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Sammendrag: 

I denne rapporten presenteres resultatene fra bunndyrundersøkelse i Rovebekken våren 2011. 
Formålet med undersøkelsen var å få en oversikt over tilstanden på bunndyrsamfunnet i 
Rovebekken. Indeksene indikerer at det er dårlig til svært dårlig tilstand når det gjelder organisk 
belastning på de to undersøkte stasjonene. I tillegg ble det funnet et lavt antall EPT-arter. Det ser 
ikke ut som det er problemer med forsuring i bekken. Resultatene indikerer at det er en noe 
dårligere tilstand på den øverste stasjonen nærmest flyplassen. De observerte forskjellene er likevel 
små og kan også skyldes naturlig variasjon. Tilstanden i bekken er også preget av en rekke ulike 
belastninger fra forskjellige kilder. Da det ikke eksisterer spesifikke indekser tilpasset belastning fra 
flyplassvirksomhet, som kan representere en rekke forurensningstyper, vil tolking av resultatene fra 
bunndyrundersøkelsen opp mot indekser brukt her ikke nødvendigvis beskrive effekter fra 
flyplassaktiviteten. I tillegg benyttes indeksene med varsomhet da kun ett prøveuttak per stasjon 
har blitt utført. 

Summary:  

In this report we present the result from the macroinvertebrates survey in the stream Rovebekken, 
spring 2011. The purpose of this study was to gain an overview of the benthic community in 
Rovebekken. The indexes indicate bad conditions regarding to organic pollution, as well as few EPT-
taxa. There are no signs of acidification in the stream. The results indicate a slightly worse 
condition at the upper locality. The observed differences between the localities are small and can 
likely be due to a natural variation. Furthermore the stream is affected by multiple sources of 
pollution. Since there are no specific indexes adapted specifically to runoff from airports, which can 
represent several types of pollution, the interpretation of results using these indexes, does not 
necessarily directly describe the effects of airport activities. Also, the indexes should be 
interpreted with caution, since only one sampling per station has been done. 
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1. Innledning  
 
I denne rapporten presenteres resultatene fra en bunndyrundersøkelse i Rovebekken, våren 
2011. Formålet har vært å få en tilstandsvurdering av bunndyrsamfunnet og se på mulige 
effekter av driften ved Sandefjord Lufthavn Torp. Ved bestemmelse av økologisk tilstand i 
henhold til Vanndirektivet skal blant annet ASPT-indeksen (Average score per Taxon) og 
Raddum forsuringsindeks 1 og 2 benyttes. Metodikken er gitt i klassifiseringsveilederen for 
miljøtilstand i vann (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2009). EPT-indeksen 
(Ephemeroptera = døgnfluer, Plecoptera = steinfluer og Trichoptera = vårfluer) er foreslått 
benyttet i vanndirektivet ved klassifisering av norske vannforekomster (Bongard og Aagaard 
2006). I undersøkelser som denne, hvor det kun er tatt ut prøver fra en 
prøvetakningsrunde, må disse indeksene brukes med varsomhet, og dette er følgelig ikke 
en fullgod tilstandsklassifisering av bekkene. Man får likevel en indikasjon på tilstanden på 
bunndyrsamfunnet, sant om det er forskjeller mellom de to stasjonene i Rovebekken.  
 
 
Bioforsk har hatt prosjektlederansvaret og har hentet inn prøvene i felt, mens LFI 
(Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske, Naturhistorisk museum i Oslo, UiO) 
ved Trond Bremnes, har bearbeidet prøvene i laboratoriet. 
 

2. Område- og stasjonsbeskrivelse  
 
Rovebekken har to hovedforgreininger i øvre del, den ene greinen kommer fra Sandefjord 
Lufthavn og den andre fra Kleppan i Stokke kommune. Bekkegreinene har sitt samløp ved 
Løken og drenerer vider til sjøen ved Lahellefjorden (se vedlegg 1). Det ble undersøkt en 
stasjon (R3-4) ca 500 m nedstrøms flyplassen, før samløpet ved Løken, som vil kunne gi en 
indikasjon på eventuelle negativ påvirking på bunndyrsammfunnet fra flyplassaktiviteten. 
Den andre stasjonen (R1-2) er plassert betydelig lengre ned i vassdraget ved Skåren like øst 
fra Bringbæråsen, ca 4 km nedstrøms R3-4 og ca 2 km oppstrøms utløpet til sjø, hvor man 
kan forvente at eventuelle utslipp fra flyplassen til en viss grad har blitt fortynnet/renset 
av bekken selv. Klare forskjeller på bunndyrsammfunnet mellom disse to stasjonene vil 
derfor kunne si noe om aktiviteten ved flyplassen påvirker bunndyrsamfunnet. Det hadde 
vært ønskelig med en referansestasjon oppstrøms flyplassen, men dette viste seg å ikke 
være mulig. Det er tidligere utført bunndyrundersøkelser på flere stasjoner i vassdraget 
(R1-R6) (Hansen 2008; Roseth & Johansen 2010), mens det nå bare skulle utføres på to. Vi 
valgte derfor å legge disse mellom de tidligere bunndyrstasjonene R3 og R4 (R3-4) og 
mellom R1 og R2 (R1-2). R3-4 og R1-2 er omtrentlig plassert ved el-fiskestasjonene som 
tidligere er undersøkt (Aasestad 2009). Vannføringen var forholdsvis høy ved 
prøvetidspunktet.  
 

3. Metode  
 
Bunndyrene er innsamlet 13. april 2011 med sparkemetoden (Direktoratsgruppa 
Vanndirektivet 2009; NS-ISO 7828, 1994). Metoden regnes som semikvantitativ, men brukes 
til anslag over tetthetene av bunndyr. Det ble tatt ut en sparkeprøve á ett minutt (sparket 
en strekning på ca 3 m per min) på hver stasjon, samlet fra ulike habitater. Prøvene ble 
samlet med en håv med åpning 30 x 30 cm montert på et skaft. Håvens maskevidde var 
0,45 mm. Alle prøvene ble fiksert med 96% etanol i felt. Bunndyrprøvene ble bearbeidet i 
laboratoriet av LFI. Bunndyr ble plukket ut med binokulærlupe. 
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Ved stasjon R3-4 ble det utført en sparkeprøve tvers over bekketverrsnittet for å få med ulike 
habitater på lokaliteten (se vedlegg 2). Vannhastigheten var i hovedsak rask på prøvestedet, 
men med noen roligere partier/bakevjer (vedlegg 2). Bunnsubstratet på prøvestedet besto 
av ca 70 % grus(2-5cm), ca 20 % grov sand og ca 5 % større stein (vedlegg 2).  
 
Ved stasjon R1-2 ble det sparket over bekketversnittet, men mest nær land pga høy 
vannføring. Det var forholdsvis rasktflytende og dypt på prøvestedet (vedlegg 3). 
Bunnsubstratet på prøvestedet besto av ca 50 % grus (2-5cm), ca 25 % grov sand og ca 25 % 
større stein. 
 
Det ble utarbeidet fire indekser for hver stasjon, EPT, ASPT og Raddum forsuringsindeks 1 
og 2. Det eksisterer ikke noen indekser som spesifikt er tilpasset belastning fra drift av 
flyplasser, da dette kan variere svært mye. Imidlertid vil ASPT-indeksen til en viss grad 
kunne fange opp forurensing av avisningskjemikaliet glykol, da glykol vil kunne føre til en 
viss organisk belastning. Tolking av resultatene opp mot indeksene sier derfor nødvendigvis 
ikke så mye om direkte effekter fra flyplassen. 
 
EPT-indeksen er en indeks som sier noe om mangfoldet av bunndyrgruppene døgnfluer, 
steinfluer og vårfluer. EPT indeksen baseres på summen av EPT arter som er til stede i 
prøven, og tolkes opp mot hva som forventes å være tilstede i en uberørt lokalitet i en 
region. Indeksen er foreslått benyttet ved klassifisering av norske vannforekomster 
(Bongard og Aagaard 2006). Det er imidlertid her ikke bestemt hvilke grenseverdier som 
skal ligge til grunn for karakterisering av økologisk tilstand på Sør-Østlandet. 
 
ASPT-indeksen sier noe om den organiske belastningen i bekken, og indeksen baseres på 
toleransen for organisk belastning til ulike bunndyrgrupper med en score fra 1-10. ASPT-
verdi 6 tilsvarer klassegrensen god/moderat, ASPT-verdi 5,2 tilsvarer klassegrensen 
moderat/dårlig, og ASPT-verdi 4,4 tilsvarer klassegrensen dårlig/svært dårlig 
(Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2009).   
 
Raddum forsuringsindeks 1 og 2 sier noe om forsuringsbelastningen i bekken. Raddum 
forsuringsindeks 2 baserer seg på forekomsten/fraværet av forsuringsfølsomme arter, som 
Raddum forsuringsindeks 1, i tillegg til forholdstallet mellom antallet av de mest følsomme 
døgnfluene og de tolerante steinfluene (Kroglund et al. 1994; Lien et al. 1996; 
Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2009). Verdien 1 antyder et bunndyrsamfunn som ikke er 
forsuringsskadet. 
 
ASPT- EPT- og Raddum forsuringsindekser skal brukes med varsomhet, når man bare har 
prøve fra et tidspunkt (her: en vårprøve).  
 

  



 

Gjemlestad & Haaland. Bioforsk Rapport vol. 6(103) 2011 

5 
 

4. Resultat og diskusjon 
 
Det ble til sammen totalt funnet 21 sikre forskjellige bunndyrtaxa ved de to stasjonene 
(vedlegg 4).  
 
 
Tabell 1. Resultater fra bunndyrundersøkelse i Rovebekken (R3-4 og R1-2) 13.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artsliste er gitt i vedlegg 4. 
 
 
Resultatene fra ASPT-indeksen tilsier en svært dårlig tilstand mht. organisk belastning  
ved R3-4 og en dårlig tilstand ved R1-2 (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2009). 
 
Antall forventede EPT-arter er regionavhengig, men resultatene fra Rovebekken viser et 
lavt antall EPT-arter, og til dels også lave tettheter.  
 
Individtettheten av den forsuringsfølsomme arten Baëtis rhodani var høyere ved stasjon 
R1-2 enn ved stasjon R3-4. Den forsuringsfølsome Høy toppluesnegl (Ancylus fluviatilis), 
ble kun funnet ved stasjon R1-2. Forsuringsindeksene ved de to stasjonene indikerer at det 
ikke er forsuringsproblemer i bekken. Dette underbygges også av pH verdiene i bekken som 
har vært jevnt høye (pers. medd. R. Roseth 2011). 
 
Sandefjord kommune ved naturforvalter Ole Jakob Hansen har undersøkt bunndyr i 
Rovebekken våren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 (Hansen 2008; Roseth & Johansen 
2010). Sammensetningen av bunndyr har blitt brukt til å vurdere vannkvaliteten på de ulike 
stasjonene med utgangspunkt i ”Dansk vannløpsfaunaindeks”. Hansen fant at det var 
samme ”faunaklasse” - klasse 4, noe som indikerer en middels god miljøtilstand (Hansen 
2008), ved alle stasjonene som ble undersøkt i 2008. Vi har ikke data fra 2009 tilgjengelig 
og kjenner ikke til om det er utført bunndyrundersøkelser i 2010. Vi mener dog det ikke 
blir riktig å sammenligne våre resultater direkte med Hansen sine undersøkelser, da det 
har blitt benyttet ulike prøvestasjoner, ulike metoder for innsamling og bearbeiding, samt 
at resultatene er vurdert opp mot ulike kriterier/indekser.  
 
Rovebekken mottar mange ulike typer av forurensning (Roseth & Johansen 2011) med jord 
og næringsstoffer fra landbruket, plantevernmidler, samt noe rester av fly- og 
baneavisingskjemikalier og deres nedbrytingsprodukter. I tillegg noe urenset avløp og 
overvann fra veg og boligfelt. Tilstanden i bekken vil være preget av alle disse tilførslene. 
 

 
 

 

 
Stasjon R1-2 Stasjon R3-4 

 
 

 

 
 

 
EPT 4 3 

ASPT 4.82 4.14 

Raddum 1 1 1 

Raddum 2 1 1 
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5. Konklusjon 
 
Indeksene indikerer at det er dårlig til svært dårlig tilstand når det gjelder organisk belastning på 
de to undersøkte stasjonene. I tillegg ble det funnet et lavt antall EPT-arter. Det ser ikke ut som 
det er problemer med forsuring i bekken. Resultatene indikerer at det er en noe dårligere tilstand 
på den øverste stasjonen nærmest flyplassen. De observerte forskjellene er likevel små og kan også 
skyldes naturlig variasjon. Tilstanden i bekken er også preget av en rekke ulike belastninger fra 
forskjellige kilder.  
 
Mrk! Da det ikke eksisterer spesifikke indekser tilpasset belastning fra flyplassvirksomhet, som kan 
representere en rekke forurensningstyper, vil tolking av resultatene fra bunndyrundersøkelsen opp 
mot indekser brukt her ikke nødvendigvis beskrive effekter fra flyplassaktiviteten. I tillegg benyttes 
indeksene med varsomhet da kun ett prøveuttak per stasjon har blitt utført.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1 

Kart over prøvepunktene (røde sirkler). 
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Vedlegg 2 
Bilder ved stasjon R3-4 
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Vedlegg 3 
Bilder ved stasjon R1-2 
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Vedlegg 4 
Artsliste utarbeidet av LFI ved Trond Bremnes. 
 
  Torp   

  Rovebekken   
  St. R 1-2 St. R 3-4 

FLATMARK - 4 

RUNDORMER - - 

FÅBØRSTEMARK 292 192 

BLØTDYR     

MUSLINGER     

 Ertemuslinger (Pisidium spp.) 20 1 

SNEGL     

 Høy toppluesnegl (Ancylus fluviatilis) 16 - 

KREPSDYR     

 Asell (Asellus aquaticus) - - 

VANNMIDD 8 4 

SPRETTHALER 8 4 

DØGNFLUER     

 Baëtis rhodani 28 4 

 Centroptilum luteolum - - 

 Nigrobaëtis niger - - 

STEINFLUER     

 Isoperla grammatica 4 - 

 Nemoura cinerea - 4 

VÅRFLUER     

 Limnephilidae ubestemte (små) 16 48 

 Potamophylax cingulatus - 8 

 Potamophylax latipennis 6 - 

 Tinodes waeneri 4 - 

BILLER     

 Elodes sp. (larver) 1 - 

 Hydraena sp. (voksne) 8 - 

 Limnius volckmari (larver) 4 - 

TOVINGER     

FJÆRMYGG 200 360 

KNOTT 12 4 

SVIKNOTT 112 48 

SOMMERFUGLMYGG     

 Pericoma sp. 56 - 

SMÅSTANKELBEIN     

 Dicranota sp. 4 4 

 Eloeophila sp. - - 

 Scleroprocta sp. - 28 

 Ubestemte  4 - 

GLANSMYGG - - 

 Ptychoptera sp. - - 

EDDERKOPPER (trolig terrestriske) 4 - 

TUSENBEIN (trolig terrestriske) - - 

EPT 4 3 

ASPT 4.82 4.14 

Raddum fors.indeks1 1 1 

Raddum fors.indeks2 1 1 
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