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FORORD 
 
Kristiansund kommune arbeider med hovedplan avløp, og kommunen har god oversikt over tilstanden 
i sjøresipientene, men dessverre liten oversikt over tilstanden i vassdragene. Det ble derfor foretatt en 
innledende punktkartlegging av innsjøer og vassdrag høsten 2009.  
 
Denne rapporten presenterer resultatene fra denne punktundersøkelsen i Kristiansund gjennomført 
31.august og 1.september 2009. Undersøkelsen danner utgangspunkt for prioriteringer for det videre 
overvåkingsarbeidet av vassdragene i kommunen, samt en innledende vurdering av vassdragene i 
forhold til EUs vannrammedirektiv.  
 
Analysene er utført ved Kystlab AS i Kristiansund. Rådgivende Biologer AS takker Erlend Tveekrem 
og Øivind Johansen for god assistanse ved feltarbeidet, og Norconsult AS ved Willy-Andrè Gjesdal 
for oppdraget. 
 

Bergen, 14. desember 2009 
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SAMMENDRAG  
 
Johnsen, G.H. 2009.  
 Punktundersøkelse av vassdrag i Kristiansund kommune september 2009 

Rådgivende Biologer AS rapport 1249, 23 sider, ISBN 978-82-7658-706-7. 
 

Rådgivende Biologer AS har foretatt en innledende punktkartlegging av tilstanden i innsjøer og 
vassdrag i Kristiansund kommune høsten 2009. Undersøkelsen danner utgangspunkt for prioriteringer 
for det videre arbeidet med hovedplan avløp og overvåkingen av vassdragene i kommunen. Det er 
også utført en innledende vurdering av vassdragene i forhold til EUs Vannrammedirektiv.  
 
Vanndirektivet 
 
EUs Rammedirektiv for Vann trådte i kraft 22. desember 2000, og angir et rammeverk for beskyttelse 
av alle vannforekomster. Direktivet har som overordnet målsetting at alle vannforekomster skal ha 
minst ”God Økologisk Status (GØS)” innen år 2015, men for Norge er dette utsatt til 2021. Den 
økologiske status skal fastsettes etter en samlet gjennomgang av både fysisk, kjemisk og biologisk 
tilstand.  
 
For de vannforekomstene der det viser seg at en ikke har minst ”GØS”, skal det utarbeides 
tiltaksplaner innen 2015 med gjennomføring av tiltak innen 2021. Det er “problemeier” og eller 
forurenser som skal betale for tiltakene, slik at en også i disse kan oppnå kravet om minst ”GØS” 
innen 2021. Kommunen vil ha en sentral rolle i det videre arbeidet med gjennomføringen av 
Vanndirektivet, regulert gjennom Vannforskriften. 
 
Innledende karakterisering av vassdragene 
 
Oppdeling i enheter 
 
I henhold til EUs vanndirektiv, skal vassdrag, sjøområder og grunnvannsforekomster deles opp i 
forvaltningsenheter, såkalte ”vannforekomster”. Vannforekomstene skal defineres presist ved å ha 
klare grenser mot alle naboforekomster. For ferskvannsoppdelingen ligger en vannforekomst alltid 
innenfor ett nedbørfelt. Ved vannskiller deles nedbørfelt i nye vannforekomster. For sjøområder deles 
det innledningsvis opp etter fjordkatalogen. For Kristiansund er det foreslått 

• 5 sjøvannsforekomster 
• 4 innsjøforekomster 
• 14 vassdragsfelt (kan slås sammen og reduseres ved nærmere kunnskap om disse) 

 
Avklaring av ”typer”  
 
Alle vannforekomster skal så bestemmes til en av de fastsatte typene. Avhengig av et sett med ulike 
både geografiske og økologiske kriterier, er det bygget opp et system med et sett av ”typer” 
vannforekomster. Dette danner utgangspunkt for beskrivelse av naturtilstand. Det skal etableres 
faktaark som beskriver hver type.  
 
Først skal alle elver og innsjøer plasseres i en av 5 økoregioner for fastlandsNorge : 

• Østlandet,  
• Sørlandet,  
• Vestlandet,  
• Midt-Norge,  
• Nord–Norge (untatt Finnmark), 
• Finnmark  
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Det er videre oppgitt tre klimaregioner:  
• ”Lavland” (vanligvis under den marine grense),  
• ”Skog” og  
• ”Fjell” (vanligvis over tregrensen).  
 

Alle vassdragene i Kristiansund kommune ligger i ”økoregion” midt-Norge og de viktigste delene 
ligger til klimaregion ”lavland”. Videre fastsetting av type forholder seg til innhold av humusstoffer 
(fargetall) og til innhold av kalsium.  
 
Alle vassdragene som ble prøvetatt ved punktundersøkelsen høsten 2009 var humøse med fargetall på 
godt over 30 mg Pt/l ved prøvetakingen. Bare Bolgvannet hadde målinger som kan antyde perioder 
med lavere humusinnhold. Ved prøvetakingen hadde det vært betydelige nedbørsmengder, og 
vannføringen var relativt høy i samtlige vassdrag. Dette medførte betydelig utvasking av humusstoffer 
fra nedbørfeltene. Det er imidlertid sannsynlig at vassdragene også generelt har et høyt innhold av 
humus. 
 
Vassdragene på Nordlandet og Rensvikvassdraget var kalkrike med konsentrasjoner godt over 4 mg 
Ca/l, mens vassdragene på Frei er mer kalkfattige, der både Freivassdraget, Bolgvannet og 
Kvalvågelva hadde laveste konsentrasjoner <2 mg Ca/l. Dessverre er presisjonen ved analysene av 
kalsium for dårlig for å avgjøre om vassdragene på Frei er svært kalkfattige (< 1 mg Ca/l) eller 
kalkfattige (mellom 1 og 4 mg Ca/l). Innsjøene sorterer seg da i følgende ”typer”:  

• Bolgvannet = ”liten, lavtliggende, humøs, kanskje kalkfattig” = type 2 
• Vollvannet, Lille og Store Rensvikvannet = ”små, lavtliggende, humøse, kalkrike = type 4 

 
 
Analyse av belastninger og virkning , undersøkelse av tilstand 
 
De første to trinnene definerer vannforekomsten og dens type, med tilhørende antatt naturtilstand. Det 
neste trinnet består i å analysere eventuelle virkninger av ulik menneskelig belastning på 
vannforekomstene. Dette kan omfatte en hel rekke ulike forhold, som enten sammen eller hver for seg 
vil virke inn på de sentrale elementene i økosystemene. Av ”belastninger” regnes derfor inngrep som 
påvirker følgende forhold:  

• Hydrologiske forhold, tiltak som endrer vannføringer eller vannutskifting, etc. 
• Morfologiske forhold, som kanalisering, bekkelukking, flomsikring, oppdemming, etc.  
• Vannkvalitet forhold, tilførsler av ulike stoffer på grunn av utslipp og tilsig 
• Biologiske forhold, fremmede arter eller andre inngrep som påvirker biologien    

 
I denne innledende gjennomgangen har en ikke gått gjennom alle disse forhold for hver av de aktuelle 
vannforekomstene, men det er foretatt en enkel prøvetaking som gir mulighet for å vurdere dagens 
tilstand i forhold til naturtilstand. Tilførsler av kloakk eller gjødsel fra dyr inneholder næringsstoffer 
og tarmbakterier, som det er undersøkt for.  
 
Næringsrikheten i vassdragene var forhøyet ved prøvetakingen. Dette skyldes både utvasking fra 
nedbørfeltene i forbindelse nedbør, men også tilførsler av gjødselstoffer fra mennesker og eller dyr. En 
tredel av prøvestedene var meget næringsrike med hensyn på fosfor (SFT-tilstandsklasse IV og V), 
mens nesten halvparten var middels næringsrike (SFT-tilstandsklasse III). Bare ett av fem målepunkt 
var næringsfattig og nær opp til antatt naturtilstand. Disse punktene lå i hovedsak oppe i vassdragene, 
før bosetting.  
 
Vurdering av tilstand med hensyn på sanitærbakteriologiske forhold i vassdragene i Kristiansund, er 
basert på ett målepunkt. Ved færre enn ti prøvetidspunkt, skal en velge den høyeste for å beskrive 
situasjonen. Ved prøvetakingen høsten 2009 var det stor vannføring i vassdragene, og utvasking fra 
nedbørfeltene dominerer. Direkte tilførsler av kloakk vil ved denne prøvetakingen være fortynnet, og 
dermed gi lavere bakterietall enn om prøvetakingen hadde skjedd ved mindre vannføring.  
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Likevel var fire målepunkt sterkt forurenset av tarmbakterier (SFT-tilstandsklasse IV og V), mens ni 
var markert forurenset (SFT-tilstandsklasse III) og seks var moderat forurenset (SFT-tilstandsklasse 
II). Bare to målepunkt hadde innhold av tarmbakterier tilsvarende naturtilstand. Dette var 
Byskogenvassdraget og delfeltet nedstrøms gravplassen ved Bolgvågen. 
 
Konklusjon 
 
For innsjøer og vassdrag som i dag har ”moderat økologisk status” eller dårligere, altså har en samlet 
status bestående av elementer med SFTs tilstandsklasse III – IV eller V, skal det utarbeides 
tiltaksplaner innen 2015. Der vil de ulike aktørene som påvirker vannkvaliteten, få ansvar for å rydde 
opp, slik at økologisk status igjen er minst ”god” innen år 2021.  
 
Innledningsvis kan det da se ut til at kommende vannområdeutvalg som får ansvar for Kristiansund, 
vil måtte vurdere tiltaksplaner for de fleste vassdragene i Kristiansund kommune. Inntil videre bør en 
derfor sørge for at kunnskapsgrunnlaget bedres, slik at man ikke bruker unødvendig tid og ressurser på 
vassdrag og vannforekomster som likevel kan ha en ”god økologisk status”. 
 
 
Krav til overvåking 
 
Det er således to ulike regelverk som angir behov for og eller krav til undersøkelser og overvåking av 
tilstand i kommunens vannforekomster. Forurensingsforskriften (under avløpsdirektivet) stiller krav 
til overvåking av kommunale resipienter i forhold til den belastning utslippet utgjør. Vannforskriften 
(under vanndirektivet) stiller krav til behov for kunnskap om økologisk status for å avgjøre hvorvidt 
det skal gjennomføres tiltak eller om status allerede er tilfredsstillende. Undersøkelser kan være 
engangs begivenheter, overvåking består av gjentatte undersøkelser. 
 
For tidligere Kristiansund kommune har en meget god oversikt over tilstand og status i 
sjøresipientene, så der er man godt i rute med hensyn til Vannforskriftens krav. Lokal industri i 
hovedsak knyttet til verft og skipsfart, gjør at en har et stort behov for opprydding i de forurensete 
sediment i havnebassengene i kommunen. Forurensingsforskriften stiller imidlertid også krav om 
overvåking av forholdene i sjøresipientene, med krav til undersøkelser hvert 4 år.  
 
Når det gjelder vassdragene foreligger det ingen krav til overvåking etter Forurensningsforskriften, 
men det er behov for undersøkelser for å avklare økologisk status i forhold til Vannforskriften 
(vanndirektivet). Punktundersøkelsen høsten 2009 antyder næringsrike og belastede forhold i de fleste 
vassdragenes nederste deler. Oppfølgende undersøkelser vil her være knyttet til eventuell evaluering 
av gjennomførte tiltak.  
 
Program for resipientovervåking 
 
Med utgangspunkt i de foreløpige resultatene fra vassdragene høsten 2009, foreslås det et 
undersøkelsesopplegg for vassdragsresipientene i kommunen i 2010. Behov for videre overvåking må 
avklares i ettertid.  
 
For tidligere Kristiansund kommunens sjøresipienter er innledende krav om gjennomføring av 
resipientundersøkelser innen 2007 innfridd, med undersøkelsene som ble utført i 2005. Kravet om 
oppfølgende resipientovervåking hvert 4. år er ikke oppfylt.  
 
For sjøresipientene i tidligere Frei kommune er det ikke krav om resipientovervåking så lenge 
avløpene er små og under 10.000 pe til hver resipient. På den andre siden er det her en 
kunnskapsmangel vedrørende status, slik at det også her bør gjennomføres undersøkelser. Behov for 
eventuell overvåking må avklares etter hvert. 
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INNLEDNING 
 
 
EUS VANNRAMMEDIREKTIV 
 
EUs Rammedirektiv for Vann trådte i kraft 22. desember 2000, og angir et rammeverk for beskyttelse 
av alle vannforekomster. Direktivet har som overordnet målsetting at alle vannforekomster skal ha 
minst ”God Økologisk Status (GØS)” innen år 2015, men for Norge er dette utsatt til 2021. Ved 
karakteriseringen i forbindelse med EUs vanndirektiv, skal vannforekomstenes økologiske status 
anslås basert på en samlet vurdering av både fysisk tilstand, kjemisk tilstand (vannkvalitet) og 
biologisk tilstand.  
 
EUs vanndirektiv inkluderer i større grad vurdering av biologiske forhold enn SFTs mer 
vannkvalitetsbaserte system. Ved fastsetting av økologisk status er det altså innbakt hensyn til 
naturtilstanden også for de biologiske forhold, slik at det ikke vil være en direkte kobling til SFTs 
tilstandsklassifisering og EUs statusklassifisering for den enkelte vannforekomst. Beskrivelse av 
økologisk status følger denne skala: 
 

1 2 3 4 5 
Høy status God status Moderat status  Dårlig status Meget dårlig status 

 
1=”Høy status” betyr at vannforekomsten har en økologisk status tilsvarende eller meget nær opp til 
naturtilstand, mens 2=”god status” avviker litt mer fra naturtilstanden.  
 
For de vannforekomstene der det viser seg at en ikke har minst ”GØS”, skal det utarbeides 
tiltaksplaner innen 2015 med gjennomføring av tiltak innen 2021. Det er “problemeier” og eller 
forurenser som skal betale for tiltakene, slik at en også i disse kan oppnå kravet om minst ”GØS” 
innen 2021. 
 
Vannforskriften deler landet inn i ni Vannregionmyndigheter basert på nedbørfelt med én fylkesmann 
(fra 1.1.2010 overtar Fylkeskommunen) som myndighet i hver Vannregion. Kristiansund ligger under 
Møre og Romsdal Vannregion. Hver vannregion skal så deles opp i Vannområder, og til nå har det 
vært gjennomført fullkarakterisering av prøveområder innefor hver region. Vinteren 2010 skal så hver 
vannregion deles opp i vannområder, og arbeidene med tiltaksplaner for hvert enkelt vannområde 
startes så opp.  
 
Miljømålene skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjord til 
fjell, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred 
medvirkning. I hver vannregion skal det utarbeides en helhetlige forvaltningsplan med miljømål, og 
tiltaksprogrammer med miljøforbedrende tiltak for vannforekomster der hvor miljøtilstanden ikke er 
god. Den samlete tiltaksplanen for hver vannregion skal behandles av fylkestinget. 
 
Kommunene vil være sentral deltaker i vannområdeutvalg, og der kan kommunen nå ta større del i den 
regionale målutformingen og den regionale prioriteringen av tiltak. Den ”nye”' vannforvaltningen 
gjennom den norske vannforskriften gjør at kommunene i større grad må samarbeide på tvers av 
kommunegrensene innenfor hvert vannområde. Kommunen har flere roller i vannforvaltningen:  
• sentral deltaker i vannområdeutvalg og 

vannregionutvalg  
• miljømyndighet  
• gjennomfører av tiltak  

• kan være kraftverkseier  
• tiltakshaver for forurensende virksomhet  
• forurensingsmyndighet  
• landbruksmyndighet 
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MILJØVIRKNING AV TILFØRSLER TIL INNSJØER 
 
Alle innsjøer mottar tilførsler av næringsstoff ved naturlig avrenning fra nedbørfeltet, og de fleste 
innsjøer i Norge er naturlig næringsfattige. Mange innsjøer er imidlertid også påvirket av ytterlige 
tilførsler av næringsstoff fra kloakk og/eller avrenning fra landbruksvirksomhet og bebyggelse. 
Husdyrgjødsel har også en “gjødslende” effekt i vassdragene, og avrenning fra dyrket mark er generelt 
rikere på næringsstoff enn avrenning fra naturområder (Holtan & Åstebøl 1990). Virkningen av slike 
ekstra tilførsler av næringsstoff vil variere svært mye fra innsjø til innsjø, men mange innsjøer blir mer 
næringsrike. Det er utviklet gode modeller som beskriver sammenhengen mellom tilførsler og deres 
effekt i innsjøene (Vollenweider 1976; Rognerud m.fl. 1979; Berge 1987). 
 
I næringsrike og “gjødslete” innsjøer er forutsetningene til stede for økte algemengder med innslag av 
andre og mer næringskrevende algetyper som blant annet en del blågrønne alger (Brettum 1989; 
Faafeng m.fl. 1990). I særlig næringsrike situasjoner, der det også er store tilførsler av næring utover 
hele sommeren, kan en få ekstreme oppblomstringer av blågrønnalger. I stille vær kan disse algene 
flyte opp slik at innsjøene farges kraftig grønne. Dette er kjent som “algeblomst” fra det engelske 
uttrykket “algal bloom”. 
 
Virkningen av næringstilførsler avhenger av mange lokale forhold, der vannutskiftingshyppigheten i 
innsjøene er en avgjørende faktor (Vollenweider 1976). Store vanntilførsler og dermed hyppig 
utskifting av innsjøens vannmasser, virker fortynnende på tilførslene. En innsjø med hyppig 
vannutskifting kan således tåle større næringstilførsler enn en tilsvarende innsjø med sjeldnere 
vannutskifting (Vollenweider 1976; Rognerud m.fl. 1979; Berge 1987). Samtidig er næringsstoffenes 
tilgjengelighet for algene også med å avgjøre responsen i innsjøenes økosystem (Berge & Källqvist 
1990; Braaten m.fl. 1992).  
 
Av de ulike næringstoffene er det fosfor som oftest er begrensende for algevekst i våre innsjøer. Ulike 
typer tilførsler har hver sin spesifikke sammensetning av næringsstoffer, blant annet uttrykt ved 
forholdstallet mellom nitrogen og fosfor. Vanligvis venter en å finne et forholdstall på rundt 15 i lite 
påvirkete innsjøer, altså at en har 15 ganger så høye konsentrasjoner av nitrogen som fosfor. Dersom 
en finner betydelige avvik fra dette, tyder det på at en har dominans av enkelte tilførselskilder til denne 
aktuelle innsjøen. For eksempel vil avrenning fra fjell, myr og skog på Vestlandet kunne ha et høyt 
N:P-forholdstall, gjerne opp mot 70, mens både kloakkavløp fra boliger og tilførsler av for eksempel 
gjødsel fra kyr begge har et forholdstall på rundt 7. Særlig fosfor-rike utslipp er silosaft, med et 
forholdstall nede på 1,5 mens tilførsler fra fiskeoppdrett og for eksempel gjødsel fra gris også er 
forsfor-rike med et forholdstall på rundt 5 (Holtan & Åstebøl 1990).  
 
Der tilførslene av fosfor i tillegg domineres av oppløst fosfat vil dette ha en større effekt også fordi 
det kan bli nyttegjort av algene direkte. Dette kalles biotilgjengelighet og varierer mellom de ulike 
tilførselskildene. Kommunalt avløpsvann har en biotilgjengelighet av fosforet på 65-70 %, mens 
avrenning fra landbruk har 30 % biotilgjengelighet. Tilsvarende tall for tilførsler fra fiskeoppdrett 
ligger på 30-40 % (Braaten mfl. 1992). 
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Samspillet mellom alle typene påvirkning som utslipp har på innsjøsystemet, gjør det viktig ikke bare 
å fokusere på tilstand år for år eller utvikling i tilstand aleine, men samtidig vurdere risiko for videre 
utvikling i den prosess som kalles “eutrofiering”, eller økning i næringsrikhet og algemengde. Et slikt 
“eutrofieringsforløp” i innsjøer kan beskrives med tre faser ettersom økosystemet responderer på 
økende fosforbelastning: 
 
1)  Begynnende eutrofiering 

Kjennetegnes ved middels næringsrike forhold (SFT=III), med økt produktivitet i alle ledd i 
innsjøens næringspyramide grunnet økte næringstilførsler. Den økende algemengden holdes 
noenlunde under kontroll av den samtidig økende dyreplanktonmengden, slik at algemengdene 
bare øker sakte under økologisk likevekt.  

2) Fare på ferde 
Kjennetegnes med næringsrike forhold (SFT=IV-V), der algetyper som ikke er spiselige av 
dyreplanktonet begynner å dominere, og algemengdene øker derfor raskere. Større mengder 
alger synker til bunns og råtner under forbruk av oksygen, og oksygenfrie forhold med indre 
gjødsling kan begynne. 

3) Kritisk fase 
Kjennetegnes av meget næringsrike forhold (SFT=V). Råttent bunnvann med omfattende 
indre gjødsling gir store algemengder, der alge-oppblomstringer med giftige blågrønnalger kan 
dominere.  
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OPPDELING I VANNFOREKOMSTER  
 
 
I henhold til EUs vanndirektiv, skal vassdrag, sjøområder og grunnvannsforekomster deles opp i 
forvaltningsenheter, såkalte ”vannforekomster”. Vannforekomstene skal defineres presist ved å ha 
klare grenser mot alle naboforekomster. For ferskvannsoppdelingen ligger en vannforekomst alltid 
innenfor ett nedbørfelt. Ved vannskiller deles nedbørfelt i nye vannforekomster. For sjøområder deles 
det innledningsvis opp etter fjordkatalogen. 

I den lokale oppdelingen er det viktig ikke å splitte opp nedslagsfeltet i for mange forekomster i 
startfasen. Målsettingen med definisjon av vannforekomster er å finne det laveste antallet 
vannforekomster som lar seg forvalte enkeltvis med enhetlige miljømål.  

I utgangspunktet er nedre begrensning for indentifisering som egne vannforekomster satt slik, der en 
imidlertid har full frihet til å sortere og skille ut aktuelle enheter også utover dette: 

• Innsjøer større enn 0,5 km²  
• Elver med felt større enn 10 km²  
• Bekkefelt større enn 10 km² bestående flere små elver og gjerne også små innsjøer  

 
Tabell 1. Forslag til oppdeling i vannforekomster i Kristiansund 
kommune. Nummerering viser til kartene i figur 1-3 
. 
NR TYPE BESKRIVELSE 
1 Kystvann Ramnefjorden 
2 Kystvann Havna og Dalasundet 
3 Kystvann Bolgsvaet og Omsundet 
4 Kystvann Freifjorden 
5 Kystvann Bremsnesfjorden 
6 Innsjø Vollvannet 
7 Innsjø Bolgvannet 
8 Innsjø Store og Lille Rensvikvannet 
9 Vassdragsfelt Vollvatnvassdraget 
10 Vassdragsfelt Gløsvågenvassdraget 
11 Vassdragsfelt Byskogenvassdraget 
12 Vassdragsfelt Valelvavassdraget 
13 Vassdragsfelt Flatsetelvavassdraget 
14 Vassdragsfelt Freivassdraget 
15 Vassdragsfelt Kvalvågelva 
16 Vassdragsfelt Ørvik / Kvalvikvassdraget 
17 Vassdragsfelt Drabovatnvassdraget 
18 Vassdragsfelt Rensvikvassdraget 
19 Vassdragsfelt Sødalsvassdraget 
20 Vassdragsfelt Bolgavassdraget 
21 Restfelt Kristiansund 
22 Restfelt Frei 
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KYSTVANN 
 
Kristiansund kommune har god oversikt over tilstanden i sjøområdene, etter en omfattende 
resipientundersøkelse i 2005 (Johnsen & Tveranger 2005) og det er foretatt en oppdeling av 
sjøområdene i vannforekomster som utgjør utgangspunkt for den videre avløpsdisponeringen i 
kommunen. I denne sammenhengen er også sjøområdene rundt tidligere Frei kommune inkludert 
(figur 1).  
 
Sjøområdene i Kristiansund tilhører tre typer vannforekomster, der Ramnefjorden (merket 1 i figur 1) 
er mest eksponert og er av typen CNo1 = åpen eksponert kyst til Norskehavet, Havnebassenget og 
Dalasundet (merket 2 i figur 1), er av typen CNo3 = beskyttet kyst/fjord til Norskehavet, mens de 
øvrige er av typen CNo2 = moderat eksponert kyst/fjord til Norskehavet, basert på: 

• Alle ligger i økoregion Norskehavet 
• Alle er euhalin >30 ‰ 
• De varierer i eksponeringsgrad  
• Alle er delvis lagdelt med periodevis stagnerende dypvann 
• Tidevann >1meter 

 

 
 

Figur 1. Forslag til oppdeling i vannforekomster for sjøområdene i Kristiansund kommune. 
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INNSJØER 
 
Det er få ”større” innsjøer i Kristiansund kommune, og bare fire ble synfart ved punktundersøkelen 
høsten 2009. Det var Vollvannet på Nordlandet, Lille og Store Rensvikvannet og Bolgvannet på Frei 
(figur 2). Sistnevnte er reservedrikkevannskilde for kommunen.  
 
Vollvannet var mellom 1 og 1,5 m dyp i den sørlige delen, mens det i nord mot utløpet ble registrert 
dybder på ned mot 4 meter. Det antas å være full omrøring i vannsøylen her gjennom det aller meste 
av året. Den nedenforliggende Nydammen ble ikke undersøkt, da 2/3 av arealet synes å være 
neddemmet skog, og innsjøens tilrenning kommer fra Vollvannet. 
 

 
 

Figur 2. Forslag til oppdeling i vannforekomster for innsjøene i Kristiansund kommune. 
 
Rensvikvannet ligger på Frei, og har spredt bebyggelse langs nordvestsiden og betydelige 
naturområder sør i feltet. Innsjøen har en del dypområder på over 10 meters dyp.  
 
Lille Rensvikvannet er en grunn liten innsjø, med mye vannplanter langs breddene, og bare en liten 
dypere del midt utpå med største dyp på omtrent 5 meter. Denne er så liten at det ikke vil være naturlig 
at den blir egen forvaltningsenhet, og siden så godt som all tilrenning kommer fra Rensvikvatnet, vil 
det være naturlig å vurdere disse to innsjøene sammen. 
 
Bolgvannet er reservevannkilde for kommunen, og vanninntaket lå på vel 8 meters dyp. Innsjøen har 
nok noe større maksimaldyp lenger mot sør. 
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VASSDRAG 
 
I gamle Kristiansund er det ikke mange vassdrag igjen, med tre vassdrag på Nordlandet. 
Vollvatnvassdraget består i hovedsak av de to innsjøene Vollvannet og Nydammen, med tilførselsbekk 
fra øst til Vollvannet. Byskogenvassdraget renner sørvestover på sørsiden av flystripen langs 
Kvernberget, og forsvinner i rør før utløpet mot sjø i Omsundet. Gløsvågvassdraget renner mot nord 
øst for flyplassen, men vil bli delvis lukket ved utvidelsen av denne. Vassdraget renner ut i vernet 
våtmarksområde. De øvrige vassdragene befinner seg på Frei, og stråler ut til alle kanter fra midten av 
øyen (figur 3). 
 

 
 

Figur 3. Forslag til oppdeling i 12 vannforekomster for vassdragsfeltene i Kristiansund kommune. 
 
I utgangspunktet er dette for mange vannforekomster, og nabofelt med sammenlignbare kvaliteter bør 
på sikt kunne slås sammen og forvaltes likt. En håndfull felt på Frei burde være mer enn tilstrekkelig. 
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PRØVETAKING I VASSDRAG HØSTEN 2009  
 
Ved en befaring 31.august og 1.september ble det samlet inn vannprøver fra 17 vassdragspunkt og 4 
innsjøer (tabell 2 og figur 4). Disse ble analysert for kalsium, næringssalter, tarmbakterier og 
humussstoff / organisk materiale. I tillegg ble det undersøkt spesifikt for tungmetaller i 
Sødalsvassraget for å vurdere eventuelle tilførsler fra det kommunale slamdeponiet øverst i dalen. 
 
Tabell 2. Prøvetakingssteder i vassdrag i Kristiansund kommune med tilhørende kartkoordinat.  
 

Nr Vassdrag  Beskrivelse UTM koordinat 
1 Vollvatn Innløp Vollvatn fra øst 32V 0438650 6998774 
2 Byskogvassdraget Utløp mot sjø 32V 0439595 6998067 
3 ”Flatsetvassdrag” Utløp mot sjø 32V 0437048 6989451 
4 Freivassdrag Utløp mot sjø 32V 0440019 6989721 
5 Kvalvågvassdrag Utløp mot sjø 32V 0443640 6993674 
6 Ørvikvassdrag Oppom Ørvik 32V 0443574 6995717 
7 Ørvikvassdrag Utløp mot sjø 32V 0443658 6996833 
8 Drabovassdrag Ved veie Nerlandsflata 32V 0442091 6996062 
9 Drabovassdrag Utløp mot sjø 32V 0443262 6997365 

10 Rensvikvassdrag Utløp mot sjø 32V 0442387 6997492 
11 Sødalvassdrag Oppom Slamdeponi 32V 0439064 6994453 
12 Sødalvassdrag Nedom slamdeponi 32V 0438726 6994812 
13 Sødalvassdrag Utløp mot sjø 32V 0438476 6995484 
14 Bolgavassdrag Utløp mot sjø 32V 0438179 6995513 
15 Bolgavassdrag Utløp mot sjø 32V 0437772 6995460 
16 Gløsvågen vassdrag Utløp mot sjø 32V 0441712 6999187 
17 Sødalvassdrag Ved riksveien 32V 0438532 6995182 
18 Vollvatnet Innsjø ved dypeste punkt 32V 438542 6998822 
19 Rensvikvatnet Innsjø ved dypeste punkt 32V 440492 6996516 
20 Lille Rensvikvatnet Innsjø ved dypeste punkt 32V 441089 6696751 
21 Bolgvatnet Innsjø ved dypeste punkt 32V 437804 6993617 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Prøvetakingssteder i vassdrag i 
Kristiansund ved punktundersøkelsen 
høsten 2009.  
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RESULTAT FRA PUNKTUNDERSØKELSEN  
 
 
ENKELTVASSDRAGENE 
 
I det påfølgende er resultatene presentert vassdragsvis, og fargene i resultattabellene er i henhold til 
SFTs vannkvalitetskriterier, som følger: 
 

I = ”meget god” II = ”god” III = ”mindre god” IV = ”dårlig” V = ”meget dårlig” 
Tot P < 7 µg P/l 7 – 11 µg P/l 11-20 µg P/l 20 – 50 µg P/l Tot P > 50 µg P/l 
Tot N < 300 µg N/l 300-400 µg N/l 400-600 µg N/l 600-1200 µg N/l Tot N > 1200 µg N/l 
TOC < 2,5 mg C/l 2,5 – 3,5 mg C/l 3,5-6,5 mg C/l 6,5-15 mg C/l >15 mg C/l 
Farge < 15 mg Pt/l 15 – 25 mg Pt/l 25 – 40 mg Pt/l 40 – 80 mg Pt/l >80 mg Pt/l 
E.coli < 5 /100 ml 5-50 /100ml 50-200 /100ml 200 – 1000 /100ml E.coli > 1000 /100ml 
 
VOLLVATNVASSDRAGET 
 
Det ble tatt to prøver, en i innløpet i sørøst og en midt ute på Vollvannet. Vassdraget er humøst og 
kalkrikt, med svært høye konsentrasjoner av næringsstoffet nitrogen, men moderate konsentrasjoner av 
fosfor. Vassdraget er forurenset av tarmbakterier utover naturlig bakgrunn, men ikke sterkt belastet 
med kloakk eller gjødsel fra dyr, siden forholdstallet mellom nitrogen og fosfor er høyt.  
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 

ml 
Innløp Vollvatn  99 14,3 1500 15 12,4 380 80 
Vollvannet 84 13,8 1300 15 10,1 130 130 
 
 
GLØSVÅGENVASSDRAGET 
 
Prøven ble tatt ved målepunkt nedstrøms planlagt utfylling ved flyplassen. Vassdraget er humøst og 
kalkrikt, med middels høye konsentrasjoner av næringssalter. Forholdet mellom nitrogen og fosfor 
antyder ikke belastning av kloakk eller gjødsel. Innholdet av tarmbakterier var noe forhøyet fra 
naturnivå. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Ned mot utløp sjø >100 8,2 580 20 25,0 86 80 
 
 
BYSKOGENVASSDRAGET 
 
Prøven ble tatt før vassdraget lukkes ned mot fjorden. Vassdraget er humøst og kalkrikt, med svært 
høye konsentrasjoner av næringsstoffet nitrogen, og høye konsentrasjoner av fosfor. Vassdraget er 
ikke forurenset av tarmbakterier. Drenerer flyplassen og er resipient for avrenning fra flyplassen, noe 
det meget høye innholdet av nitrogen antyder. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Utløp mot sjø >100 15,7 3500 35 15,7 190 0 
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VALELVA-VASSDRAGET 
 
Vassdraget ble ikke prøvetatt, siden det i hovedsak drenerer ubebygde naturområder. 
 
FLATSETELVA-VASSDRAGET 
 
Vassdraget ble ikke prøvetatt, for prøven ble tatt litt vest for dette vassdraget i utløpet av et lite lokalt 
felt. Dette feltet var sterkt belastet med tilførsler av tarmbakterier, og middels høye 
fosforkonsentrasjoner i forhold til nitrogen tyder på kloakk eller gjødsel. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Utløp mot sjø >100 2,1 430 22 18,1 640 480 
 
 
FREIVASSDRAGET 
 
Vassdraget ble prøvetatt ved veien, og hadde høyt innhold av humus, men lavt kalsiuminnhold, Det 
var også relativt næringsfattig med hensyn på fosfor, men noe høyere med hensyn på nitrogen. Det var 
også forhøyete mengder med tarmbakterier. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Utløp mot sjø >100 <2,0 420 11 24,2 680 50 
 
 
KVALVÅGELVA 
 
Vassdraget ble prøvetatt ved vei, like oppstrøms utløp til sjø. Det er humøst og kalkfattig, samtidig 
som det er middels næringsrikt med betydelig forhøyet innhold av tarmbakterier. Forholdet mellom 
fosfor og nitrogen tyder ikke på overbelastning av gjødsel eller kloakk. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Utløp mot sjø >100 <2,0 420 17 23,4 410 210 
 
 
ØRNVIK / KVALVIKVASSDRAGET 
 
Vassdraget ble prøvetatt to steder, og det er humøst og kalkfattig. Det er også middels næringsrikt med 
betydelig forhøyet innhold av tarmbakterier mot utløpet. Både økning i fosforkonsentrasjonene, 
tarmbakterieinnholdet og forholdet mellom fosfor og nitrogen tyder på tilførsler av gjødsel eller 
kloakk mellom prøvepunktene. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Oppom Ørnvik >100 2,0 490 15 32,5 40 20 
Utløp mot sjø >100 2,9 500 20 33,0 290 200 
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DRABOVATNVASSDRAGET 
 
Vassdraget ble prøvetatt to steder, og det er humøst og kalkfattig. Oppe er det relativt næringsfattig, 
mens utløpet er meget sterkt forurenset av tarmbakterier. Både økning i fosforkonsentrasjonene, 
tarmbakterieinnholdet og forholdet mellom fosfor og nitrogen tyder på tilførsler av gjødsel eller 
kloakk mellom prøvepunktene. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Ved vei Nerlandsflata >100 <2,0 300 9 18,6 19 19 
Utløp mot sjø >100 2,4 400 17 22,0 >1000 >1000 
 
 
RENSVIKVASSDRAGET 
 
Vassdraget ble prøvetatt tre steder, i begge innsjøene og ved utløp mot sjøen. Det er humøst og 
kalkrikt. Innsjøene er middels næringsrike, mens det nedover i vassdraget skjer betydelige tilførsler av 
tarmbakterier. Utløpet er meget sterkt forurenset av tarmbakterier.  
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Rensvikvannet >100 6,6 400 14 12,8 360 70 
Lille Rensvikvannet >100 5,6 390 17 16,8 260 180 
Utløp mot sjø >100 5,1 410 16 20,7 >1000 >1000 
 
 
SØDALSVASSDRAGET 
 
Vassdraget ble prøvetatt fire steder, og det er humøst og kalkfattig. Oppe er det middels næringsrikt, 
og dette endres i liten grad nedover i vassdraget. Den ekstremt høye målingen av nitrogen ved 
riksveien må skyldes en målefeil eller feil ved prøvetakingen. Økning i tarmbakterieinnholdet mot 
utløpet tyder på tilførsler av gjødsel eller kloakk nederst i vassdraget. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

Oppom slamdeponi >100 <2,0 400 22 21,7 54 54 
Nedom slamdeponi >100 2,4 480 24 20,1 64 38 
Ved riksveien >100 2,1 6600 24 21,5 66 58 
Utløp mot sjø >100 2,2 490 21 21,8 200 160 
 
Det ble også analysert for metaller på tre steder i vassdraget, for å vurdere eventuelle 
forurensingskilder nedover. Prøven ved utløp til sjø var noe mer forurenset enn de øvrige, og både for 
kobber, krom og bly var konsentrasjonene høyere. Bare kobber viste sterkt forhøyete konsentrasjoner 
og var tilsvarende IV =”sterkt forurenset”, mens det for krom og bly var II =”moderat forurenset”. 
Slamdeponiet tilfører ikke vassdraget tungmetaller. Tilførslene kommer nedenfor riksveien mot sjøen. 
 

Bly Kadmium Sink Kobber Krom Beskrivelse 
µg Pb/l µg Cd/l µg Zn/l µg Cu/l µg Cr/l 

Nedom slamdeponi 0,42 0,0187 2,5 1,91 1,4 
Ved riksveien 0,36 0,0076 3,2 2,37 1,4 
Utløp mot sjø 0,519 0,006 2,7 4,21 1,89 
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BOLGAVASSDRAGET 
 
Vassdraget ble prøvetatt tre steder, både i Bolgvannet og utløpselven før sjø (nr 15), samt i et lite 
delfelt like nedstrøms gravplassen (nr 14), som renner til sjø for seg selv. Vassdraget er humøst og 
kalkfattig. Både innsjøen og delfeltet ved gravplassen er næringsfattig. Utløpet til sjø fra Bolgvannet 
har både økning i fosforkonsentrasjonene, noe førhøyet tarmbakterieinnholdet og forholdet mellom 
fosfor og nitrogen tyder på tilførsler av gjødsel eller kloakk nederst i vassdraget. 
 

farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Nr Beskrivelse 
mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 

 Bolgvannet 53 <2,0 150 8 7,94 10 10 
14 Utløp mot sjø gravpl. 74 <2,0 220 9 8,76 210 0 
15 Utløp mot sjø øst >100 <2,0 510 54 24,8 370 30 
 
 
SAMMENSTILLING 
 
Alle vassdragene som ble prøvetatt ved punktundersøkelsen høsten 2009 var humøse med fargetall på 
godt over 30 mg Pt/l ved prøvetakingen. Bare Bolgvannet hadde målinger som kan antyde perioder 
med lavere humusinnhold. Ved prøvetakingen hadde det vært betydelige nedbørsmengder, og 
vannføringen var relativt høy i samtlige vassdrag. Dette medførte betydelig utvasking av humusstoffer 
fra nedbørfeltene. Det er imidlertid sannsynlig at vassdragene også generelt har et høyt innhold av 
humus (figur 5). 
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Figur 5. Fordeling av humusinnhold i de 21 undersøkte vassdragspunktene i Kristiansand høsten 
2009, med fargetallsmåling til venstre og innhold av total organisk karbon (TOC) til høyre.  
 
Vassdragene på Nordlandet og Rensvikvassdraget var kalkrike med konsentrasjoner godt over 4 mg 
Ca/l, mens vassdragene på Frei er mer kalkfattige, der både Freivassdraget, Bolgvannet og 
Kvalvågelva hadde laveste konsentrasjoner <2 mg Ca/l. Dessverre er presisjonen ved analysene av 
kalsium for dårlig for å avgjøre om vassdragene på Frei er svært kalkfattige (< 1 mg Ca/l) eller 
kalkfattige (mellom 1 og 4 mg Ca/l).  
 
Næringsrikheten i vassdragene var også forhøyet ved prøvetakingen. Dette skyldes både utvasking fra 
nedbørfeltene i forbindelse nedbør, men også tilførsler av gjødselstoffer fra mennesker og dyr. En 
tredel av prøvestedene var meget næringsrike med hensyn på fosfor (SFT-tilstandsklasse IV og V), 
mens nesten halvparten var middels næringsrike (SFT-tilstandsklasse III) (figur 6). Bare ett av fem 
målepunkt var næringsfattig og nær opp til antatt naturtilstand. Disse punktene lå i hovedsak oppe i 
vassdragene, før bosetting. 
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Figur 6. Fordeling av næringsrikhet i de 21 undersøkte vassdragspunktene i Kristiansand høsten 
2009, med næringsstoffene fosfor til venstre og nitrogen til høyre. 
 
Vurdering av tilstand med hensyn på sanitærbakteriologiske forhold i vassdragene i Kristiansund, er 
basert på ett målepunkt. Ved færre enn ti prøvetidspunkt, skal en velge den høyeste for å beskrive 
situasjonen. Ved prøvetakingen høsten 2009 var det stor vannføring i vassdragene, og utvasking fra 
nedbørfeltene dominerer. Direkte tilførsler av kloakk vil ved denne prøvetakingen være fortynnet, og 
dermed gi lavere bakterietall enn om prøvetakingen hadde skjedd ved mindre vannføring.  
 
Likevel var fire målepunkt sterkt forurenset av tarmbakterier (SFT-tilstandsklasse IV og V), mens ni 
var markert forurenset (SFT-tilstandsklasse III) og seks var moderat forurenset (SFT-tilstandsklasse II) 
(figur 7). Bare to målepunkt hadde innhold av tarmbakterier tilsvarende naturtilstand. Dette var 
Byskogenvassdraget og delfeltet nedstrøms gravplassen ved Bolgvågen. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Fordeling av tarmbakterieinnhold i 
de 21 undersøkte vassdragspunktene i 
Kristiansand høsten 2009 I II III IV V
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De fire undersøkte innsjøene hadde relativt lave algemengder ved undersøkelsen i slutten av august. 
Vollvatnet og Lille Rensvikvatnet hadde algemengder tilsvarende en middels næringsrik innsjø, mens 
Bolgvatnet og Rensvikvatnet hadde lave mengder tilsvarende næringsfattige innsjøer. En prøve seint i 
sesongen gir imidlertid ikke grunnlag for å trekke omfattende konklusjoner (figur 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Algemengder og algetyper i de fire 
undersøkte innsjøene i Kristiansand høsten 2009 

L Rensvikv. Rensvikv. Vollv. Bolgv.
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

A
lg

em
en

gd
e 

(m
g/

l)

Kiselalger Grønnalger Svelgflagellater
Gullalger Blågrønnalger Flagellater og monader

30.august 2009



 

 
Rådgivende Biologer AS                                             19 Rapport 1249 

OPPLEGG FOR RESIPIENTOVERVÅKING AV VASSDRAG 
 
FORURENSINGSFORSKRIFTEN  
 
Kristiansund kommune er definert som ”normalområde” i forurensingsforskriften. Utslipp av 
avløpsvann er regulert av kapitlene 12, 13 eller 14, i forhold til størrelsen på enkeltutslipp eller samlet 
utslipp fra tettbygd område. 
 
Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvatn fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende 
virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Kommunen er forurensingsmyndighet for disse separate 
utslippene, og § 12-8 regulerer rensekravene for slike utslipp, og det stilles grad til dokumemtasjon av 
rensegrad § 12-10. Det er ingen krav til resipientovervåking.  
 
Kapittel 13 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlete utslipp 
mindre enn 2000 pe til ferskvatn. Kommunen er forurensningsmyndighet for disse middels store 
utslippene, og rensekravene for slike utslipp er regulert av § 13-7. Også her er det kun krav til 
dokumentasjon av rensegrad i avløp, mens det ikke er krav om resipientovervåking.  
 
Kapittel 14 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettsteder med samlete utslipp større eller 
lik 2000 pe til ferskvatn eller 10000 pe til sjø. Fylkesmannen har forurensningsmyndighet for disse 
utslippene, og rensekravene er regulert av § 14-7. For disse større utslippene er det krav til overvåking 
i § 14-9, og den skal skje hvert fjerde år, første gang seinest 2007. 
 
INNSJØUNDERSØKELSER  
 
Det er kun tre innsjøer av en viss størrelse i Kristiansund, og det er ikke direkte kommunale avløp 
knyttet til disse. Til Vollvatnet er det imidlertid ukontrollert overløp ved store nedbørmengder, og det 
er også periodisk overløp ved pumpestasjon til Rensvikvatnet. Det er ingen offentlige utslipp eller 
andre direkte utslipp til innsjøene, men tilførsler kommer nok fra både utette avløpsnett og fra spredt 
bosetting med separate anlegg. Vannkvaliteten i innsjøene synes påvirket av dette.  
 
Ved resipientundersøkelser av innsjøer, skal det i henhold til SFT sin veileder fra 1997, samles inn 
månedlige prøver i perioden fra mai til oktober. Ved hver prøvetaking skal det ved innsjøenes dypeste 
punkt, samles inn prøver av fysiske, kjemiske og biologiske parametre fra en blandeprøve av 
overflatevannet. Følgende forhold inngår i undersøkelsene: 
 
Fysiske forhold  
 Temperatur- og oksygenprofil, særlig på høsten 
 Siktedyp hver gang 
Vannkjemiske forhold hver gang 
 Næringsstoffene total-fosfor og total-nitrogen 
 Innhold av organisk stoff TOC 
 Fargetall og turbiditet 
Biologiske forhold 
 Innhold av tarmbakterier i overflatevannet (E.coli og koliforme bakterier) 
 Kvantitative algeprøver for analyse av algetyper og algemengde hver gang 
 Analyse av klorofyll-a for vurdering av algemengde hver gang 
 Kvalitativt hovtrekk etter dyreplankton på ettersommeren 
 
Resultatene skal vurderes i forhold til den samlete balansen i økosystemene og i forhold til økologisk 
status etter EU sitt vannrammedirektiv, og status skal også vurderes i forhold til utviklingen fra 
eventuelle tidligere tilsvarende undersøkelser og innsjøen sin historikk som resipient for tilførsler av 
avrenning fra landbruk og av kommunalt avløpsvann.   
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VASSDRAGSUNDERSØKELSER  
 
Ved prøvetaking av elvestrekninger med hensyn på bakteriologisk belastning, kan det gjennomføres et 
program med ti prøvetakinger fordelt over en viss tid, der en søker å fange opp perioder med lav og 
høy vannføring, for å undersøke betydningen av avrenning og av direkte tilførsler av forurensing til 
vassdraget. Ved lav vannføring vil direkte tilførsler være mer konsentrerte, mens ved høye 
vannføringer vil områder der avrenning fra gjødslete arealer eller områder med beitedyr ha de høyeste 
konsentrasjonene av tarmbakterier. Ved hver prøvetaking blir det samlet inn bakteriologiske prøver 
som analyseres for termostabile koliforme bakteriar (E.coli) og næringsstoffene fosfor og nitrogen.  
 
KYSTVANNOVERVÅKING 
 
Et overvåkingsprogram for sjøresipientene (kystvannforekomstene) skal oppfylle krav angitt i SFT 
1890/2005 versjon 3 for ”Undersøkelse for å avgjøre om utslipp etter primærrensing ikke har 
skadevirkninger på miljøet i mindre følsomme områder”. Dette omfatter følgende elementer. 
 
1) UNDERSØKELSE AV NÆRINGSSALTER OG ALGEVEKST I VANNMASSEN 
 
Det skal samles inn ti eller flere vannprøver med en til to ukers mellomrom i en sommer eller 
vinterperiode. Parametre er total fosfor, fosfat, total nitrogen, nitrat, ammonium, klorofyll a (sommer) 
og siktedyp.  
 
2) UNDERSØKELSE AV OKSYGENFORHOLD 
 
Det skal måles hydrografiske profiler med hensyn på temperatur, saltholdighet og oksygen i 
vannsøylen, helst månedlig i den perioden av året hvor en forventer lavest oksygenverdier. annmassen. 
 
3) BLØTBUNNFAUNA 
 
Organisk belastning kan føre til forstyrrelser i bunndyrsamfunnene. Det skal samles inn prøver av 
bløtbunnfauna med en 0,1 m² stor grabb, med 3 til 5 parallelle prøver avhengig av utslippets størrelse. 
Innsamlingen skjer vanligvis én gang og gjentas eventuelt under overvåkningsundersøkelsene. 
 
4) UNDERSØKELSE AV SEDIMENTET 
 
Organisk anrikning av sedimenter skal også undersøkes ved analyse av kornfordeling og innhold av 
organisk stoff i sedimentene.  
 
5) UNDERSØKELSE PÅ LITTORAL OG SUBLITTORAL HARDBUNN 
 
Artssammensetning og forekomst av fastsittende alger og fastsittende eller lite mobile dyr i fjæra og på 
hardbunn under lavvannsmerket er bestemt av naturgitte- og menneskeskapte miljøforhold. Disse 
undersøkelsene skal gjennomføres i tråd med NS 9424.  
 
6) MILJØGIFTER I SEDIMENT 
 
Fra sedimentprøvene i bløtbunnsområder skal det analyseres for metaller og organiske miljøgifter. 
Dette gjelder metallene Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Hg og de klororganiske forbindelsene PCB og PAH.  
 
7) UNDERSØKELSE AV MILJØGIFTER I MARINE ORGANISMER 
 
Dersom tidligere undersøkelser antyder at metaller og organiske miljøgifter har akkumulert i 
organismer, skal også videre undersøkelser av dette inkluderes i overvåkingsprogrammet.  
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ANALYSERESULTATER  
 
 
Tabell 3. Analyseresultat med hensyn på vannkvalitet i vassdragene i Kristiansund høsten 2009. 
Analysene er utført av Kystlab AS, og fargekodene er i henhold til SFTs vannkvalitetskriterier vist 
under: 

I = ”meget god” II = ”god” III = ”mindre god” IV = ”dårlig” V = ”meget dårlig” 
Tot P < 7 µg P/l 7 – 11 µg P/l 11-20 µg P/l 20 – 50 µg P/l Tot P > 50 µg P/l 

Tot N < 300 µg N/l 300-400 µg N/l 400-600 µg N/l 600-1200 µg N/l Tot N > 1200 µg N/l 
TOC < 2,5 mg C/l 2,5 – 3,5 mg C/l 3,5-6,5 mg C/l 6,5-15 mg C/l >15 mg C/l 
Farge < 15 mg Pt/l 15 – 25 mg Pt/l 25 – 40 mg Pt/l 40 – 80 mg Pt/l >80 mg Pt/l 

E.coli 
< 5 /100 ml 

5-50 
E.coli/100ml 

50-200  
E.coli/100ml 

200 – 1000 
E.coli/100ml l 

E.coli 
> 1000 /100ml 

 
farge kalsium Tot-N Tot-P TOC Koliforme E.coli Nr Vassdrag  Beskrivelse 

mg Pt/l mg Ca/l µg N/l µg P/l mg C/l Ant/100ml Ant/100 ml 
1 Vollvatn Innløp Vollvatn øst 99 14,3 1500 15 12,4 380 80 
 Vollvatnvassdr Vollvannet 84 13,8 1300 15 10,1 130 130 

2 Byskogvassd Utløp mot sjø >100 15,7 3500 35 15,7 190 0 
3 Flatsetvassdr Utløp mot sjø >100 2,1 430 22 18,1 640 480 
4 Freivassdrag Utløp mot sjø >100 <2,0 420 11 24,2 680 50 
5 Kvalvågvassdr Utløp mot sjø >100 <2,0 420 17 23,4 410 210 
6 Ørvikvassdrag Oppom Ørvik >100 2, 490 15 32,5 40 20 
7 Ørvikvassdrag Utløp mot sjø >100 2,9 500 20 33,0 290 200 
8 Drabovassdrag Ved vei Nerlandsflata >100 <2,0 300 9 18,6 19 19 
9 Drabovassdrag Utløp mot sjø >100 2,4 400 17 22,0 >1000 >1000 
 Rensvikvassdr Rensvikvannet >100 6,6 400 14 12,8 360 70 
 Rensvikvassdr Lille Rensvikvannet >100 5,6 390 17 16,8 260 180 

10 Rensvikvassdr Utløp mot sjø >100 5,1 410 16 20,7 >1000 >1000 
11 Sødalvassdrag Oppom Slamdeponi >100 <2,0 400 22 21,7 54 54 
12 Sødalvassdrag Nedom slamdeponi >100 2,4 480 24 20,1 64 38 
13 Sødalvassdrag Utløp mot sjø >100 2,2 490 21 21,8 200 160 

 Bolgavassdr Bolgvannet 53 <2,0 150 8 7,94 10 10 
14 Bolgavassdrag Utløp mot sjø gravpl 74 <2,0 220 9 8,76 210 0 
15 Bolgavassdrag Utløp mot sjø øst >100 <2,0 510 54 24,8 370 30 
16 Gløsvågen vass Utløp mot sjø >100 8,2 580 20 25,0 86 80 
17 Sødalvassdrag Ved riksveien >100 2,1 6600 24 21,5 66 58 
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Vedleggstabell Antall (celler/liter) og volum (mg/l) av planteplankton i de fire undersøkte innsjøene i 
Kristiansund 30.august 2009. Prøvene er tatt som blandeprøver fra de øverste meterne av vannsøylen 
ved innsjøens dypeste punkt, og er analysert av cand. real. Nils Bernt Andersen. 
 
Forhold I = ”meget god” II = ”god” III = ”mindre god” IV = ”dårlig” V = ”meget dårlig” 
Algemax < 0,7 mg/l 0,7 – 1,2 mg/l 1,2 – 3 mg/l 3 - 5 mg/l >5 mg/l 
Algesnitt < 0,4 mg/l 0,4 – 0,6 mg/l 0,6 - 1,5 mg/l 1,5 - 2,5 mg/l >2,5 mg/l 
 
 

30.august 2009  Bolgvannet 
Lille 

Rensvikvannet Rensvikvannet Vollvannet 
 antall volum antall volum antall volum antall volum 

BACILLARIOPHYCEAE  

Fragilaria sp.          275 000 0,055

Synedra sp.          31 000 0,0062 245 000 0,049

Tabellaria flocculosa          2 000 0,004

Ubestemte pennate diatomeer             2 000 0,004

Ubestemte sentriske diatomeer             61 000 0,0153

CHLOROPHYCEAE  

Closterium sp.  61 000 0,0122 31 000 0,0062 2 000 0,002 31 000 0,0061

Cosmarium sp.          2 000 0,002 31 000 0,031

Crucigenia sp.             245 000 0,024

Crucigeniella sp.              8 000 0,0008
Nephrocytium sp.              245 000 0,049
Pediastrum sp. (kolonier)             2 000 0,004
Scenedesmus sp.     122 000 0,0061     245 000 0,0245

Sphaerocystis sp.      14 000 0,0025 8 000 0,0014     

Staurodesmus sp.              61 000 0,122

CRYPTOPHYCEAE 

Cryptomonas sp.              2 000 0,002

Rhodomonas sp.  31 000 0,0026 31 000 0,0026 31 000 0,0026     

CHRYSOPHYCEAE 

Dinobryon divergens             14 000 0,0021

DINOPHYCEAE 

Peridinium sp.             2 000 0,004

CYANOPHYCEAE 

Chroococcus sp.  92 000 0,023         4 000 0,001

Planktothrix sp. (kolonier) 2 000 0,002             

FLAGELLATER OG MONADER 

Ubestemte flagellater < 5 µm 1 163 000 0,013 3 510 000 0,1158 704 000 0,0099 4 373 000 0,1443

Ubestemte flagellater > 5 µm 520 000 0,0588 1 673 000 0,3011 306 000 0,0346 796 000 0,09

SAMLET 

 1 869 000 0,1116 5 381 000 0,4343 1 084 000 0,0587 6 644 000 0,6321
 


