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Vi møtes ved Svinessaga, se kart:  
 

WGS84 desimal (lat, lon) 

59.172388, 10.175529 

 

 
 

 

Vi møter opp kl 09.00 på Svinessaga. Du bør ha med deg kopp, drikke, matpakke eller 

grillmat, varme klær (vi er ute hele dagen), gummistøvler og skrivesaker. Vi regner 

med å være ferdige ca kl 14.00. Kamera/mobil og  eventuelt kikkert er greit å ta med.  

Velkommen!  

 

 

 

Hilsen Gunn-Henny Aasen 

Tlf. Nr. 40910666 
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Mål for feltkurset hentet fra læreplanen i naturfag 
 

 

I løpet av dette feltkurset skal du nå disse målene fra læreplanen i naturfag: 

 

Forskerspiren 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og 

bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder 

• skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og 

andres data og tolkninger 

 

Bærekraftig utvikling 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling 

• undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem 

• gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon 

 

 

Grunnleggende ferdigheter  

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av 

fagkompetansen. I naturfag forstås grunnleggende ferdigheter slik: 

Muntlige ferdigheter i naturfag er å lytte, tale og samtale for å beskrive, dele og utvikle kunnskap med 

naturfaglig innhold som er knyttet til observasjoner og erfaringer. 

Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål og hypoteser, skrive 

planer og forklaringer, sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder hensiktsmessig.  

Å kunne lese i naturfag er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom 

målrettet arbeid med naturfaglige tekster.  

Å kunne regne i naturfag er å innhente, bearbeide og framstille tallmateriale.  

Digitale ferdigheter i naturfag er å bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, gjøre beregninger, 

visualisere, dokumentere og publisere data fra egne og andres studier, forsøk og feltarbeid. 
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1. Innledning 
 

Vår biosfære består av jordskorpen vår og det nære luftrom. Her finner vi alle de ulike økosystemene som 

kloden vår huser. Alle økosystemer og organismesamfunn vil endre seg over tid. Ingen organisme, 

populasjon eller art kan leve uten å bli negativt eller positivt påvirket av andre organismer. I tillegg vil de 

levende faktorene (biotiske faktorene) være avhengig av de ikke levende faktorer (abiotiske), som 

jordsmonn, luft, vann, temperatur, vind og lys. Alle har et forhold til sine naboer, også dyr og planter. Ordet 

suksesjon benyttes for å beskrive at det skjer en gradvis forandring av sammensetningen av arter i et 

samfunn etter en stor eller liten forstyrrelse. Man skiller mellom primær suksesjon som er koloniseringen av 

et område uten eksisterende vegetasjon, f.eks etter en isbre. Et eksempel er innsjøene i Norge, som i 

hovedsak ble dannet etter siste istid (ca.10.000 år siden). 

Allogen suksesjon er suksesjon som følge av faktorer "utenfor" området, f. eks hogst og andre abiotiske 

faktorer. Autogen suksesjon er suksesjon utløst av biotiske faktorer innenfor området, altså av seg selv. 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 1: Innsjø dannet av Breenes arbeid med underlaget. Fig. 2: Goksjøt ca 10.000 år etter siste istid. Fig. 3: Sumpskog: Goksjø 

 gror igjen og kan ende opp som sumpskog. 

I alle økosystem skjer det er naturlig endring (suksesjon) og i ferskvann skjer endringene langsomt og over  

flere tusen år. Vi deler innsjøens liv inn i fire faser, hvor fase en beskriver tiden fra innsjøens fødsel og fase  

fire resulterer i innsjøens død.De fleste norske innsjøer ble dannet i slutten av siste istid. Deler av landet ble  

trykket ned under marin grense pga av den store innenlandsisen. Når isen forsvant på slutten av istiden  

begynte landet å stige. Da landet steg var det dannet nye innsjøer. De innsjøene som lå under havoverflaten  

var fylt med salt vann og de sjøene som lå lenger høyere var fylt med brevann (ferskvann). 

Suksesjon deles inn i ulike faser: 
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Figur 1. Forholdet mellom innsjøens 

produksjon og alder, fra fødsel til død. 

(Økland, J. ) 

 

 

 

 

Fase 1: Pionerfasen  

Første fase i suksesjonen er 

pionerfasen og er tiden fra innsjøens ”fødsel” og de neste tusener av år. Nedbøren vil ta med seg 

næringsstoffer fra jorda og transportere dette ut i innsjøen. De nyfødte innsjøene vil derfor ta i mot mye 

næringsstoffer og vil være mer produktive i de første årtusenene etterpå. Etter hvert vaskes mye av 

næringsstoffene ut av jorden og planteproduksjonen går ned.  

Fase 2:   

Etter hvert avtar tilførselen av næringsstoffer og planktonproduksjonen avtar også. Gjennom fase 2 har man 

derfor en stabil produksjon av planteplankton og andre primærprodusenter. Perioden varer i flere tusen år. 

Innsjøen vil være ganske stabil i flere år 

Fase 3:  

Utviklingen går nå mot en økning i primærproduksjonen. Menneskelig påvirkning kan lett påvirke denne 

naturlige suksesjonen. Kloakkutslipp og avrenning fra jordbruket kan akselerere eutrofieringen. Noen 

innsjøer er i utgangspunktet mer næringsrike enn andre. Som en tommelfingerregel kan vi si at jo mindre 

gjennomsnittsdypet er, jo større er produktiviteten. Innsjøer som i utgangspunktet er næringsrike kan 

lett bli utsatt for en eutrofiering. Men disse innsjøene er samtidig mer følsomme for menneskelig aktivitet 

(kloakkutslipp, avrenning fra jordbruket osv.) 

Hvert eneste år faller dødt organisk materiale ned til bunnen av innsjøen. Her bryter bakterier og sopp ned 

dette materialet. I tillegg tilføres det sand og annet uorganiske materiale til innsjøen via innløpselvene og 

grøfter, Næringsrike innsjøer blir raskt grunnere, ca 1 mm i året. Næringsfattige innsjøer bruker lengre tid på 

å bli grunnere. For eksempel blir Eikern som er en næringsfattig innsjø, ca 0,3 mm grunnere pr. år. Innsjøer 

som har høy egenproduksjon, dvs. grunne områder med mye makrovegetasjon og mye planteplankton kan 

”gro igjen” raskt.  

Fase 4: Klimaksfase (Sluttfase)  

I fjerde fase øker eutrofieringen og stadig mer materiale samles på bunnen av innsjøen. Når områdene blir 

grunne nok kan makrovegetasjonen etablere seg og innsjøen gror sakte igjen. Ved å studere flyfoto av 

samme innsjø over en årrekke kan man ofte se at vegetasjonsbeltene strekker seg ut i innsjøen. De grunnere 

områdene blir etter hvert så pass tørre at busker og trær kan etablere seg. Innsjøen vil etter hvert gro 

fullstendig igjen og det kan utvikles fuktig sumpskog. Sjøen dør. 

Dagens oppgaver:        
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I dag skal du undersøke Goksjø og bestemme hvor i suksesjonsprosessen innsjøen befinner seg. 

Du skal undersøke følgende:                                                                                                               

Abiotiske forhold: Du skal undersøke siktedyp, vannfarge, oksygeninnhold, temperatur og pH i vannet. 

Dette gjøres fra båt og kano.  

Biotiske Forhold; utbredelse og arter av planter, planteplankton, dyreplankton, bunndyr og fisk  

Utstyr: Kano, padleårer, svømmevest, sikteskive, planktonhov, dramsglass.  

På land benyttes: kasterive, plastpose til planter, stangsiler, dramsglass, petriskåler, pinsett, lupe, 

bestemmelsesduk og hvit plastbakk. En gruppe tar med plastkasse til fiskegarn og tre kanoer går sammen for 

å trekke garnet.  

Under ser du en skisse av Goksjø og noen fakta om vannet    
Goksjø ligger under marin grense og var en del av havbunnen når isen trakk seg tilbake for ca 10.000 år 

siden. Landet hevet seg og innsjøens saltholdige innsjøvann ble langsomt erstattet med ferskvann fra 

nedbørsområdet.  Gi en kort beskrivelse av innsjøen hvor du tar med litt om dannelsen av Goksjø.  

Beskriv hva slags terreng innsjøen ligger i og hvordan vegetasjonen er rundt innsjøen i dag. 

 

 

 

. 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av innsjøen: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Areal nedbørsfelt 
193,06 

km2 

Areal innsjø 3,4 km2 

Midlere dyp 7,6 m 

Største dyp 23 m 

Høyde over havet  28 moh. 

Største innløp (Storelva og 

Skorgeelva) og utløp (Hagneselva) er 

nord i innsjøen 
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De abiotiske delene i innsjøen: 

 

Lys 
Alle planter er avhengig av lys. Fotosyntesen er grunnlaget for alt annet liv i innsjøen. Hvor dypt lyset 

trenger ned i vannet (siktedyp) forteller oss også om vannet er næringsrikt eller næringsfattig. Det er 

avhengig av stoffer som er løst vannet, og det er særlig avhengig av partikkelmengden. Partiklene kan for 

eksempel være leirpartikler eller det kan være alger. I myrsjøer vil humuspartikler gi gul til brun farge, så 

partiklene i vannet vil farge vannet. Siktedypet representerer et nivå hvor ca 5% (2-15%) av lysenergien ved 

vannoverflaten er igjen. 

 

 

 

Oppgave 1. Bruk en hvit skive, en såkalt sechiskive, og senk den ned i vannet til den ikke lenger er synlig. 

Deretter hever du skiven opp til den så vidt er synlig. For å kunne se dette godt bruker vi en vannkikkert.  

 

Siktedyp: ______________ 

 

Vannfarge: _____________ 

 

 

Oppgave 3. Vannprøver for bestemmelse av pH 
Dere skal ta opp litt vann fra innsjøen i et vannglass m/lokk (til måling av pH).  

 

Surhetsgrad, pH: 
Mål pH-verdien i vannprøvene dere tok med  

Skriv opp resultatene under: 

pH var: _______________________________________________ 

 

 

Gi en kort forklaring til måleresultatene for pH dine og de andre gruppene. Noter også aktuelle feilkilder.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Innsjøens pH gir oss en indikasjon på om innsjøen er næringsrike eller næringsfattig. Vurder Goksjø ut fra 

dine pH målinger. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Oppgave 4. Bunnforhold: 
 

Undersøk bunnforholdene på forskjellige steder i innsjøen. Finn ut om det er sandbunn, mudderbunn eller 

steinbunn. 

Beskrivelse av bunnforholdene: 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

De levende organismene i innsjøen (Biotiske faktorer): 

 

Vegetasjonens soner: Landlevende planter (0) sumpplanter (1), flytebladsplanter (2), langskuddsplanter 

(3), kortskuddsplanter (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 
           0 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Skjematisk fremstilling av hvordan vegetasjonen opptrer i soner. Over en årrekke blir innsjøen 

langsomt grunnere og suksesjonen går mot høyre. Landplanter tar sumpplantenes plass og sumpplantene 

inntar flytebladsplanenes plass osv. Pilen viser altså hvordan plantesamfunn flytter seg. 

 

 

Skriv ned hvilke plantearter du finner i Goksjø.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Hva slags innsjø ser Goksjø ut til å være når du ser hvilke planter som lever der? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

I Goksjø ser det ut til 

at plantene ”sprer” 
seg utover i vannet. 

Bredden på 
takrørbestandene ser 

ut til å øke med 
tiden. 
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Planktontrekk 
Ta en prøve av planktonet i vannet ved å trekke en planktonhov etter kanoen på vei tilbake til land. 

Planktonet samles i beholderen under hoven og prøven helles over i et dramsglass. Planktonet undersøkes i 

mikroskop. Før opp alle arter av plante og dyreplankton du finner.  

 

Oppgave 5: Planteplankton. I vannet finnes store mengder små frittsvevende organismer, plankton. 

Vi skiller mellom planteplankton og dyreplankton. Planteplankton er små mikroskopiske alger som ikke kan 

ses med det blotte øye, så derfor bruker vi mikroskop for å studere disse. Hvis det er en oppblomstring med 

store mengder alger, vil vi imidlertid kunne se det på fargen til vannet. Algene (planteplanktonet) i eutrofe 

innsjøer er ofte dominert av store arter (diatomeer og blågrønnalger) som er lite beitbare for dyreplanktonet.  
 

a. Artsnavn planteplankton Lim inn et ekstra ark som vedlegg med planktonbilder. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. Hvilke arter planteplankton fant du som er typiske for næringsrike innsjøer? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dyreplankton: Dyreplankton er konsumenter eller forbrukere. De lever hovedsaklig i de store 

vannmasser og beiter på planteplanktonet eller spiser frittsvevende bakterier og humuspartikler. 

Dyreplanktonet i eutrofe innsjøer er dominert av små former som følge av en sterkt størrelsesselektiv 

fiskepredasjon. Det finnes et stort antall av hjuldyr og små former av cyclopoide og calanoide hoppekreps, 

samt små former av vannlopper som Bosmina sp. og Daphnia sp. 

 

c. Artsnavn dyreplankton: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

d. Hvilken oppgave er viktig for dyreplanktonet i eutrofe innsjøen? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e. Hvorfor er det viktig å beholde en stor populasjon av dyreplankton i innsjøen? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Oppgave 6. Bunndyr 

I vannet, nede i mudderet og like over vannflaten lever det mange slags insekter og andre laverestående dyr. 

Både dyreplankton og bunndyrsamfunn er ofte sterkt nedbeitet av fisk i eutrofe innsjøer. Av bunndyr kan 

man vente å finne fjærmygglarver og kulemuslinger som lever i mudderet, samt nymfer av øyenstikkere, 

døgnfluer og vårfluelarver inne i vegetasjonsbeltet. Man finner også ofte vannteger (rygg- og 

buksvømmere). 

 

Bruk stangsilen til å fange bunndyr.  

Stangsilen drar du gjennom vannet og nedi mudderet i strandsonen. Mellom takrør og andre sumpplanter 

oppholder det seg også ofte mange bunndyr. Bruk pinsett til å plukke dyrene ut av silen og legg dem i 

plastbakken. Bruk håndlupe og prøv å bestemme navnet på dyrene du har funnet. Prøv også å finne ut hva 

disse dyrene lever av. 

 

a. Navn:        

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Summer antall arter:______________________________________________________________________ 

 

 

b. Kan de bunndyrene du finner fortelle oss noe om hvor i suksesjonen Goksjø befinner seg? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Oppgave 7. Fisk:  
Goksjø er en meget fiskerik innsjø. I en næringsrik sjø er det vanlig med mange fiskearter og et stort 

individantall. I Goksjø kan vi finne til sammen fem fiskearter. Skriv ned hvilke fiskearter du fant i 

fiskegarnet og finn ut hva disse fiskene lever av. 

 

a. Navn:       Lever av/spiser:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. Hvorfor er det viktig å begrense populasjonen av planktonspisende fisk med tanke på 

suksesjonshastigheten? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Oppgave 8. Konklusjon 

Foreta en samlet vurdering av opplysningene du i dag har innhentet om Goksjø. Sett sammen all 

informasjon du har samlet gjennom dagen. Bruk resultatene dine til å argumentere for hvor i 

suksesjonsprosessen Goksjø er. Ta også med feilkilder.  Kom med forslag om hvilke tiltak som kan gjøres 

for å beholde Goksjø bærekraftig. 

a. Konklusjon 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Ordliste 
Abiotiske faktorer: - jord, luft, vann temperatur, vind, pH, mineraler m.m. i økosystemene, jordsmonn 

Allogen suksesjon - suksesjon som skjer grunnet tilførsel av næringsstoffer som tilføres økosystemet. Slik som 

kloakk og avrenning av næringsstoffer fra landbruket. 

Art - alle individer som under naturlige forhold kan forplante seg med hverandre og få fruktbart 

avkom 

Biotiske faktorer - planter, dyr og nedbrytere (alle levende organismer) 

Biosfære  - summen av alle økosystem 

Eutrofiering - kommer fra Gresk og betyr ”god ernæring”. Benyttes som begrep på at et område stadig blir 

mer næringsrikt. Mengden næringssalter som nitrogen og fosfor øker.  

Individ   - en enkelt organisme 

Konsumenter - organismer som spiser og bruker organiske forbindelser da de selv ikke kan produsere disse 

Makrovegetasjon - Det er større planter som er fra noen få millimeter og opp til flere meter. 

Nedbrytere  - organismer som bryter ned organiske materiale til enkle næringsstoffer 

Populasjon  - individer av samme art som lever i samme område 

pH - mål for surhetsgraden, viser konsentrasjonene av H3O+-ioner i løsningen. Når pH er 7 er det 

like mye H3O+-ioner som OH—ioner = nøytral. Når pH < 7 er det større konsentrasjon av 

H3O+- ioner enn av OH- ioner = surt. For pH> enn 7er konsentrasjonen av OH- ioner større 

enn konsentrasjonen av H3O+-ione = basisk. 

Plankton - fra Gresk ”det som svever”, og er en fellesbetegnelse for små organismer både planter og 

dyr. De lever i de åpne vannmasser i både salt- og ferskvann. De deles i to grupper: 

Planteplankton og dyreplankton. 

Primærprodusent - organismer som benytter i hovedsak benytter fotosyntese for å produsere de næringsstoffene 

organismen trenger for å overleve, for eksempel planter og planteplankton. 

Primær suksesjon - suksesjon som har som utgangspunkt et område uten  planter og dyr. Sekundær suksesjon er 

suksesjon som starter etter en skogbrann eller en hogst. 

Produsenter - er de organismer som produserer organiske forbindelser av uorganiske forbindelser  

Suksesjon -endring over tid  

Uorganisk  - er kjemiske forbindelser som ikke er organiske, dvs. de forbindelsene ikke inneholder 

karbon.. De er av mineralsk opprinnelse. 
Økologi  - er læren om samspillet og sammenhengene i naturen 

Økosystem - er alle plante- og dyresamfunn i et avgrenset område, sammen med det miljøet de lever i 
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Anonym Vurdering av feltkurset (Rives av å leveres til Horten natursenter) 

1. Svarte feltkurset til dine forventninger? 

uenig    1: 2: 3: 4: 5: → helt enig 

Hvis ”uenig” (hvorfor): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. Hvor gode forkunnskaper hadde du før feltkurset? 

Lite  1: 2: 3: 4: 5: → mye 

Hva er din mening om følgende deler av feltkurset: 

3. Innholdet? 

Dårlig    1: 2: 3: 4: 5:        → svært bra 

4.  Vanskelighetsgrad? 

Lett  1:   2: 3: 4: 5:     →  vanskelig 

5. Muligheter for å få hjelp av lærer? 

Lett   1: 2: 3: 4: 5:     → vanskelig 

6. Arbeidsmengde i forhold til tiden? 

Lite  1: 2: 3: 4: 5: → mye 

7. Egen innsats og engasjement 

Lite  1: 2: 3: 4: 5: → mye 

8. Hva var mest positivt ved 
feltkurset?_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

9. Hvilke forbedringer ønsker du 
deg?__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

http://www.natursenter.no/
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 www.natursenter.no og på Facebook Horten natursenter ☺ 

 

http://www.natursenter.no/

