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FORORD 
 
 

Kvam Herad bygger ut Kvamskogen vassverk, og har i forbindelse med sitt utslippsløyve fått 

pålegg om gjennomføring av en resipientundersøkelse før vannverket settes i drift. Den skal 

minst omfatte undersøkelse av påvekstalger og bunndyr, og gi svar på om bekken bør 

undersøkes videre i samsvar med veildere for vannovervåking i henhold til vannforskriften.  

 

Rådgivende Biologer AS fikk i oppdrag å gjennomføre denne undersøkelsen, som ble 

gjennomført ved feltbefaring 11. september 2013 av dr.philos. Geir Helge Johnsen. Det ble 

samlet inn vannprøver, bunndyr og påvekstalger oppom og nedenfor anlegget. Vannprøvene 

er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, bunndyr ved 

det akkrediterte laboratoriet Pelagia Miljöconsult AB i Umeå i Sverige, og påvekstalgene er 

analysert av dr. philos Øyvind Løvstad ved Limnoconsult. Denne rapporten oppsummerer 

resultatene, som også er tilrettelagt for import til databasen Vann-Miljø. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Kvam Herad ved Nils Eivind Stranden for oppdraget.  

 

Bergen, 22. november 2013 
 

 

 

INNHOLD 
 

Forord ................................................................................................................................... 4 

Innhold .................................................................................................................................. 4 
Referanse .............................................................................................................................. 4 

Kvamskogen vassverk ........................................................................................................... 5 
Områdebeskrivelse ................................................................................................................ 6 

Prøvetaking og metoder ......................................................................................................... 7 
Vannkvalitet ............................................................................................................................7 
Begroingsalger .........................................................................................................................8 
Bunndyr ...................................................................................................................................8 

Resultat ................................................................................................................................. 9 
Vannkvalitet ............................................................................................................................9 
Begroingsalger .........................................................................................................................9 
Bunndyr ................................................................................................................................. 10 
Konklusjon ............................................................................................................................ 10 

Referanser ............................................................................................................................11 
 

 
 

REFERANSE 
 

Johnsen, G.H. 2013. 

Resipientundersøkelse Kvamskogen vassverk høsten 2013 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1802, 11 sider, ISBN 978-82-8308-019-3. 
 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 1802  5 

 

KVAMSKOGEN VASSVERK 

 

Kvamskogen vassverk ligger ved bekken fra Fossdalsvatnet i en sidegrein til Mødalselva, som 

renner til Longvotni på Kvamskogen, oppe i Steinsdalsvassdraget. Det henter sitt vann fra 

Fossdalsbekken, og har løyve til å ta ut inntil 330 000 m³ årlig. Dette tilsvarer et uttak på i 

gjennomsnitt ca 10 l/s. Utslippsløyvet fra Fylkesmannen angir utslipp av prosessvann med 

inntil 300 m³/døgn. Vaskevann fra membranfilter inntil 10 m³/døgn der det medgår inntil 12 

liter skyllemiddel/døgn og fritt klor på 70 g/døgn. Utslipp er til Fossdalsbekken, like nedenfor 

anlegget (figur 2). 

 

 
 

Figur 1. Plassering av Kvamskogen vassverk, som henter sitt vann fra bekken fra 

Fossdalsvatnet.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE  

 

Bekken fra Fossdalsvatnet er en sidegrein til Mødalselva, som renner til Longvotni på 

Kvamskogen, oppe i Steinsdalsvassdraget (vassdragsnummer 052.7Z). Nedbørfeltet til 

Fossdalsbekken ved Kvamskogen vassverk, inkludert Fossdalsvatnet, er på 0,6 km², og med 

en spesifikk avrenning på 93,7 l/s/km² i feltet, gir det en middelvannføring på 0,056 m³/s (fra 

NVE-Lavvann). Alminnelig lavvannføring er på 3-4 l/s, det samme som 5-persentil for hele 

året, med små forskjeller mellom vinter- og sommerhalvåret.  

 

Databasen «Vann-Nett» har utløpselven fra Fossdalsvatnet registrert som del av et større 

bekkefelt «Longvotnevatnet og Steinsdal bekkefelt» (052-141-R). I databasen «Vann-Miljø» 

er utløpet fra Fossdalsvatnet (052-54824) registrert med to pH-målinger fra kalkingsplanen 

for Kvam. Fossdalsvatnet (052-26758-L) er i «Vann-Nett» oppført med økologisk status 

«god» og «påvirkning» er oppført med «liten grad» grunnet drikkevannsforsyning. 

 

Vurdert ut fra vanndirektivets «typer» (Veileder 2009-1), tilhører bekken fra Fossdalsvatnet 

økoregion Vestlandet, den aktuelle strekningen ligger i «skog», mellom «lavland» og «fjell», 

den er egentlig «svært kalkfattig» og «klar», altså type RN5. Bekken med sitt felt er for liten 

til å utgjøre en egen vannforekomst. Miljømål for alle vannforekomster settes i dag i 

forbindelse med vanndirektivet til at «økologisk tilstand» skal være minst «god». Miljømål 

for vanntypen er gitt i veileder 1-2009 slik: 

 

Total fosfor > 11 µg P/l  

Total Nitrogen > 325 µg N/l 

Surhet pH > 6,2 

 

 
 

Figur 2. Avløpene fra Kvamskogen Vassverk går rett ut i bekken fra Fossdalsvatnet 
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PRØVETAKING OG METODER 

 

Det ble valgt ut to prøvetakingstasjoner i bekken langs Kvamskogen vassverk, en ovenfor 

anlegget og en nedenfor avløpet. Bekken er ikke «uberørt», og vannføringen er tidvis sterkt 

redusert grunnet vannuttaket. Prøvestedet «over» var delvis preget av substrat med mye bart 

fjell, men med grov grus og en del sprengstein. Prøvestdete «nedenfor» var sterkt preget av 

veiubygging, med både betongkant langs veien og også en del sprengstein i selve bekkeløpet 

(figur 3).  

 

  
 

Figur 3. Bekken fra Fossdalsvatnet langs Kvamskogen Vassverk med prøvestasjonen over (til 

venstre) og prøvestasjonen nedenfor (til høyre). Bekkens substrat er stedvis preget av 

inngrep. 

 

VANNKVALITET 

Det ble samlet inn vannprøver oppom anlegget og nedom utslippspunktet i Fossdalselva. Det 

var ikke utslipp ved prøvetakingen 11.september 2013, siden anlegget ikke var ferdigstilt (se 

foto på forsiden). Prøvetakingsstedene hadde posisjon (WGS84): 

 Nede: 32 V 333173 6696119  

 Over: 32 V 333097 6696139 

 

Prøvene ble analysert for eutrofieringsparametere, jern og aluminium, samt innhold av 

organisk stoff (TOC), og vanndirektiv-parameterne kalsium, farge og surhet (pH). Alle 

analysene vil bli utført ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. 

Resultatene er vurdert i henhold til Vanndirektiv veileder 1-2009 (tabell 1). 

 

Tabell 1. Klassifiseringsgrenser for innhold av fosfor, nitrogen og surhet fra Vanndirektiv 

veileder 1-2009 for en «kalkfattig og klar elv i skogsbeltet» (RN5). For surhet er skala for 

«svært kalkfattig og klar» benyttet, mens denne typen ikke finnes for de øvrige. 

 

 I = Svært god II = God III = Moderat IV = Dårlig V = Svært dårlig 

Fosfor (μg/l)  < 8  8 - 11  11 - 23  23 - 45  > 45 

Nitrogen (µg/l)  < 275  275 - 325  325 - 475  475 - 800  > 800 

Surhet (pH)  > 6,3  6,3 - 6,2  6,2 - 6,0  6,0 - 5,8  < 5,8 
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BEGROINGSALGER 

Prøver av begroingssamfunnet ble tatt fra steiner midt i elveløpet. Prøvestedene er som for 

vannprøvene og bunndyrene. Prøvene blir konservert med å tilsettes Lugols løsning, og blir 

undersøket ved semikvantitative bestemmelser av kiselalger og blågrønnalger ved opp-ned 

mikroskopering. Artsbestemmelse og vurderingene er utført av dr.philos Øivind Løvstad 

(Limnoconsult), med vekt ikke bare på indekser, men også økologisk status, der 

blågrønnbakterier og kisel- og grønnalger er vurdert. Betydning av eutrofiering er også 

hensyntatt. Begroingsalgene er tildelt indikatorverdier, og gjennomsnittlig indeksverdi 

benyttes for å beskrive økologisk status etter Løvstad (1991) og «PIT»-verdier i henhold til 

skala i tabell 2 (fra Schneider & Lindstrøm 2011). 

 

Tabell 2. Klassifiseringsgrenser for PIT indeks (Schneider & Lindstrøm 2011). 

 

I = Svært god II = God III = Moderat IV = Dårlig V = Svært dårlig 

<9,5 9,5 - 16 16 - 31 31 - 46 > 46 

 

 

BUNNDYR 

Innsamlingen av prøvene følger så langt det er mulig i en slik bekk (se figur 2), beskrivelsen i 

veileder for ”Klassifisering av miljøtilstand i vann” (Veileder 01:2009). Prøvestedene er som 

for vannprøvene. Prøvene ble fiksert på etanol, og sendt for artsbestemmelse hos Pelagia 

Miljöconsult AB i Umeå i Sverige, som er akkreditert for disse analysene. 

 

Metodene for indeksering av prøvene i forhold til eutrofiering (ASPT) og forsuring (Raddum 

forsuringsindekser) følger også metoder beskrevet i denne veilederen. ASPT indeks (Average 

Score per Taxon) er benyttet for å vurdere økologisk tilstand i elver med eutrofiering/organisk 

belastning som hovedpåvirkning, og er klassifisert etter skala (tabell 3).  

  

Tabell 3. Klassifiseringsgrenser for ASPT indeks (Average Score per Taxon). 

 

I = Svært god II = God III = Moderat IV = Dårlig V = Svært dårlig 

> 6,8 6,8 - 6,0 6,0 - 5,2 5,2 - 4,4 < 4,4 

 

De ulike artene av evertebrater i bunndyrfaunaen har ulike tålegrenser overfor forsuring 

(Veileder 1-2009). Artssammensetningen i bunndyrfaunaen vil derfor kunne gi informasjon 

om forsuringsnivået i elven. Det er i dag i bruk to forsuringsindekser, indeks I og indeks II. 

Forsuringsindeks I deles inn i fire kategorier. Kategori 1 brukes når det finnes en eller flere 

svært forsuringsfølsomme arter i bunndyrsamfunnet, surheten i elven er da høyere enn pH 5,5. 

Dersom det bare finnes moderat forsuringsfølsomme arter i elven, dvs. arter som tåler pH ned 

til 5,0, vil lokaliteten få indeks 0,5. 
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RESULTAT 
 

VANNKVALITET 

Vannkvaliteten i bekken fra Fossdalsvatnet var næringsfattig med et fosforinnhold på 2,5 og 3 

µg P/l og nitrogeninnhold på 210 og 220 µg N/l henholdsvis oppom og nedenfor anlegget. 

Dette er i tilstandsklasse I = «svært god», hvilket også surheten var, med pH-verdier på 6,6 og 

6,5 (tabell 4).  

 

Etter vanndirektivet skal vannforekomster deles opp i typer etter innhold av kalsium og 

humus-stoffer, og vannprøvene indikerer «svært kalkfattig» med verdier på 0,73 og 0,92 mg 

Ca/l, og også «klart» med noe forhøyet fargetall på 23 og 22 mg Pt/l (tabell 4). Innholdet av 

aluminium og jern var lavt med henholdsvis 33 og 46 µg Al/l og 33 og 48 µg Fe/l (tabell 4).  

 

Tabell 4. Vannkvalitet ovenfor og nedenfor Kvamskogen vassverk i bekk fra Fossdalsvatnet 

11.september 2013. Analysene er utført av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS. Klassifisering av resultatene er i henhold tabell 1 foran. 

 

Parameter  Enhet Ovenfor Nedenfor 

Organisk stoff TOC mg C/l 2,8 2,5 

Aluminium µg Al/l 33 48 

Jern µg Fe/l 33 48 

Kalsium mg Ca/l 0,73 0,92 

Farge (410 nm) mg Pt/l 23 22 

Surhet pH 6,6 6,5 

Fosfor tot-P µg P/l 2,5 3,0 

Nitrogen tot-N µg N/l 210 220 

 

 

BEGROINGSALGER  

De påviste påvekstalgene viste en artsfattig flora, med lite omfang og fullstendig uten 

kiselalger i de to prøvene. Kiselalgers fravær kan generelt tyde på forsuring, men det antas 

ikke være tilfellet her i dag med de påviste pH-verdiene på 6,5. Algene som ble påvist er 

typiske for næringsfattige forhold, og indikerer tilstandsklasse 1= «svært god» i systemet til 

Løvstad (1991) og tilhører også beste klasse «svært god» for «PIT-indeks», med 4,9 både 

over og nedenfor (tabell 5). 

 

Tabell 5. Påviste påvekstalger ovenfor og nedenfor Kvamskogen Vassverk i bekk fra 

Fossdalsvatnet 11. september 2013, med angitt «PIT-indeks». Artsbestemming utført av dr. 

philos. Øyvind Løvstad.  
 

Påvekstalge Over Nedenfor 

Blågrønnalger   

     Calothrix sp.  5,21 

Grønnalger   

     Zygnema sp.  4,75 
     Klebsormidium cf. Flaccidum 4,87 4,87 

Gjennomsnitt «PIT-indeks» 4,87 4,94 
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BUNNDYR 

Bunndyrprøvene var ikke helt enkle å få samlet inn i bekken, siden det var relativt mye bart 

berg og sprengstein og betongoverflater. Bunndyrartene er vanlig forekommende, og den 

store dominansen av døgnfluen Baëtis rhodani viser at bekken ikke er påvirket av forsuring. 

Arten er svært forsuringsfølsom og er hovedindikator blant bunndyrene på forsuring. Ellers 

var bunnfaunaen artsrik med hensyn på steinfluer med 8 arter oppom og 5 arter nedom. Også 

vårfluer forekom med henholdsvis 4 og 2 arter oppom enn nedom og ASPT-indeksen var 

samlet sett «god» oppom og «moderat» nedenfor (tabell 6). Det meste av disse forskjellene 

kan skyldes ulikt substrat, siden det ikke var noe utslipp fra anlegget ved befaringen.  

 

Tabell 6. Bunndyr samlet inn ovenfor og nedenfor Kvamskogen vannverk 11. september 2013. 

Index er forsuringsindekser for de ulike arter etter og ASPT indeks Veileder 01:2009. 

 
Taxa Familie Index Ovenfor Nedenfor 

Oligochaeta - fåbørstemakk    3 10 

Hydracarina - vannmidd    0 2 

Ephemeroptera – døgnfluer      

Baëtis rhodani Baëtidae 1 141 192 

Plecoptera - steinfluer      

Amphinemura sp. Nemouridae 0 4 0 

Nemoura sp. Nemouridae 0 0 4 

Nemoura cinerea Nemouridae 0 4 0 

Nemoura flexuosa Nemouridae 0 1 0 

Protonemura meyeri Nemouridae 0 6 1 

Leuctra sp. Leuctridae 0 0 1 

Leuctra hippopus Leuctridae 0 69 2 

Diura nanseni Perlodidae 0,5 1 0 

Isoperla sp. Perlodidae 0,5 13 7 

Siphonoperla burmeistri Chloroperlidae 0 4 0 

Trichoptera - vårfluer      

Rhyacophila nubila Rhyacophilidae 0 5 2 

Polycentropodidae Polycentropodidae 0 6 0 

Plectrocnemia sp. Polycentropodidae 0 2 0 

Limnephilidae Limnephilidae 0 14 2 

Coleoptera – biller      

Agabus sp. Dytiscidae  0 2 

Dicranota sp. Limonidae  9 3 

Simulidae - knott Simulidae  20 9 

Chironomidae Chironomidae  12 9 

 Antal dyr  314 246 

 Forsuringsindex I  1 1 

 Forsuringsindex II  1 1 

 Forsuringsindex II verdi  2,1 24,5 

 ASPT Index  6,4 5,8 

 

KONKLUSJON 

De her gjennomførte prøvetakingene ovenfor og nedenfor Kvamskogen Vassverk viser 

næringsfattige og lite påvirkete forhold i bekken fra Fossdalsvatnet. Det var naturlig nok liten 

forskjell mellom de to prøvestedene, siden anlegget ikke var ferdigstilt ved befaringen. Det er 

likevel noen nyanser i resultatene oppom og nedenfor anlegget, men det skyldes sannsynligvis 

i hovedsak at det var ulikt substrat med noe ulik grad av fysisk påvirkning de to stedene.  

 

Et tilsvarende overvåkingsopplegg som dette bør utføres etter ett år med drift. Årlig visuell 

dokumentasjon over og nedenfor kan være nyttig, og så kan programmet gjentas etter tre år. 

Deretter vurderes behovet for videre overvåking avhengig av resultat. 
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