferskvann,

brakkvann og saltvann (i Tjæra). Den lever opp mot arktis i nord og

sør til Hord-Afrika, og den forekonuner i flere råser eller former. Den

formen som er benyttet i dette forsøket (forma trachura), er en salt-

vannsform som lever fra Frankrike i sør og til Island og Grønland i

nord. Den er meget vanlig i Oslofjorden. I våre farvann når den tre-

piggete stingsilden en alder av 3 år og kan bli 11 cm lang; vanligvis

hlir den ca. 7 cm. Den har gytetid i mai - juni og blir kjønnsmoden

ett år gammel. Under kjønnsmodningen får hannene en sterk blågrønn

farge på øynene og langs sidene, mens buken får en sterk rødfarge.

Hunnene får som regel brun rygg med mørke tverrstriper og blir tykk av

rogn. På grunn av disse kjennetegnene kan man lett observere når kjønns-

modningen inntrer. Stingsilden er en meget euryterm og euryhalin art

som lever av animalsk føde (Bertin, 1925; Heuts, 1956; OtterstrØm, 1912;

Walvig, 1970).

Trepigget stingsild ble innfanget med strandnot i indre Oslofjord og ble

fraktet til Drøbak, der forsøket skulle utføres. Fiskene ble adaptert

til den temperatur de skulle gå i før forsøkene tok til.

Det ble brukt 20 akvarier. Hvert akvarium var på 26 1 med gjennomstrøm-

mende vann. 10 akvarier fikk vann pumpet direkte opp fra Uo m dyp (inn-

taksvann, ca. 3k o/oo S) og de 10 resterende fikk det samme vannet opp-

varmet 8 C ved at det strømmet gjennom kjølevannspiral (av glass) i et

destillasjonsapparat. Etter en tid ble forsøket supplert med to 25 1

akvarier med vann pumpet inn fra overflaten (1-2 m dyp) og to akvarier

med overflatevann oppvarmet U C.

Forsøket startet 12/1-73. 10 fisk ble sluppet oppi hvert akvarium, dvs.

100 fisk ved hver temperatur. Av disse 100 var 50 fisk av årsklasse 1972

og 50 av årsklasse 1971. Etter en innkjøringsperiode fram til 5/2, ble

alle døde fisk erstattet, Blik at det igjen var 100 fisk ved hver tempe-

ratur. Forsøket med disse varte fram til 11/12-73.
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I august 1973 ble årets yngel fanget inn. Det var blitt ledig plass i 5

akvarier ved hver temperatur. Den 15/8 ble det plassert 12 fisk i hvert

av disse akvariene. Disse ble holdt i akvarier fram til 11/12-73. Sam-

tidig ble det påbegynt forsøk i 1* akvarier med overflatevann og 12 fisk

i hvert. Dun 15/10 ble 2 av disse akvariene oppvarmet 1»°C, og dette for-

søket varte til 15/1-7^.

Temperaturen ble målt daglig, og temperaturforløpet i de forskjellige

akvariesettene er tegnet inn i fig. is». Fiskene ble foret hver dag med

tilstrekkelige formenger, og akvariene ble renset for avfallsprodukter

og matrester 3-1» ganger i uken. Akvariene ble inspisert daglig, slik

at døde fisk kunne plukkes ut og registreres, og eventuelle tegn til

kjønnsmodning kunne observeres. En gang i måneden ble fisken tatt ut,

lengdemålt og sluppet tilbake i akvariene. Ved forsøkets slutt ble

fisken lagt på formalin, men 5 fisk fra hver temperatur bie frosset ned

og senere analysert med hensyn på tungmetaller ved bruk av atomabsorp-

sjon. Tungmetallinnholdet ble bestemt i inntaksvannet. Fordi gjennom-

strømmingen var stor, antas det at dette også var representativt, for

akvarievannet.

Tanglopper

Gamarua ooeaniouB Segerstråle [Crustacea, Amphipoda) holder til blant

tang og steiner i litoralsonen fra Spitsbergen og sør til Kattegat-Skage-

rak. Den er en auryhalin og euryterm art, og den er spesielt tolerant

overfor lave temperaturer. I våre farvann blir G. oceanicue ca. ett år

og når en lengde av ca. 27 mm for hanner og ca. 22 mm for hunner. Re-

produksjonstid varer fra uti desember til september, med maksimum rundt,

mai. Eggene utvikles og klekkes i en pose (marsupiet) under buken på

moren, Qg når ungene slippes ut i vannet, er de ca. 2 mm lange og gjen-

nomsiktige i Segerstråle, 19!»7, 1959» Spooner, 1951; Steen, 1951).

Ved innsamling av tanglopper på Torkildstranda ved Drøbak i november 1972

var G. oeeanicuB den dominerende art, og den ble derfor valgt til forsøks-

organimse. Det ble benyttet 20 akvarier, hvert på 2,5 1 og med gjennom-

strømmende vann. 10 akvariér fikk inntaksvann pumpet opp fra Uo m dyp og

10 fikk samme vann med en overt emperat ur på 8 C (i likhet med stings i Id).
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I mars 1973 ble hunner av G. oceaniaus med egg i marsupiet temperatur-

adaptert, og en hunn ble plassert i hvert akvarium. Klekkingen foregikk

rundt l/U, og yngelen ble tal t opp. Da ungene var meget små "og gjennom-

siktige, var det vanskelig å registrere samtlige fra hvert akvarium. På

grunn av stor dødelighet ble forsøket med disse dyrene avsluttet 7/5, og

akvariene ble gjort klare t i l nye forsøk.

Etter midten av mai var det vanskelig å finne voksne individer av G. ooe-

aniaus i Oslofjorden, men det ble fanget noen få hunner med egg. Disse

klekket i spesielle kar, og yngelen ble fordelt slik at det ble 7 akvar-

ier ved hver temperatur med ca. 25 tanglopper i hvert akvarium (se tab.

XVII). Forsøket med disse varte fra 15/6 t i l 7/12 1973.

Under forsøket ble temperaturen målt daglig, og temperaturforløpet er

i l lustrert i fig. 28, Dyrene hadde under hele forsøkets varighet t i l -

gang på mat, og akvariene ble renset ca. en gang pr. uke. En gang i

måneden ble dyrene ta t t u t , bedøvet med 0,75? uretan, opptelt, lengde-

mål t under lupe og sluppet tilbake i akvariene. De to gjenlevende fra

det oppvarmete vannet og to fra inntaksvannet "ble frosset ned og senere

analysert for innhold av tungmetaller.

Resultater

Stingsild

Temperaturforløpet i akvariene i den tiden forsøkene har pågått vises på

fig. 19- Vanntemperaturen i akvariene med inntaksvann fra U0 m dyp er

kalt "t", og det oppvarmete vannet er kalt "t+8°". Temperaturen i akva-

riene med overflatevann er kalt "t " og det oppvarmete overflatevannet

"t +U°".
o

Dødeligheten av stingsild som har gått i "t" og "t+8°" er framstilt i fig.

20 og 21. Fra 12/1 t i l 5/2 var dødeligheten i "t+8°" Vfj&, mens, den i "t"

var 12?. ETter at akvariene ble etterfylt med fisk den 5 A , var dødelig-

heten fram t i l forsøkets slutt den 11/12 markert større i "t+8°" éhr- x " t " .

Fra ca. 1/5 og ut forsøket var ikke forskjellen i antall døde fisk frå hver

særlig stor, men siden det i denne perioden var færre fisk Véd
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den høyeste temperaturen, vil den prosentvise dødelighet pr. tidsenhet

være større her (se fig.2l). Av fig. 20 framgår det at dødeligheten også

var markert høyere i "t+8 " i forsøket som gikk fra 15/8 til 11/12. I

forsøket med overflatevann var dødeligheten meget liten, bortsett fra i

perioden 9/11 - 11/12 da det var lO.OJt døde i "t " og 36,7# døde i

"t +i»°".o

Kjønnsmodningen (gytetiden) hos stincsilden ble bestemt til den tiden

hannene hadde gytedrakt, og gytetiden i akvariene med inntaksvann og i

akvariene med oppvarmet vann våren 1973 er framstillt i fig.22. Kjønns-

modne hanner ble observert allerede 9/2 i "t+8°", og toppen ble nådd fra

slutten av mars til begynnelsen av mai. I "t" ble første kjønnsmodne

hann observert 18/1*, og kjønr.smodningen nådde topp i juni ved denn tempe-

raturen. Ved stadig prøvetaking i Oslofjorden ble første tegn til kjønns-

modning i det naturlige miljø observert 15/5, og kjønnsmodningen så ut til

også her i nå toppen i juni. De observasjoner som forelicger av kjønns-

modne hunner, faller helt sammen med observasjonene av kjønnsmodne hanner

ved de samme temperaturer.

I forsøket som ble startet med 0-gruppe stingsild 15/8. ble det observert

kjønnsmodne hanner i "t+8°" allerede 29/11. Flere kjønnsmodne hanner og

noen få kjønnsmodne hunner ble observert fram til forsøkets slutt den

11/12. Det var ingen tegn til kjønnsmodning i "t", "t " og "to+U°".

I fig. 23, 2k og 25 er tegnet inn tilveksten av stingsild fra henholdsvis

årskalsse 1971, 1972 og 1973 fra de temperaturer•som er benyttet i forsøket.

Tilveksten er ført opp som gjennomsnittlig tilvekst i mm pr. fisk pr. 20

døgn i det angitte tidsintervall (intervallet mellom hver lengdemåling). På

grunnlag av fig. 23 og 2k ser det ut som om temperaturøkningen har virket

hemmende på veksten i sommerhalvaret (30/5 - 11/10), men den har stimulert

veksten resten av året. Produksjon av kjønnsprodukter vil redusere lengde-

veksten, og flere av verdiene vil være berørt av dette (sammenlign med fig.

22), noe som gjør tolkningen av fig. 23 og 2k vanskelig. Når det gjelder

årsklasse 1973 (fig. 25), virket oppvarmingen av vannet stimulerende på

veksten fra 11/10 og ut for^ket (15/1). (Verdien fra "t+8°" i perioden

9/11 - 11/12 har redusert vekstrate på grunn av kjønnsmodning). I peri-
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oden l?/6 - U/y var det markert større vekst ved en temperatur på 17 C

til 20°C enn ved 13°C. I perioden h/9 - 11/10 var vekstraten noe større

ved lU°C enn ved L2°C, men den var mindre igjen ved 19 C.

I fig. 26 og 27 er verdiene for den gjennorasnittliee lengdetilveksten pr.

fisk av henholdsvis årsklasse 1972 og 1973 i intervallene mellom lengdmål-

ingene, samraenliknet med gjennomsnittstemperaturen i intervallene. Verdi-

ene i fig. 26 viser ingen klar sammenheng mellom tilvekst og temperatur

under ca. l8°C, men kummer temperaturen over ca. 16 C, ser det ut som

om tilveksten avtar med økende temperatur. For årsklasse 1973 (fig. 27)

var vekstraten økende f ra 6°C til ca. 1^°C, hvorpå veksten holdt seg for-

holdsvis stabil opp til den høyeste temperaturen, 20 C. Prøver man å

sotte de to figurene (fig. 26 og 27) sammen i et helhetsbilde, kan det

tyde på at stingsilden fikk raskere vekst ved økende temperaturer opp

til ca. 14°C. Fra ca. lU°C til ca. 19°C hadde fiskene et nivå med god

tilvekst (optimaltemperaturen), og fra 19 C og oppover ser det ut som

om tilveksten minker (jevnfør Brett et al. 1969).

Resultatet av tungmetalianalysene av inntaksvannet og stinesild gått i "t"

og "t+3°" i tidsrommet 15/8 - 11/12 er ført opp i tab. XVI. Verdiene for

Zn, Cu, Cd og Pb fra akvarievannet la noe over de verdiene Nair og Andersen

(1972) fant i vann fra Drøbaksundet. Innholdet av Zn og Cu i stingsildene

var høyere enn de verdiene Andersen et al. (1973) fant i sild fra Drøbak-

sundet. Cd-verdiene ligger litt under det Andersen et al. (1973) fant

og verdiene for Pb ligger langt under. Stingsild fra oppvarmet vann

hadde høyere innhold av Zn og Pb og mindre innhold av Cu og Cd enn sting-

sild SOD hadde gått i akvarier med 8°C lavere vanntemperatur. Da det er

tatt få prøver og variasjonene er store, er det vanskelig å trekke slut-

ninger ut fra disse tallene. Tidligere undersøkelser viser at det er

usikkert on temperaturøkninger vil føre til et større tungmetall innhold

i akvatiske dyr (Rehvoldt et al., 1972).

Tanglopper

Gatimaeus oaeaniaus ble holdt i akvarier med vanntemperaturer "t" og "t+80"

og temperaturforløpet under forsøkene er tegnet inn i fig. 28.
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I det forsøket som ble drevet i perioden 1/1* - 7/5, var det nesten 100?

dødelighet i "t+8°", bare 3 dyr ove;levde fram til 7/5. Dødeligheten i

"t" var relativt liten; det var mellom 20 og 60 gjenlevende i hvert akvar-

ium. Seiv 00 antall tanglopper i hvert akvarium ikke ble nøyaktig regi-

strert i begynnelsen av forsøket, skulle resultatet tyde på at 3. oaea-

niaua trives atskillig bedre ved 8°C enn ved l6°C på den tiden av året

forsøket pågikk.

Neste forsøk startet rundt midten av juni, da nye unger ble kl ̂ kfcet. Disse

ble talt opp med jevne mellomrom, og antall dyr i de forskjellige akvarier

utover i forsøksperioden er ført opp i tab. XVII. Dødelieheten er tegnet

inn i fie. 29. Også dette forsøket resulterte i markert høyere dødelighet

i det oppvarmete vannet. I tidsrommet 20/8 - 6/11 var det ogsft relativt

stor dødelighet i inntaksvannet; noe som antakelig skyldtes soppdannelse

i et akvarium.

Pesultatene fra lengdemålingene av tangloppene er fremstillt på to for-

skjellige måter i fig. 30 og 31. For tidsrommet 15/6-12/11 viser figu-

rene at en oppvarming av inntaksvannet på 8 C gav betydelig redusert til-

vekst. Fra 12/11 - 7/12 så det ut som om en temperaturøkning stimu-

lerte tilveksten, men tallene her er usikre da man må ta i betraktning at

detkun var to tanglopper igjen i det oppvarmete vannet. G. ooeaniaus

lever i Oslofjorden nær sin sørlige utbredelsesgrense og vil derfor være

meget vår overfor temperaturer ovpr det normale for årstiden.

Nederst i tab. XVI er oppført resultatet av tungmetallanalysene på G.

oaeanioua fra de to forskjellige temperaturene. Verdiene for Zn var

ganske jevne, men verdiene for Cu, Cd og spesielt Pb kan tyde på at

tangloppene fra oppvarmet vann har akkumulert større mengder tungme-

taller enn de fra inntaksvannet. Resultatene må tolk.es med visse for-

behold da materialet er meget begrenset.

Sammenliknet med undersøkelaer av blåskjell fra Drøbaksundet (Hair og

Andersen, 1972), hadde tangloppene mindre innhold av Cd, omtrent det

samme innhold av Zn og tangloppene fra oppvarmet vann hadde meget større

innhold av Pb. Cu-verdiene er ikke sammenliknbare da tangloppenes blod

har :lu«yt: nat urlig innhold av kobber.
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Forsøk med trepigget s t ings i ld (Gaateroateua aauleatua) og tangloppen

Janmorus ooeonicua i akvarier med 8°C o].pvarraing, resulterte i en ator

dødeliehet sammenliknet med de samme organismer fra akvarier med inn-

taksvann. Særlig var forskjellen i dødelighet stor for C. oaeanioue.

Oppvarming av vannet resulterte i en betydelig tidligere kjønnsmodning

og gytetid hos trepigget stingsild. Forsøk startet i januar, resulterte

i kjønnsmodning i mars - april i akvariene med oppvarmet vann, mens hos

fisk fra inntaksvannet fra 1*0 m dyp inntraff kjØnnsmodningen i mai - juni,

som er den normale gytetid for stingsild i Oslofjord-området. Ca. 1 måned

eamle s t ingsi ld ble så t t ut i akvarier midt i august, og kjønnsmoden fisk

ble obeservert allerede i desember i akvarier med 8 C oppvarming.

For et og to år gamle stingsild tyder resultatene fra forsøket på at en

oppvarming av vannet virket hemmende på veksthastigheten i sommersesongen,

men resten av året var veksten raskest i det oppvarmete vannet. Forsøk

med O-gruppe stingsild gav en markert øket vekstrate fra 6 C t i l Ik C,

mens fra l^C t i l 20°C som var hĵ yeste aktuelle temperatur, hadde vekst-

hastigheten en relativt stabil topp. For 1-gruppen er det klar nedgang

i tilveksten ved temperaturer over l8°C.

G. oaeonicus var meget Wlsom overfor temperaturøkningen. Individene
fra akvariene ned oppvarmet vann hadde markert lavere vekstrate enn indi-
videne fra det 8°C kaldere vannet.

Analysene av tungmetallinnholdet i stingsild og G. oaeaniaua var raeget
fåtal l ige og må betraktes som preliminære.

De reaultatene som foreligger for st ingsi ld, viser ingen tydélig tendens
med hensyn t i l forskjellig opptak av tunfipetaller, mens taogléppér fr«
det oppvarmete vannet hadde stort sett akkumulert betydelig større meng-
der tungætaller enn tanglopper fra det 8°G kaldere vannet <tt
og kadmium).

g «ellom stingsild som går så langt sør som t i l Frankrike
og a. oeøanieuø som lever n » sin sørUge utbredelsesgrénse i dtld^jordci
t tde t , viser at C. oaeaniaua er mest følsom overfor temner«tu«<«knånge».;
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Tabell XVI. Konsentras.ioner av Zn, Cu, Cd og Pb i stinffsild {GaetP-roateus acul-?atua) ot?

tangloppen GarmaruB oeeanicun fra akvarier med irmtaksysmri og oppva.rr.c-t

vann, og f ra inntait3vannet t i l akvarier.g.

Verdiene fra tungmetallkonsentrasjonene er oppgitt i up./I Tor sjøvann

°6 Mg/g tø r rvek t for G. aculeasus og C. oaeanicus.

Prøve

Saltvann

Gjennom-
snitt

C. aaule~
atua

Gjennom-
snitt

G. aoule-

atue

Gjennoær
snitt

G. oaea-

nioue

Preven
hentet

fra

Inn-

taket

Inntaks-

vann

Opp-

varmet

vann

Oppvarme'
vann

-innt&ks-
vann

Ant. a l l
prøver/

individer

1

1

1

3

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

U

2

2

Gram

våtvek*.

0,2903

0J2U2

1,0632

0.&757

1,0771

0,806l

0.657U

0,65^0

0.69U3

0,670li

0,6690

0,0101

O,Ol»79

Grua

tørrvekt

0,0799

0,2337

0,3589

0,2993

0,3760

0,2696

0.221U

0,2127

0,2335

0,2037

0,2178

0,0056

0,0219

Tungmetallkcns=

Zn

18,63
7,20

22,50

16,11

250,2

127,8

1*6,3

13^,3

98,3

131,1*

162,1

163,0

126,9

165,5

15U.U

35,7

38,1

Cu

19,68

• ( 9 , 9 ? )

• ( l i , 5 0 )

•(13,77)

29,2

9,7

^ , 3

12,7

8,6

12,8

6,U

8.3

15.U
12,0

10,5

lWi,6

96,8

ntrcsjoner

Cd

0,79

0,U2

o,Cs

0,6?

0,29

<0,01

0,06

0,22

0,0l*

0,12

0,01

<0,Cl

0,03

0,01»

0,02

1,79

0,37

Pb

: ,?•'.

3,70

1,01,

<3,10

<0,10

0,69

0,1*1

0,33

C,33

0,lU

0,66

1,92

0,30

0,76

-8,1*

' Parontesene angir usikre verdier.
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tabell XVII. Antall Gamarua oceaniaua f ra 7 akvarier med
inntaksvann CM. 7 akvarier med opuvarmet vann
i forarikaperioden 15/6 - 7/12 1973.

Inntaksvann

Ct)

Oppvarmet

vann

(t+8°)

Dato

Antall

G. ooeanicus

Total antall

Antall døde

% døde

Antall

G. oceanicus

Total antall

Antall døde

% døde

15/6

27

27

27

26

25

25

25

182

0

0

20

20

20

25

25

25

27

162

0

0

23/7

21

27

26

16

20

15

17

ll»2

itO

22,0

10

13

13

9

9

10

13

80

82

50,6

20/8

19

25

22

16

20

lb

15

129

53

29.1

3

13

13

0

1

7

13

52

110

67.9

6/10

U»

20

17

0

3

8

8

70

112

61,5

1

3

3

0

1

3

0

10

152

93,8

U/11

13

18

lb

0

2

2

7

56

126

69,3

0

0

0

0

'' 1

1

0

2

iéo

98,8

7/12

13

lU

10

0

2

2

0

U3

139

76, U

0

0

0

0

1

1

0

2

1(50

98,8
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Fig. 19. Temperaturforl^pet i stingsildakvariene.

100-

90-

80-

70-

.2 60-

50-

c t 0-(

— — Fro inntaksvann (II

Fro oppvarme! vann I I . B ' I

Jan I Fib. I Mart I April 1 Mai I Juni Tjuli I Au» I Sipt. I Okt. I Nov. I Des I
1973

Fig. 20. Totalt antall døde stingsild i forhold t i l tiden.
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Fra akvantr m«d mntaksvann 11)

Fra bkvantr m«d oppvaim*t «onn ( ! • » " )

QJ ixca rŝ aoq LVPO f

1973

Fig. 21. Dødelighet for trepigget stingsild i ulike tidsperioder.
Tallet over hver søyle angir hvor mange fisk djzldelig-
hetsprosenten er beregnet av.

!»J»>
Ot

1
-un
I

I"1

o — — — fra a k v a r i i r m i d inntaksvann I t )
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Fig. 22. Antall hemner med gytedrakt til ulike tidspunkt ved

t°C og t + 8°C.
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Fra akvarier mid inntaksvann (t I

Fro akvaritr med oppvarme! vann l l . B c

0,6-

4/2-23/2 21/2-29/3 29/3-30/1 30/1-30/5 30/5-27/6 27/6-17/7

1973
17/7-10/8 iO/B-t/9 t/9-il/IO M/IO-9/n 9/H-IVI2

Fig. 23. Lengdetilvekst for 1971 årsklassen av trepigget stingsild.

Tallet over søylene angir antall fisk tak hver verdi.
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Fig. 21». Lerigdétilvekst for 1972 årsklassen av trepigget stingsild.

(Tallet over søylene: se fig. 23).
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Fig. 25. Lengdetilvekst for 1973 årsklassen av trepigget stingsiId.

(Tallet over søylene: se fig. 23).
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Fra inntaksvann ( t )

Fra oppvarmct vann 11 # 8*

Fig. 29. Akkumulert dødelighet for GarmaruB oaeanicus ved t°C og

t + 8°C.
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Fra inntaksvann ( t )

Fra oppvarme: vann ( t * 8 * )

Fig. 31. Gjennomsnittlig tilvekst for Garmarus oceanicus ved z°C og

t + 8°C (Tallet over hver søyle: se fig. 23).
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g. Mulige konaekvenaer for stoff- op energiomsetning

Innledning

De biologiske stoff- og energiomsetninger i et vannsystem, f.eks. i

en fjord, er sammensatt av en rekke delprosesser hvis intensitet veksler

fra tid til tid og fra sted til sted. Mange av de mest sentrale pro-

sessene vil kunne påvirkes av et varmekraftverk, og noen slike forhold

er behandlet i tidligere kapitler i denne rapporten. Fordi endringer i

disse forhold vil fa innflytelse på så viktige egenskaper ved et vann-

område som overflatevannets gjennomskinnelighet, forekomst av råtten

bunn, avkastning av biologiske ressurser osv., er det viktig å ha en

begrunnet oppfatning av hva som kan endres og hvilken virkning slike

endringer vil få. I dette kapittel skal det gis en forenklet beskriv-

else av de biologiske omsetninger i og mellom ulike dyp i vannmassene,

og det skal diskuteres hvordan disse omsetningene kan influeres av et

varmekraftverk.

Figur 32 gir en forenklet beskrivelse av stoffomsetninger i en vannmasse •

fra uorganiske stoffer bygges opp til organisk stoff i levende planter,

til ålt er frigjort til vannmassene igjen, eventuelt fjernet fra området

ved transport ut eller ved sedimentering. Figuren beskriver også omset-

ningen av energi fra opptaket av lysenergi i plantecellene og overføring

til kjemisk energi i organisk stoff til denne energien er utnyttet. I

den delen av det beskrevne systemet som omfatter transport av organisk

stoff, er stoff og energi betegnet av de samme pilene.

Stplrrelsen på de ulike boksene og pilene gir ikke opplysninger om virke-

lige forhold, men ffiJlgende prinsipper gjelder: Total energitransport ut

av systemet avmerket som avkastning, sedimentering og varme er 1 ik netto

epf̂ jfcg;" a^Une^gi i 4e autptrpfe organismene. Total stofftransport ut

av flyst«met i form av avkastning, sedimentering og uorganiske stoffer er

j««Ji;eaniBkéistpf f er innbygd i de autotrofe organismene.
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3runnlacet for de biologiske stoff- og energiocsetninpier er primærproduk-

sjonen son foregår i autotrofe organismer. (Autrofe organismer • planter

(og bakt er i er) som ved hjelp av en energi ki lde (oft est lys) kan bygge opp

organisk stoff fra uorganiske "byggestener"). Lysenergi fra solen tab

opp i spesialiserte organeller i plantecellene som inneholder klorofyll.

inergien i lyset omdannes her t i l kjemisk energi. Denne energien utnyt-

tes t i l å bygge opp organisk stoff fra uorganiske "byggestener" (Hoved-

sakelig CO , Ho0 OG næringssalter). Det er bare i vannmassene i og nær

overflaten og i sommerhalvåret lyset er intenst nok t i l a opprettholde

en tøy primærproduksjon i planteplankton. Forekomst av et spranglag er

ocså viktig fordi dette nolder algene i et dyp med adekvat lys og for-

hindrer at store deler av bestanden fraktes ned i dyp der algenes for-

bruk ved resiprasjon overstiger produksjonen. (Endel fastsittende algcr

har produksjonssesong on vinteren).

Plantene blir beitet av dyr og kommer dermed over i de heterotrofe de-

lene av næringskjedene. (Heterotrofe organismer = organismer som

må ha organisk stoff som energikilde.) I næringsKJedene omsettes ener-

gien t i l stadig h^yere nivå, og ved hver slik overgang (når f.eks. plan-

ter spises av planteetende dyr, og når organisk stoff nedbrytes av bak-

te r ie r ) , skjer et energitap. Dette er avmerket med 'Varme' på figuren.

Samtidig frigjøres uorganiske stoffer igjen. Effekten i utnyttelsen av

energien fra et trinn t i l neste kan anslås t i l 1/10 - 1/5.

De heterotrofe organismene kun frakte det organiske stoffet ned i vann-

massene ved vert ikalvandr inger og transport i næringskjedene. Dette er

symbolisert i figuren ved at de tre boksene i ulike dyp henger sammen.

De pilene som er betegnet avkastning, representerer det som høstés fra

vannet av tang, tare, fisk, muslinger osv., det organiske stoff som t i l -

føres vannmassene fra land og nettoutbyttet av utveksling med nsrliggende

vannområder (f.eks. ved fiskevandringer). (Dersom1 tilførsel er større

enn utførsel, skal 'avkasting' ha negativt fortegn). Planter, dyr og

bakterier v i l særlig etter død synke nedover i vannmassen. Dr ksti om-

settes av dyr og bakterier på vei ned el ler på bunnen, meti også danne

et organisk lag på bunnen (detritus). Dette organiske stoffet omsettes

av dyr og bakterier, men ved stor organisk belastning, aarlig flår l e t t e

er kombinert med oksygenmangel, kan endel akkumulere i sedimentene.
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I t i l legg t i l lyset og vannmassenes stabil itet er tilgangen på nærings-

salter avgjørende faktorer for primarproduksjonens størrelse. De kvan-

titativt viktigate uorganiske stoffene (CO og K 0) finnes al l t id i

rikelig mengde i sjøvann, mens fosfat og de ulike nitrogenholdige nær-

ingssaltene ofte kan være begrensende for algeproduksjonen, dvs. deres

konsentrasjon kan være hastighetsbestemmende for produksjonsprosessen.

Figur 33 gir et forenklet bilde av omsetningen av nsrinessalter i og

mellom ulike dyp. Næringssaltene tilføres overflatelaget ved t i l førse l

fra land og vertikaltransport fra dypere lag.

Ved primcrproduksjon tas næringssaltene opp av planter oc f^res ved

beiting over i dyr. Etter nedbrytning av organisk stoff i organismene

kan de igjen føres ut i overflatevannet hvor de s t i l l e s t i l rådighet

for ny primærproduksjon. Næringssalter som blir i organismene, fraktes

ned i vannmassene ved vertikaltransport, vertikalvandringer og sedimen-

tering. Derfrå resirkuleres de ettersom nedbrytningsprosessene foregår.

De frigjorte naeringssaltene kan fel les i sedimentene (fosfat fe l les som

hydroksydapatitt eller bundet t i l jernhydroksyder, kap. II d). Løste

nsringssalter t i lføres overflatelaget igjen ved vertikaltransport. Denne

er avhengig av vannmassenes stabi l i tet og er ofte sterkest om vinteren

når blandingsprosessene ikke hindres av lagdeling. I sommerhalvaret er

vertikaltransporten vanligvis begrenset. Når t i l førsel av nærings-

salter fra land er l i ten , bl ir derfor primærproduksjonens forbruk av

nsringssalter ikke erstattet , og et næringsstoff kan da bli minimums-

faktor» og dermed begrense primærproduksjonens hastighet.

Primærproduksjonen fører t i l frigjøring av oksygen, mens de heterotrofe

organismene forbruker oksygen i sin respirasjon (se kap. II d). Hormalt

er det r ikel ig med oksygen i vannmassene, men i dyp med dårlig vannut-

skiftning (f .eks. dypet av indre Oslofjord og dypet av Langangsfjorden)

kan oksygenkbnsentrasjonen b l i meget lav og det kan utvikles sulfider

i vannmasser og sedimenter. Et arbeid med sikte på å finne enmetode

t i l å studere oksygenomsetningen i indre Oslofjord og avklare hvordan

temperaturøkning som følge av kjølevannsutslipp, v i l innvirke på denne,

blir presentert i egen rapport (NIVÅ, 1975 )•
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Figur 3U gir et forenfclet bilde av oksygenomsetningen i vannmassene.

Oksygen tilfdres vannet i overflaten enten ved tilførsel fra atmosfæren

eller på grunn av primærproduksjonen oe forbrukes ved nedbrytnings-

prosessene (respirasjon). Det transporteres ned i vannmassene ved

vertikale blandingsprosesser. I fjordene er denne vertikaltransporten

dårlig, og oksygentilførselen til dypet er derfor avhengig av strømmer

utenfra. Tilførselen er god i mellomdypet, men ofte dårlig ved bunnen

der den bare skjer i forbindelse med dypvannsutskiftninger som kan skje

med lance mellomrom. Her kan det bli utviklet giftig hydrogensulfid

eiter forbruk av alt fritt oksygen (jenvfør kap. II d).

Primærproduksjonen K&n påvirkes av et varmekraftverk pi ulike måter.

Plantenes evne til å omdanne lysenergi til organisk energi er tempera-

turavhengig. I kap. II c beskrives hvordan forholdet mellom tempera-

tur og primærproduksjon er i naturlige planteplanktonprøver fra Drøbak-

sundet. Som det fremgår av dette, er relasjonene komplisert og endrer

seg fra sommer til vinter. Dette og andre forsøk viser at små tempera-

turøkninger fører til økt primærproduksjon i kortt ldseksperimenter.

Ved langtidspåvirkninger under naturlige forhold blir imidlertid for-

holdet mer komplisert. Plantene vil kunne adaptere seg til de endrede

forhold, og en rekke andre faktorer vil kunne være bestemmende for

produksjonen. Av slike faktorer kan nevnes næringstilgang og lystilgang.

Tilførsel av næringssalter til overflaten kommer til å bli influert av

et varmekraftverk. Ved en temperaturøkning vil resirkulasjonen av nær

ingssalter øke. Tropiske strøk er bl.a. kjennetegnet av meget lave

konsentrasjoner av næringssalter, men en meget rask omsetning. Ved

visse inntaks- og utslippsanordninger kommer vertikaltransporten av

næringssalter til å øke, og dette vil kunne stimulere primærproduk-

sjonen. Eutrofe områder har ofte overskudd av plantenæringssalter og

der vil lyset ofte være begrensende faktor for primærproduksjonen, slik

at økt næringstilførsel er uten virkning. I den grad de tilførte n«r-

ingssaltene blir i overflatelaget, vil de tilslutt tilflyte områder med

næringssaltbegrensning hvor produksjonen blir stimulert.
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lysklimaet i vannmassene kan også endres av varmekraftverket. Ved over-

flateinntak vil Btore mengder planteplankton drepes i kjjllevannsystemet.

Dette representerer en kunstig reduksjon av planteplankton og får samme

konsekvens, nemlig en uttynning av bestanden. Detts vil kunne bedre lys-

klimaet i vannet og stimulere til Økt produksjon der lystilgangen har

vert for darlig.

Også beitingen vil bli påvirket. Beiteintensiteten er avhengig av tempe-

raturen og må ventes å øke med økende temperatur. Det synes imidlertid

som dødelighet av dyreplankton i kjølevannsy st eiret vil være minst like

viktig. Som det i*remgår av kap. II er dødeligheten ofte stor. Dyre-

plankton har meget lang generasjonstid i forhold til planteplankton.

Det er derfor mulig at den reduserte beiting som følge av fortynning

av dyreplanktonbestanden, både vil overveie temperaturens stimulering

av beitingen og eventuell dødelighet for planteplankton i kjølevanns-

systemet.

Dødeligheten i kjølevannsystemet vil tilføre vannmassene store mengder

dødt partikulært materiale som vil kunne sedimentere og belaste dypere

vannmasBer. Hvis nedbrytningen i mellomdypet ikke øker, vil belastnin-

gen av sedimenter Øke,. I mellomdypet er oksygen tilgangen god nok til å

tåle en slik merbelastning. Ved bunnen av terskelfjorder kan merbelast-

ningen føre til anaerobe forhold og utvikling av hydrogensulfid, spesi-

elt hvis temperaturen også skulle øke i dypet (kap. III d). I områder der

belastningen av bunnen er stor, må en anta at mellomdypets kapasitet til

å omsette en eventuell økt organisk belastning er utilstrekkelig, men

kapasiteten kan Øke dersom også temperaturen øker. En konsekvens av

endret sedimentering er at en større del av omsetningen vil foregå i

bunnsamfunn på bekostning av pelagiske samfunn. (Pelagiske samfunn =

samfunn som er knytt et til de fri vannmassene).

I spesielle tilfelle kan temperaturen øke ved bunnen av terskelfjorder.

Dette reiser problemer som er behandlet i kap. II d og i en egen rap-

port vedrørende omsetningen av oksygen. (NIVÅ, 1975 ).
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Oksygen t i l f ø r e 3 overf laten fra atmosFwen, og oksygen t i l f ø r e s dy pet

ved vert ikalblanding e l l e r transport utenfra ( fra områder der v e r t i k a l -

blandingen er god. I s l i k e områder foregår strømtransport av oksygen

ut av området. Fig 3U.) I terskelfjorder er t i l f ø r s e l e n utenfra den

v i k t i g s t e , men den kan vare ut i l s treWie l ig i dypvannet. 3kt temperatur

her kan medføre at de anoksiske t i l s tander forverres . (Kap I I I d ) . Dette

v i l i s i n tur føre t i l økt fr igjøring av bundne fosfater fra sedimentene

(Kap I I I d . ) og dermed ved vertikalblanding føre t i l økt t i l f ø r s e l av

ncr ingssa l t er t i l overf laten og bedre vekstv i lkår for planteplankton osv.

På f igur 32 repesenterer boksene som er ka l t heterotrofe organismer

(nsringskjeder} meget komplekse onsetningsveier for s t o f f og energi

der konsumenter av u l i k e ordener inngår. Også i d i s se delene av det

beskrevne systemet v i l d r i f t av e t varmekraftverk få virkninger både når

det g j e l d e r effekten i energiomsetningen og hvilkei vei det organiske

s t o f f f ø l g e r . Dette v i l s l å ut i avkastningen. Kval i tat ive endringer

av artssammensetninger i både de autotrofe og heterotrofe sammfunnene v i l

ha v e s e n t l i g betydning. Kaldtvannsarter v i l hemmes, varmtvannsarter stimu-

l e r e s av temperaturøkning. Planktonarter med kort generasjonst id og

høyt forplantningspotens ie l v i l kunne t å l e dødelighet i kjølévannsystemet

mens ar ter med lang generasjonst id og lav t forplantningspotensial ikke

v i l k lare de t te så godt . Det kan ikke g i s noen antydiiing om hvbrdan

s l i k e endringer v i l påvirke s to f f - og energiomsetninger.

Figur 35 representerer er syntese av de øvr ige 3 figuren*. De prosésser
som må antas pavirket av varmekraftverket, er merket med s t j e r n e . Som
det fremgår av denne f i guren , er virtaingen meget kompleks» Det te kom-
p l i s e r e s y t t e r l i g e r e av a t størrelseii av en rekke av d i s s l preisésaene
er d å r l i g kjent under nåvcrende forhold. : i f ; ^ ^ ?;

NIVÅ 1975 Prognoseberegninger for oksygenomsetning i

terskelfjorder,

og beregninger

Saksbehandleré: É.
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Fig. 35 Kombinasjon av figurene 32, 33 og 3fc. Proaesser som

vi l kunne påvirkes av varmekraftverk er merket med stjerne.
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IV FELTUNDERSØKELSER

a. UndersøkeIse av gruntvannaflora og -fauna.

lnnledning

Flora og fauna ble undersøkt ved hjelp av dykking. UndersøSkelsene fore-

gikk på samme måte som i 1972 (Haugen & Kvalvågnæs, 197M.

Hensikten ned undersøkelsene har vært å bedømme eventuelle forandringer

i resipienten i de senere år samt å bedømme eventuelle skadevirk-

ninger fra et kjernekraftverk i de alternative områdene. Videre er det

tatt sikte på å dokumentere den eksisterende tilstand i undersrfkelses-

områdene. Dette materialet vil bli benyttet som referanse ved senere

undersøkelser for å dokumentere eventuelle forandrin^er i resipienten.

Metode

For i\ få til en bedre dekning av Oslofjorden er stasjonsnettet her endret

noe fra forundersøkelsene i 1972. Stasjonsnettene fremgår av fig. 36,

37 og 38.

På samme måte com tidligere {NIVÅ, 1973) er vertikalutbredelsen av artene

registrert. For dyrenes vedkommende er dette gitt i figurene 39 til 73.

For algenes vedkommende er vertikalutbredelsen benyttet til å karakteri-

sere den eksisterende tilstand i resipienten. Skorpeformete alger er

ikke registrert.. Foreløpig synes disse algene ikke å egne seg til å av-

sløre forskjeller mellom forskjellige stasjoner.

Alle alger er avhengig a v tilstrekkelig lys for å kunne bygge opp for-

bindelser ved fotosynteseaktivitet. De fastsittende artenes vertikale

utbredelse vil derfor vaere avhengig av hvor langt ned i vannmassene sol-

lyset går, og i hvilken grad algene er istand til å utnytte dette lyset.

Vanligvis er det arter innenfor rødalgene som går lengst ned. tysgjen-

nomgangen i vannet er avhengig av vannets partikkel- eller sestoninnhold.

Eutrofe områder er karakterisert ved stor primærproduksjon og stor tett-

het av plankton i overflatelaget.

I slike områder reduseres lysgjennomgangen, og de fastsittende algenes



vertikalutbredelse blir tilsvarende mindre. Ved å benytte de benthiske

alcene som indikatororganisraer vil man få et mål for lysgjennomgangen

over lengre tid. Forskjeller og likheter mellom de forskjellige ata-

sjonene kan derfor måles ved algenes vertikalutbredelse.

Ettersom lysklimaet forandres nedover i vannmassene, vil flere og Clere

arter falle ut, og algesamfunnet blir fattigere. Ved nedre vegetasjons-

grense har man som oftest bare en eller to arter tilbake. Vegetasjonen

blir også mer glissen når nedre grense nærmer seg, samt at individene

oftest blir mindre enn høyere oppe.

Andre forhold enn vannets ejennomskinnelighet kan vere med å begrense

algenes dybdeutbredelse, fig. 77.

Underlagets helningsvinkel oc orientering er en slik faktor. Nordvendte

stasjoner vil ha dårligere lysforhold enn sydvendte, og vertikalt eller

utoverhengende underlag vil gi dårligere lysforhold enn underlag med mode-

rat helning, (s&yggeeffekt). Det er derfor viktig at stasjonene velges

ut med tanke på at de skal være mest mulig enhetlige med hen syn til skrå-

ning og geografisk orientering.

Jet er vanlig at dyr som kråkeboller og slangestjerner beiter på algene.

Ofte foregår beitingen på løsrevete alger som på grunn av topografi og

strømforhold ofte sanler seg flekkevis på bunnen. Men beitinpen foregår

også på fastsittende alger, noe som kan medføre at nedre vegetasjonsgren-

se løftes opp, (beiteeffekt.) Fra Hardangerfjorden antyder Jorde &

Klavestad (1963) at beiteeffekten kan være mulig årsak til en forandring

i vertikalutbredelsen. Beiteeffekten kan også avsløres seiv om det ikke

foregår beiting under observasjonsøyeblikket. Dyrene kau komme opp neden-

fra og begynne beitingen ved nedre vegetasjonsgrense. Derved flyttes denne

grensen oppover,og antall arter ved nedre grense vil derfor øke alt etter

hvor effektiv beitingen er.

De benthiske algene må ha fast underlag for å gis vekstmuligheter..

Fjell og stein vil være det beste substratet, mens bløtbunn ikke vil

gi vekstmuligheter. Skjell og småstein kan i visse tilfeller være et
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tilfredsatillende underlag, men som oftest vil alkene forsvinne når

bunnforholdene ikke består av fjell, stein eller tilsvarende fast

underlag. Bløtbunnen vil på samme måte som beiting, medføre at an-

tall arter ved nedre grense øker,(substrateffekt.)

På figur 71», 75 og 76 som viser vertikalutbredelse for fastsittende

alger i Oslofjorden, Naverfjorden og Langangsfjorden, er de dybdeeren-

ser som antas å være bestemt av vannets gjennomskinnelighet, mer-

ket med ring, mens det på de øvrige stasjoner er sått begrunnelse for at

vertikalutbredelsen er begrenset av andre forhold.

Resultater

Indre fjord

Dette fjordavsnittet ble undersøkt for å ha en referansestasjon i et

sterkt, forurenset område. Tidligere undersøkelser hnr vist at dette

fjordavsnittet er preget av en tiltakende forurensning som har ført til

en fattigere bunnfauna (Beyer, 1972). I enkelte områder finnes tette

bestander av "forurensningsindikarende" arter som Metridiwn senile (Stene,

1968) og Polydora ailiata (Schram, 1968), og dessuten grønn- og blågrønn-

alger på de mest forurensete lokalitetene inn mot Oslo (Klavestad, 1967).

Den valgte stas.ionen ligger på Steilene, fig. 36. Topografien er i de

øverste 17 ni preget av bratt helning. Bunnen er fjell scm går over i ur

av steinblokker. Deretter er det svakt hellende sand og leirbunn, dekket

med et tykt lag av tomme blåskjellskall.

Bunnen var nær land dekket av brunaktig detritus, som lengre ute gikk

over i et grått, mer finkornet belegg. Faunaen var karakterisert av en

stor dominans av blåskjell og vanlige sjøstjerner [Asterias rubens) i de

øverste 10 m og lengre nede av sjøpinnsvinet Strongylocentrotus droe-

baahien8ts.

Vertikalutbredelsen av algene stoppet på 6 m, noe som tyder på høyt par-

tikkelinnhold i vannet på grunn av stor produksjon i overflatelaget og



liten lysgjennomgang» Det var de to grønnalgene pcllpryd {Codium sp.)

og sjøsalat (Diva laetuca) som dominerte fullstendig ved nedre vegeta-

sjonsgrense, se fig.78, mens det på staajonene lengre utover i fjorden

var rødalcer som dominerte (fic» 82).

Codium er en relativt ny alge lanes våre kyster. Den foretrekker rolig

vann, har stor konkurranseevne og finnes nå langs hele kysten nord til

Troms. Den er ikke noen direkte indikator på forurensningsbelastning,

men egne feltundersøkelser på forskjellige steder langs kysten (Farsund,

f.oealand, Langangsfjorden, Oslofjorden) tyder på at den tåler meget.

Ulva laatuaa er derimot en art som synes å begunstiges av næringsrikt

vann og som, når den finnes i forekomster som på Steilene, indikerer

belastning på vannmassene (Lett & Adeney, 1906, Sawyer,

Også i det øverste vannlag dominerte grønnalgene på stasjonen Steilene,

med rød- og brunalger innblandet. Brunalger av slekten Laminaria var

dårligere utviklet enn i de øvrige områdene.

Steilene er bare undersøkt på høsttoktet 1973, og flere observasjoner

hadde vært ønskelig for å undersøke om den nedre vegetasjonsgrensen på

6 meters dyp varierer.

Drøbaksund og Bevøya

Området er undersøkt i 1972 med et mer omfattende stasjonsnett (NIVÅ,

1973).

itaæerstadbukta er besøkt på. to tokt i 1973 og et tokt i februa." 197U.

Moderat til bratt hellende fjell finnes i de Øverste 3 m, derfrå går

bunnen over i sandsletter og fjellkoller med varierende helning.

Stasjonen karakteriseres ved en tett forekomst av Asteriae rubene,

Strcngyloomtrotua ctroebaohiensia (fig. 79) og Ophiura glbidt}. Her er

mindre dominans av blaskjell enn ved Steilene, og et mer utpreget rur-

belte.



Vertikalutbredelsen av algene går ned til 9 m på denne stasjonen, og det

er rødalgen Deleeaeria eanguinea aora går lengst ned. Ellers er vegeta-

sjonen son forventet i en fjord, med dominans av røde og brune alger

iblandet grønnalger.

Solbergstøa ligger på vestsiden av Drøbaksundet tvers overfor Hnmerstad.

Helningen på bunnen er stort sett bratt, med fjell øverst, som lenger

ned går over i fjellhyller med sand og leire.

Faunaen karakteriseres av en tett forekomst av tlåskjell, vanlig sjø-

stjerne og drøbakkråkeboller {Stronyyloaentrotue droeha.chie.nBis), Hur-

beltet er også ber mer utpreget enn ved Steilene.

Fra 30 m kommer Faeudomyseium aaptemrodiatum og Crania anorala sterkt

inn. I juli 1973 ble det på ca. 50 meters dyp funnet 5 eksemplarer av

den kaldtvannsstenoterme sjøstjernen Psilaeter andromeda. Denne ble

ikke gjenfunnet på senere tokt.

Under sommertoktet lå nedre vegetasjonsgrense for de fastsittende algene

på 7 mt mens den på høst- og vintertoktet lå på henholdsvis 9 og 11 m,

(fig. 72) med rødalgen Deleaaeria sanguinea nederst. På sommeren var det

imidlertid store mengder med kråkeboller i dypet omkring nedre grense,

(se fig. 79). Det er derfor grunn til å anta at denne grensen er et re-

sultat av en beiteeffekt. Det er imidlertid sannsynlig at vertikalut-

bredelsen bar vert større, men at eventuelle alger var skult under den

tette bestanden av kråkeboller og derfor ikke ble observert. At så er

tilfelle bekreftes også av det forhold at det ved nedre vegetasjonsgren-

se var hele 5 arter (3 rødalger, 1 brunalge og 1 grønnalge.

Om høsten var vertikalutbredelsen av algene 9 m og i februar var den

11 m. Denne forskjellen kan skyldes at reell dybdegrense var noe dypere

enn 9 m om hjzfsten, men også at dybdegrensen har forskjøvet seg nedover

igjen etter nedbeitingen. Dette bekreftes ved at det var kimplanter som
% > * : V i F , V i'1*- .• ; • . 'v .-• • X -

"ble dbséryerjb nederst i fetruar.
„ • : , . $ ' - v •' '^*-$•<_'••,•'• 4 > . * > § . ' • - ' - . ; - • - . . • • • = • : •- •

i overflaten skilte seg lite fra den på Emmerstad.
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På stasjonen på Bevøya er det loddrett fjell ned til ca. 10 m, som går

over i bratt skråning med skjellsand og store mengder tonne blåskjell-

skall ned til 25-30 m. Under dette er det fjellkoller ned til største

observerte dyp (55 m). Stasjonen karakteriseres av blåskjell, vanlig

sjøstjerne og drøbakkråkebolle. Blåskjellbestanden var ikke så tett som

ved Steilene, og det var også mindre forekomat av kråkebollar enn ved

stasjonene inne i Drøbaksundet. Både sommer- og vinterobaervasjonene

ble foretatt på loddrette fjellvegger, mens høstobservaajonene derimot

ble foretatt på et sted hvor underlaget3 helning var lett skrånende fjell.

Den observerte nedre grense for algevegetasjonen under sommer- og vinter-

taktet er derfor ikke representativ for vertikalutbredelsen i dette om-

rådet. Vertikale fjellvegger vil gi skyggeeffekt, og lysklimaet vil vore

forskjellig fra steder hvor bunnen skråner mindre eller er helt flat.

Bare høstobservasjonen med nedre vegetasjonsgrense på 9 m, og med rød-

algen Deleseeria sanguinea nederst, er derfor benyttet for å sammenlikne

forholdene på denne stasjonen med øvrige stasjoner. Forøvrig var vege-

tasjonen svart lik den på Emmerstad og Solbergstøa.

Hurumområdet

uer er stasjonene Haraldstangen og Rødtangen besøkt 3 ganger i løpet av

1973/71*. Flere stasjoner ble undersøkt i 1972 (NIVÅ, 1973).

På iiaraldstangen går fjellgrunnen bratt ned fra overflaten til 5-6 meter,

hvoretter terrenget går langsomt nedover til 20 meter. Bunnen er små-

kupert ned fjellrygger med sandsletter mellom.

Faunaen karakteriseres av blåskjell og vanlig sjøstjerne, og noe lengre

ned av slangestjernen Ophiura albida. Algevegetasjonen går ned til 10 m.

og det er to rødalgerarter som går lengst ned, tabell XVIII. Vegetasjonen

forøvrig skiller seg lite fra den i Brenntangenområdet, bortsett frå at

Ulva Zaefcwca-assosiasjonen mangier. ,.

På Rødtangen går fjellgrunnen ned til 1,5 meters dyp, deretter går bunnen

over i en svakt skrånende slette med sand, stein og leire ned til ca,

10 m, (ae fig. 80). Videre skrår bunnen bratt nedover i dypet og består

nå av fjellhyller delvis dekket med leire.
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Det er lite blåskjell på lokaliteten og også mindre mengder Strongylo-

aentrotua droebaahienaia enn på de foregående stasjonene. Også Ophiura

alb\da mangier fullstendig på stasjonen. Sommeren 1972 ble det funnet

store mengder Ophiura texturata, men denne ble ikke cjenfunnet senere.

Egne erfaringer tyder på at Ophiura texturata har større toleranse for

nedsatt saltholdighet enn Ophiura albida. Dominerende arter er Asterias

rubena og Pomatooeroa triqueter. Algevegetasjonen går ned til 9 meters

dy v, med Deleaoeria aanguinea som den algen som går dypest. På sommer-

toktet var algenes vertikalutbredelse 6 m, noe som skyldes at bunnen

lengere nede ikke var egnet som substrat. Artsantallet ved nedre grense

var 5 arter, noe som viser at lysklimaet fremdeles var tilfredsstillende

for flere arter. Fra overflaten og nedover dominerte Fucus vesiculosus

og F. aerratue i de øvre 1,5 m. Deretter overtok Zostera marina som

assosiasjon ned til omkring 2,5 m.

Vardeåsen-området

I dette området ble det sommeren 1972 undersøkt 6 stasjoner. 5 av disse

er langgrunne områder preget av sand og leire, mens den 6., Kollen, er

påvirket av strømmen i sundet mellom Kollen og Larkollen. Her er det

grov grus med enkelte steiner, og bunnen skråner raskt ned til ca. 30 m.

Stasjonen ved Stangholmen i Evjesund, midt i det aktuelle nærområdet, ;

ble undersøket i 1972 og to ganger i 1973. I februar 19T1* ble stasjonen

Siljuskjsr like nord for Evjesund, undersøkt.

Bunnen begge steder består av fjell som skråner svakt nedover. Nedenfor

omkring 2 m, består underlaget av sand og leire med stein og små fjell-

koller. Ved Stangholmen er det meget langgrunt. Ved Siljuskjsr skrå-

ner bunnen en del mer.
• -" •„•*•• ;& "

f
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Det var mindre dominans av blåskjell i området enn lengre inne i fjorden,

og også mindre merigder av Aetariae rubéna t seiv om denne også her må

siet å forekomme relativt vanlig. Mengden av Strongylooentrotua droe-

baohimåie vwr betydelig mindre enn på stasjonene i Brenntangenområdet.

Stasjonene domineres av Avenioola marina, Ophiura albiåa, Pagurua bern-

hardua, og om vinteren også Buooimm undatum. Få sommertoktet ble det
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observert betydelige mengder Ophiura tøxturata, mens Buoainum undatwn

da ikke ble registrert. Denne sneglen kan imidlertid grave seg ned i

bunnlaget og kan derfor oversees seiv om den er til stede. Dette vil

også gjelde andre komponenter i sand- og bløtbunnsfaunaen. Vertikalut-

bredelsen for algene gikk ned til 11 og 12 m under henholdsvia høsttoktet

(Stangholmen) og vintertoktet (Siljuakjar) 1973. På sorøertoktet 1973

ble vertikalutbredelaen registrert ned til 8 m. noe som skyldes en sub-

strateffekt. Vegetasjonen forøvrig minner om den i Hurumområdet.

Sletter ble besøkt to ganger under sommertoktet. Det ble dykket på ut-

3 i den av midtre Sletter den 3/7, og på innsiden (østsiden) av Søndre

Sletter den 7/7-1973.

Topografisk er stasjonene like. Det er fjellgrunn ned til 6 meters dyp,

hvoretter fjellet går over i steinrøys. Fra 9 m går bunnen over i en

svakt skrånende saadslette, dekket med en tykk natte av tomme blåskjell-

skall. Fra 20 m går sanden over i leire og mudder.

Faunaen karakteriseres ved dominans av artene Mytilua edulia, Aateriaa

rubena og Ophiura albida. Strongyloaentrotus droebaahienaia, som var

vanlige i indre og midtre fjord, ble ikke registrert. Vertikalutbredel-

sen av algene ble registrert ned til 10 - 11 m. nedenfor var det bløt-

bunn. Det er derfor ikke mulig å benytte vertikalutbredelaen av algene

til å karakterisere vannmassene ved denne stasjonen. Forøvrig skilte

ikke vegetasjonen seg vesentlig fra den på de øvrige stasjonene i om-

rådet.

Ytre fjord

Misingene ble besøkt to ganger, sommer og høst 1973. I likhet med Sletter

ble det også her brukt to forskjellige stasjoner. Den 6/7 ble det dykket

på vestsiden av søndre Misingen, og den 2H/8-1973 på østsiden ay nordre

Misingen. Disse stasjonene var så forskjellige at de ikke kan behandlea

samlet, nen må sees på hver for seg. ,
' 'v ••'- Si'"/ • "**
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Stasjonen ved søndre Misingen ligger ut mot en lokal forsenkning i

bunnen, hvor største dybde er 30 n. Fra land skrår fjellet trått ned

til 28 m, hvor bunnen går over i sand og flater ut. Bunnen var her

dekket med et henimot 10 cm tykt lag med råtnende alger, delvis dekket

av et gråhvitt belegg.

Faunaen domineres av Aateriaa rubens, Vomatoceros triqueter, Botryllue

BohlOBoeri og Clavelina lepadiformia. Stasjonen er i andre sammenheng

besøkt også i 1971, 1972 og 1971*. I 1971 f antes det i de øvre meter et

tykt belte med unge blåskjell og kun enkelte Aaterias rubens. Høsten

1972 Ste det observert et vellykket nedslag av sjøstjernelarver. I

1973 var blåskjellbestanden redusert, og sjøstjernene dominerte. Ved

besøket i 197** var også sjøstjernebestanden mindre tett enn før, mens

blåskjellbestanden var sterkt redusert. Vertikalutbredelsen av algene

stoppet på l8 m. med rødalgen Deleseeria aanguinea lengst nede.

Ved nordre Misingen var det fjellgrunn Øverst og fjell med enkelte sand-

sletter nedover i dypet. Skråningen var moderat. Stasjonen var zner

eksponert enn foregående. Ingen dyrearter kan sies å dominere. Rur-

og blåakjellbeltet var klart fremtredende, og det var betydelig mindre

sjøstjerner enn på søndre Misingen. Ett eksemplar av sjøstjernen Hippa-

steria phrygiana, som er sjelden i Sør-Norge, ble observert. På grunn

av feil ved bandet ble registrering av floraen bare foretatt ned til

15 m, noe som ikke er dypt nok til å angi vertikalutbredelsen på denne

stasjonen.

Stasjonen på Utfisken ved Fuglehuk ble besøkt to ganger i 1973. Det er

f jellbunn øverst med; sandsletter og fjell nedover i dypet. Helningen

er variérende. Fra ca. 10 n o g nedover er bunnen dekket av detritus og

spredte hauger Wed ratnende planterester. Rurbeltet var klart frem-

tredende. Faunaeq domineres mvOphiuni aVbiåa, Aateriaarubens, Pamar

tooatOB^itaq&åSéK.-^og Ciona iniaetinalia. Pen lysavhengige vertikal-

utbredelse ble ikke funnet, da aånd avbrøt profilen i 12 m dyp. Ved

nedreugrensev«r det hele 6: arter ved begge tokt, og det var stort sett

de såane artene av røcLr og brunalger. I overflaten var det store mengder

Coåium sp.
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Stasjonen på Store Fwrder ble besøkt én gang i 1973- Det er bratt fjell-

grunn ned til ca. 6 ai som går over i en hylle med stein og sand. Derfrå

er det bratt ned til ca. 22 m, hvor svakt skrånende sandbunn «vertar.

Rur- og blåskjellbeltet vor også her klart fremtrodende. Aotariaa rubena,

Ophiuret albida og Ophiooomina nigra dominerte lengre nede, (fig. 81).

Vertikalutbredelsen av algene stoppet på 18 m, med tre arter av rttoalger

på det største dypet, tabell XVIII.

Stasjonen på Tisler ble besøkt to gonger i 1973. I de øverste 3 m var

det fjellbunn som gikk over i en var i er ende bunntype med sand og fjell-

koller. Det var en del detritus fra ca. 8 - 10 m.

Rur- og blåskjellbeltet var lite fremtredende. Faunaen ble dominert

av vanlig taskekrabbe. Cancer pagurua og Aateriao rubena. Vertikalut-

bredelsen av algene stoppet i 13 m dyp, noe som antyder at vannmassene

i dette området er mer påvirket enn vannmassene såvel på veatsiden av

fjorden som på Misingene lenger inn.

Naverfjordområdet

Stasjonsnettet for Naverfjorden fremgår av fig. 37. SLasjonene ble be-

søkt én gang i oktober 1973. Området er i god kontakt med åpent hav,

men med store grunnområder.

Stasjonen vest av Knullerne ble undersøket fra 15 til 30 m. Her er hel-

ningen svak til moderat med grus og fjellkoller og sandbunn fra 26 m.

Stasjonen ble dominert av Ciona inteetinalia, Alayonium digitatvm,

Martaateriae glaeialia, Aatariaa rubena og Pomtooeroa triquater. •:,

Algene ble ikke registrert på denne stasjonen. . i< ;•

Stasjonen på Bramholnen bestir av fjellgrunn til 2 m, grov ;grua til 9 »

og deretter sand og stein. Helningen er meget svak. Rurbeltet var tt

tydeiig. BMers Var Aatariaa rubena, Ophiura albida og Buoeitim unddtm

vahlige. Stasjonen var ftjif^anggrunn til a*nedre grenseiftwtfealgeiiemK?

bl» funnet. Vegetasjonen var rik med mange arter og dominans; av rødr »:

alger (fig. 82). : .KS
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På stasjonen ytterst i Hummerbakfjorden går fjellet loddrett ned med

enkelte avsatser til 33 m, der bunnen går over i sterkt skrånende sand-

bunn. Rurbeltet var kraftig, ellers var Aateriaerubens og Pomatoaeroe

triquetør vanlige. Mellom ca. 15 og 23 m var Ciona inteetinalis doni-

nerende. Vertikalutbredelsen av algene stoppet i 19 m dyp med rødalgen

Deløaearia øcmguinea nederst. Porphyra wnbiliaalis (rødalge) og Ceram-

ium aeoundatum (rødalge) i overflaten viser at vannbevegelsen på grunn

av bølgeslag er kraftig på denne stasjonen.

Stasjonen på Tvistein består av moderat skrånende fjellgrunn bortsett

fra et stup fra 20 til 26 m. Innimellom er det grov skjellsand. Blå-

skjellbeltet fra 0 til U m var meget tydelig. Asterias rubens, Echinus

eoaulontust Aloyonium digitatum, Pomatoceros triqueter, Cvossaoter

pappoaua eg Ciona inteatina.Ha var alle vanlige. Den arktiske arten

Luidia oiliarie, som er sjelden i våre farvann (Brun, 1961*) ble funnet

i ett eksemplar på 28 meters dyp. Membranipora membranaaea var meget

vanlig på stortaren. Vertikalutbredelsen av algene stoppet på 22 m med

røfdalgen Phyaodrye rubens nederst. Øverst viste vegetasjonen med alger

som f^vphyra umbiliaalie. Geranium seaundatum og Polysiphonia brodiaei

at bølgebevegelsen på denne stasjonen er kraftig.

Stasjonen på Smørvikødden har moderat skrånende fjellbunn til ca. 8 m,

hvor den går over i skjellsand med enkelte steiner og svekere nelning.

Også her var blåskjellbeltet fremtredende. Ellers kan ingen arter bort-

sett fra Mambrcmipora membranaoea, som var meget vanlig på stortare,

trekkes fren som dominerande. Artssammensetningen skiller seg ikke fra

foregående atasjon, bortsett fra at Croaaaater papposua mangier. Verti-

kalutbredelsen av algene ble registrert til 18 m med rødalgen DiUea

oarnoaat-ag Odonthalia dentata nederst. Bunnforholdene var imidlertid

dårlige for algevekst (sand), og det er derfor mulig at den reelle dyb-

degrehae går noe dypere. ^

•'- -....;-s»-. • V;' t • •, y, • :

Stasjonen på Hvittingen består av bratt fjell ned til 26 m, hvor den går

over i avaktihéllende aandbunn. Rur- og blåskjellbeltet var fremtredende.
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tilers var A3terias rubens og Pomatoaeros triqueter vanlige. Membrani-

pora membPanaaea var vanlig på stortare. Vertikalutbredelsen av algene

stoppet på 21 m, med rødalgen Deleaaeria aaguinea nederst. Også på

denne stasjonen viste algene {Cercanium aeaundatum, C. penioillatwt,

Polysipkonia brodiaei, Porphyra mbiliaalia) at vannbevegelsen er kraf-

tig. Artssammensetningen var her som på de øvrige stasjonene, variert

og med dominans av rødalge-arter. Kvantitativt dominerte imidlertid

brunalgene.

Langangs fj orden

Stasjonsnettet for Langangsfjorden fremgår av fig, 38. Stasjonene ble

besøkt én gang i oktober 1973. Området er trangt og innelukket og

overflatevannet er påvirket av det nsre naboskapet til Frierfjorden.

På Maurøy består bunnen av fjell og stein ned varierende helning ned

til 15 m, hvor bunnen går over i leire og mudder. Bunnen var dekket

med et tykt lag brun, grovpartiklet detritus, og på leirbunnen lå det

ansamlinger av døde og råtnende alger. Både fjellhyllene og leirbunnen

var dekket med tomme blåskjellskall. Faunaen ble først og fremst domi-

nert «v et tykt teppe med blåskjell i de øvre 6 meter. Ellers var fau-

naen karakteristert av Asteriae rubens og Ciona intaatinalia. I blå'

skjellbeltet forekom nakensneglen Dendronotua frodoaua hyppig, (fig. 83),

Algene ble registrert ned til lU m dyp med Phycodrya rubana nederst,

men vegetasjonen var spredt og fattig. Bare 6 arter ble registrert og

samtlige alger var dårlig utviklet og dekket med detritus. Øverst

mangier algene helt, noe som kan tyde på isskuring.

På Fugløy består bunnen av loddrett f jell ned til 15 m, hyprfra fjellet

skråner mer moderat med stein og sand innimellom ned til 30 a, hvor bun-

nen går over i svakt skrånende aandbunn. Rurbeltet manglerv og det var

lite Wåskjell til stede*s På stortaren fantes litt Mémbrcmipora mmttøcm-

aamit men i mindre mengder enn på Tvistein og Hvitt ingen i Haver f jord-

området. Faunaen ble dominert av artene Halichondria p&iqea, Abtyonim

digitatm, Pomtoearoa tviquatar, Matridium senile og Ciom intøatinalie.

Spesielt 4e to siste forekom i meget tette assosiasjoner. ^ i
8io**l ** f u n n *** a e n «»I*^«1w sjøstj*ri.en Luidia ailiaris 'fl =28 ^

Qk). (Jevnfør stasjonen Tvistein i Maverfjordområdet.) Vertikalutbred-
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elaen av algene stoppet på 20 m. med rødalgene Phyaodrys rubens og Odon-

thalia dentata nederst. Vegetasjonen forøvrig var rik og variert, og

artene øverst (Cercmiwn aeaundatwn, Polyaiphonia brodiaei og Laminaria

digitata) viter at stasjonen er eksponert, dvs. at bølgebevegelsen er

kraftig.

På Halvarpekjcrst innerst i Langangsfjordeu var det bratt skrånende bunn

med fjellkoller og sand. Bunnen var dekket av brun detritus fra ca. 2

meters dyp. Fra 20 meter var detrituslaget meget utpreget. Det lå også

store mengder tomme blåskjellskall på bunnen. Blåskjellbeltet ned til

2 m var meget tett. Dypere ned ble faunaen dominert av Metridium senile

og Ciona inteetinalie, (fig. 85). Fra 21 m var sjøanemonen Protanthea

simplex meget vanlig. Vertikalutbredelsen av algene stoppet på lU m,

noe som er dypere enn ventet i dette området. Øverst var algene borte,

sannsynligvis på grunn av isskuring. På 0,5 m forekom enkelte spredte

FuauO veaiaulosus f. Vadorwn, noe som viser at vannbevegelsen er minimal

i området Iler som på Maurøy var vegetasjonen fattig. 6 arter ble regi-

strert og algene var dårlig utviklet og dekket av detritus.

I Solviken er det loddrett fjell ned til 8 meters dyp. Uedejifor er

det fjellhyller med leirbunn. Her lå det tomme blåskjellskall og et

tykt detrituslag. Faunaen ble dominert av Martasteriae glacialis og

Ophiura albida. rra 28 meters dyp var Peeudomysaivm septemradiatum

meget vanlig. Vertikalutbredelsen av algene stoppet på 19 m; samme

dyp som i de ytre områder av Oslofjorden og eller son i llaverfjordom-

rådet og på FuglØy. Dette viser enda tydeligere enn forrige stasjon

at gjennomskinneligheten i Langangsfjordens vannmasser er lite preget av

seston. Algenes utseende og artssammensetning stemmer overens med sta-

sjdnene Halvarpskjæret og Maurøy. Brakkvannspåvirkning kombinert med

dårlig vannbevegelse kan vere årsaken til den dårlige veksten og arts-

fattigdommen. ,

Ved Sana3>randskjær #r det fjellbunn dekket med tomme blåskjellskall,

detritus og løy. I åef jJverste 15 m er helningen moderat. Hedenfor blir

det briattere. Ophiwfti 4Ibida dominerte1 faunaen. Vegetasjonen stoppet

pj?sl2 4 med r^å&lgea Phyaodrys rubeno nederst. Underlaget var imidler-

tid loddrett og til dels utoverhengende fjell. Det er derfor sannsynlig
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at den reelle dybdegrensen går noe dypere og at den observerte dybde-
grensen er betinget av en skyggeeffekt. Artsantallet er omkring det
dobbelte av det som ble registrert på stasjonene Halvarpskjæret, Solviken
og Maurøy, og algene var også bedre utviklet. Dette styrker hypotesen om
at det er brakkvannsvirkning kombinert med fjordeffekt og isskuring aom
er årsaken t i l reduksjonen i vekst og artsantall innover i Langangsfjorden
og Mørjefj orden.

På Vestad er det loddrett f je l l ned t i l 9 m. Deretter går bunnen over

i ur av store steinblokker ned t i l ?0 ra. Hedenfor består bunnen av

bratt f j e l l . I steinrøysa var det l i t e dyreliv. Ingen arter kunne sies

å dominere i de øverste 35 ni, mens svampen Tragosia infundibulifomia og

a j gkjeksen Ceramaeter granulorie kom neget sterkt inn f ra 33 - Uo m.

Vertikalutbredelsen av algene stoppet på 16 m med rødalgene Deleaaeria

aanquinea og Phyaodrye mben8 Ptderst, tabell XX. Vegetasjonen øverst

rar dominert av grønnalger, i første rekke Sodium sp . , men også Ulva

laatuaa og andre.

Pu grunn av teknisk svikt ble registreringen ved Bjerkøy ikke vellykket.
Vertikalutbredelsen av algene stoppet på 10 m med rødalgen Phyllophcra
membvanifolia nederst.

På Brudeskjær består bunnen av bratt f je l l ned t i l 35 m bvor den går
over i le ire og mudder av meget bløt konsistens. Bunnen var dekket med
enkelte tomme blåskjellskall og mye detritus. Faunaen ble dominert av
Aateriaa rubena og Ciona inteatinalio. Vertikalutbredelsen av algene
stoppet på 8.5 m med rødalgene Phyllophora membrcmifolia og Chondrua

criapua nederst. Øverst dominerte småplanter av Enteromorpha sp.
( f ig . 86).

Det er markert forskjell på vegetasjonen i selve Langångsfjorden og på

stasjonen Maurøy, og på den ute i Kalven og videre utover pl stasjonen

Fugløy i Langesundsbukta, ytterst i området. I Langångsfjorden og på

Maurøy var vegetasjonen i overflaten preget av isskUring. Vegetii|onen

nedover i dypet med nedre vegetasjonsgrense på 18-19 m antydér gode l y s -

forhold og klart vann, men vékitforholdÉne synes likevel i viré flarlige
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da artsantallet var lavt (6 arter) og algene var i dårlig forfatning.

Sannaynligvis er dette et utslag av isskuring, brakkvann og den generelle

fjordeffekten. På stasjonen Vestad i Kalven-området begynner man å merke

innflytelse fra Frierfjorden. Her kommer grønnalgene inn i store meng-

der i overflaten. Det er først og fremst Codium men også Mva og andre

grønnalger. I enda større grad gjør dette seg gjeldende på stasjonene

Brudeskjer og Bjerkøy. Denne kvalitative forskjellen antyder at brakk-

vannet fra Frierfjorden som er svært næringsrikt, strømmer gjennom

Kalvsundet og ut Kalven, mens det i adskillig mindre grad påvirker

selve Langangs fjorden, (se forøvrig Jtap. IVe). Vertikalutbredelsen på

l6 m på Vestad og 8-10 m på vestsiden av Kalven tyder på økt produksjon

i overflatelaget med redusert lysgjennomgang. Den største effekten

synes å vare på vestsiden av Kalven.

Fugløy i det ytre området med vertikalutbredelse på 20 m og variert

artssanmenaetning antyder et område med god vannbevegelse og lysgjen-

nomgang. Det oør imidlertid presiseres at vurderingene er foretatt på

grunn at ett tokt og at flere observasjoner hadde vært ønskelig.

Sammendrag

Drøbaksundet og Bevøya karakt er i seres av bratte lokaliteter med fjell

og sand. Faunaen domineres av Mytilue edulis, Asterias rubens, Strongy-

loaentrotua droøbaehienais. Vertikalutbredelsen av de fastsittende

algene går ned til 9-11 m dyp» og det er rødalgen Delesseria sanguinea

som går lengst ned. Algevegetasjonen forøvrig preges av soneringer av

brunalger innenfor slektene Fuøuø og Laminaria, og rødalger. Grønnal-

gene doninerér ikke på samme måte som i indre fjord, nen finnes mer inn-

blandet i rød- og brunalgeaasosiasjonene. På alle tre stasjonene fore-

kom Viva laatuaa som assoaiaajon i vannflaten.

Stasjonene i.Hurumområdet preges av varierende bunnlag med varierende

helning. Stort sett"Består bunnen av fjell og sand, men det finnes

også leire og mudder, spesielt på dypt vann og inne i buktene, f.eks.

Sandebukta og Ertsvika. (se NIVÅ, 1973). Faunaen er noe mer variert

enn i foregående område, og det er en mindre dominans av Uytilua edulis
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og Strongylooentrotua droebackienaia. Vertikalutbredelsen av algene,

9-10 m, tyder på stor produksjon i overflatelaget og liten lysgjennom-

ganc« Artssammensetning og utvikling skiller seg l i t e bra Brenntangen-

området.

Staslonene,i.område^.rundt.Larkollen preges stort sett av langgrunne

områder med sand og le ire . Faunaen er dominert av Arenioola marinat

Opkixra albCLi OG Paguru3 bernterdua på stasjonene ved Larkollen og av

:-ljt.ilu3 <jduli*t Asteriaa i~ub*ms og Qphiura albida på Sletter. Vertikal-

utbredelsen av algene omkring 11 m eller noe større, tyder på fortsatt

ator produksjon i overflatelaget, og liten lysgjennomgang. Forholdene

uynes likevel å være noe bedre enn i Brenntangen- og Hurumområdet. Arts-

sammensetning og utvikling ski l ler seg l i t e fra de to andre områdene.

Ytre fjord (et relativt stor og diffust område) er vanskelig å karakteri-

sere. Stasjonene adskiller seg topografisk og substratmessig. llard-

bunnsarter dominerer faunaen, og det ble gjort funn av arter som ikke er

vanlige lengre inne i fjorden, f.eks. Hipipasteria phrygianat Peaten

maxinus og Qphioeomina nigra. Vertikalutbredelsen for algene varierer,

men artssanraensetningen er variert og algene er godt utviklet. Stasjonen

Tisler, ytterst på østsiden av fjorden, awiker fra de øvrige, noe som

muligens kan tilskrives effekter fra Strømstad-Halden-området.

Stasjonene.i .Naverf jordområdet ligger ut mot åpent hav i et relativt

grunt område, skjennet av holmer og skjer. Stasjonene karakteriseres

av fjellgrunn med sandsletter innimellom. Hvor sand finnes, er denne

ganske grov. Leire .mudder og detritus forekommer bare i beskyttede

bukter og innerst i fjordene, f .eks. innerst i Hummerbakfjorden. Faunaen

er variert,og det er vanskelig å freoheve dominerende arter, men Aeteriaa

rubene og Pomatoaerou bvf/queter er meget vanlige. Porékomster av stor-

tare er i regelen d.''-ket med Membranipara mmbranaoea. Vertikalutbred-

elsen av algene, 19^22 m, tyder ,på god lysgjennomgang og antyder et rela,?i

t ivt upåvirket område. Artssammenaetning og utvikling gir inntrykk av

et område med god yannbevegelse.
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Stasjonene i Langangen karakteriseres av brat te lokal i teter med f je l l

og le ire . Tomme blåskjellskall og store mengder detritus preger bunnen,

bortsett fra den yttarste stasjonen (Fugløy). Faunaen er variert, men

området karakteriseres med en kraftig dominans av Mytilua edulis,

Metridimn senile og Cionct inteatinalia. Ut fra vegetasjonen kan området

delea i M deler: l ) Langangsfjorden med stasjonene-Kalvarpskjæret,

Solviken og Sandstrandskjær, 2) Mørjefjorden med stasjonen Maurøy,

3) Kalven/Håøyfjorden med stasjonene Vestad, BjerkjzSy og Brudeskjær

og h) Ytre område med Fugljzfy.
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Tabell XVIII. Vertifcalutbredelae op arter ved nedre ve^etasjonsprense i

Oslofjorden

Stasjon

Steilene

iinmerstad

Solbergstøa

Bevøya

Haraldstangen

Rødtangen

Larkollen

Dato

10/9-73

9/7-73

U/9-73

6/2-7U

9/7-73

U/9-73

6/2-7U

10/7-73

U/9-73

5/2-7U

9/7-73

30/8-73

5/2-7*»

9/7-73

30/8-73

7/2-71»

7/7-73

8/8-73

9/2-7U

Vertikal-
utbredelse

6 m

8 m

9 m

7 m

7 m

9 a

11 m

16 n

9 m

5 m

9-10 m

10 m

10 m

6 m

> 7 m

9 m

8 m

11 m

12 m

Arter v/nedre grense

Codium ap., Ulva lactuca

Delesseria sanguinea
i* ii

ii II

Delesaeria sanguinea, Codium ap.

Halidrys siliquose, Phyllophora

membranifolia, Phycodrys rubens

Delesseria sanguinea
11 " (1-2 cm lange)

Delesseria sanguinea
•i II

D. sanguinea, Phyllophora

membranifolia, Chondrus crispus

D. sanguinea

" " , Brongniartella byssoides

Phyllophora membranifolia,

Delesaeria sanguinea

Cladophora sericea, Antithamion

boreale, Brongniartella byssoides,

Chorda filum, Furcellaria fastigi&ta

D. sanguinea -•

D. sanguinea, Laminaria saccharina
•i II

II ti

U
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Tabell XVIII. (Fortsatt)

Stasjon

Sletter

Mi aingen

Utfisken

Store Fsrder

Tisler

Dato

7/7-73

6/7-73

2U/8-73

6/7-73

22/8-73

6/7-73

6/7-73

Vertikal-
utbredelse

10-11 m

18 m

> 15 m

12 m

12 m

18 m

13 m

Arter v/nedre grense

D. sanguinea, Dilsea carnosa,

Trailliella intricata, Odonthalia

dentata, Halidrys siliquosa

Delesseria sanguinea

" " (feil v/båndet)

Oelesseria sanguinea, Dilsea

carnosa, Trailliella intricata,

Chondrus crispus, Laminaria digitata,

Laminaria saccharina

Delesseria sanguinea, Dilsea carnosa,

Trailliella intricata, Chondrus crispus

Laminaria saccharina, Desmarestia

aculeata.

Delesseria sanguinea, Brongniartella

byssoides, Polysiphonia urceolata

Delesseria sanguinea, Dilsea

carnosa, Odonthalia dentata
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Tabell XIX. Vertikalutbredelse og arter ved nedre vegetasjonsgrense i

Naverf.iorden

Stasjon

Hummerbakfjorden

Tvistein tyr

Smørvikodden

Hvittingen

Dato

16/10-73

16/10-73

17/10-73

16/10-73

Tabell XX. Vertikalutbredelse

Langangsfj orden

Stasjon

Maurøy

Halvarpskj æret

Solviken

Sandstrandskjær

Vestad

BjjzJrkøy

Brudeskjær

Fugløy

Dato

20/10-73

23/10-73

22/10-73

23/10-73

22/10-73

21/10-73

23/10-73

20/10-73

19 m

22 m

18 ra

21 m

OR arter

Pyp

11» m

il» m

19 m

12 m

16 m

10 m

81 m

20 m

Arter ved nedre grense

Delesseria sanguinea

Phycodrya rubens

Dilsea carnosa
Odonthalia dentata (underlag ved
nedre grense er sand med sprertt
stein).

Delesseria sanguinea

ved nedre vegetasjonsgrense i

Arter ved nedre grense

Phycodrys rubens

Phyllophora membranifolia

Phycodrys rubens

Phycodrys rubens

Delesseria sanguinea
Phycodrys rubens

Phyllophora membranifolia

Phyllophora membranifolia
Chondrus crispus

Phycodrys rubens
Odonthalift dentata
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Fig. 36. Kart over Oslofjorden med stasjonsnett

å Stasjoner for innsamling av sedimentkjerner

• Stasjoner for undersøkelse av grunntvannsorganismer

• Uydrokjemiske stssjoner
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• Dykktrttasjontr
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Fig. 37. Kart over Haverfjordområdet ned stasjonsnett.
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Oykkvrstofjoncr

Hydrokjtmiikt statjontr

3 km

Fig. 38. Kart over Lane&ngs fjordområdet med stasjonsnett.
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Oted: S te i l ene Dato: 31/8-1973

Helning Bratt SVak

Bunntype FjeU Store ste iner
Sand og

leire

8 10 ia lU 16 16 20 22

Balanus balanoides
St i lus eiiulis
Asterias rubens
Halichondria panicea
Styeia ruatica
Psaramechinus niliaris
Pendrodoa grossularia
AJcyoniuni digitatum
Ponetocsros ^.riqueter
Strongyloc snt rotua

droebachiensis
Buccinun undatum
Pagurus bernhardus
Balanus balanus
Onchidoris muricata
Aporrhais pespelicani

Fig. 39. Vertikal mengdefordeling for fauna

Dominerende art (assossialjonsdannende)

Vanlig forekofflmende

-> Sj elden

EnkeltobservaBjoner

(Denne tegnforklarihg gjelder for fig. 39 - 73)



Sted*. Emmeratadbukta Dato: 9/-7-1973

Helning

Bunntype

Moderat

Fjel l

0 2

Sand og
stein

li 6

Variercnde

Fjell Sand

8 10

Fjell

12 11» l o

Blandet

18 20

Balanus balanoides

Hytilus edulie

Asterias rutene

Littorina l i t torea

Carcinus maenaa

PaaasieohJnuB miliariu

St ronsylocentrotus

droebachiensia

Pomatoceroa triqueter

Buccinun undatum

SpirorbiB borealia

Ophiura albida

Pagurus bernhardus

Halichondria panicea

Membranipora membranacea

Arenicola marina

Dendrodoa grossularia

Styela rustica

Aporrhaia pespelikani

Laonedea flexuosa

Hydroidea norvegica

Modiolus modiolus

Echinus eaculentus

Aleyonium digitatum

Corbula gibba

Tub-olatia sp.

Cyprina islandica

Cariophylla smithi

Dentaliujn entala

Sycon ap.

Martasterias g lac ia l i s

F1g. 40. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Earner st ad

Helning

Bunntype

Art "~"~——-

Dato:

Dyp

30/8-1973

Moderat

Fjell Sandsletter

0 2 It 6 8

) Svak

og fjel lkoller

10 12 lit 18 20 22 Sit 23

Hytilus edulis

Asterias rubens

Membran ipora dynamena

Menbranipora menbranacea

Buccinum undatum

Strongylocentrotus

droebachiensis

Haiichondria panicea

Lafoe» sp.

Ophiur» albida

Pagurua bernhardus

Arenicola marina

Pomatoceros triqueter

Aporrhais pespelecani

Echinocardium cordatum

Cyprina islandica

Cranis anomala

Echinus acutus

Cariophylla smithi

Porania piilvillus

Echinus esculentus

F1g. 41. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: EmmeTBtad Dato: 6/2-1971»

He In ins Bratt Meget svak Moderat

Bunntype Fjell Sand og stein Leire og stein Fjelihyller

Art Pyp 8 10 12 16 20 2*4 28 29

Balanus balanoides

Mytilua edulis

Littorina l i ttorea

Membranipora membranacea

Aaterias rubens

Buccinum vuidatum

Strongylocentrotus

droebachiensis

Chiton r ber

Poraatoceros triqueter

Ophiura albida

Pagurus bernhardus

Cyprina ialandica

Sty ela rustic a

AlcyoniuB digitatum

Nasoarius reticulatus

Clavelina lepadiformis

Echinus esculentus

Ciona intestinalis

Balanus balanus

Tubularia sp.

Metridium senile

Martasterias glacialis

Kirchenpauria sp.

Echinus acutus

Cariophylla smithi

Aporrhaia pespelecani

Crossaster papposus

Porania pulvillus

Tragosia infundibuliformis

Teribratulina retusa

Crania anomala

Anomia sp.

—>
- >

F1g. 42. Vertikal raengdefordeiing for fauna
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Sted: Solbergstøa Dato: 9/7-1973

Heining Meget bratt

Bunntype Fjell Sand Fjellhyller med sand imellom

Art 6 8 10 15 20 25 30 35 l»0 1»5 50

Mytilus edulis

Asterias rubens

Halichondria panicea

Membranipora sp.

Strongylocentrotus

droebachiensis

Ponatoceros triqucter

Qphiura albida

Buccinum undatum

Alcyonium digitatum

Tubularia sp.

Pagurus bernhardus

Ophiopholis aculeata

Hodiolus modiolus

Cyprina islandica

Crania anomala

Tealia fel l ina

Aporrhais pespelicani

Pseudoiqyssium septemradiatum

Stichopus tremulus

Echinus esculentus

Psilaster andromeda

Ditrupa arietina

Ceramaster granularis

Fig. 43. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Solbergstøa

Heining

Bunntype

Art ~~"——^

Dato:

~~-—-.

30/6-1973

0

Meget

Fjellhyller

2 It 6 8

bratt

med

10

sand

15

innemellom

20 25 30 35 1*0 1J5 55

Balanus balanoides

Mytilua edulia

Asterias rubens

Carcinua maenas

MeRbranipora membraiiacea

Buccinum un da tun

Strongyloccntrotus

droebachiensiB

Kya truncata

Mya arenaria

Ophiura aXbida

Pomatoceroa triquter

Echinus esculentus

Alcyoniujn digit at um

Cyprina islandica

Ceramaster granularis

rariophylla smith i

Pagurus bernhardus

Crania anomala

Sabella pavonia

Geodia baretti

Aporrhais psspelecani

Paeudomyssium

septemradiatum

Echinus acutus

Hunidå sp.

Fig. 44. Vertikal mengdeforde'ing for fauna
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Sted: Solbergstøa Dato: 6/2-19T<i

Helning

Bunntype

Art -——__j-yi> 0

Bratt

Fjellhyller, sand

? 1» 6 8

og

10

leire

15 20 25 30 35 uo

Balanus balanoides

H/tilus edulis

Membranipora dynamena

Littorina littarea

Halichondria panicea

Ryas araneus

Hembranipora membranacea

Asteriaa rubens

Psammechinus miliaris

BuccinvuD undatuffl

Oentaliun en tale

Ophiura albida

Styela rustica

Echinus esculentus

Ponatoceros triqueter

Alcyonium digitatum

Modiolus nodiolus

Etrongylocentrotus

droebachiensis

Clavelina lepadiformis

Balanus balauus

Echinus acutus

Pagurus bernhardus

Tragosia infundibuliformis

Cariophylla soithi

Crania anomala

Ceramaster granularis

Stichopus tremulus

Sabella pavonia

Porania pulvillus

Henricia songuiolenta

Fig. 45. Vertikal mengdefordeTing for fauna
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Eted: Haraldatangen D»to: 9/7-1973

Helning

Bunntype

^ T ~ — - — * ^

Bratt

Fjel l

0 2 li (

Svak

Sand

5 ' 8 10

Varierende

Blandet bunn

-12 1U 16 18 19

Balanus balanoides

Mytilus edulis

Littorina l i t torea

Asterisa rubens

Membranipora dynanena

Membranipora membranacea

Halichondria panicea

Pomatoceroa triqueter

Ophiura albida

Corbula gibba

PsaamiechinuB mil iaris

Laomedea flexuosa

Clavelina lepadiformis

Alc/oniuæ digitatum

Styela rustica

Echinus esculentus

Echinus acutiis

Buccinum und&tua

Anenda patélliformis

Aporrhais pespelecani

Bor.cilia v ir id is

Modiolus modiolus

Strongylocetitrotus

drbebichiensis

Mart asterias g lac ia l i s

Ditrupa arientina

Fig. 46. Vertikal lengdefordeling for fauna
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Sted: Haraldstangen

Helning

Bunntype

- — _ _
Art •

Dato:

Dyp
—•—^

30/8-1973

Bratt Varierende, smakuoert

Sandsletter og fjellkoller

0 2 k 6 8 10 12 lU 15 16 17

galanus balanoides

Hytilus edulis

Uttorina l i t torea

Asterias rubens

Menbranipora dynamena

Hembrunipora nenbranacea

Halichondria panicea

Buccinum undatum

Echinua esculentus

Ophiura albida

Alcyonium digitatum

Strongylocentrotus

droebachiens i s

Tubularia sp.

Pooatoceros triqueter

Metridium senile

Martasterias glacialis

Modiolus modiolus

Styela rustica

Clavelina lepadifcrmis

Echinus acutus

Pagurus bernhardus

Pectinoria auricoma

Aporrhais pespelicani

Cariophylla smithi

Fig. 47. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Haraldstangen Dato: 8/2-197I1

Helning Bratt Svak

Bunntype Fjellhyller Fjellknauser og
sandsletter

Art 0 1 2 3 h 5 6 8 10 12 lU 16 17 18 19

H/tilua edulis

Littorina l i t t o r e a

Hembranipora dynamena

Halichondria panicea

Botryllus schlosseri

Aaterias rubens

Fomatoceros triqueter

Buccinum undatum

Ophiura albida

Strongylocentrotus

droebachiensis

Styela rustica

Echinus esculentus

Pagurus bernhardus

Psammechinus mil iaris

Alcyonium digitatum

Modiolus modiolus

Galathea strigosa

Chlamys varia

Metridivun seni le

Balanus balanus

Tubularia sp.

Martasterias g lac ia l i s

Echinus acutus

Ciona in tes t ina l i s

Cariophylla smithi

F1g. 48. Vertikal mengdefordeUng for fauna
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Sted: ftødtangen Dato: 9/7-1973

Helning Moderat Svak Bratt

Bunntype Fjell Rulle
stein Sand Leire Fjellkoller og leire

Littoria littorea

Asterlas rubens

Hytilua edulis

Membranipora dynamena

Bittium reticulatvun

Arenicola marina

Carcinus maenas

Littorina obtusata

Pagurus bernhardus

Buccinum undatun

Tubularia sp.

Alcyonium digitatum

Pomatoceros triquetei

Crosaaster papposua

Echinus esculentus

^rongylocentrotus

droebachiensis

Crania anomala

Cariophylla smithi

Echinus acutus

Astropecten irregularis

Echinocardium cordatum

Stichopus treraulus

Hyas araneus

Terebratulina retusa

Pseudonyssiuin septemradiatum

0 2 1» 6 8 10 13 \k 20 25 30

Fig. 49. Vertikal mengdeforde!Ing for fauna



Sted: Itødtangen

Helning

Bunntype

Art "~~—-

Dato:

Dyp

30/8-1973

Svak

Fje l l

0 2

Sand

1» 6 8

Bratt

Fjellhyller og l e i re

10 12 16 20 2U 28 31

Littorina l i t t o r e a

Membranipora aembranacea

AsteriaB rubens

Littorina obtusata

Hytilus edulis

Bittium reticulatum

Arenicola marina

Ciona in tes t ina l i s

Carcinus maenas

Pagurus bernhardus

Alcyonium digitatum

Pomatoceros triqueter

Styela rustica

Tubularia sp.

Anomia squamula

Cariophylla smith i

Eohinocardium cordatun

Crania anomala

Terebratulina retusa

Serpula vermicularis

Fig. 50. Vertikal mengdefordeiing for fauna
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Sted: ftødtangen Dato: 7/2-197U

Helning Svak Bratt

Bunntype Fjell Skjellsand Fjellhyller og leire

Art 10 lU 18 20 Sl> 26 28

Balanua balanoides
tytilua edulis
Littorina littorea
Haliciystus auricula
Mya arenaria
Arenicola marina
As terias rubens
Aplysia punctata
Spiaula subtruncata
Pagurus bernhardus
Pomatoceros triqueter
Sabella sp.
Anomia sp.
Balanua balar.us
Styela rustica
Tubularia sp.
Alcyonium digitatum
Strongylocentrotus

droebachiensis
Echinus esculentus
Buccinum undatum egg
Cyprina islandica
Cariophylla sæithi
Chiton sp.
Crania anonala

Fig. 51. .Vertikal mengdefordeiing for fauna
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Sted: Bevøya. Dato: 10/7-1973.

Helning Loddrett Bratt

Bunntype Fjel l Fjellkoller, sand og leire

10 15 20 25 30 35 itO kh

Balanus balanoides

Kytilus edulis

Asterias rubena

Halichondria panicea

Membranipora membranacea

Spirorbie borealis

PomatoceroB triqueter

Clavelina lepadiformis

Tubularia ap.

Buceinum undatum v

Hartasteriaa g lac ia l i s

Ophiura albida

Dendrodoa grossularia

Alcyonium digitatum

Echinus esculentus

Ciona intest inal i s

Echinus acutus

Tragosia infundibulifonnis

Porifera sp.

Crania anomala

Pagurus bernhardus

Forania pulvil lus

Stichopus tremulus

Ophiopholis aculehta

Ceramastér granulåris

Pseudomyssiura septemradiatum

Fig. 52. Vertikal raengdefordeling for fauna
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Sted: Bevøya

Helning

Bunntype

Art ~~

Dato: 29/8-1973

0

Loddrett

Fjell

2 k 6 8

Skjellsand

10 15 20

Bratt

Fjellkoller

25 30 35 'to

Balanus balanoides

Hytilua eduUs

Asterias rubena

Ralichondria panicea

Menbranipora membranacea

Balanus improvisus

lofoea sp.

Pomatoceroa triqueter

Ciona intestinalis

Strongylocentrotus

droebacniensis

Buecinum undatum

Optaiura albida

Boaarus vulgar is

Pagurus bernhardus

Ceraaaster granularis

Echinus acutus

Hartasterias glaoialis

Tragosia infuadibuliformis

Porifera sp.

Forania pulvillus

Crania anomala

Echinus esculentus

Stichopus tremulus

•

•

F1g. 53. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Bevøya

Helning

Bunntype

Dato: 5/2-1971»

Loddrett

Fjell Sk j e l l -
sand

Bratt

Fjellhyller og
leire

Ryp

Balanus balanoides

Kytilua edulia

Membranipora membranacea

Asteriaa rubena

Kaliehondria panicea

Nakenntégl indet

Balanus balanus

Laomedea flexuosa

Ciona intestinalis

Clavelina lepadiformis

Pomatoceros triqueter

Ophiocomina nigra

Styela rustica

Strongylocentrotus

droebachiensia

Ophiura albida

Cariopbylla smithi

Hyas araneus

Homarus vulgaris

Tragosia infundibuliformis

Crania anomala

Terebratulina retusa

Echinus esculentus

Pseudomyssium septermradiatum

Stichopus tremulus

Ceramaster granularis

Hartasterias glacial is

Hesothuria intestinalis

Munida sp.

Sabella pavonia

Henricia sanguinolenta

Forania pulvillua

10 15 20 25 35 U5 55

Fig. 54. Vertikal mengdefordeiing for fauna
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Sted: Evjesund, Larkollen Dato: 7/7-1973

Helning

Bunntype

ArT~~~ - ^ _ J 5 ^ _
Stein

0

Svak

a

Sand

U 6 8

Moderat

Sand og
stein

10 15 20

Leire

25

Grua

30 31

Balanus balanoides
H/tilus edulis
Membranipora dynamena
Astcrias rubens
Halichondria panicea
Littorina littorea
Carcinus raaenas
Ophiura albida
Areniccla marina
Pagurus bernhardus
(tya arenaria
Echinocardium cordatura
Ophiura texturata
Aporrhais pespelicani
Styela rustica
Martasterias glacialis
Honarus vulgaris
Pomatoceros triqueter
Laomedea flexucsa
Alcyonimt digit at un
Dentalium entale
Pectinaria auricoma
Echinus acutus
Anomia squanula

Fig. 55. Vertikal raengdefordeHng for fauna
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Sted: Larkollen

Heining

Bunntype

Art """" •—.

Dato:

Dyp

29/8-1973

Moderat

Fjell

0 2

Meget

Leirblandet

U 6 8

svek

sand med

lfi 11»

enkelte

16

stein

18 20 25

Balanus balanoides

Mytilus edulis

Hya arenaria

Meobranipora ap.

Asterius ruoens

Ostrea edulis

Littorina l i t torea

Pagurua bemhardus

Pomatoceros triqueter

Carcinus maenas

Strongylocentrotus

droebachiensis

Ophiura albida

Buccinum undatum

Halichondria panicea

Alcyonium digitatum

Echinus esculentus

Styela rustica

Balanus balanus

Stichopus tremulus

Cultellus pellucidus

Cyprina islandica

Martasterias glacial is

Echinocardium cordatum

•

— •> •• • -

— >

— >

Fig. 56. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Siljuskjw ved Larkollen

Helning

Bunntype

A r T ^ ^

Dato: 9/2-1971»

Moderat

Fjell Sand

0 2 1»

Svak

og

6

grus

8

Moderat

Fjellhyller,

10 12 16

grus

IB

og leire

20 22

tytilua edulia

Balanus balanoides

Littorina saxati l is

Littorina l i t torea

Littorina obtusata

Membranipora dynamena

Halichondria panicea

Membranipor& membranacea

Pagurus bernhardus

Bucciniun undatum

Pooatoceros triqueter

Balanus balanus

Arenicola marina

Ophiura albida

Asterias rubens

Hya truncata

Mya arenaria

Strongylocentrotus

droebachie s is

Modiolus modiolus

Chiton ruber

Echinus esculentus

Corbula gibba

Alcyoniun digitatum

Clavelina lepadiformis

Hartasterias glaciaiis

Ciona intestinalis

Ditrupa arietina

Echinocardium cordatum

Cariophylla smithi

Fig. 57. Vertikal mengdefordeiing for fauna
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Sted: Sletter Dato: 5/7-1973

Helning

Bunntype

Balanus balanoides

Hytilus edulis

Asterias rubens

Menbranipora merabranacea

Halichondria panicea

Pomatoceros triqueter

Ophiura albida

Pagurus bernhardus

Crossaster papposus

Martasterias g lac ia l i s

Buccinum undatum

Moderat

Fje l l

Svak

Sand og stein

0 2 U 6 8 10 12 16 20 2k 26

>

•

— — _ — — _ - "V

Fig. 58. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Utfisken ved Fuglehuk Dato: 22/8-1973

Helning Bratt i terasser

Fjell Sand og fjellkoller med detritus

Art 0 2 U 6 8 10 15 20 25 30 31

Balanus balanoides

Asterias rufcens

Membranipora membranacea

Hembranipora dynamena

stilus edulis

Pagurus bsruiiardus

Buccinun undatum

Ophiura albida

Arenicola marina

Pomatoceros triqueter

Psolus phantapus

Laomedea flexuosa

Alcyoniura digitatun

Cyprina islandica

Martasterias glacialis

Cariophylla saithi

Ciona intestinalis

Sabella pavonia

Echinus esculentus

Strongylocsntrotus

droebachiensis

Crania anomala

Fig. 63. Vertikal raengdefordeling for fauna



- 188 -

Sted: Store Ferder Dato: 6/7-1973

Helning

Bunntype

Art " — _

Bal an us balanoides

pyp
-—-—

Bratt

Fjell

0 2 1* 6

Moderat

Stein

8 10

Svak

Sand

12 1U 16 ]

Loddrett

F je l l

l8 20

Svak

Sand

HytiluB edulis

Asterias rubens

Halichondria panicea

Hefflbranipora membrancea

Membranipora dynanena

Ciona intes'cinaliu

Cancer pagurus

Alcyo'nium digitatum

Corbula gibba

Pagurus berhardus

Pcaatoceros triqueter

Ophiura albida

Crossaster papposus

Martasterias g lac ia l i s

Spartangus purpureus

Ophiocomina nigra

Astropecten irregularis

Porania pulvi l lus

Clavelina lepadiformis

Echinus esculentus

Echinus acutus

Buccinum undatum

Cyprina islandica

Anomia squamula

Modiolus modiolus

Flust r a barlei

Homarus vulgaris

Pecten naximus

Sycon sp.

Fig. 64. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Tisler Dato: 6/7-1973

Helning Moderat Bratt Svak

Bunntype Fjellkoller Sand Fjell Sani!

Art Byp 10 12 11» 16 18 20 22 2U 27

Balaitus balanoides

Mytilus cdulis

Asterias rubens

Membranipora membranacea

Halichondria panicea

Corbula gibba

Cancer pagurus

Alcyoniun dit itatum

Clavelina lepadifonnis

Ophiura alltida

Poaatoceros triqueter

Sy con sp.

Flustra fol iacea

Crossaster papposus

Terebratulina retusa

Ciona in te s t ina l i s

MartQSterias e lac ia l i s

Luidia sarui

Dentalium entale

Pagurus bernhardus

Cariophylla smithi

Fig. 65. Vertikal mengdefordeling for fauna

W
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Sted: l i ; ler Dato: 23/8-1973

Heining

Bunnlype

Art "— Dyp

Bratt

Fjel l

0 1 2

Varierende

Sand og fjellkoller

} !* 6 8 10

Svak

12 16

ttytilus edulis

Asteri&a rubena

Membranipora dynamena

Membranipora membranacea

Halichondria panicea

Cancer pagurus

Ophiura albida

Arenicola marina

Bot ry Hus schlosseri

Kirchenpauria st).

Alcyonium dig i t at un.

Crossaster papposus

Dendrodoa grossularia

Ciona inteat inal is

Cyprina islandica

Fig. 66. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Sted: Maurøy Dato: 2O/1O-19T3

Seining Varierende Flatt

Bunntype Fjell og stein dekket med detritus Mudder

Art 5 6 7 8 9 10 lU 15

låttorina l i t torea
Balanus balanoides
MytiXus cdulis
Carcinus maenaa
Crangon vulgoris

'saainechinus miliaris
Strongylocentrotu5

droebachiensis
Asterias rubens
Dendrontus frondosus
Metridium senile
Sagartia troglodytes
Echinus esculentus
Ophiura albida
Clavelina lepadifonnis
Pomatoceros triqueter
Nassarius reticulatus
Cerianthus lloydi

Irossaster papposus
Ostrea edulis
Ciona intestenalis
Dendrodoa grossularia
Balanus balanus
Pagurus bernhardus
Buccinum undatum
Kirchenpauria sp.
Modiolus modioius
Ophiura texturata
Sabella pavonia

«v

Fig. 67. Vertikal mengdeforde!ing for fauna

f i l



Sted: Fugløy

Heining

Bann type

Art ~~——

Dato:

Dyp

20/1O-19T3

0

Loddrett

Fjell

2 1» 6 8

Moderat

Fjeli ot atein,
noe sand

10 15 20 25

Sand

30 32

Hy t i lus edulis

Sagartia troglodytes

Thais lapi l lus

Asterias rubens

Halichondria panicea

Membran ipora dyn amen a

Membranipora membranaeea

Metridium seni le

Alcyonium digitatum

Pomatocero3 triqueter

Tealia f e l l ina

Echinus esculentus

Cancer pagurus

Sol aster endeca

Ciona in tes t ina l i s

Homarus vulgaris

Porifera sp.

Mya truncata

Martasterias g l a c i e l i s

Ophiura albida

Cariophylla smithi

Luidia c i l i a r i s

Henricia sanguinolenta

Dentaliura entale

Pagurus bernhardus

Crossaster papposus

Echinus acutus

Fig. 68. Vertikal roengdefordeling for fauna
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Steel: Halvarpskj'eret Dato: 22/10-1973

Helning

Bunntype

Bratt

Fjellkoller med sand mellom
ISamme bunn, men
1 mye detritus

Art J5 20 23 21» 26 2T 2i

Littorina l i t torea

s t i l u s edulis
Dendronotus fronuosus
Carcinus maenas
Crangon vulgaris
Balanus balanoides
Asterias rubens
Clavelina lepadiformis
Ophiura albida
Metridiiun senile
Bucoinum undatum
Ciona intestinalis
Martasterias glacial is
Chlacys varia
Cerianthus lloydi
Pomatoceros triqueter
Tealia felina
Cyprina islandica
Porifera sp.
Dendrodoe grossularia
Ophiura texturata
Pseudomyssium septemradiatum
Protanthea simplex
Ceramaster granularis
Terebratulina retusa
Crania anomula
Sabella pavonia
Ophiotrix frogilis
Porania pulvillus
Cariophylla smithi

Poramiomorpha hispida
Geodia barett i

Fig. 69. Vertikal roengdefordeling for fau.ia



Sted: Solvikun

Helning

Bunntype

Art —

Dato:

Dyp

22/10-1973

Loddrett

Fjell

0 2 1»

Bratt

Fjeilftyller og

6 8 10 IS 15

leire

20 ?5 ~iC

Littorina l i t torea

Balanus balanoides

Itytilue edulis

Dendronotus frondosus

Asterias rubens

Sagartia troglodytes

Clavelina lepwidiforrais

Dendrodoa grossularia

Ciona intestinal is

Martasterias glacialis

Ophiura albida

Protanthea simplex

Sabella pavonia

Pomatoceros triqueter

Hydroides norvegica

Terebratulina retusa

Cariophylla smithi

Ophiura texturata

Pagurus bertihardus

Psendomyssium septemradiatuin

Porifera sp.

Cariophylla tsmithi

Henricia sanguinolenta
Homarus vulgaris
Ophiotrix fragilis

- * • • >

Fig. 70. Vertikal mengdefordeiing for fauna



Sted: Stndstrandskjær

- 19C , -

Dato: 23/10-1973

Helaing Moderat Bratt

Bunntype Fjell dekket ned detrietus

Art 0 2 8 10 12 15 20 25 30 35 3

tittorina littorea

Balanus balonides

Hytilus edulis

Carcinus maenas

Asterias rubeus

Ciona intestinalis

Dendrodoa groosularia

Sagartia troglodytes

Psammechinus miliaris

Pooatoceros triijueter

Ophiura albia

ClaveXina lepadiformis

Buccinum undatvun

Metriaium senile

Pagurus bcrnhardus

Serpula vprimicuiaris

Chiton ruber

Sabella pavonia

Crossaster papposus

Hartastdrias glacialis

Aporrhais pespelicani

Ophiotrix fragilis

Balanus balanus

Bassarias reticulatus

Anomia squamula

Echinus esculentus

Ophioconina nigra

Terebratulina retuaa

Ceramaster granularis

Crania anomala

Cariophylla smithi

Fig. 71. Vertikal mengdefordeling for fauna



Sted: Vestad

Helning

Bunntype

Art ~ "—

Dato: 23/10-1973

_ _ _ I > y p 0

Loddrett

Fjell

2 1* 6 6

Steinrøys

10 15

Bratt

20

Fjell

25 30 35 U5

Littorina l i t torea

Balanua balanoidee

Mytilus edulis

Asterias rubens

Carcinus naenas

Sagartia troglodytes

Metridium senile

Styela rustics

Laomedea flexuosa

Dendrodoa grossularia

Buccinum undatum

Alcyenium digitatum

Echinus esc ul en tus

Balanus bal an us

Ponatoreros triqueter

Crossaster papposua

Ophiura albida

Martasterias g lac ia l i s

Ciona intes t inal i s

Porania pulvil lus

Terebratulina retusa

Sabella pavonia

Psendonyssium septemradiatum

Tragosia infu&dibuliformis

Ceramaster granularis

F1g. 72. Vertikal mengdefordeling for fauna



ed: Brudeskjsr Dato: 23/10-1973

Helning

Bunntype

ATT^—• _ _ ^ 0

Pjell

3 k 6

Bratt

8 10 12 18 25

Mudder
leire

30 35 1*0

Littorina littorea

Balanus balanoides

Hytilus eduiis

Cj.icxnus naanas

Asterias rubens

Halichondria panice?.

Pagurus bernhardus

Pomatoceros triqueter

Botryllus schlosseri

Ophiura aibida

Ciavelir.a lepadiformi;

Ciona intestinalis

Sabella pavonia

Psanmechinus miliaris

Buocinum undatuo

Crossaster papposus

Anomia patelliformis

Hydroides norvegica

Cancer pagurus

Terebratulina retusa

Protanthea simplex

Echinus esculentus

Xragosia infundebuliformis

Sycon sp.

Ophiotrix fragilis

Mesothuria intestinalis

Porifera sp.

Cariophylla smithi

Ceramaster granularis

F1g. 73. Vertikal mengdefordeling for fauna
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Fig.TU. Vertikalutbredelse av benthiske alger og antall arter ved

nedre vegetasjonsgrense (Oslofjorden).
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Oyp i m •
Antall arttr vtd ntdrt
vogttasjonsgrtnst

22 20 18 16 U 12 10 8 6 4 2 0 I 2
I I 1 i » I

Rodolge

HVITTINGEN

jSMORVlK- ^ -
Sand vtd ntdrt

1O0OEN grtnst

- 5 - 1 HUMMERBAK -
- = - • FJOROEN

TVISTEIN FYR

Fig.75. Vertikalutbredelse av benthiske alger og antall arter ved

nedre vegetasjonsgrense (Naverfjorden).
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Antall arter ved nedre
Oyp i m •—J-—» vegetasjonsgrense

20 16 16 U 12 10 8 6 4 2 0 t 2
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HALVARPSKJÆR
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SANDSTRAND- ^ jSkygg*-
SKJÆR * I effekt

i» i VESTAD

BJORKGYA

R IBRUDESKJÆR

W IFUGLOYA

7 1 MAUROYA

Fig. 76. Vertikalutbredelse av benthiske alger og antall arter ved
nedre vegetasjonsgrense (Langangsfjorden).
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Fig. 77- Antall arter fordelt på dybdeinterval.

Misingene 6. juli 1973. Forklaring i teksten.



Fig. 78. Vegetasjonen ved Steilene i Oslofjorden 2/7-1973. Floraen domineres av gronn-
algcne Codium tp. og Ulvo lactuca. Legg merke til det ugjennomsiktige vannet som skyldes
stor produksjon av plankton.

Fig. 79. Museforckomit av sjøpimuvia, Strongytocentrotus éroebaxhvnsa tom beiter på
løitliggende Fuau semtus i Drøbaksundet SO/8-1973. Beiting av disse dyrene bidrar til å
•kyve nedre grense fer algene oppover. Se teksten.



Fig. SO. Bilde fra 10 meters dyp på Redtangen 30/8—1973, som viser mudderbunn med
Asterias rubens, Pagunis bernhardus og sjopungcne Dendrudoa grossularia sammen med
råtnende plantedeler, vesentlig Zostera marrna.

Fig. 81. Svarte ilangeatjemer, Ophiocomina nigra på Store Færder 12/8-1973.



Fig. 82. Rodalgene Chondrus crispus og Curallina officinalis på Bramholmen.

Fig. 83. Nakeiuneglen Dendronotus frondosus var vanlig i blåskjellbeltet i Langangsfjorden
og Morjefjorden.



Fig. 84. Den syvarmete sjøstjerner! Luidia ciliaris på Fugløy 20/10—73. Faunaen er cllers
dominert av filtersptsere, i dette tilfelle Ciona intestinalis.

Fig. 85. Blandet assosiasjon av Metridium senile og Ciona interstinalis. Disse artene var
meget vanlige i Langangsfjorden.



Fig. 86. Bilde fra Brudeskjaer i Langangsfjorden 23/10. Strandsonen domineres av blågronn-
alger og grennalger (Enteromorpha sp.) på grunn av påvirkning av næringsrikt brakkvann fra
Frierfjorden.



Litteratur

BEYER, F.fl. 1968

BRUN, £.

NIVÅ

REISH, D.

SUHDENE, 0.

196U

HAUGEN, I.N. & 197»*

KVALVAGNÆS, K.

JORDE, J. & 1963

KLAVESTAD, N.

LETT, & 1908

ADENEY, W.E.

1973

1973

SAWYER, C.N. 1965

1953

Zooplankton, zoobenthos and bottom sedi-

ments as related to pollution and water

exchange in the Oslofjord.

HelgolSnder viss. Meeresunters,

Vol. 17, pp. 1*96-509.

Zoologiske besteimnelsestabeller.

Echinodermata. Universitetsforlaget, pp. 1-53.

Dykking som metode til kartlegging av mar i r.

flora og fauna. Norsk institutt for vann-

forskning. Årbok 1973. pp. 89-92.

The natural history of the Hardangerfjord.

k. The benthonic algal vegetation.

Sarsia 9. pp. 1-99.

Pollution of Estuaries and Tidal Waters.

Appendix VI, Fifth Report of the commisioners,

Royal Commission on Sewage Treatment,

II. M. Stationary Office, London.

Undersøkelser av vann og forurerK-.ningsproblemer

ved kjernekraftverk. Resultat.-r fra C.-i--f jordom-

rådet for perioden 1971-1972. HIVA, juni 1973.

The use of benthic animals in monitoring the

marine environment. Journal of environmental

planning and pollution control.

Vol. 1, No. 3. pp. 32-38.

The sea lettuce problem in Boston harbor.

Journal water pollution control federation.

Vol. 37, No. 8. pp. 1122-1133.

Algal vegetation of Oslofjord.

Skr. norsk Vidensk. Akad. I. Mat.-Nat.

Kl. Vol. 2. pp. 1-2U5.



Hydrok.jemisRe uiidersokelser i Oslofjorden

Innledning

Som et ledd i hydrokjemiske undersøkelser i Oslofjorden er det i løpet

av 1973/71* innsamlet data fra 20 hovedstasjoner på inntil lk tokt under

0-177/70, og dels under O-I0O/7I, fra Bunnefjorden t i l Fserder. Det inn-

samlede materiale omfatter over 20.000 enkeltanalyser fordelt på saltana-

lyser, temperaturmålinger, måling av siktedyp, okaygeninnhold, total fos-

for, ortofosfat, jern, total nitrogen, n i t r i t t , nitrat, ammonium, total

organisk karbon, sink, kobber. kobolt og bly. Stasjonsnettet fremgår av

fig- 36, dybdekart over området vises i f ig. 87. Endel resultater er

fremstilt i f ig. 88 t i l f ig . 99. Oksygenisopletene er tatt fra VHL

(1971*), bortsett fra for stasjon 09.

Databearbeidelsen er konsentrert t i l å beskrive hovedtrekkene i fjordens
utvikling i undersøkelsesperioden samt å karakterisere de forskjellige
fjordområder hydrokjemisk, først og fremst i relasjon t i l nsringssalt-
transporter ved et eventuelt kjølevannsinntak og -utslipp i området.
Resultatene er behandlet i egen rapport (NIVÅ, 1975) som dette kapittel

er et sammendrag av.

Beregningene og vurderingene bygger på en rekke forutsetninger, hvorav

noen er relativt sikre, noen antakelige og noen er me r spekulative. Det

er redegjort for disse forutsetningene i rapporten.

Overflatelaget i indre fjord mottar såvidt store t i l førsler av nærings-
s alt er at planteproduksjonen i sommertiden ikke ser ut t i l å være klart
næringssaltbegrenset. Det fremgår imidlertid at fosfor foreligger i et
underskudd i forhold t i l nitrogen. Følgeligkan planteplanktonproduk-
sjonen begrenses ved å redusere tilførslene av fosfor.

Dypvannet har i likeht med tidligere år, vært nteget rikt på neringssalter

med et ! _art overskudd av fosfor. 1973 har vart et av de dårligste år i

indre fjords historie, med et høyt innhold av hydrogensulfid og organisk

materiale i Bunnefjorden. Vestf jordens dypvann har vart meget fatt ig på

oksygen. Større portier har hatt mindre enn 1 ml 0 / 1 . Fra desember

1973 t i l jul i 1971» har det funnet sted minst 2 betydelige dypvannsinn-



strømninger og iiyppige intermediære innstrs<Jmninge.r t i l Vestfjorden. Like-

vel var dypvannet alt i juli meget rikt på næringssalter med et overskudd

av fosfor.

Innholdet av tungmetaller i Vestfjorden var meget høyt i begynnelsen av

1971*, senere ble det notert et moderat innhold av tungmetaller. Ned-

gangen må sees i sammenheng med dypvannsutskiftning- og hyppige inter-

mediære vanninnstrømninger våren

Ved etablering av et kjølevannsiuntak i Vestfjorden vil transporten av

fosfor tilsvare den mengde som fins i urenset avløpsvann fra ca. 3^5,000

personer, basert på dagens forhold. Et kjølevannsinntak i Vestfjorden

vil komme i konflikt med områdets betydning som resipient for inniag-

ret renset avløpsvann.

Bunnefjorden er mer ugunstig enn Vestfjorden med hensyn t i l kjølevanns-

inntak.

På grunn av det høye innhold av næringssalter og tunge metaller er om-

rådet heller ikke egnet t i l å motta 200 m kjølevann/s. Dette ville

bl.a. medføre en betydelig næringssalttilførsel (= gjødslingspåvirkning)

t i l de utenforliggende områder, spesielt dersom indre fjord fortsatt

skal tjene som resipient for avløpsvann.

Drøbaksundet

Også Drøbaksundets overflatelag mottar betydelige forurensningstilførs-

le^, b l .a . ved en uttransport fra indre fjord. Det er således funnet en

klar gradient med avtagende næringssaltinnhold mot Bre i angen. Ved de

fleste malinger har H:P-forholdet vært lavere ved stasjon 03 enn ved

stasjon Ok. I likhet med indre fjord synes næringssaltinnholdet å ha

vart såvidt høyt at produksjonen trolig bare var svakt næringssalt-

begrenset, men målingene har vist at fosfor foreligger i underskudd i

forhold t i l nitrogen. 11971* ser det ut t i l at planteplanktonproduk-
p

sjonen (målt som mg C pr. m f jordoverflate) har vært større i Drøbak-

sundet enn i indre fjord.

Dypvannet i området har vart middels rikt på næringssalter. Forholdet

mellom nitrogen og fosfor tilsvsxer det som finnes i marint organisk

materiale. Sammenlignes dypvannets innhold av organisk karbon med



oksygenmengder har forholdet vart relativt t?ItredsstiIlende i under-

søke Isesperioden, men oksygenmålingen viser imidlertid at vannmassene

tilføres betydelige mengder nedbrytbart organisk materiale. Drøbak-

sundets dypvann står i god forbindelse med dypvannet utenfor. End-

ringer i de hydrokjemiske parametre har stort sett vert parallelle

med endringer i områdene utenfor.

Vannmassens innhold av tungmetaller synes høyt i første del av under-

søkelsesperioden, spesielt på stasjon 03. Senere pi\ våren 1971» har

tungmetallinnholdet vært moderat og innefor det som kan forventes i

kystvann. Dette ma sees i sammenheng med at det i 19?« ser ut t i l å

ha forekommet ekstra kraftige vannbevegelser i vannmassene: {Storstilte

hydrografiske endringer i Skagerak og Kategatt).

Etablering av kjølevannsinntak i området {kO meters dyp) vil medføre

en fosfortransport tilsv^rende det som fins i urenset avløpsvann fra ca.

lUo.000 personer. Inntaksvannet har et høyere N:P-forhold enn 16:1

hvilket medfører at en ved utslipp i områder med klart fosforbegrenset

planteplanktonproduksjon og et tilstrekkelig areal, ikke vil endre

betydningen av fosfor som produksjonbegrensende element.

Dersom inntaket legges nærmere stasjon 03, vil transportverdiene for fos-

for bli høyere og ved stasjon 0U noe lavere enn forannevnte persontall.

Brei angenområdet

Dette området mottar bet/delige forurensningstilførsler fra Drammens-

fjorden og Sandeområdet. Dessuten vil utslipp fra Tofte, Horten og fra

Moss - Son påvirke området. Brei angen ut gjør et betydelig areal, og
o

planktonalgeproduksjonen er stor både regnet som mg C/m og døgn og som

mg C/l i den eutrofe sone.

Den produktive sone strekker seg dypere ned enn i områder innenfor.

Spranglaget har gjennomgående vært fattigere på naeringssalter enn de

øverste metrene i overflatelaget. Analysene viser at det i området er

en produksjonsreserve med hensyn t i l næringssalt-tilførsel, spesielt

ved en økt tilførsel av fosfor, idet overflatelaget gjennomgående har

et underskudd av fosfor. Dette betyr også at en fosfortilførsel t i l

Breiangens overflatevann vil gi et relativt sett større vekstutslag enn

om tilsvarende fosfortilførsel fant sted t i l indre fjord eller t i l

Drøbaksundet.
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overflatelagets N:P-forhold i oktober - november 1973. Dette har

sammenheng med den påg&ende varmtvannsinnstrømning. En lignende rask

forandring i overflatelaget fant sted mellom mars og april toktet i 19TU,

men da sank M:P-forholdet. Denne store grad av pa ra l l e l l i t e t viser at

området inn t i l Drøbak influeres av større hydrografiske endringer. Ut

fra målingene kan det se ut t i l at stasjon 13 ikke influeres i samme

grad som de øvrige Breiangenstasjonene.

Endringer i dypvannet ser ut t i l å kunne skje paral le l t med endringer

i Drøbaksundets dypvann. Dypvannet i Breiangenområdet har imidlertid

gjennomgående hatt et noe lavere N:P-forholdstall, lavere innhold av

nsringssalter og høyere innhold av oksygen, mens innholdet av organisk

karbon har vært av samme størrelsesorden som i Drøbaksundet.

Breiangenomradet ser ut t i l å ha et klart lavere innhold av tungmetaller

enn Drøbaksundet og indre fjord. Sammenliknet med forholdene i oseanisk

vann Og i Kategatt er det imidlertid periodevis notert store mengder

tungmetaller i området.

Med hensyn t i l kjølevannsinntak i området v i l en lokalisering mot s ta-

sjon 13 gi høyere transport av næringssalter enn om lokaliseringen skjer

nærmere hovedaksen i fjorden. Fosfortransporten er beregnet t i l å t i l -

svare den mengde som v i l t i l fø res ved utsl ipp av renset avløpsvann fra

ca. 120.000 - 130.000 personer. (Inntak i Uo m. )

Utslipp av kjølevann med høyt innhold av næringssalter vil

på grunn av gjødslingspåvirkningen, redusere siktedypet som i mai-juni

1973 bare var ca. U-5 meter. (Det beskjedne siktedypet skyltes ikke

bare en høy egenproduksjon i vannmassen, men i høy grad også influens

fra Drammenselva (farge og høyt partikkelinnhold)). Utslippsvannet

bør heller ikke ha høyt innhold av tungmetaller.

Ytre fjord

Foruten at bebyggelsen på begge sider av fjorden tilfører området nærings-

salter i form av kloakkvann, influeres området av Glåma som transporterer

betydelige mengder næringssalter. Glåma gjør seg -*ærlig gjeldende på sta-

sjonene 09 og 10. De hydrokjemiske målingene har v .st at næringssaltene
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omsettes hurtig, at del i overflatelaget foreligger et underskudd på

fosfor i forhold t i l nitrogen og at siktedypet gjennomgående er bedre

enn i områdene innenfor.

.yj,vannet i Rauøybassenget har hatt det laveste N:P-forholdstall av

alle atasjonene utenfor Drøbak. Oksygeninnholdet har imidlertid hele

tiden vært høyt. I likhet med stasjonene innenfor har N:P-forholdet

varierte med tiden med en tilsynelatende periodisitet på 2-3 mnd.

Medregnet bunnvannet fra stasjon 09 og 10 var sinkinnholdet i mars

liHk over dobbelt så høyt som i 3reiangen. Unntas disse verdier, blir

forholdstallet ca. i,5- Kchberinnholdet har stort sett vært moderat.

Bortsett fra en måling på stasjon 09 har blyinnholdet ligget på 1 ppm

og lavere.

Et kjølevannsinntak i området vil gi en transportverdi for fosfor av

samme størrelsesorden som urenset avløpsvann fra ca. 115.000 personer.

Saramenliknes dette med de transportverdier en kan forvente ved inntak

i uforurensede kystvannmasser (ca. 50 - 75-000 p.e. avhengig av sted-

lige forhold) ser en at inntak i ytre fjord medfører vesentlig høyere

transportverdier for fosfor.

Ved et kjølevannsutslipp t i l ytre fjoi-ri vil næringssalttilførselen {ved

moderate fosforverdier) hurtig bygges; inn i planktonalger. I betrakt-

ning av områdets overflateareal og de t i l førsler som i dag skjer t i l

området, vil en ikke forvente klare ulemper f.eks. på grunn av økt

eutrofiering.

Drammensfjorden og Sandebukta

Drammens fjorden kan karakteriseres ved en stor tilførsel av næringssalter

og organisk materiale. Overflatelaget er meget brakt og gir ikke grunn-

lag for noe særlig stor primærproduksjon.

Itypvannet er klart stagnerende med høyt innhold av næringssalter, orga-

nisk materiale og hydrogensulfid.
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Sandebukta er grunn og området har et begrenset u ve r f iate^reaj.. Over-

flatelaget t i l føres store mengder næringssalter og fosfor foreiigger i

overskudd. Det t i l føres også betydelige mengder organisk materiale t i j

overflatelaget.

pypvannet er rikt på næringssal ter og organisk materiale. På et tokt

ble det målt ca. 1,75 mg C/l. Dypvannet var ikke stagnant i måleperic-

den, men oksygenanalysen viser at de*, t i l føres store mengder organisk

materiale.

Måleperiodens representat ivi te t

Representativiteten av malinger i en tidsavgienset periode 'JL vises opp-

merkaeanhet. På grunn av at feltundersøkelsen ble avsluttet bare kort t id

tilbake, og på grunn av det store antall malinger har det ikke vært mulig

å foreta noe* iongående analyse av periodens representativitet i forhold

t i l tidligerc undersøkelser. Én v i l imidlertid bemerke at både i 1973

og 1971* har ferakvannsavrenningen t i l området vært langt mindre enn

normalt.

I perioden oktober 1973 og frem t i l feltundersøkelsene ble avsluttet har

det funnet sted raske og store hydrografiske endringer i Sk&gerakk.

Vannutskiftningen i Oslofjorden har trolig vært større i I97U enn vanlig,

bl .a . ved innetrømning av varmt og salt vann.

Krysstabell for lokalisering av inntak og utslipp

På bakgrunn av det fore1iggende datamateriale, presentert i NIVÅ- 1975,

kap i t t e l 2 og 3, samt ut f ra de vurderinger som er g i t t i kapi t te l 3 i

samme rapport, kan det se t tes opp en krysstabell for lokalisering av

inntak og utslipp ( tabel l XXI). Hedenstående tabell må vurderes i lys

av de problemer som er behandlet. I denne undersøkelsen (NIVÅ, 1975)

er de vesentlig knyttet t i l eutrofiering ved t i l fø rse l av næringssalter

t i l overflatelaget fra dypet (UO m) og t i l tungmetaller.

Hensikten med tabellen er å vise hvilke kombinasjoner av inntak og ut-

s l ipp som i særlig grad antas å bevirke økt risiko for en eutrofierings-

utvikling i resipienten. Det kan således tenkes at et a l ternat iv som i

tabellen UT merket FS, kan være aktuelt ut fra andre forutsetninger,
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i', eks. at en aktivt ønsker å benytte de energimengder kjølevannet repre-

senterer t i l å transportere forurensninger av f.eks. ræringssalter feller

tungmetaller ut av fjorden, uavhengig av om dette vil føre t i l f.eks.

tidsbegrensende ulemper for de brukerinteresser som er knyttet t i l fjor-

den e l le r deler av fjorden.

1975 'Jp.derjpkelser av varm- og forurerssnings-

problemer ved kjernekraftverk.

Hy dr okjemiske undersøkelser i Oslofjorden.

Saks"behandler: E. Andreassen.
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Fig. 87. Dybdekart over Oslofjorden.
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Fig. 88. Total nitrogen (pg/l) på stasjon 02 (Steilenel



Fig. 89. Total fosfor (ng/l) på stasjon 02 (Steilene).
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Fig. 90 Oksygeninnhold (ml/l) på stasjon 02 (Steilene)(VHL).
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Fig. 92. Total fosfor (ug/l) på stasjon OU (Filtvedt).
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Fig. 93. Oksygeninnhold (ml/l) på stasjon OU (Filtvedt)(VHL).
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Fig. 9h. Total nitrogen (w<r/I) på stasjon 13 (Breiangen).
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Fig. 95- Total fosfor (yg/1) på stasjon 13 (Breiangen).
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Fig. 97. Total nitrogen (ug/l) på stasjon 09 (Rauer).
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Fig. 98. Total fosfor (ug/l) på stasjon 09 (Rauer).
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c, Unders^kelse av Qslofjprdvannets vekstpotensial

I^nnledning og metode

Nær ings forholdene i overflatevannet er som tidligerf- .r.iersøk* vea

vekstforsøk med alger i vann fra forskjellige deler av Oslofjorden.

Prøvetaking hver måned er nå blitt foret at r i te år på stasjonene

Brenntangen, Sonsåsen, Hurum og Larkollen. Pesultater.e av disse

eksperimentene gir opplysning om årst i .isvarias jonene i var.r.p-.s vekFt-

potensial og regionale forskjeller i vannets næringsinr.r.o-d. Forut er.

algevekstforsøkene er det gjort kjemiske analyser av ri. a. plar.*e-

næringsstoffene fosfat og oppløste nitrogenforbir.ieiser, sau' orp-.riisk

karbon.

Resultater

Resultatene av undersøkelsene det første året er redegjort for i en

tidligere rapport (NIVÅ des.,1973). Variasjonene i vekstpotensial på

de fire stasjonene i perioden 1972-197^ er fremst ilt i fig. 100. Den

samme årstidsvariasjonen går igjen på alle stasjonene. Vekstpotensi-

alet er høyest om vinteren før våroppblomstringen. Når våroppblomst-

ringen komineriminker vannets naeringsinnhold raskt. Dette skjedde i

skillet februar-mars 197^. Iblant øker vekstpotensialet noe igjen

senere på våren. Dette kan henge sammen med at planteplanktonbestanden

er blitt beitet ned slik at næringssaltene ikke blir utnyttet. Gjennom

sommeren blir næringsstoffene effektivt utnyttet og vekstpotensialet

er lavt. Utover høsten når produksjonen i fjorden minker. øker igjen

vekstpotensialet frem til vinterens maksimum.

Ved å beregne middelverdier for vekstpotensial på de forskjellige sta-

sjoner er det mulig å finne forskjeller i næringsnivåer mellom

stasjonene. Etter det første årets undersøkelser var vekstpotensialet

høyere i Brenntangen-Sonsåsenområdet enn ved Hurum og Larkollen. Denne

tendensen finnes også etter to års undersøkelser (fig.101), men forskjel-

lene er nå mindre enn etter et år. Også fosfatinnholdet er høyest ved

Brenntangen, men forskjellene mellom stasjonene når det gjelder fosfat-

konsentrasjoner er mindre enn 10$.
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Innholdet av oppliste nitrogenfcrbindelser (total nitrogen i f i l t rer t

vann) er hayest ved Hurum. Blant de andre stasjonene er rekkefølgen

den samme som når det gjelder vekstpotensial og fosfat,

Organisk karbon er en parameter som kan gi en oppfatning om produksjonen

av organisk stoff, men konsentrasjonen av organisk karbon beror også på

nedbrytning og transport. Blant de fire stasjonene har Brenntangen den

høyeste middelkonsentrasjonen av organisk karbon og Hurum den laveste.

For å studere hvordan forskjellige blandingsforhold mellom dypvann og

overflatevann virker inn på vekstpotensialet ble det i juni 1971* gjort

vekstforsøk med vann fra 0 m, 30 m og 50 m ved Filtvet. Dypvannet fra

30 og 50 m ble blandet inn i forskjellige konsentrasjoner i overflats-

vannet. Resultatet av disse eksperimentene går frem av fig.102. Det

er tydelig at innblandingen av dypvann virker stimulerende på alge-

veksten. Vekstpotensialet ser ut t i l å øke lineært med tilsetningen

av dypvann. Særlig god er korrelasjonen ved forsøket med vann fra

30 m (r=0,95). Celleutbyttet ved 0 m er 80 mill .cel ler/ l , og det

øker med ca. 13% ved innblanding av 10$ vann fra 30 m. Vekstpotensi-

alet i dypvannet var 2,3 x Vekstpotensialet i overflaten.

Konklusjon

Resultatene av undersøkelsene av vekstpotensial og næringsinnhold viser

at trofinivået er noe høyere ved Brenntangen og Sonsåsen enn ved Hurum

og Larkollen. Da også innholdet av organisk karbon er høyest ved

Brenntangen og Sonsåsen, kan man anta at produksjonen normalt er noe

høyere i dette området enn i de andre undersøkte områdene.

En innblanding av dypvann i overflatevannet vil medføre en del næringstil-

førsel t i l det produktive vannsjiktet. Dette næringstilskudd vil kunne

føre t i l en økt produksjon av planteplankton om sommeren da næringsinn-

holdet er begrensende for produksjonen.
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Fig. 100. Sesongvariasjon i vannets vekstpotensial i ulike deler

av Oslofjorden (juni 1972 - juni 1971*) •
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'. e: er gjer.r.omf j r , fem Uy.irokjemiske tokt t i l Naverf jordområdet, derav

:r? -̂ k-r r.^-er. Vil"*, '.?$.?•., 1Q.-J. og is.10.) og to tokt våren 1971*

, - , ^g ."'-.'. . *'. Seks stasjor.er er tat t på hvert tokt, Stasjonenes

p:sUjrr: er vist i fig, 37. 2et t ie tatt prøver t i l bestemraelse av

var.r.siasser.es Temperatur, saltholdighet og innhold av oksygen, total

Czsfcr, or' :; fosfat, total nitrogen, n i t r i t t / n i t r a t og jern, Resulta-

*-i>r.e fra toktene IP? * er gjengitt i en t idligere rapport (NIVÅ, 197M.

Tokiserier. avslvittes ncvember 197^. Den foreliggende rapport er der-

for forelstpig,

Resultater

De hydrof^'siske forhold i Naverf jordområdet er beskrevet av VHL (1971*).

Her skal en bare kort gjengi hovedtrekkene i den hydrografiske situa-

sjon under NIVAs tokt.

Mar. kan grovt skille mellom fire vannmasser i Naverf jordområdet: Over-

flatevann med saltholdighet mindre enn 32 o/oc, kystvann med salthol-

dighet mellom 32 og 3^ o/oo, Skagerakvann med saltholdighet over

3U-35 0/00 og Atlanterhavsvann med saltholdighet over 35 O/OG.

Den hydrografiske situasjon er nær knyttet t i l forholdene i Skagerak.

Lokale effekter vil oftest være begrenset t i l de øverste 10-20 m, og

skyldes lokale variasjoner i vindstyrke og vindretning samt variasjoner

i brakkvannstilførselen fra Frierfjorden og Larviksfjorden.

I tab. XXII er ført opp overflatesaltholdighetene under de fem toktene.

Naturlig nok fins generelt de laveste saltholdigheter nærmest land.

Man finner imidlertid ingen klar sammenheng mellom de varierende

verdier i tab. XXII og vindobservasjonene i tab. XXIII. De lave sal t -

holdighetene i mai må ti lskrives økt brakkvannstilførsel fra Frierfjor-

den og Larviksfjorden.
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Tab. XXII . Overflatesaltholdipjhet i Naverfjordoarålpt ur.d^r le

hydrokjemiake toktene.

S t a s j o n ^ 0 2 T / 8 ~ T 3 l 8 / 9 " T 3 15/10-73 - K-V> W-ji

N 1 27,**8t 28,06%» 20,39*. 15,7f,%= ?h ,?•?

N5 27 ,515^ 2 9 , 2 8 ^ : - , - " - ' l > 19 /•'"•%* - ^ , 7 3

N7 25,8,?*> - -:\9'>% lT.rr.l, ;-h ,57

N8 26.7U?n 28,505k : i p . r )3& 1 7 . '*~>,\ ?h

N9 27,50!fc 28,55%= :. '9,261 ^ . ^ L . - ,

Tab- XXIII. Vindretning ofl vindstyrke under de hydrok.jemiske tokter.e.

Dato

Vindretning

Vindstyrke

27/8-73

sør

U-5 m/s

18/9-73

0£.t

k-5 m/s

15/10-73

nord-øst

2-3 m/s

2/5-7l<

nord-øst

2-3 m/s

25/6-7U

nord

U-6 m/s

I tab. XXIV er gjengitt øvre grense for kystvann (32 J /OO), Skagerakvann

(3U o/oo) og Atlanterhavsvann (35 o/oo) på stasjon N8 under de fem

toktene. Av tabellen freragår tydelig at det foregår store variasjoner

i de forskjellige vannmassenes tykkelse og vertikale beliggenhet.

Dette samsvarer med VHLs undersøkelser i området (VHL, 197^).



~AZ . \\1\ . Stasjon _N3. Øvre grenser for kyst vann, Ska^eraXvann og

Atlanterhavsvann under fem tokt.

Vindretning

dato
Salt-
holdighet

2^ ,'8-73 ld. '?-73

nord-zlst

15/10-73

nord-øst

2/5-71»

nord

25/6-7U

32 J= 12 m

351

12

5C

m
n

•7

12

58

m
tt

i i

15

35
in
t i

Figur 103 viser der. vertikale saltholdighetsfordeling i området 28/8-1973,

med sdrlig vind av styrke ca. 5m/s. Vinden forårsaket en oppstuing av

vann nær land (stasjoner.e NI, N7 og N8), med nedpressing av isolinjene.

På stasjon N9 var denne oppstuingseffekten ikke merkbar.

Atlanterhavsvann ble registrert to ganger, i september 1973 og i mai

197^• Under septembertoktet fant man det nær bunnen på stasjon N8

(28/8 var saliniteten her 3^,996 i 100 m, mens den i september var

35,035 i samme dyp). I mai var det Atlanterhavsvann overalt under

53-60 m dyp. 3I* o/oo-isolinjen lå da i 12-15 m dyp (figur IOU).

Denne situasjonen har sammenheng med de spesielle hydrografiske for-

hold i Skagerak våren 1971», med bl.a. stor tilførsel av Atlanterhavs-

vann.

Vannmassenes innhold av oksygen var jevnt over tilfredsstillende,

Høsten 1973 lå med ett unntak samtlige oksygenverdier i området

1»,6 - 6,2 ml/l (78,655 - 108,3% oksygenmetning). I Uo m dyp på stasjon

N9 fant man den 27/8-1971* bare l*,0 ml 02/l ('{l,k% oksygenmetning).

I 30 m og 50 m dyp var oksygeninnholdet henholdsvis 5,1 ml 0-/1

(90,8*) og U,9 ml 02/l (8U,8$). Det er uklart om den lave oksygen-

verdien i 1*0 m kommer fra en oksygenfattigere vannmasse, eller om den

skyldes analysefeil.



Våren 197k var oksygeninnholdet i varmmassene tetydeiig nøycre er.n

foregående høst og lå overalt i området r; ,U - 7^ mi O.Jl (78,9%-Ii; 7?

oksygenmPtning),

De store skiftninger i de hydrografiske forhold i Haverfjordområdet

gjør at en beregning av vannmassenes æidlere innhold-av næringssalter

i forskjellige dyp ikke er hensiktsmessig. Er. har i siedet brukt salt-

holdigheten som basis ved bearbeidelser, av dataene. !V-r. skisserte

oppdeling av vannmasser mellom 30-3** o/oo saltholdighet er imiilertid

ikke fulgt fordi variasjonene mellom "30-3'' o/oo og 3<?-3~ o/oo sal~-

hcldighet ligger innenfor spredningsområdet.

Ved å beregne forholdet mellom to ta l nitrogen og total fosfor 'M:P) vil

en kunne få en oppfatning om fosfor og nitrogens betydning som vekst-

begrenser.de faktorer for planktonproduksjon. I hawann er det gjennom-

snitt l ige atomforholdet mellom nitrogen og fosfor lik I1?:!, mens satniae

forhold i phytoplanktonet er 16:1.

N:P-forholdet i overflatevannet varierte mellom 1I0:1 og 105:1. De

h^yeste verdier ble registrert i august 1973 og er av samme størrelses-

orden som for ytre Oslofjord ved samme å r s t id . I vann med sa l in i te t

over 3^ o/oo varierer N:P-forholdet l i t e og ligger mellom 20:1 og 30:1,

bortsett f ra i august 1973 med N:P-forhcld opp mot 70:1.

Høye N:P-forhold i overflatelaget, eller i vannmasser som er iblandet

overflatevann, kan dels forklares utfra en t i l førsel av nitrogen med

ferskvann fra land idet dette som regel har et høyt N:P-forhold, dels

ved at algeproduksjonen kan øke forholdet når nitrogen finnes i over-

skudd.

Det er særlig ferskvann fra Frierfjorden og Larviksfjorden som påvirker

Naverfjordområdet. Da man imidlertid har en midlere vestlig transport

av vann langs kysten (VHL, 197M, v i l også vann fra Glåma kunne påvirke

området. Disse faktorer er trolig helt avgjørende for overflatevannets

høyere N:P-forholdstall. Ved såvidt høye N:P-forholdstall må. en gå ut

fra at planteplanktonproduksjonen overveiende er fosforbegrenset.



Jrtofosfatinr.hcliet i overflatelaget (ned i spranglaget) varierte i

middel mellom 2-5 ug P/l under de fem toktene. De største variasjonene

tie funnet i vanr.niassene med salt heldighet over 3̂  o/oo, og med den

laveste middelverdi i august 1Q7? på ca. 10 ug P/l og den høyeste kon-

sentrasjon i mai 157i» på mer enn 20 yg P/l.

På grunn av områdets topografiske beskaffenhet og de sterke strømmer

og bølgebevegelser vil fosfor ved turbulent vertikal transport kunne

tilfgres over flat evanr.et fra det fosfatrikere dypvannet. Omvendt vil

nitrogen kunne transporteres nedover.

Mitratkonsentrasjonene var under 20 ug N/l i overflatevannet bortsett

fra toktet 2/5-1971*, fla verdier på opptil 80 yg N/l ble funnet. Total

nitrogen lå stort sett mellom 200 og 300 ug N/l. Mai-situasjonen i

197̂ - hvor N:P-forholdet var lavt, er sannsynligvis en effekt av inn-

strømning iSkagerak av vann med høy saltholdighet som nevnt ovenfor.

Dette vil medvirke t i l transport av ortofosfat og nitrat fra dypvannet.

Fife.105 viser den vertikale fordelingen av forskjellige kjemiske para-

metre ved stasjon N8 i Naverfjorden ved toktet i mai. Vekstpotensial-

målinger fra overflatevann ved dette tidspunkt er av samme størrelses-
q

orden som for indre Oslofjord (200-^00 x 10' ce l ler / l ) .

Litteratur

NIVÅ 1971*: 0-109/73. Foieløpig karakteristikk av Naverfjordområdet

som resipient for kjølevann fra et kjernekraftverk.

Saksbehandler: Gotfred Nilsen.

VHL 1971*: Kjernekraft i Os lo f jordområdet. Rapport 13. Sammendrag

av hydrofysiske resipientvurderinger ved byggestedsalter-

nativene Langangsfjorden - Saga og Naverfjorden.

Saksbehandlere: T. Audunson, L . I . Eide, H, Rye og A.

Thendrup.
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e. Undersgkelser i Langangsf.iorden.

(Hydrokjemiske undersøkelser og undersøkelser av vekstpotensial og

klorofyll.)

L!en vesentlige påvirkning av Langangsfjordområdet må antas å komme fra

Ekiensvassdraget og Frierfjorden. (Fie. 38. ) Vannet som transporteres

inn i området derfrå vil holde see i overflaten fordi det har lavere

salthoidic'net og derfor er lettere enn vanlig kystvann. Fordi denne

transporten av forurenset vann inn i fjorden vil ha avgjørende inn-

flytelse pi vannkvaliteten, ble overflatevannet fulgt med et forholds-

vis tett toktprogram. Undersøkelser med prøvetaking fra dypet ble fore-

tatt etter et mir.dre omfattende program. Det igangværende program av-

sluttes i november/desember 197U. Den fcreliggende rapport er derfor

rent foreløpig og tar med resultater fram t i l sommeren

Overflateprøver ble samlet inn fra stasjon 1 t i l 7 stort sett med en

ukes mellomrom. Prøver t i l bestemmelse av nitrogenforbindelser og fos-

forforbindelser ble konservert innen et døgn etter innsamling. Vann

t i l bestemmelse av vekstpotensial ble f i l trert på glassfiberfilter.

Filter og fi l trert vann ble frosset. Klorofyllinnhold på fi l ter og

vekstpotensial i filtrat ble senere bestemt i laboratoriet. Vind og

værforhold og temperatur ble notert red hver tokt. Vannprøvene fra

standarddyp på stasjon 1 t i l 8 ble samlet inn og analysert på vanlige

komponenter ved tokt 8/3. Ved neste tokt {2h/6) og senere tokt er

bare stasjon 5 tatt med fordi denne med hensyn t i l dypvannet viste seg

å være representativ for stasjonene 2, h, 5 og 7. Resultater fra sta-

sjon 1 og 8 suppleres fra andre undersøkelser i området.

Resultatene for overflatevann i fig,.106 t i l 111 . Stasjonene vises i

fig. 38. Fig. 112 viser forholdet mellom saltholdighet og nitrat og fig.113



viser forholdet mellom saltholdighet og fosfat. Ln kan merke seg at

verdiene for nitrat er lineært korrelert med saltholdighet. Dette

indikerer, ikke uventet, at tilførsel av nitrat til overflatelaget på

sauane måte som tilførsel av ferskvann er knyttet til tilførselen f ra

Frierfjorden. (Fig.Il1* gir tilsvarende kurve for det totale innhold av

oppliste nitrogenforbindelser.) Når det gjelder -fosfat er korrelasjonen

dårligere og antyder vekslende utslipp av dette stoffet, eller at til-

førsel av fosfat også har andre kilder enn Frierfjordvann. Ln kan

merke seg at våroppblomstringen som starter sist i februar eller først

i mars fører til reduksjon av oppløst totalnitrogen med 250 til 300 ug

nitrogen/l og reduksjon av fosfat med 15 - 20 ug fosfor/l, noe som

tyder på et forhold mellom opptak av K og P på mellom 1?:1 og 20:1.

Fig. 115 viser saltholdighet i overflaten på stasjon 1, 3 og 5. Som

ventet ligger stasjon 1 hele tiden under de andre, nen stasjon 1 og 5

er godt korrelert. Stasjon 5 er stort sett mer brakkvannspåvirket enn

stasjon 3, noe som antyder at transporten av vann f ra Frierfjorden

følger hovedløpet utover. Forskjellen mellom stasjon 2, 5 og 7 i hoved-

løpet er liten. I perioder med kraftig sørlig vind derimot, son midt

i desember 1973 og januar - februar 197^, presses overflatelaget inn i

indre fjordområder og medfører lavere saltholdighet på stasjon ?, enn

5.

Vekstpotensialet i overflatevannet er stort sett meget høyt sammenlignet

med Oslofjorden. Det reduseres noe etter starten av primærproduksjons-

sesongen og er derfor også lavt når fosfatverdiene er lave. (Fig. 116. )

Noen god lineær korrelasjon er det imidlertid ikke. Kurven som er

trukket gjennom punktene for maksimal vekst gir et uttrykk på 3^ celler

pr. ug fosfor. Når punktene ligger under denne kurven er andre stoffer

begrensende eller det finnes veksthemmende komponenter i vannet. Dette

er tilfelle en rekke ganger, som det fremgår av figuren. Teoretisk to-

talutbytte for algearten ligger på litt over 20 celler pr. ug fosfor.

I de tilfellene utbyttet er større enn dette må algene ha fått tilgang

på fosforforbindelser som ikke har kommet med i fosfatbestemmelsen, f.

eks. ved en omdanning fra komplekse fosforforbindelser til fosfat.

Stasjon 1 ser ut til å avvike fra de andre ved å ha lavt vekstpotensial
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i forhold til fosfatinnholdet. Dette kan antyde særlie sterk vekst-

hemming her enten p.e-a. lav salinitet eller p.g.a. giftvirkninger.

Totalt gir undersøkelsene av overflatelaget inntrykk av et område under

stor, men vekslende påvirkning av vann fra Frierfjorden, noe som gir

stort tilskudd av plantenæringsstoffer, med overskudd av nitrogen.

Vekstpotensialet er høyt.

Foreløpig er bare tatt med resultater fra to tokt med innsamling av dyp-

vannsprøver, hvorav det siste og de som følger bare tar med stasjon 5.

Fig- 117 viser saltholdighetsprofil, nitrat, fosfat og oksygenverdier på

denne stasjonen 8/3-7^- Oksygenverdiene er høye i og like under over-

flaten, noe som indikerer at våroppblomstringen er igang som også kloro-

fyllverdiene fra U/3 viser. Fra 90 m og mot bunnen er imidlertid oksy-

genverdiene meget lave, under 2 ml/l som kan ansees som en kritisk nedre

grense for mange dyr. Leveforholdene i dypere partier er derfor reduseet.

Brakkvannsutstrømmingen fra Frierfjorden vises på figuren som et overflate-

lag mindre enn k m dypt, med høye nitrogenverdier.

Oksygenverdiene for alle stasjoner vises i tabell XXV, Stasjon 1 og

stasjon 3 viser en raskere nedgang med dypet enn de øvrige, som indi-

kerer særlig ugunstig forhold mellom oksygenforbruk og vannutskiftning.

Til Eidangerfjorden (stasjon 1) har det vært en vanninnstramming som

har gitt høye oksygenverdier fra 60 m og dypere, denne innstrømmingen

har ikke påvirket de øvrige stasjoner. Oksygenminimumet i Uo m kan

også skyldes utstrømming av dypvann fra Frierfjorden hvis denne dyp-

vannsi&i:strøm]ningen har fått, virkninger i Frierfjorden. Stasjon 8 i

Langesundsbukta ligger ute i åpent hav og viser gode oksygenverdier i

alle dyp.

Fig. 118 viser saltholdighet, nitrat og oksygenverdiene på stasjon 5

ved tokt 2U/6-197U. Som det fremgår av denne er oksygenmetningen god

i alle dyp. I tiden mellom 6/3 og 2U/6 har det derfor vært en god dyp-

vannsinnstrømming til fjorden.
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T a b e l l XXV. / ;

Stasjon

0 in

h m

8 m

12 m

20 m

kO m

50 m

60 m

80 m

100 ra

110 m

125 m

150 m

190 m

1

8,

9 ,

8 ,

a,
7,

*,

6

6

6

k

0

6

2

7

1

2

,3

2

6,

8 ,

7 ,

6,

7 ,

9

7

3

9

3

6

3

8,

9 ,

8 ,

8 ,

7,

"*.

5

1

7

5

7
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8,

8,

8 ,
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"

1

1

1
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Fig.119 og 120 viser totalfosfor og nitrogen på stasjon 5 ved toktene

8/3 og 2U/6. Skalaene er valgt slik at vektforholdet 7,2:1 for N:P

{atomforhold 16:1) faller overens. (Dette er "normalt" forhold i

oceanisk vann og planteplankton.) Figurene indikerer et klart nitrogen-

overskudd i overflaten og et fosforoverskudd i dypet. Av disse to

elementene vil derfor eventuelt fosfor være begrensende for primær-

produksjonen. Pumping av dypvann t i l overflaten vil tilføre fosfor og

dermed kunne (Ske overflatevannets vekstpotensial. Tilførsel av dyp-

vann fra Langangsfjorden t i l Naverfjorden vil tilføre dette området

betydelige mengder næringsalt,er, men størrelse av dette og eventuell

effekt i Ilaverfjorden kan ikke anslås på det nåværende tidspunkt. Dette

fordrer bedre kunnskap om utvikling av næringsaltsituasjonen i Langanga-

fjorden etter at en eventuell pumping har kommet igang.

Sammendraĝ

Fjordområdet er under påvirkning av vann fra Frierfjorden. Dette har

gitt gode muligheter for algevekst. Nitrogennærinessaltene finnes i

overskudd, mens fosfor i noen t i lfel le er begrensende for vekstpotensi~

alet. Imidlertid er andre stoffer ofte begrensende eller det finnes

vehsthemmende komponenter i vannet. De indre fjordområdene istasjon 3,

U og 6) er mindre påvirket av Frierfjordvannet enn øvrige deler av

fjorden. Ved sørlig vind presses imidlertid overflatevannet fra Frier-

fjorden også inn t i l stasjon 3, k og 6.

Den direkte påvirkningen er knyttet t i l et forholdsvis tynt overflate-

skikt. Oksygeninnholdet i dypvannet var meget lavt i løpet av vinteren

1971*, men en dypvannsinnstrømming i løpet av ettervinteren eller vår

bedret forholdene. Det er overskudd av fosfor i dypet.
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f. vurdering av lokalitetene

Inniedning

3ruk av store kjplevannsmengder i kjernekraftverk og andre varmekraft-

verk medfører komplekse miljøpåvirkninger•

£.n rekke ulike forhold kan virke sammen eller mot hverandre, slik at

det på forh.uni er vanskelig å avgjøre hvordan totalvirkningen blir i en

gitt resipient. Avhengig; av de aktuelle naturforhold, verkets størw

relse, kjtflevannssystemets konstruksjon og inntaks- og utslippsdyp etc.

k m r.eks. algeproduksjonen bli stimulert, eller hemmet. I tillegg kom-

mer at såmne virkning Kan vire ønsket i et område, men uønsket i et

anr.et..

Interessene som knytter seg til bruken av et sjøområde, kan være for-

skjellige. Hensynet til biologisk produksjon kan være avgjørende i

noen tilfeller\ andre ganger kan det iegges mer vekt på et områdes

rekreasjonsteenskaper eller dets verneverdi. Hvordan de ulike bruker-

interessene i en resipient skal vurderes i sin sammenheng er ikke av

klart faclie karakter, men krever avveininger vedrørende ressursforvalt

ning. 3ed3mmelse og ut/elgelse av ulike alternativer for lokalisering

av kjernekraftverk kan derfor ikke foretas på rent naturvitenskapelig

grunnlag.

^ -'-r ''urder i_ngen

Ct-^rrelsen av kraftverket er iivgjørende for de virkninger som kan opp-

stå, iln g i t t resipient kan være uegnet for et s tort kraftverk, men

brukbar for et l i t e ,

Fullt utbygd vil det aktuel le kraftverket b l i på hOOO MWe med en terape-

raturøkning ( A t ) i kjølevannet, på omlag 10 t i l 15 C. KjøTevannsmengden

or c;a ca. /•!•"<, henholdsvis oa. 130 m J/s. Dersom verket utbycges t i l

..•'.(. 'Æn, b l i r kjølevannsraergdene ca. 100, henholdsvis ca, 65 m / s .

gf'. av .'. ' har beMydning i'or hvi Ike konsekvenser som kan onpatå i

r-T. ip-'<:T;5. er.. Kord i p^ejjktorvjrgfinismenes d{<delighet i kjølevannsystemet

: •:ll'*g£ '.li i-vx!pvrti,fjr::jukk(:i. :, iipy grad også er en konsekvens av me-

y.nr. i ::<v o,c ''.j^ajsJtr- ;-ftji jvnninger, /iiiias det at det innen de g i t t e gren-
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ser for A t vil være en fordel å pumpe et minst muiig volum og dermed

færre organismer.

Kjølevannssystemets konstruksjon kan være en vesentlig faktor for virk-

ningene i resipienten. Tiltak som forhindrer innsugning av organisner,

konstruksjoner som skåner de organismene som pumpes inn, utslippsanord-

ninger som optimaliserer tilblanding i resipientvann, valg av fornuftige

inntaks- og utslippsdyp, er forhold som kan være avgjørende for den virk-

ningen som vil oppstå i en resipient av et verk av gitt størrelse.

Driftsprosedyren for kraftverket kan også nevnesi denne sammenhengen;

f.eks. har fiskedød oppstått som følge av driftsstans i vinterhalvåret.

I det følgende gis en beskrivelse av de resipientforhold som det er vik-

tig L ta hensyn til ved valg av lokalitet for et stort varmekraftverk.

Vannutskiftnings- og fortynningsforhold

1 områder med begrenset vannutskiftning blir overtemperaturene forholds-

vis høye og biologiske virkninger relativt store. Det antas at stabile

strømforhold er fordelaktig fordi dette vil gi samfunnene tid til å til-

passe seg påvirkningen.

Tilgjengelig vannvolum

Hvis kjølevannet tas fra et vannområde med begrenset volum, vil dødelig-

heten i kjølevannssystemet påvirke geografisk begrensede planktonbestan-

der, slik at faren for bestandsreduksjoner er forholdsvis store. Jette

vil være tilfelle i fjorder og andre trange farvann, mens faren for be-

standene vil være mindre med inntak ved apen kyst, dersom ikke inntaket

blir plassert nær f.eks. et viktig gytefelt. Mulighetene for nyrekru-

tering av plankton utenfra bør avklares.

Forurensningssituasjonen

Forurensningsvirkninger kan forsterkes ved en temperaturøkning. Tempera-

turpåslaget kan være av mindre betydning i noen tilfeller, men gi merk-

bare utslag i andre sanunenhenger> f.eks. sammen med giftstoffer.
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De uheldige virkninger av overgjødsling kan bli forsterket. Dette kan

f.eks. skje som følge av økt tilførsel av plantenæringsstoffer fra dypet

02 redusert beiting ved at dyreplankton drepes i kjølevannssystemet.

Effekten av temperaturrfkning på primærproduksjon og omsetning av nærings-

salter er mer usikker.

3kt plantebiomasse i overflatelaget og økt sedimentering av organisk

stoff kan medføre større tilførsel av organisk stoff til bunnen. Særlig

hvis iette kombineres ned økt temperatur i bunnvannet, vil faren for

oksygenmangel oc hydrogensulfidutvikling øke. På den annen side kan en

tenperaturøkning i vannmasser med god oksygentilgang føre til effektivi-

sert nedbrytning av organisk stoff og dermed redusere tilførselen av

organisk stoff til dypere vannmasser og sedimenter.

Dybdeforholdene

Hvis overflateinntak må velges på grunn av dybdeforholdene, må det ven-

tes begroingsproblemer. Dette vil føre til økt behov for begroingshind-

rende nidler, som vil øke dødelighet i kjølevannssystemet og derfor også

ha virkninger i resipienten.

Inntak fra dypt vann gir mindre behov for begroingshindrende midler.

Det vil også kunne være mulig å legge inntaket i et dyp der plankton-

bes:andene blir skånet mest mulig. Ved dypinntak vil kjølevannet være

forholdsvis kaldt også om sonuneren. Dette vil føre til at vannets maksi-

malteisperaturer om sommeren etter oppvarming ikke blir særlig høyere

enn normal overflatetemperatur på denne tiden. På den annen side vil

vintertemperaturene øke mer, og dette har særlige konsekvenser for vin-

tergytere. Inntak fra dypt vann vil føre til transport av næringssalter

til overflatelaget, og dette vil stimulere primærproduksjonen og derfor

være ugunstig i eutrofe områder.

De biologiske ressursene i området

Lokalisering i områder med store biologiske ressurser vil gi utslag for

hva som kan høstes fra sjøen. Inntak i områder og dyp med store konsen-

trasjoner av fisk, yngel, egg og næringsorganismer kan skade fiskeriene.
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Hvor det finnes store konsentrasjoner av stimfisk kan det bli driftsvan-

skeligheter på grunn av tilstopping av kjølevannssystercet. Det samme

vil gjelde områder der strøm og bølger fører til masseansamling av løs-

revne alger.

Rekreasjonsegenskaper og verneverdi

Disse forholdene er ikke spesielt utredet i denne rapporten, men vil

være nødvendig del av grunnlaget for endelig vale av lokalitet.

Best egnet lokalitet ut fra rene resipientvurderinger, vil være:

ved en apen kyst, med gode fortynningsforhold for kjølevannet og stabile

transpoo/tforhold, med dypt vann upåvirket av forurensning, m-d liten

verneverdi og uten store biologiske ressurser som kan påvirkes uheldig.

Mest ugunstig vil en lokalitet være som ligger inne i en fjord eller

innelukket på annen måte, med dårlige fortynningsforhold og ustabile

strømforhold, med forurenset vann, store grunnområder eller med verdi-

fulle biologiske ressurser.

De_enkelte_lokalitetene

Beskrivelsen av lokalitetene bygger på kap. IVa til d. Fiskeribiolog-

iske undersøkelser utføres av Havforskningsinstituttet (Flødevigen) og

hydrofysiske undersøkelser av Vassdrags- og Havnelaboratoriet ved NTH.

Opplysninger herfrå tas bare med i den utstrekning det er rapportert hit-

til. Endelig vurdering av lokalitetene vil bli foretatt i en rapport

som skal utarbeides av de 3 institusjonene i fellesskap.

Emmerstad (Brenntangen) ligger på Oslofjordens østside og langt inne i

fjorden. På denne siden av Drøbaksundet har hydrofysiske malinger (VHL)

vist at nettotransporten går inn i fjorden og utslipp av kjølevann vil

nå de indre fjordområdene og medføre temperaturøkning ogsu i dypet.

Dette vil kunne få konsekvenser for fjordens kaldtvannsarter og føre

til hyppigere tilfelle med hydrogensulfid ved bunnen. På den annen

side kan økt temperatur i overflaten og mellomdypet føre til redusert
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organise belastning av dypet. Disse problemene behandles i egen rap-

port, men forholdene er foreløpig ikke avklart (se side 13*0.

De indre fjordområdene er sterkt preget av forurensning. I Drøbak-

sundet er ikke tilsvarende grad av forurensning påvist. De fastsit-

tende algenes vertikalutbredelse er blitt redusert i forhold til tid-

ligere. Dette tyder på at forurensningen er økende. Algevekstpoten-

sialet i området er høyere enn ved de andre foreslåtte byggestedene i

Oslofjorden (kap. IV c). Dette indikerer at overgjødslingen her er

større sararaenliknet med de øvrige lokalitetene.

Løsningen av forurensningsproblemene for Oslo og omegnskomuner, som

bl.a. tar sikte på dypinnlagring av renset avløpsvann, kan bli influert

av kjernekraftverket. Ved pumping fra dypt vann og strømtransport kan

næringssaltene bli ført tilbake til indre Oslofjord.

Dypinntak ved Brenntangen vil medføre tilskudd av plantenaeringsstoffer

til overflatelaget. Algevekstpotensialet vil derved øke (kap. IV c),

Skjøttelvik (Hurum) ligger ved Breiangen. Tidligere hydrofysiske mal-

inger har antydet at en kan få en effektiv transport av kjølevannet ut

av fjorden ved å bruhé strømmen fra Dramselva (VHL, 1972). Det er mulig-

het for transport av kjølevann inn i den meget sterkt belastede Drams-

fjorden. Undersøkelser er igang for å avklare disse problemene. (VHL).

De fastsittende algenes vertikalutbredelse er blitt redusert i forhold

til tidligere. Dette tyder på at forurensningen i området er økende

(kap. IV a). Algevekstpotensialet er av omtrent samme størrelse som

ved Vardeåsen, men lavere enn ved Emmerstad. Tilførsel av dyp-

vann vil øke algevekstpotensialet.

Vardeåsen ligger i indre del av ytre fjord, men på østsiden, der tid-

ligere undersøkelser antyder nordoverrettet nettostrøm (VHL).

Fortsette hydrofysiske undersøkelser kan avklare dette (VHL). Dybde-

forhold og bunntype awiker fra de øvrige byggestedsalternativene i

Oslofjorden. Det er store gruntvann&områder og overveiende bløtbunns-

samfunn (kap. IV a). Bunnforholdene må antas å bli endret i sammenheng

med om strømmer til og fra anlegget går langs bunnen. Samfunnene er så
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ulike ved Vardeåsen og Skjøttelvik (Hurum) på grunn av ulike substrat,

at undersøkelsene beskrevet i kap. IV a ikke kan gi opplysninger om

ulikheter i forurensningsbelastning. De fastsittende algenes vertikal-

utbredelse er blitt redusert i forhold til tidligere. Dette tyder på

jzikende forurensning. Algevekstpotensialet ved Vardeåsen og Skjøttelvik

er omtrent likt, men mindre enn ved Brenntangen (kap. IV c).

Haverfjorden ligger ved en forholdsvis apen kyst, men det er endel /yer

og grunnområder utenfor. Fortynnings- og spredningsforhold må pn for-

hånd antas å være bedre enn inne i fjordene, men e." ikke avklart. Om-

rådet er lite påvirket av forurennning (kap. IV a). Vekstpotensialet

kan være høyt, men dette er ikke uten videre ugunstig i et kystfarvann.

I et slikt område ventes det ikke at økt tilførsel av plantenæringsstof-

fer på grunn av dypinntak vil gi ugunstige virkninger. Dybdeforhold-

ene er imidlertid slike at overflateinntak kan bli aktuelt. Dette vil gi

større begroing i kjølevannssystemet og medføre bruk av begroingshind-

rende midler.

Langangs f jorden, Saga. „ . . , , , . • , ̂  i. • ^ • i. • ± ,
...T..T... ....7.. Dette lokaliseringsalternativet mnebærer inntak

i Langangsfjorden og utslipp ved Haverfjorden. Langancsfjorden er be-

lastet med forurensning fra Frierfjorden. Tilførsler av plantenærings-

salter gir området et forholdsvis høyt vekstpotensial, men de fastsit-

tende algenes vertikalutbredelse indikerer at vannets gjennomskinnelighet

er forholdsvis god. Det kan være lave oksygenverdier i dypet.

Pumping fra dypt vann i Langangsfjorden vil tilføre Haverfjord-området

betydelige mengder næringssalter. Industriutslippet i Grenlandsregicr.en

inneholder også giftstoffer, men det er ikke klart hvordan disse even-

tuelt vil belaste Naverfjorden. Vanr.et fra kjernekraftverket vil gå i

en lang utløpstunnel, noe som vil øke planktondødeligheten på grunn av

lang oppholdstid i varmt vann. De lokale dyreplanktonbestander i området

kan bli ødelagt. Hvis erstatningsvannet kommer fra Langesundsbukta, kan

bestandene bli nyrekrutert derfrå.



'Jet ut f^res undersøkelser for å klarlepge om erstatninfisvannet vil komme

fra Lanresundsbukta eller fra Frierfjorden (VHL> Hvis tilførsel av Frier

fjordvanr. kan begrenses op dypvannet fornyes med vann fra LanResunds-

lukta, vil forholdene i Lanf.anpsfjorden kunne bli forbedret. Kjølevanns-

bruken er da et fjordforbedrende ti l tak.

Lokal i'-eten linger i et onråde der behovet for f jordforbedrende t i l tak

er store, oc mulighetene t i l å utnytte et kjernkraftverk i denne sammen-

hentj er t i ls tede. Dette b^r utredes nærmere. Utviklinpen i Nedre Tele-

mark fordrer en normere behandling av forurensninf,sproblernet for å finne

frem t i l en helhetarcessig 1;


