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SAMMENDRAG 
 

På oppdrag fra Kristiansand kommune har Terrateknikk as forestått undersøkelser av fire vann-

forekomster på Støleheia nord i Kristiansand kommune – med delareal i Vennesla kommune. 

Terrateknikk sine undersøkelser omfatter vannfaglige forhold, herunder vannkjemi, hydrografi, 

feltvurderinger, egnethet for vannbiologi, tilknyttede vannløp og reguleringer – listen er ikke 

uttømmende. Utredningen suppleres av en separat undersøkelse av naturtyper og botaniske forhold 

utført av underkonsulent Grimsby Naturtjenester. Denne foreligger som eget dokument.  

De fire vannforekomstene omfatter to mindre vann og to små tjern. Vannene, Eptevann og Mørkevann 

– er begge regulert til fordel for Mosby-Høye industristed og samvirkende med en hel serie 

sammenliknbare reguleringer i Høyevassdraget – som er et sidevassdrag til Otra. Reguleringene av 

Eptevann og Mørkevann er gamle, omfatter tørrmurte dammer, og er ikke i bruk i dag. Dog er begge 

reguleringene delvis stengt men lider av lekkasje. Dette gir opphav til et mellomnivå på 

vannforekomsten som dels bidrar til å eksponere reguleringssone, og dels at utløpsbekken fra disse 

vannene – som ville bli reetablert ved helhetlig senking til LRV og eventuell fjerning av dam – ikke 

kommer i funksjon. Det betyr at utløpsbekkene er biologisk isolert fra vannene og ikke kan fungere for 

vannene til fordel for fisk eller annen vannfauna, og da vannene for øvrig er uten egnede innløpsbekker 

er mangel på biologisk samvirkende utløpsbekk ekskluderende for bekkereproduserende fiskefauna; 

ingen av vannene eller tjernene har i dag kjent fiskefauna.  

Eptevann og de to tjernene er markert sure, ionefattige vannforekomster mens Mørkvann synes å 

påvirkes av naboskapet med Støleheia industri- og avfallsområde og har høyere pH, ionetetthet men 

ikke høyere næringsinnhold; forurensning fra næringssalter synes lavt for denne som øvrige tre 

vannforekomster. 

Plankton- og bunndyrundersøkelser er i begge fall artsfattige men normale, selv om planteplankton-

andelen synes lavt, næringsinnholdet tatt i betraktning. Begge tjernene er gjengroingstjern uten faktisk 

strandsone, derimot uthengende brem, noe som også reduserer grunnlaget for vannfauna. Eptevann 

har utvasket mineralstrand i regulert sone og fremstår som et reguleringsmagasin, mens Mørkvann 

åpenbart har stabilisert seg på et midlere nivå med nyetablert våtmark tilpasset dette nivået.   

Mørkevann og Ekorntjern har utfordringer med lite oksygen i bunnvannet, Eptevann klarer seg bedre, 

positivt tatt i betraktning maksimaldypet på 22 meter – dypeste av vannforekomstene her undrsøkt. 

Oksygenutfordringene er ikke uventede og følger dels av tjernenes dårlige grunnlag for omrøring (brem-

tjern) dels belastning av avrenning fra arealinngrep som medfører utvasking av næring og fare for økt 

oksygenforbruk i dypet (Mørkvann). De fire vannforekomstene fremstår alle som typiske for Agders 

næringsfattige og ionefattige innsjøer over marin grense, og omfatter ikke spesielle utforminger, 

naturtyper eller forekomster avdekket i disse undersøkelsene.        

.                
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1. Innledning 
  

På oppdrag fra Kristiansand kommune har Terrateknikk gjennomført undersøkelser i fire 

vannforekomster i området Støleheia i Kristiansand og Vennesla kommuner. Formålet med 

undersøkelsen er å bidra til kommunens avklaring av disse arealene for en eventuell fremtidig 

opparbeidelse av energirelatert industri i området. 

Oppdraget omfatter kartlegging av naturtilstand og naturfaglige verdier i og rundt vannforekomstene, 

herunder undersøkelser av vannforekomstenes dyp og hydrografi, oksygensituasjon og utfordringer.  

Utredningen suppleres av en separat landundersøkelse av vassdragsbeltet utført av underkonsulent 

Grimsby Naturtjenester. Denne foreligger som eget dokument. Landundersøkelsene omfatter 

kartlegging av naturtyper og vegetasjon/botanikk i vassdragsbeltet og identifikasjon av verdifulle 

naturtyper, forekomster, arter. 

Begge undersøkelsene er gjennomført som hasteoppdrag etter kommunens ønske og behov, med 

feltarbeidet gjennomført fra sent i september til medio oktober. Dette setter visse begrensninger i 

utvalget av biologiske undersøkelser som kan gjennomføres og hva som kan påvises, for denne 

utredningen især da hva gjelder bunndyr og amfibier som bruker vannforekomstene periodisk.   

De fire vannforekomstene omfatter to små vann og to små tjern. Vannene, Eptevann og Mørkevann – er 

begge regulert til fordel for Mosby-Høye industristed og samvirkende med en hel serie sammenliknbare 

reguleringer i Høyevassdraget – som er et sidevassdrag til Otra. Reguleringene av Eptevann og 

Mørkevann er gamle, omfatter tørrmurte dammer, og er ikke i bruk i dag, men er ikke åpnet på en måte 

som har latt vannforekomstene tilbake til naturlige vannivåer.  

Undersøkelsene konsulterer DN håndbok nr 13 (kartlegging av biologisk mangfold) og 15 (Kartlegging av 

ferskvannslokaliteter), men på grunn av lokalitetenes utforming; to reguleringsmagasiner og to 

gjengroingstjern i myr, kommer kategorisering til relevante hhv verdifulle naturtyper i liten grad til 

uttrykk. Dette berøres i kapitlene 4.7 c og d.  
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2. Områdebeskrivelse 
 

Planområdet omfatter heiområder i Kristiansand og – marginalt – i Vennesla kommuner.  Planområdet 

ligger ca 15 km fra Kristiansand sentrum og med Rv 9 – Setesdalsveien som atkomst. Planområdet 

grenser dels mot Støleheia gjenvinningsstasjon (avfallsmottak og gjenvinningsanlegg for Kristiansands-

regionen), dels og sekundært mot et energi-industricluster omfattende blant annet Statnett 

transformator- og fordelingsanlegg, likeretteranlegget for energiutvekslingssystemet mot Danmark 

(Skagerrak I-III) samt Bulk Serverpark. Vannforekomstene detaljeres på kart på neste side.   
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Detaljkartet under viser innbyrdes beliggenhet for de forskjellige vannforekomstene, men supplerende 

kart gjenfinnes under resultatkapittelet for den enkelte forekomst, jf kapittel 4a – 4d. En av 

vannforekomstene har ikke lokalnavn, og betegnes bare med sin h.o.h. som ”Tjern 258” 
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3. Metoder - tilnærming 
 

Undersøkelsene av vassdragsbeltet og vegetasjon hhv. naturtyper på land omfattes av egen rapport 

utarbeidet av Grimsby Naturtjenester, og berøres ikke videre her.  

Vannforekomstene er undersøkt på følgende måte  

 Kantsonen av vannforekomstene er undersøkt for å beskrive situasjon/naturtype/vannløp, 

grunnlag for bunndyrsamfunn, egnethet for biologi med særlige krav (fisk, amfibier, hard-

bunnsarter av bunndyr). Fremherskende vegetasjon beskrives samtidig. Ved samme anledning 

avdekkes (rester av) reguleringsanlegg og evt. kulturspor av betydning for vannets tilstand.   

 Vannet undersøkes med sonar/ekkolodd for avklaring av største dyp så vel som avklaring av om 

vannforekomsten er delt i markerte bassenger som utløser behov for flere sondinger av 

dypvann. Dypeste punk/punkter GPS tagges som Vannstasjon for fullsøyleundersøkelse. 

 På Vannstasjon foretas måling av temperatur og oksygennivå fra overflate og til bunns for å 

kunne utarbeide hydrografiske kurver med vekt på sprangsjikt og oksygensituasjon. Målingene 

ble gjennomført før høstsirkulasjonen, og kritiske oksygennivåer kunne derfor avdekkes.  

 Det tas vannprøver fra relevante dyp; maksimaldyp, overflate samt mellomdyp satt ut fra 

vannforekomstens maksimaldyp. Prøvene analyseres for nitrat, fosfat, ledningsevne og pH.  

 Det tas inn to planktonprøver fra Vannstasjon. Prøve 1 er planktonprøve fra overflatelaget 0-1m, 

Prøve 2 er dyp-prøve hvor planktonnett sendes fra overflate og til dypeste punkt + retur – for 

sikring av plankton fra hele vannsøylen. Planktonprøvene lagres kaldt og mørkt og analyseres 

som levendeprøver samme dag for identifikasjon av dominerende planteplankton og fauna. 

Deretter fikseres prøven med sur lugol og lagres som referanser.  

 Fra Vannstasjon sendes ned bunngrabb og det hentes opp en sedimentprøve fra maksimaldyp. 

Denne kontrolleres umiddelbart for H2S, beskrives og pakkes. På lab beskrives prøve, uttak 1 

vaskes og undersøkes for beskrivelse av typisk materiale (detritus/planterester/mineralkorn) og 

for å se etter fauna/faunarester. Uttak 2 tørkes ved 1050C for bestemmelse av tørrstoffinnhold, 

deretter ved 4500C for bestemmelse av gløderest/organisk karbon.  

 I vannkant håves det for innsamling av bunndyr og makroinvertebrater. Prøvene grovsorteres i 

felt, fikseres i etanol for analyse på lab for inndeling i hovedgrupper.  

 Vannløp inn- og ut av den enkelte vannforekomst undersøkes for å avklare i hvilken grad disse 

kan samvirke biologisk med vannforekomsten især da som (potensielle) gyteområder/-

oppvekstområder for fisk. Vannløp beskrives og dokumenteres for dette. 

 Der hvor vannløp samvirkende med vannforekomsten påvises, tas det bunndyrprøve fra denne 

for analyse som ved bunndyrprøve fra vannkant, jf 2’foregående punkt.  

 Vannforekomstens egnethet for fisk vurderes og beskrives. Disse vurderingene suppleres av 

intervjuundersøkelse med lokale ressurser som kjenner og benytter området. 

 Historiske kart og historiske flyfoto og evt andre historiske kilder nyttes for å kunne belyse bruk 

og utvikling av vannforekomstene over tid der hvor menneskeskapte endringer påvises.   
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4. Resultater 
 

Resultatene presenteres vassdragsvis med samtlige resultater for én vannforekomst før neste gis 

oppmerksomhet. Dette fordi vannforekomstene ikke er direkte tilknyttet, men danner fire hydrologisk 

og vannbiologisk isolerte forekomster som er uavhengig av hverandre. Derfor følger fire likeutformede 

kapitler benevnt 4a – 4d hvor dette fremføres.   

Mørkvann 

4.1a - Innledende beskrivelse.  

Mørkvann (gammel skrivemåte er ”Mørtvann”) er angitt med dagens høyde 248 men har vært regulert i 

lang tid, så dette er ikke faktisk og naturlig høyde. Jf kapittel 4.2a.  
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Mørkvann er en vannforekomst i bergbasseng hvor breddene i dominerende grad består av svaberg og 

med løsmasser og våtmark begrenset til buktene i nordvestre og sørøstre ende. Foto under viser 

nordvestre bukt, hvor anleggsvirksomheten kommer inn fra nord. Vegetasjonen på bildet er starrsump 

(flaskestarr) med innslag av rome, blåtopp og litt pors og på tørrere steder kommer røssyng inn. 

Starrsunpene er et nyere innslag; da reguleringene var i bruk var dette området vann/vannmagasin med 

vanndyp 1,5m og ingen muligheter for den vegetasjonen som sees nå. Ytterst i bukta midt på bildet – 

men ikke synlig – er det en liten bakdam som hindret avløp i den retning den gang Mørkvann ble 

regulert mot HRV.  

Det er i dag ikke tegn til friluftsmessig bruk av Mørkvann annet enn en enkel sommerhytte på nordsiden 

av vannet og med brygge i vannet. Bryggens plassering viser at den ble anlagt etter at regulering av 

innsjøen til HRV opphørte (brygge er lavere enn vannivå ved fullt magasin). Hytte, brygge og tilhørende 

båt fremstår ikke å ha vært i bruk på noen år.         
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Mørkvann er – som alle vannforekomstene som behandles her – del av Høyeånas nedbørsfelt. Høyeåna 

har samlet felt på 16,13km2 og har REGINE nummer 021.A2Z.  NVE har ikke foretatt videre inndeling av 

delfeltene under 021.A2Z, så derfor er feltene for disse fire vannforekomstene beregnet manuelt. For 

Mørkevann er dette vist under. Nedbørsfeltet er lite, men også variabelt idet det kommer inn avløp fra 

Krokevann i perioder med stort tilsig eller når dam mot Krokevann er stengt. Estimert nedbørfelt uten 

tilsig fra Krokvann er 0,25 km2.  

Ved feltberegningene her er lagt til grunn en forutsetning om at Støleheia avfallsmottak har tvungen 

avretning mot øst til rensedammene som håndterer avfallsmottakets avløp og (forventelig) forurensede 

overflateavrenning. Denne forutsetningen er i tråd med observasjonene i Mørkevann; det er ikke tegn 

på aktive forurensningstilsig fra Støleheia mot Mørkevann som forhøyet næringsinnslag.  

Vannføringen i denne delen av feltet er oppgitt til 32,44 l/sek/km2 for normalen 1961-1990. Det tilsier et 

midlere avløp fra Mørkvannfeltet på 8 liter pr sek.     
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4.2a Vanndyp – Reguleringer – bruk:  

Mørkvann viser en todelt struktur hva gjelder vanndyp; kjøring med sonar viste at sørøste del er enhetlig 

grunt < 3m og med mudderbunn. Nordvestre del utgjør derimot et eget basseng med betydelig større 

dyp og ett definert dypbasseng utenfor den markerte odden nordvest i vannet. Her logges vanndyp til 

snaut 10 meter, men prøvetager viser at det er fluffy mudder i overgangen mot fast bunn, så 

rentvannsdypet er begrenset ned til mellom 8 og 9 meter.         

Mørkvann er regulert og har vært det i lang tid: To tørrmurte steindammer i vestenden av vannet, den 

søndre med reguleringsanordning, den nordre en ren bakdam, løfter vannivået forventelig >3m over hva 

som en gang må ha vært naturlig vannivå. Også i dag er vannivået vesentlig løftet, tross lekkasje i bunn-

luke eller gjennom dam nær lukeområdet (lekkasjested avsløres av lydene fra inne i damlegemet).  

Reguleringen er del av Lona-reguleringene; en omfattende serie reguleringer av små vann til fordel for 

Høye fabrikker, kraftverk og industrivann. Det er uklart når fabrikkens bruk av vann for energi- og 

industriformål faset ut bruk av dammene, men det er rimelig at reguleringen opphørte for >30 år siden. 

Hva gjelder Mørkvann alene, så viser historiske flybilder at vannet i 1977 var nær HRV, men dette er 

siste foto som viser slik magasinert nivå. Foto under viser den søndre dammen, flomoverløp synlig. 
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4.3a Hydrografiske målinger:  

Kjøring med sonar viste at sørøstre basseng er enhetlig grunt < 2m og med mudderbunn. 

Hovedbassenget – nordvestre basseng har derimot betydelig dyp med ét definert dypbasseng utenfor 

den markerte odden nordvest i vannet. Her logges vanndyp til ca 10 meter, men bunngrabben og 

vannprøvetageren viser at overgangssonen mot bunnen består av dynn – som sonaren ser som vann. 

Faktisk fritt vanndyp er derfor omtrent 8 meter, og dypeste sett av målinger som ikke er påvirket av å 

være inne i sedimentene er tatt herfra.         

Kurven under omfatter oksygen og temperatur. Oksygen er oppgitt som % metning da dette er enklest 

for leseren å forholde seg til. Merk at Y aksen er logaritmisk for å få frem temperaturendringene i detalj. 

Oksygenkurven viser at det er en sjiktning fra 5 til 7 meter hvor oksygennivået under 7m er meget lavt, 

men denne sjiktingen er ikke ledsaget av noe markert knekk på temperaturkurven, bare mindre fall. 

Dette kan tyde på at Mørkvann var undergitt en grad av omrøring for ikke lang tid siden – som også vil 

ha brakt oksygen til bunnvannet. Observasjonene tilsier imidlertid at bunnsedimentene har fremkalt 

oksygenforbruk tilstrekkelig til å bringe oksygennivået ned mot null i tiden etter denne omrøringen, men 

innenfor så kort tidsrom at det ikke i perioden er skapt noe sprangsjikt i form av høyere temperatur på 

overflatevann vs. bunnvann. Dette er forenelig med en innsjø hvor det er oksygengjeld i sedimentene.  
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 4.4a Fauna – Bunndyr – Plankton:  

 

Bunndyr 

Det ble samlet inn bunndyrprøve fra mineralbunnområder og fra vegetasjonsbelte/helofyttområde 

nordvest i innsjøen.  

Bunndyrprøvene viste at strandkantfaunaen prøvetatt omfattet få arten til sammen en ganske god 

tetthet, så biomassen var ikke vesentlig mindre i en normal strandsone på regulert vann. 

hovedgruppe Type/slekt antall kommentar 

Vannteger Ryggsvømmer – Callicorixa sp >10 Dominerende art og 

biomasse – raskt 

koloniserende 

Vannteger Buksvømmer – Notonecta sp 1st predator i fisketomt vann 

Vannymfe Larver – Erythromma sp  2 Mye adulte i luften  

Døgnflue Døgnfluelarver, ant. gul 

damdøgnflue – Cloeon dipterum 

6 rentvannsindikator 

Dafnier Stor dafnie, Daphnia longispina – 

typisk +/-2mm – vanligere i 

fisketomme vann 

>10 Denne arten er indikator på 

ikke-sure vannforekomster, 

beskriver avvikende høy pH i 

Mørkvann vs øvrige vann 
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Planktonundersøkelse 

Planktonundersøkelsene var ganske enhetlige for fullsøyletrekk vs. overflatetrekket og viste 

overraskende lite planteplankton, men en ganske omfattende fauna dominert av hoppekreps 

(Copepodae sp), jf foto under – tatt fra prøven fra Mørkevann. Videre en god del hjuldyr (rekke 

Rotifera), antakelig en Kellikottia longispina. I tillegg en del nauplielarver (ikke fullvoksne individer) av 

kopepoder – som viser at reproduksjon skjer.  

 

 

Fiskefauna 

Det er i dag ikke grunnlag for fiskefauna av forventelig eneste naturlig forekommende art – aure – i 

Mørkvann, dette på grunn av mangel på rennende vann som kan utgjøre gyteområder for en eventuell 

aurebestand i Mørkvann.  

Intervju med lokal sportsfisker som kjenner området er at det ikke er fisk i Mørkvann, men at han likevel 

har prøvet å fiske der. Dette er ikke overraskende; tilgrensende vannforekomster Øvrebølona og 

Engelsvann, som begge har fiskebestander, og relativt likeartet omgivelser til Mørkvann samt meget lett 

atkomst (bilvei) frem til vannet – gjør det logisk å vente at også Mørkvann kunne være fiskefrende og 

prøve fiskelykken; man må vandre rundt vannet og til bukta lengst fra vei for å finne at utløpsbekken er 

sperret og derved hindrer at innsjø og bekk kan samvirke som aurebiotop.  

Teoretisk er allikevel at aure fra en eventuell fiskebestand i Krokvann kan ha blitt ført ned i Mørkvann i 

perioder når Krokvann var ved HRV og bekkeløp mot Mørkvann var aktivt, men dette er ikke bekreftet. 

Det kan ikke etableres reproduserede aurebestand i Mørkvann før dammen i vestre del (naturlig utløp) 

fjernes eller på annen måte åpnes til fordel for reetablert vannløp som kontinuerlig utløpsbekk.   
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Særlig biologisk registrering  

Gjennomgang av ortofoto avdekket at Mørkvann og i enda større grad i Tjern258 i 2002 ble åsted for en 

massiv massevegetasjon av flytebladsplanter. For Mørkvann skjer dette i østre del da dette er den delen 

av vannet som er grunn nok til å tillate flytebladsplanter (vanndyp ned til 2-3m). Undersøkelser av 

tilgjengelige flybilder før og etter dette året viser ikke noe tilsvarende, dog en svak oppblomstring i 

2005. De to øvrige vannforekomstene; Eptevann og Kattjern er ikke i nærheten av å vise liknende 

vegetasjonsbilde, noe som antakelig skyldes at Kattjern er for dypt for flytebladsplanter, og reguleringen 

av Eptevann ikke la ti rette for slik vegetasjon – et forhold som også synes å gjelde i dag. En mulig 

forklaring på masseoppblomstringen er at Støleheia avfallsplass på denne tiden var dårlig beskyttet i 

forhold til fugl, og at de nærmeste vannforekomstene til fyllplassen ble heftig besøkt av – og ekstensivt 

gjødslet av – søppelmåker som fantes rundt alle kommunens fyllplasser. I dag er forholdet bedret og 

måkebestanden rundt fyllplassen redusert, men på langt nær eliminert; et betydelig innslag av måker 

ble således observert i Eptevann under årets feltarbeid og det vil med overveiende sannsynlighet være 

søppelmåker. Observasjonen støttes av at det ble funnet et stort antall ribb av ungmåker under 

befaringen rundt Eptevann, noe som understreker mye måker over lang tid Observasjonen kan med 

fordel gis oppmerksomhet fra rette vedkommende i kommunen hhv på Støleheia gjenvinningsstasjon.  
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4.5a Vannkjemi og sedimenter 

Vannprøver er innhentet fra 1, 2, 5 og 8m dyp og er analysert for fosfat, nitrat, ledningsevne og pH. 

Kjemidataene viser en høyere pH og høyere ledningsevne enn forventet. Dette forventes være en effekt 

av terrengarbeider og knust stein, som dels har bufrende (løfter pH), dels gjødslende (øker ledning-

sevne) karakter. Næringsverdiene viser naturlig næringsfattig innsjø med forventet P/N forhold. I tabell 

under er vanndataene fargekodet og karakterisert i forhold til Mørkvann som innsjøtype L201a  

Svært god god moderat dårlig Svært dårlig 

Parameter >> pH Ledningsevne µs/cm Nitrat – N µg/L Fosfat – P µg/L 

Dyp    1 m  6,1 99,8 288 0 

2 5,96 96 280 10 

5 5,83 100 352 10 

8 5,80 119 144 20 

 

Sedimentprøve fra største dyp var meget vandig, mørk og uten identifiserbart makromateriale. En svak 

lukt av H2S tilsier oksygenfrie forhold i sedimentene. På lab ble utdrag av prøve undersøkt i stereo-

mikroskop. Materialet besto av mye mørkt partikulært organisk materiale og en del trådformede plante-

fibre, lite innslag av identifiserbart plantemateriaale; begrenset til barnål og blad av mose. Fra sediment-

prøve ble det så hentet ut prøve for bestemmelse av tørrstoffinnhold og gløderest, som her – i kalkfritt 

område - vil være sammenfallende med innhold av organisk karbon. For opplysningens del er tørrstoff-

innhold og gløderest lagt i samlediagram for de fire lokalitetene, og resultatene diskuteres på neste side.  
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Hva gjelder vanninnhold er dette høyt for alle prøvene, men vesentlig mindre for Kattjern Likeledes er 

gløderesten høy for Kattjern i forhold til Eptevann og Tjern258, men her er Mørkvann avvikende, med 

meget høy gløderest.  

Høy gløderest for Kattjern kan la seg beskrive; tjernet er beliggende midt på en myrflate og innslag av 

detritus fra vindbåret materiale er lav, og vannkantvegetasjonen av mose går antakelig først og fremst til 

torvdannelse, ikke frigjørelse og nedsynking. Det kan bety at sedimentene i Kattjern vokser ganske sent, 

og hvor derved – lang tid pr pålagret millimeter sediment - en større grad av nedbrytning rekker å finne 

sted enn i forhold til mer produktive og mer strø-belastede vannforekomster. Dette vil gi opphav til mer 

elementært/nedbrutt og derved – forventelig - tettere pakket bunnmateriale. Dette stemmer også med 

tørrstoffinnholdet. 

Resultatene fra Mørkevann er derimot overraskende med meget høy gløderest, men ikke ledsaget av 

noe forhøyet tørrstoffinnhold.  

Det vil bety at den lille mengden tørrstoff fra sedimentene i Mørkevann bare i liten grad består av 

organisk karbon, og man kan lure på om det er mineralmaterialer fra den omfattende 

anleggsvirksomheten umiddelbart nær Mørkevann som er årsaken til økt gløderest i forhold til 

lokalitetene beliggende i mer naturlike områder med lavere påvirkning fra anleggsområder.  Videre 

undersøkelser vil imidlertid måtte gjøres om dette ønskes nærmere avklart.  
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4.6 a Tilknyttede vannløp  

Mørkvann har avløp mot nordvest, mottar diffus tilrenning fra nord og øst, og har episodisk tilrenning 

fra Krokvann i sørvest.  Den episodiske karakteren av tilrenningen skyldes at Krokvann har primæravløp i 

andre enden av vannet, og kun når dette ikke har kapasitet nok, stiger Krokvann til nivå som sender 

vann i retning Mørkvann.  

Mørkvann har ingen kontinuerlige vannløp som tillater reproduksjon av fisk eller permanente 

bunndyrsamfunn med tilbakevending til Mørkevann; det eneste kontinuerlige vannløpet går via 

dammen over utløpet av Mørkevann og her avslører lyden at lekkasjen gjennom dammen er via et ikke 

ubetydelig fall inne i dammen: det kan derfor sees bort fra at det er vannløp gjennom dammen som 

tillater fisk å vende tilbake til Mørkvann. Derimot tilsier utformingen av vannløp nedenfor dammen at 

det med sannsynlighet – før dammen ble bygget - har vært mulighet for fisk å slippe seg ned fra 

mørkvann til bekken og siden returnere; det er ikke tegn til større fossefall – slike er i så fall skjult av 

damfoten. Historisk kan det derfor ha vært grunnlag for aurebestand i Mørkvann som da benyttet 

utløpsbekk som gytebekk. Foto viser bekk fra Mørkvann straks nedstrøms damfoten. Her er den stille, 

dyp og med nøkkerose og tjønnaks og vil derved utgjøre permanent vannfylt habitat.    
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4.7a Samlede vurderinger 

Tross plassering delvis inneklemt mot storskala næringsområder er Mørkvann i dagens situasjon en liten 

innsjø med i hovedsak akseptabel vannkjemi, vannvegetasjon, planktonsituasjon og evertebratfauna 

men hvor tilknytning til og egnethet for fiskefauna (primært og forventet aure) er permanent ødelagt 

som følge av historisk damanlegg og gjenværend eoppdemming.  

Innsjøen omfatter ikke sjeldne utforminger, biotoper elelr arter, og dette gjør at verdien av 

vannforekomsten i utgangspunktet er begrenset, men reduseres til liten, idet forekomsten er påvirket 

hhv. skadet av oppdemming, nærhet til terrengarbeider og industri. Det legges til grunn at verdiene 

denne forekomsten representerer gjenfinnes bedre, mer rrepresentativt og i uskadet tilstand i 

tilsvarende utformede vannforekomster som finnes i betydelig antall på tilgrensende heiområder.  

 

 

Bildet over er fra østre del av Mørkevann – som grenser inn mot veianlegg og tekniske anlegg ved Støleheia 

næringsområde. Dette østre bassenget er grunt; i all hovedsak <2m, og vil formodentlig ha vært myr og våtmark 

før Mørkevann ble demmet opp den gang for nær 100 år siden.   
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Eptevann 

4.1b Innledende beskrivelse  

Eptevann er – i nåværende situasjon - en innsjø i bergbasseng hvor strandsone domineres av grunnfjell 

vekslende med mineralstrand. Bare enkelte små bukter omfatter innslag av organisk bunn og soner med 

helofytter. Én større og en mindre holme med landvegetasjon og en serie små skjær og steiner uten 

nevneverdig vegetasjon gjenfinnes spredt i bassenget.  

Foto under er fra heia i nord og mot sør. Utløpet av vannet er i bukta oppe til venstre i bildet. Frilufts-

messig bruk synes beskrevet av én enkelt – veiløs – hytte på østbredd av Eptevann og den kan skimtes 

på bildet – beliggende bakenfor venstre spiss av den skogkledte holmen midt i vannet. En god sti av 1 

km fører frem til denne, og kano, kajakk og annen spor av aktivitet viser at denne er i bruk/har vært bruk 

antakelig inneværende år. Annen bruk og andre stier som fører til Eptevann er ikke påvist.   

De store svabergsflatene er en effekt av reguleringen – p.t. er Eptevann snaut 1,5m under HRV og 

reguleringssonen tilsier at HRV var regelen den gang innsjøen ble benyttet som magasin.   
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Eptevann er ikke i noen grad av naturtilstand; Innsjøen har vært sterkt regulert – er fremdeles delvis 

oppdemmet, og den mineraldominerte strandsonen er skapt av vaskekreftene (bølgevasking) som over 

tid rensker strandsonene i ethvert reguleringsmagasin fritt for organisk materiale og finstoff – og 

etterlater en strandsone av sand, grus og stein. Kartet under viser vannet og med utløp og største tilsig 

påført; øvrige tilsig er ubetydelige og munner ut hhv. i bukt øverst til venstre og i bukta langs nordsiden 

av vannet, nord for den store holmen. Det eneste vanntilsig av biologisk interesse kommer ut i østre 

bukt, og er gitt oppmerksomhet i kapittel 4.6b.    
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Eptevann har det største feltet av vannforekomstene behandlet i denne utredningen, men selv dette er 

ganske sparsomt, med et areal på 0,6 km2. Tilnærmende grenser for nedbørfelt er trukket opp med 

orange strek på kartet under.  

Den begrensede feltstørrelsen avspeiler forholdet at Støleheia er del av flatheiområde hvor det bare er 

få kjedede vannforekomster, desto større antall enkeltforekomster som med avgir sin avrenning til felles 

elv, i dette tilfellet Høyeåna som munner ut i Otra ved Mosby og passerer det gamle industristedet Høye 

fabrikker i ytterkant av Mosby.  

Det var vann- og energibehovene ved gamle Høye fabrikker – senere Høye-Arne fabrikker som utløste 

mangeartede reguleringer av vann- og tjern på Støleheia og gav navn til tettstedet øverst i 

Høyevassdraget; Stemmen – beskrivende at vannet var oppstemmet - oppdemmet.   
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4.2b  Vanndyp – reguleringer – bruk:  

Eptevann er overraskende dypt – idet omgivelsene i sør, øst og vest antyder slake strandsoner og 

begrenset topografi. Vanndypet avspeiler isteden nordveggen mot innsjøen, og man fant dyp på 22 

meter nær den større holmen sentralt i bassenget. Også ved maksimal nedtapping av magasinet har 

dette vært en gjenværende vannforekomst med respektabelt 19m vanndyp. Innsjøen er/har vært sterkt 

regulert, formodentlig til fordel for Høye fabrikker og tilhørende kraftverk, på lik linje med Mørkevann, 

Krokvann, Lona og andre forekomster i Høyevassdraget som har latt seg regulere.  

 

Under befaringene til Eptevann var vannivå om lag 1,50 under damkrone og 1,30 under overløp av 

voll/bakdam lagt på begge sider. Undervannet var 2,86 lavere enn overvann, så en betydelig 

magasinering er fremdeles aktiv, men det er synlig lekkasje i/gjennom dam nær luke. Det er isteden 

laget hull i et søndre segment av stein/løsmassevollen som supplerer reguleringsdammen på begge sider 

av denne, og her slippes nå vannet ut, jf foto på neste side.  

Dammen i Eptevann er i østre 

bukt av vannet og er en 

steindam med betong-

forsterkning ved utløpsprofilet 

og med løsmassevoller som 

tilgrensende bakdammer, jf foto 

til venstre er av 

reguleringsstedet. 

Reguleringsrattet er låst med 

kjetting og hengelås, men har 

åpenbart ikke vært benyttet på 

lang tid. 
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Foto under viser dagens utløp fra Eptevann; en nedskjæring i stein- og løsmassevollen som fungerer som 

sidedam sør for utløpsdammen.  

Det er ikke noe egnet bekkeløp som vannet slipper ut i; vannet går gjennom torvflate/blåtoppterreng og 

har gravet seg et løp gjennom dette, hvor erosjon fra jordmasser er dominerende bredd.  

Det er derfor p.t. ikke noe egnet bekkeløp for aure i denne utløpsbekken, men naturlig utvikling 

(innvasking av egnet substrat) eller aktive tiltak vil enkelt vitalisere dette til fungerende gytebekk idet 

fallforhold og atkomst mellom innsjø og bekk begge er gunstige.  

 

 Eksisterende vannivå etablert ved åpning av stein/løsmassevollen, jf over, er å betrakte som ny 

naturtilstand, hvor bare begrenset vannstigning under sterkt tilsig vil forventes.  

Vannivået vil imidlertid endres vesentlig når bunnluka i dagens dam en gang gir etter (råtner/ruster 

opp); Da vil vannivået forventelig falle flere meter under dagens nivå - ned til laveste vannivå magasinet 

kan tappes til. En slik tapping vil forventelig tørrlegge ganske betydelige deler av dagens vannareal; det  

var ganske vanlig å grave kanaler ved LRV i disse gamle magasinene for å øke volumet som kunne 

reguleres når magasinet ble tappet til minimum, og dette vil øke virkningen når bunnluka gir etter.  
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4.3b Hydrografiske målinger:  

Kurven under omfatter oksygen og temperatur. Oksygen er oppgitt som % metning da dette er enklest 

for leseren å forholde seg til, men avstanden mellom temperaturverdiene og oksygenverdiene er stor, 

og derfor er kurven uttegnet logaritmisk. Bemerk dette ved avlesing av kurven.  

Kurvene beskriver et svakt sprangsjikt mellom 5 og 10 meter og signaliserer dessuten at dypområdet i 

innsjøen lider under dårligere utskiftning enn øvrige del av bassenget; dette fremkommer som det 

sterke fallet i oksygenverdiene fra 15 til 20 meter. De svake oksygenforholdene i dypvannet kan 

imidlertid også være en følge av forhøyet oksygenforbruk i sedimentene (oksygenforbruk under 

nedbrytning) som vil ha størst virkning nærmest sedimentene/nærmest bunnen og forplante seg til de 

internt nærliggende vannmassene. Det forholdet at det bare påvises svakt avvikende temperatur 

mellom dypvann og vann ved 15m antyder at oksygenforbruk snarere enn manglende sirkulasjon kan 

være årsak til svake oksygenforhold i dypvannet. Situasjonen er imidlertid ikke dramatisk; ved skadede 

vannforekomster så er faktisk oksygensvinn i bunnvannet regelen, ikke bare vesentlig redusert nivå som 

observert her.   
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4.4b Fauna – Bunndyr – Plankton 

Bunndyrundersøkelser er foretatt på to lokaliteter:  

 prøve 5 fra selve innsjøen i bukt i SV – en av få bukter med vannvegetasjon hvor en grad av 

bunnfauna kunne forventes. De utvaskede mineralstrendene som dominerer vannet – og er 

resultat av reguleringen og vannstandspendlingen – er typisk svært fattige på bunndyr.  

  

 Prøve 2 er fra semipermanent vannløp fra øst - jf kapittel 4.6b – dette for å kunne beskrive i 

hvilken grad vannløpet har bekkefauna samsvarende med permanent – og derved potensielt 

fiskeproduserende – bekkeløp.  

Bunndyrprøve 2 er fra bekken inn i øst i vannet, jf kart i kap. 4.1b. 

hovedgruppe Type/slekt antall kommentar 

Diptera-tovinger Knottlarver – Simuliidae sp >50 Stor variasjon i størrelse – 

filterspisere i rennende vann 

Diptera-tovinger Fjærmygglarver-Chirenomidae sp. >50 Meget stor variasjon i 

størrelse - detritusspisere 

Vårfluer Polycentrophus sp 4st Nettfangende vårflue 

Steinfluelarver Ant  Isoperla sp >20 Se under 

Døgnflue Døgnfluelarver, Leptophlebia 

vespertina 

>15 Stort antall både steinfluer 

og døgnfluer beskriver lav 

forurensning og partikler  

 

Bunndyrprøve 5 fra strandsone med vegetasjonsinnslag i sør. 

hovedgruppe Type/slekt antall kommentar 

Vannteger Ryggsvømmer – Callicorixa sp 2  

Tovinge-Diptera Fjærmygg – Chirenomidae sp 2 detritusspiser 

Vårfluehus Flere tomme hus fra vårfluelarver – 

laget av sandkorn  

>5 Ikke bestembare ut fra 

huset, men viser forekomst 

av vårfluer ved stasjonen 

Dafnier Mange ex av en stor dafnie, 

muligens Daphnia magna  

>15  
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Planktonundersøkelser 

Ingen vesentlige forskjeller på overflatetrekket og loddrett trekk. Planktonundersøkelsene viste lite 

innslag av planteplankton, men noen tråder av kolonidannende grønnalger (ubest) forekom i prøven. 

Hjuldyr (Ph. Rotifra) dominerte prøven, jf beskrivelse under. Ut over hjuldyr ble én vannloppe (Daphnia 

longispina) og en rekke hoppekreps (copepodae – forma cyclops).     

  

Fiskefauna:  

Intervju med sportsfisker som har fisket i alle vannforekomstene i dette området og kjenner områdets 

fiskehistorikk, er at Eptevann er fisketomt og ikke har hatt fiskebestand i kjent tid, men at det er en 

ubekreftet historie om at det har vært båret fisk til Eptevann, uvisst av hvem og formål: om det var for å 

forsøke å befolke vannet med aure eller om det var for put-and-take -fiske. Det kan her nevnes at en 

markdupp (markfiske) ble funnet skyllet opp på en strand under Terrateknikk’s undersøkelse av vannet.  

Terrateknikk-s undersøkelser av Eptevann og tilknyttede vannløp viser at Eptevann ikke kan forventes å 

ha hatt grunnlag for fiskefauna for forventet fiskeart – aure. Dette da vannet ikke omfatter tilgang på 

gytebekk når vannet er reguleres til HRV. Det må antas HRV vil ha vært ønsket nivå den gang vannet var i 

bruk som reguleringsmagasin for Høye industrier. Nå som reguleringen har opphørt og det er laget hull i 

dammen ved ca 1,3m under HRV er det derimot etablert grunnlaget for en utløpsbekk som teoretisk kan 

bli til gytebekk egnet for aure om egnet substrat blir tilgjengelig. Ved dette vannivået kan også bekk/ 

vannløp fra øst muligens utgjøre en marginal gytebekk for noen få par, men dette forutsetter at 

vannføringen er tilstrekkelig gjennom hele den relevante perioden fra høst til sommer – perioden når en 

fungerende gytebekk må være vannførende og frostfri = alle vinterhalvårets dager.   

Dyreplankton var 

omfattende men av få 

arter, og tallmessig 

dominert av hjuldyr 

dominert av Kellikottia 

longispina eller 

nærliggende form. Foto av 

denne fra Eptevannprøven 

er gjengitt til venstre. 

 Tråden midt på bilde er 

en grønnalge.  
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4.5b Vannkjemi og sedimenter 

Vannkjemiske målinger er gjengitt under, og de er fargekodet ut fra kategorisering av Eptevann som sur, 

ionefatting og næringsfattig vannforekomst i heidragene på Sørlandet – vanntype L201a.  

Analyseresultatene beskriver en ionefattig, sur vannforekomst, som er den ventede vanntypen på 

heiene i Agder. Markert forskjell i næringsinnhold i dypvann vs øvre vannlag forklares med at fosfat er 

intenst søkt i eufotisk sone – hvor planktonalger tar opp dette fortløpende og normalt bringer dette 

nivået til < 10 µg/L under oppblomstring. I dypvannet kommer ikke sollyset til, og det er ikke forbrukere 

av fosfat her, så fosfat avgitt fra sedimentene under nedbrytning av fytinsyrer i plantematerialet vil her 

oppkonsentreres, men periodevis bringes opp til eufotisk sone i forbindelse med vår- og 

høstomrøringene. 

      

Svært god god Moderat dårlig Svært dårlig 

Parameter >> pH Ledningsevne µs/cm Nitrat – N µg/L Fosfat – P µg/L 

Dyp      2 m  5,20 18,3 - - 

5 5,25 18,0 377 0 

11 4,95 17,7 - - 

15 4,80 16,0 . - 

20 4,90 17,1 162 20 

 

Sedimentprøvene og resultatet av tørrstoff og glødeanalysene er presentert samlet for alle fire 

lokaliteter i kapittel 4.5a og gjengis ikke på nytt her.  

Kort kan allikevel nevnes at sedimentene er ytterst vannholdige og vesentlig dominert av organisk 

karbon (planterester) som fremkommer som lav gløderest i analysene.  

Sedimentene ble gjennomgått i mikroskop, og man finner mørkt, granulert organisk dominert sediment 

uten faunarester men med en del trådformede plantefibre. Små innslag av mineralkorn registreres med 

spatel, ikke visuelt.      
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4.6 b Tilknyttede vannløp:  

Eptevann er et typisk oppstrømsvann hvor det ikke er tjern eller vann som gir vanntilførsel og derfor ikke 

permanente bekker inn i vannet. Tilførsel kommer isteden som diffus tilrenning fra terreng og myrer, 

stedvis som periodiske vannløp. Kun et av disse vannløpene har en grad av bekkekarakter, og det er 

bekkeløpet inn fra øst-nordøst, jf kart i kapittel 4.1b. Dette mates av skogsområder med ikke ubetydelig 

innslag av myrer som gir en viss fordrøyning av vann, og derved grunnlag for en viss bekkestruktur. Ved 

den vannhøyden Eptevann er på i dag – om lag 1,3m under HRV, så er det en liten bekk med korte (1-

2m) innslag av sandbunn et par steder opp inntil vanskelig farbar steinfall utgjør oppgangshinder. 

Forutsatt at bekken er vannførende gjennom relevant periode oktober til juni, så vil et slikt løp utgjøre 

en potensiell gytebiotop for stasjonær aure, dog helt marginalt. Om vannstanden senkes i forhold til 

dagens situasjon så kan imidlertid bekken bli ufarbar for fisk, og om vannivået løftes til HRV slik man må 

anta var vanlig den gang dammen var i drift, så blir de sandpregede bekkeområdene del av stillestående 

innsjøvolum og grunnlaget for å fungere som gyteområder faller bort. Foto under viser utløpet av denne 

bekken; denne grovsteinede nedre del av løpet avspeiler vaskekreftene som virker i reguleringssonen. 

De aktuelle områdene for fisk er i skogen straks oppstrøms hvor steinløpet på bildet blir bort i bildet.  
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Utløpet som er laget gjennom 

dammen/vollen sør for reguleringsløpet har 

potensiale for å bli til gytebekk dersom 

dagens vannivå blir permanent. Dette løpet 

er imidlertid ganske nydannet og går i dag 

gjennom torvområde, jf foto til v. hhv. 

bergdominert løp og hvor erosjonspartikler 

fra torv dominerer og hvor sand/grus/-

småstein ikke finnes annet enn ved selve 

damfoten. Over tid kan imidlertid egnede 

løsmasser vaskes til (bølgetransport) og øke 

løpets verdi for bunndyr og til slutt 

egnethet for fisk. Et meget kort felt med 

mineralbunn finnes i løpet gjennom 

dammen/hvor dammen er fjernet, jf foto 

under, og teoretisk kan dette avsnittet på 

noen få meter benyttes av evt. aure som 

gyteområde, men siden åpningen gjennom 

damvollen er av nyere dato, vil dette ikke 

ha ivaretatt noen aurebestand den 

perioden dammen var i vanlig bruk.          
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4.7b Samlede vurderinger 

Undersøkelsene av Eptevann beskriver en innsjø sterkt preget av langvarig regulering, som har etterlatt 

strandsonene utvaskede og mineraldominerte. Dette har vesentlig redusert grunnlaget for biologi rundt 

innsjøen ved at grunnlag for kantvegetasjon – forutsetning for rik evertebratfauna – i hovedsak er 

fraværende bortsett fra i et par bukter hvor revegetering har gått fort etter at dam ble åpnet. For de 

renvaskede mineralstrendene og mineralflatene vil det ta langt tid før en form for naturtilstand blir 

reetablert, og dette vil igjen bli forstyrret den gang bunnluka gir etter – formodentlig ikke om alt for lang 

tid. 

En svak bunndyrfauna, manglende fiskefauna på grunn av regulering, svak kantvegetasjon gjør Eptevann 

til et biologisk fattigere vann enn sammenliknbare uskadede vann av sammenliknbar beliggenhet og 

størrelse på tilgrensende heidrag. I egenskap av å ikke være særpreget i form, utforming eller andre 

forhold skal ikke Eptevann tillegges særskilt stor verdi som biologisk forekomst eller vassdragsnatur.      
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Kattjern 

4.1c  Innledende beskrivelse – topografi – vegetasjon 

Kattjern er et myrtjern i gjengroingsfase og hvor derved kantene rundt tjernet er overhengende og 

danner en brem over vannforekomsten. Dette eliminerer strandsone og grunnlag for mye av dyrelivet 

som eller finnes i mindre vannforekomster og som er avhengig av fast bunn ikke for langt fra 

vannoverflaten.  

Den lille myrdammen i myra øst for tjernet er sannsynligvis del av det gamle tjernet – som i sin tid vil ha 

omsluttet skogsholmen øst for Kattjern. Denne holmen er av grunnfjell og utgjør eneste del av Kattjern 

hvor man finner noen kvadratmeter mineralbunn.  
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Kattjern har lite nedbørsfelt og ingen innslag av åpent vann eller bekker som leder inn i tjernet.  

Nedbørsfeltet er beregnet ut fra kart og er estimert til 74 daa. Kart med feltgrenser er gjengitt under.  

Midlere avløp fra denne vannforekomsten er på ca 2 liter pr sek., og når avløpet er over myr er det ikke 

unaturlig at dette går diffust og ikke etterlater åpent løp.  
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4.2c  Vanndyp – reguleringer – bruk.  

Kattjern er overraskende dypt sett alene i forhold til, noe som avspeiler at tjernet vil ha vært vesentlig 

dypere en gang og hvor dagens maksdyp avspeiler den historisk større vannforekomsten.  

Kattjern er ikke regulert og det er ikke umiddelbart tegn til at tjernet har vært undergitt endringer eller 

tiltak. Imidlertid er det sannsynlige men usikre tegn på at atkomsten til Kattjern fra vest har vært 

tilrettelagt for bedre atkomst/komme frem med hest (?). Dette vil være naturlig da myren rundt Kattjern 

er stor nok til å kunne ha gitt noe produksjon av gras til fór. Slik bruk vil nesten alltid ha vært ledsaget av 

ønske om å redusere vannivå i myra for økt innslag av egnede fòrvekster på bekostning av de rene 

myrartene – men eventuelle forsøk på drenering behøver ikke å ha satt permanente spor i myrområdet. 

Foto under viser Kattjern sett fra vest. Skogholtet midt på bildet er ”øya” som i dag utgjør østende av 

Kattjern men en gang antakelig var en frittliggende øy i et større tjern. Kattjern har diffust avløp 

gjennom myrflaten som dekker terrenget mellom øya og bergveggen til venstre og i nord.    
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4.3c Hydrografiske målinger:  

Kurven under omfatter oksygen og temperatur. Oksygen er oppgitt som % metning da dette er enklest 

for leseren å forholde seg til, men avstanden mellom temperaturverdiene og oksygenverdiene er stor, 

og derfor er kurven uttegnet logaritmisk. Bemerk dette ved avlesing av kurven. 

Det dramatiske fallet i oksygenkurven hvor man går mot dypvann er ganske vanlig i denne typen tjern; 

bremmen av torv er til hinder for igangsetting av effektiv omrøring, og hele bunnen er dekket av 

organisk materiale som – selv om tungt nedbrytbart – utløser en grad av oksygenforbrukende 

nedbrytende aktivitet. Dette gir typisk som effekt at oksygennivået nær bunnen går mot – eller til – null 

under stagnasjonsperiodene – slik som i september-oktober. Dersom høstomrøringen er effektiv og 

torvbremmen ikke i for stor grad hindrer omrøring, så vil man i november igjen ha løftet oksygennivået 

nær bunnen – og en ny oksygenforbrukende nedbrytningsperiode vil gå gjennom vinteren.   
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4.4c Fauna – Bunndyr – Plankton 

 

Bunndyr 

Bunndyrprøver over sjøbunn kan ikke tas i Kattjern, da en faktisk strandsone ikke finnes, bare en brem 

av torv som henger ut over vannforekomsten.  

Isteden er det håvet i vannvegetasjonen i denne bremmen mot tjernet for å finne de insektlarver og evt 

annen fauna som benytter denne biotopen. Innsamlet materiale er gjengitt i tabellen under. Få grupper 

beskriver situasjonen hvor både fast bunn og innslag av mineralmaterialer (som svært mange former 

bunndyr og ikke minst steinfluer og mange vårfluer er avhengig av) som er viktige begrensninger i 

hvilken vannfauna og variasjon et isolert gjengroingstjern som Kattjern kan omfatte.   

hovedgruppe Type/slekt antall Kommentar 

Tovinger-diptera Fjæremygg-Chirenomidae sp >30 Flere arter og størrelses-

klasser. Detritusspisere, 

forekommer i ”alle” 

vannforekomster 

Vannymfe Larver – Erythromma sp  4 Slekten omfatter i hovedsak 

meget tolerante arter m.h.p. 

forsuring – forventet her 

Døgnflue Døgnfluelarver, ant. Leptophlebia 

vespertina 

>20 Dominant vanninsekt på 

denne stasjonen – positivt 

og noe overraskende – 

sammen med vårfluene 

signaliserer forekomsten lite 

partikler og lav kjemisk 

forurensning (utenom pH) 

Vårfluelarver  – 

forurensningsfølsom 

gruppe. 2 arter her 

Polycentrophus sp 

Molanna sp 

1 

1 

Denne arten er indikator på 

ikke-sure vannforekomster, 

uventet her. Ikke forklart 
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Plankton 

Planktonundersøkelsen fra Kattjern viste innslag noe pennate kiselalger. Kiselalgene er den viktigste 

primærprodusenten av alle planktonalger i både saltvann og ferskvannsforekomster, og det er 

overraskende at disse bare påvises i ubetydelig innslag og kun i noen omfang i Kattjern.  

Isteden er det noe innslag av gullalger i prøven i form av Dinobryon sp, jf foto under. Observasjonene av 

svakt algeinnslag er ut fra generelle betraktninger ikke uventet - idet næringstilgangen nå – oktober – 

normalt vil være brukt opp og planteplanktonsamfunnet vil da være redusert tilsvarende. Imidlertid viser 

de kjemiske analysene at fosfattilgangen i Kattjern er utmerket – tilstrekkelig til å holde en betydelig 

algetetthet oppe, jf kap. 4.5c hvor dette diskuteres. Av dyreplankton er det samme artene som påvist i 

Mørkvann og Eptevann som forekommer; mye rotiferer i form av Kellicottia longispina, og en god del 

vannlopper (Daphnia longispina). Tettheten av disse signaliserer god tilgang på planteplankton og/eller 

andre fórorganismer, men det er påtagelig at disse ble påvist i for så vidt liten grad i planktontrekkene. 

     

 

Fiskefauna 

Intervju med lokal ressurs på sportsfiske i Stølen-området informerer om at det ikke er fisk i Kattjern 

eller Tjern258. Noe annet ville også vært overraskende; Flere forhold er til hinder for det skal kunne 

eksister en fiskebestand i Kattjern; Det mangler bekk som kan utgjøre gytebekk, det er ikke tilførsler 

oppstrøms hvor fisk produsert annensteds kan slippe seg end fra, og vannets pH/surhetsgrad er kritisk 

lav. Dette samvirker med at tjernet – på grunn av manglende strandsoner og derved generelt meget 

dårlig bunndyr/matgrunnlag – er særlig lite egnet for å opprettholde en bestand av rovfisk som aure 
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4.5c Vannkjemi og sedimenter 

Vannkjemiske målinger er gjengitt under. De beskriver en meget sur vannforekomst med lav 

ionetetthet, og er vel sammenfallende med innsjøtype L202a som forekomsten er kategorisert som.  

Nitratverdien er høy – uten at årsaken til dette er åpenbar. Dersom ikke topografi talte imot dette – ville 

man forventet at avrenning (sprengstoffnitrat) fra steinbruddvirksomheten på Støleheia (nær Tjern258) 

kunne ha forårsaket dette, men avrenningsretninger taler imot dette.  

Tilsvarende er fosfatverdiene i overflatevannet overraskende høye, og dersom ikke fullsøyle-

undersøkelsen hadde vist at vannet var sjiktet i (oksygenfattig) bunnvann og oksygenert toppvann, så 

ville man forventet at fosfatnivået var forårsaket av nylig omrøring og derved oppløfting av fosfatrikt 

bunnvann. Så kan altså ikke være tilfelle og fosfatnivået på 30 µg/L har potensiale til å lede til et godt 

utviklet planktonsamfunn hhv en algeoppblomstring – her forstått som vesentlig mer utviklet og 

omfattende planteplanktonsamfunn enn hva som ble avdekket ved gjennomgang av av planktontrekket, 

jf kapittel 4.4c. 

Kattjern vurderes ut fra ovennevnte å ha noe forhøyede hhv. avvikende næringssaltinnslag uten at dette 

lar seg forklare. Virkningene i forhold til kategorisering er små, og utgjør mest et faglig spørsmålstegn.  

Svært god god moderat dårlig Svært dårlig 

Parameter >> pH Ledningsevne µs/cm Nitrat – N µg/L Fosfat – P µg/L 

Dyp      1 m  4,75 17,2 - - 

3 4,85 19,5 535 30 

6 4,75 15,8 - - 

9 4,80 17,2 565 10 

 

Sedimentprøvene er presentert samlet for alle fire lokaliteter i kapittel 4.5a og gjengis ikke på nytt her. 

Kort kan allikevel nevnes at sedimentene er markert vannholdige og dominert av organisk karbon 

(planterester), men vesentlig høyre gløderest (ikke organisk materiale) enn i Eptevann og Tjern258. 

Dette er diskutert i 4.5a.   

Sedimentene ble gjennomgått i mikroskop, og man finner mørkt organisk dominert sediment uten 

faunarester men med mye trådformede plantefibre og noen få identifiserbare deler; blad av mose.   
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4.6 c Tilknyttede vannløp 

Det er ingen tilknyttede vannløp til Kattjern; både avløp og tilsig går som diffus vanntransport gjennom 

myrflatene. Først noe vest for tjernet formes en form for bekkeliknede løp eller myrkanal.  

Foto under viser den typiske bredden rundt hele tjernet; utvoksende torvbrem av torvmoser, gress og 

starrarter og med bukkeblad voksende ut fra bremmen.   
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4.7c Samlede vurderinger 

Kattjern fremstår som et gjengroingstjern i naturtilstanden og med omfattende myrarealer rundt og 

nedstrøms. Det er ikke påvist inngrep i eller rundt tjernet, og derfor kvalifiserer tjernet i prinsippet til 

naturtype E10 i DN håndbok 13-2, hvor E10 beskriver naturlig fisketomme tjern. Denne kategorien 

beskriver imidlertid tjern som har særskilt rik eller avvikende vannfauna som følge av at typiske 

predatorer – insekt- og planktonspisende fisk – er fraværende. Dette forholdet er imidlertid ikke 

gjeldende for Kattjern: mangel på strandsone – en tilnærmet heldekkende torvbrem over betydelig dyp 

– legger til rette for en fattig og lite utviklet insekt- og krepsdyrfauna, ikke en rik eller sjelden fauna, og 

kategorisering til E10 synes ikke å være til stede.  

Næringssaltene fremstår som avvikende, og utgjør et lite spørsmål. Her er det fristende å tro at de 

særskilte nedbrytningsprosessene som arbeider i oksygenfrie innsjøsedimenter kan spille inn, men dette 

kan allikevel vanskelig forklare de høye overflateverdiene av fosfat da omrøring ikke nylig har funnet 

sted.  

Det forventes ikke særskilt eller avvikende vannfauna i tjernet. Dette ville vært annerledes dersom 

tjernet var et naturlig fisketomt tjern med strandflater og gruntvannsområder intakt – da oppstår 

leveområder for evertebrater som ikke kan samvirke med fisk. I et gjengoringstjern som Kattjern gjør 

imidlertid innvoksende torvbremmer over vannbassenget at de viktige hardbunnsområdene som 

evertebratfauna typisk søker, er fraværende.  

Kattjern vil ut fra ovennevnte vurderinger og belegg formodentlig primært ha naturverdi i samvirke med 

myrvegetasjonen, ikke som vannforekomst især.      
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Tjern 258 

4.1d  Innledende beskrivelse – topografi - vegetasjon 

Tjern 258 utgjør en innestengt vannforkomst og kan egentlig se på som en ikke vegetert del av myra 

som omgir tjernet på alle sider bortsett fra i nord. Nordsiden utgjøres av en bergsone som tjernet lener 

seg mot. Det er også en bergflate på sørsiden av tjernet – hvor tjernet er som smalest. Dette støtter en 

antagelse om at tjernet ligger i en ganske grunn forkastning.  

Furu og bjerk vokser på bergfeltet nord for tjernet og på bergodden på sørsiden av tjernet, myr 

domineres av torvmoser med pors, rome og flaskestarr i nærmeste sone, røsslyng inn i tilgrensende. Alle 

artene signaliserer meget lavt næringsgrunnlag. Bukkeblad og gul nøkkerose opptrer spredt, men også i 

en større forekomst øst i tjernet.     
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Feltet mot Tjern258 grenser i sør mot feltet mot Eptevann, men har ikke avløp mot dette, men isteden 

mot Marimyrsdalen i vest og har derved ikke kontakt med noen av de andre vannforekomstene 

beskrevet i denne utredningen.  

Dette beskriver forholdet nevnt tidligere – at Støleheia er et heiplatå med få kjedede vannforekomster 

men isteden mange små vannforekomster som hver alene avgir vann til hovedelva – her representert 

ved Høyeåna.  

Foto under er tatt fra østenden av Tjern258 og mot vest. Steinknausen på bildet er hvor dypeste område 

i tjernet befinner seg.  

Som fremgår er det ingen høydrag i horisonten; tjernet ligger som enkeltforekomst på et høyplatå. 

Innslaget av nøkkeroser skal kommenteres spesielt; tjernet er som sådan så grunt at det er potensiale 

for nøkkeroser over hele tjernet. Dette har også oppstått i det minste ved én anledning, hvor 

massevekst av krypsiv opptrådte. Dette er diskutert og vist i kapittel 4.6d.      
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Det er krevende å oppfatte avretningsretningene for de enkelte myrfeltene rundt Tjern258, så for 

ordens del er påvist retning – beregnet ut fra terrenghøyder – påført med blå piler på kartet under.  

Midlere avløp fra Tjern258 er om lag 1 liter pr sekund, og det er så lite at avløpet typisk vil gå diffust 

gjennom myrvegetasjonen som omkranser tjernet uten å gi opphav til definert bekk eller kanalløp.   
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. 4.2d  Vanndyp – reguleringer – bruk  

Tjernet er uvanlig grunt, noe som støtter vurderingen av at dette egentlig er en gjenværende vannflate 

av den myren som omgir på alle kanter, og vil vokse igjen til heldekkende myr i tidens fylde.  

Maksimaldypet på 2-2,5 meter skal tas betraktes som omtrentlig da bunnen av tjernet består av dynn, 

og hvor overgangen mellom vannfase og hva man kan betegne som ”sjøbunn” er høyst omtrentlig.  

Det er ikke tegn til reguleringer eller kanalisering i eller rundt tjernet. Men det skal presiseres at det ikke 

vil være underlig om man i tidligere tider har søkt å drenere myra så godt mulig for å øke nytteverdien 

av denne for produksjon av gras til husdyrfor. Synlige merker etter slik aktivitet påvises imidlertid ikke, ei 

heller i eldre kart eller flyfotos.   

Foto under viser tjernet og beskriver omgivelsene på representativ måte. 
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4.3d Hydrografiske målinger:  

Kurven under omfatter oksygen og temperatur. Oksygen er oppgitt som % metning da dette er enklest 

for leseren å forholde seg til.  

For Tjern258 er imidlertid situasjonen enkel idet tjernet er så grunt at vannmassene er tilnærmet 

homogene som følge av vindomrøring; det er ingen mulighet for at sprangsjikt kan oppstå i en så grunn 

forekomst så lenge vannet er åpent. Muligens vil tidlig islegging allikevel kunne spake en slik situasjon.  

Oksygensituasjonen straks nede i sedimentene (”dynnet”) vil allikevel vesentlig kunne avvike fra 

vannfasen, og typisk vise oksygenfrie forhold som følge av oksygenforbruk fra nedbryternes aktivitet. 
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4.4d Fauna – Bunndyr – Plankton 

 

Bunndyr 

Innslag av flere arter libeller (flygende individer) forteller at tjernet og sumpområdet som minimum har 

verdi for tolerante arter i denne tilpasningsdyktige gruppen vanntilknyttede insekter. Det er ikke 

grunnlag for fiskefauna i tjernet; mangel på vannløp gjør vannforekomsten uaktuell for aure, men se 

diskusjon neste side.  

Det er håvet etter bunndyr i bukt i SV og i våtmark/nøkkerosebelte i øst med følgende funn.  

hovedgruppe Type/slekt antall kommentar 

Vannteger Ryggsvømmer – Callicorixa sp >20 Dominerende art og 

biomasse, rask kolonisator; 

finnes i alle vannene her 

undersøkt 

Tovinger Fjæremygg – Chirenomidae sp -5 Vanlig detritusspiser i alle 

vanntyper 

Vannymfe-

Zygoptera 

Larver – Erythromma sp  1 Voksne vannymfer i stort 

antall sett i våtmarkene  

Døgnflue Døgnfluelarver, ant. gul 

damdøgnflue – Cloeon dipterum 

1 Litt underlig å finne denne i 

både den sureste og best 

buffrede forekomsten 

 

Det er ikke usannsynlig at vannforekomsten kan gå til oksygenfri eller meget lave oksygennivåer under 

islokk som følge av liten vannutskiftning og svært lite vannvolum – og derved oppløst oksygen – 

tilgjengelig for faunaen gjennom vinteren.  

Dette vil kunne veksle mellom årene, og det noteres at de få artene som ble registrert i tjernet alle er fra 

flygende, raskt-spredende grupper som koloniserer nye vannforekomster eller vannforekomster som 

har mistet sin fauna raskt fra et år til et annet.  

Forekomsten av libeller og døgnfluer (som begge er fra egg lagt foregående sommer) viser allikevel at 

det har vært tolerable forhold i tjernet gjennom sist år, forutsatt da at de voksne individene er produsert 

i Tjern258 og ikke bare har migrert til denne forekomsten fra tilgrensende vann som egnet leveområde.    
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Plankton 

Planktonprøvene inneholdt mer planteplankton enn fra de øvrige tre lokalitetene.  

Mest gullalger av Dinobryon sp, men også en dinoflaggelat (Furca sp) forekom i antall, sammen med noe 

trådformede grønnalger, jf foto under, hvor en tråd av spirogyra sp krysser en  ubestemt trådalge.  

Ellers mye vannlopper/dafnier i form av Bosmina sp som dominant dyreplankton. Det ble dessuten 

registrert innslag av klokkedyr (Vorticella sp).  

 

 

Fiskefauna 

Intervju med lokal sportsfisker som kjenner Støleheiaområdet godt som fiskebiotoper, beskriver at 

Tjern258 oppfattes som fisketomt.  

Dette er i tråd med faglige vurderinger av tjernet; mangel på vannløp inn- eller ut av tjernet eliminerer 

grunnlaget for gytemuligheter for aure, som er en forutsetning for denne arten.  

Også utelukkende for en fiskefauna er den ekstremt lave pH verdien som preger av vannforekomsten. 

Ut over dette utgjør vannforekomsten generelt en lite sannsynlig og lite egnet biotop for den aktuelle 

arten aure ut fra manglende bunndyrbiopoper, strandsone, og oksygenutfordringer.    
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Særlig biologisk registrering  

 

Et særlig forhold som er funnet på Tjern 258 – og i mindre grad i Mørkvann samme år – skal beskrives. 

Det gjelder massevekst av flytebladplanter (antatt nøkkeroser (vannliljer)) sommeren 2002.  

Masseveksten – i hovedsak av nøkkeroser - gjenfinnes men i langt svakere grad også i 2005. ikke i noen 

av de andre årene som kan følges på flyfoto, og er høyst ulik dagens situasjon.  

Tjernet er så grunt av massivvegetasjon av nøkkerose over nesten hele vannarealet vil kunne oppstå om 

særlige forhold legger til rette for at disse kan opptre i masseforekomst, dvs det er knappest noe sted i 

tjernet hvor vanndypet er slik at det hindrer nøkkerose å vokse der (+/- 3m).  

På ortofotoet under fremgår at tilnærmet hele vannflaten omfattes av vannliljedekket og ut fra at 

vannliljene gror opp fra bunnen gjennom sommeren er det ikke usannsynlig at maksimalutstrekningen 

var større enn hva som tilfeldigvis ble fanget av denne registreringen.  
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4.5d Vannkjemi og sedimenter 

 

Vannkjemi er presentert under; Tjern258 er et usedvanlig surt myrtjern med forventet lav konduktivitet 

som følge av svært mineralfattig grunn og null tilsigsområder (tilsig av mineralrikt vann) som kan øke 

dette. Tjernet er i tråd med forventet vannkvalitet fra et tjern i nedbørsmyr. 

Man kunne forvente at nærliggende steinbrudd ville gitt opphav til økt nitratnivå, men dette påvises 

ikke, noe som tyder på at aktiviteten i steinbruddet ikke har gitt avrenning mot Tjern258.  

Fosfatnivået er forventet lavt – i tråd med normalen; fosfat er på denne tiden av året gjerne brukt opp 

av planktonalger og vannvegetasjon som har hatt bruk for dette gjennom sommerens vekstfase.  

Forhøyet nivå over bunnen er vanlig – og vil være en effekt av fosfatutlekking av sedimentene.  

For ordens skyld; Tjern258 er uansett for surt til å holde noen av de aktuelle fiskeartene i 

reproduserende bestand, men pH er ikke for lav til å tillate de relevante amfibiene til å bruke tjernet.   

Svært god god moderat dårlig Svært dårlig 

Parameter >> pH Ledningsevne µs/cm Nitrat – N µg/L Fosfat – P µg/L 

Dyp      0 m  4,40 17,2 292 0 

2 4,50 19,5 249 10 

 

Sedimentene var ytterst vandige – typiske for dynnpreget bunnforhold. Sedimentene inneholdt ikke 

identifiserbare rester av evertebrater, men partikulært organisk materiale med en del plantefibre som 

innslag.   

Et basisuttak av bunn fra grabbprøven ble analysert for tørrstoffinnhold og gløderest/organisk karbon. 

Disse analysene er presentert samlet for alle fire lokaliteter i kapittel 4.5a og gjengis ikke på nytt her.  

Kort kan allikevel nevnes at sedimentene er markert vannholdige og dominert av organisk karbon 

(planterester), med meget lav gløderest, noe som signalisere høyt innhold av organisk karbon.   
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4.6 d Tilknyttede vannløp 

Det er ikke vannløp inn- eller ut fra tjernet. Avløp går mot vest og ender i Marimyrdalen hvor tilsiget – 

sammen med tilsig fra tilgrensende skogarealer – har gitt opphav til bekkeliknende struktur.   

 

 

4.7d Samlede vurderinger 

Tjern258 er en vannforekomst hvor det ikke er påvist særskilt naturfaglig verdi eller utforming, ei heller 

særlige miljøfaglige utfordringer. Det er ikke påvist inngrep i eller rundt tjernet, og derfor kvalifiserer 

tjernet i prinsippet til DN håndbok 13-2 ferskvannsbiotop naturtype E10 – naturlig fisketomme tjern. 

Denne kategorien beskriver imidlertid tjern som har særskilt rik eller avvikende vannfauna som følge av 

at typiske predatorer – insekt- og planktonspisende fisk – er fraværende. Dette forholdet er imidlertid 

ikke gjeldende for Tjern258: mangel på strandsone og hardbunn og isteden en bunn dominert av dynn 

med diffus overflate (istedenfor lobelia-torvbunn, som ville vært det faunarike alternativet – beskriver 

isteden en artsfattig og lite utviklet insekt- og krepsdyrfauna, ikke en rik og/eller avvikende fauna, og 

kategorisering til E10 synes derfor ikke å være til stede.   

Tjern258 likner svært mange andre forekomster som det deler beliggenhet, vannkjemi og artsmangfold 

med i heiene i Agder, og naturfaglig verdi forventes derfor og i større grad knyttet til de store og ubrutte 

myrflatene som kommuniserer med tjernet.  

Det er imidlertid ikke usannsynlig at tjernet – som tilsvarende vannforekomstene i disse heidragene - har 

verdi for amfibiefauna, med nordpadde og frosk som potensielle arter. Tidspunkt for undersøkelsen 

åpner imidlertid ikke for at disse artene kunne påvises annet enn eventuelt ved tilfeldig observasjon – 

noe som ikke oppsto.  
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5. Diskusjon og konklusjoner  
 
Undersøkelsene i de fire vannforekomstene beskriver ganske typiske forekomster for sin beliggenhet på 
grunnfjellsplatået innenfor Agders kyst; vannforekomster dominert av nedbørstilsig (naturlig surt vann) 
supplert av sure, harde bergarter, lite løsmasser, svakt jorddekke og krevende/bratt topografi. Dette gir 
typiske utfordringer som meget lav pH verdi, lite ionetetthet, liten diversitet i bunndyrfaunaen, 
næringsbegrenset vannflora og planktonsamfunn.  
 
To av forekomstene er sterkt preget av virkningene av gamle reguleringer, som vesentlig påvirker 
grunnlaget for vannfauna og forekomstenes verdi som naturtyper da de utgjør sterkt modifiserte 
vannforekomster som følge av de fremdeles betydelige virkningene av reguleringene og 
reguleringsanleggene, for Mørkvann også påvirkning fra nærliggende industriområder og utbygging – 
som gir opphav til avvikende vannkjemi bort fra forventet naturtilstand.  
 
Da industriutnyttelse medførte at natursjøene ble endret til magasiner – antakelig ganske tidlig på 1900-
tallet – opphørte grunnlaget for eventuelle fiskebestander av aure som kan ha eksistert i Eptevann og 
Mørkvann. Ut fra faunahistorikk fra sammenliknbare forekomster (det var vanlig i historisk tid å bære 
aure til alle vannforekomster rundt heiegårdene hvor man tenkte auren kunne leve for slik å kunne 
bidra til matauk) er det likevel sannsynlig at som minimum Mørkvann - kanskje også Eptevann - hadde 
en aurebestand før innsjøen ble regulert og reproduksjonsmuligheten forsvant for denne arten.  
Videre er det ikke umulig – dog usannsynlig – at ål kan ta seg opp til så høytliggende og krevende 
vassdragsområder som omfattet av disse fire forekomstene. Både stor høyde over havet, passerings-
hindring i form av fabrikkdam ved Høye industristed og lang strekning med strykområder fra Høye til 
Stølen gjør slik migrasjon lite sannsynlig. I nyere tid vil de svært lave pH verdiene i tre av de fire 
vannforekomstene i seg selv utelukke at de blir kolonisert av glassål (pH 4,7 er vist å være utelukkende 
nedre verdi for at glassål vandrer til en vannforekomst). Intervjuundersøkelser er sammenfallende med 
dette. Dette utelukker allikevel ikke at arten kan komme opp til Stemmen og da logisk entre Mørkvann, 
eneste vannforekomst med logisk tilknytning til Høyeåna for en oppvandrende ål. Som en katadrom fisk 
kan ikke arten eksistere i en innsjø over tid; en innsjøbestand av ål avhenger av at glassål vandrer opp 
vassdraget og erstatter utvandrende (gytemodne) ål i de samme innsjøene med få års mellomrom. 
Undersøkelser av vannforekomstene ved bruk av miljø-DNA vil formodentlig være mest hensiktsmessige 
tilnærming om dette forholdet skal gis ytterligere oppmerksomhet.     
 
Det er ikke påvist særlige vannbiologiske funn, vassdragsnatur (utforminger) eller vannkjemiske forhold 
som tilsier at noen av de fire forekomstene har særskilt naturfaglig verdi; tilgrensende heiområder 
inneholder sammenliknbare vannforekomster hva gjelder jordsmonn, vegetasjon, topografi og 
feltstørrelser – og som er dessuten er uten de tekniske påvirkningene som påvirker de største av de her 
undersøkte forekomstene, noe som betyr at de bedre representanter for naturtypen eksisterer i 
nærområdet. Derimot kan de vassdragstekniske anleggene – med tørrmurte steindammer og 
reguleringsanleggene ved Mørkvann og Eptevann – ha kulturfaglig verdi av betydning. Dette er 
imidlertid utenfor fagområdet som berøres av disse undersøkelser, men nevnes for helhetens del.    
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