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FORORD 

 
 

Bergen kommune mottok i september bekymringsmeldinger om store forekomster av blågrønne alger 

i Haukelandsvatnet, Grimseidvatnet og Skeievatnet. Rådgivende Biologer AS ble 11. september 
forespurt om å undersøke dette nærmere, og synfaring med prøvetaking ble gjennomført mandag 15. 

september. Resultatene fra Grimseidvatnet inngår i annen rapportering til Bergen kommune, vann- og 

avløpsetaten. Dette notatet oppsummerer resultatene fra Haukelandsvatnet og Skeievatnet, og 

sammenligner med resultatene fra tidligere overvåking av de to innsjøene. 
 

Vannprøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avdeling 

Bergen, algeprøvene er analysert av Cand.real. Nils Bernt Andersen, og algetoksin er analysert av 

MSc. Vladyslava Hostyeva ved NIVAs analyselaboratorium i Oslo.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Ole Rugeldal Sandven, Grønn etat, Bergen kommune, for oppdraget.  

 

 Bergen, 2. februar 2015 
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SAMMENDRAG 

 
Johnsen, G.H. 2015.  

Blågrønne alger i Haukelandsvatnet og Skeievatnet i Bergen kommune, 15. september 2014 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2008, 11 sider, ISBN 978-82-8308-136-7. 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Grønn etat, Bergen kommune, foretatt en vurdering av 

forekomst av blågrønnalger i Haukelandsvatnet og Skeievatnet høsten 2014. Bekymringsmeldinger 

varslet om uvanlige forekomster av «algeblomst», og 15. september 2014 ble det foretatt en 
punktundersøkelse som omfattet: 

 Vannprøver for måling av konsentrasjon av næringsstoff  

 Visuell måling av siktedyp 

 Kvantitativ algeprøve analysert med hensyn på algearter og mengder 

 Kvantitativ prøve av algefargestoffet klorofyll a 

 Kvantitativ analyse av algegifter fra overflatevann og fra blandeprøve  
 

Det var store mengder blågrønne alger i begge innsjøene, som i den aktuelle finværsperioden med lite 

vind, hadde samlet seg i tydelige flytende flak på innsjøene, såkalt «algeblomst». Særlig i 

Haukelandsvatnet var dette svært markert, med tydelig flak med blågrønn farge, mens algene i 

Skeievatnet hadde en mer grålig farge og var noe mindre markert.  
 

Begge innsjøene var svært næringsrike, med både fosfor- og nitrogenverdier langt over naturtilstand. 

Skeievatnet hadde verdier som tilsvarer tilstandsklasse IV = «dårlig», mens Haukelandsvatnet hadde 
verdier langt over grensen for tilstandsklasse V = «meget dårlig». Konsentrasjonene av 

næringsstoffene nitrogen og fosfor i Haukelandsvatnet var over 10 ganger høyere enn tidligere 

målinger fra 1982-1999, mens næringsinnholdet i Skeievatnet var tilsvarende som ved siste 

undersøkelse i 1998.  
 

Begge innsjøene hadde relativt høye algemengder, fullstendig dominert av blågrønne alger. 

Algemengdene i Haukelandsvatnet var ekstremt høye, og også veldig mye høyere enn tidligere hva 
gjelder algevolum og mengde klorofyll a. Forholdene i Skeievatnet samsvarer godt med det som 

foreligger av målinger fra tidligere i innsjøen.  

 
Prøvene ble analysert for algegiften microcystin, og resultatene fra både Skeievatnet og 

Haukelandsvatnet viser at konsentrasjonene heldigvis lå langt under gjeldende tiltaksgrenser for både 

råvann til drikkevann og for badevann.  

 
Den varme sommeren, med lite nedbør og mye stille og fint vær, hadde gitt gode vilkår for framvekst 

av blågrønnalger på ettersommeren. Forholdene i Skeievatnet tyder på at situasjonen i og rundt 

innsjøen i hovedsak er som ved de tidligere undersøkelsene på 1990-tallet, men den kraftige 
algeoppblomstringen i Haukelandsvatnet avviker meget sterkt fra tidligere undersøkelser fra 1982 til 

1999. Oppblomstringen i 2014 tyder på at det til denne innsjøen må ha skjedd betydelige tilførsler av 

biotilgjengelige næringsstoffer også gjennom hele sommeren.  
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INNLEDNING OM ALGEGIFTER 
 

Blågrønbakterier eller cyanobakterier (gr. kyanos - lasurstein, blå farge, bakterion - stav, stamme) 

finnes overalt i jord, vann og i havet, også de kan forekomme under ekstreme livsvilkår som høy 
temperatur og høy salinitet. Det har lenge vært kjent at cyanobakterier kan representere en helserisiko 

for mennesker og dyr. Den første forgiftningen av dyr ble rapportert i Australia på slutten av 1800-

tallet. I årene 1960-1980 ble det vist at cyanobakteriane produserer flere typer giftstoff - toksin, og 
etter hvert er det utviklet gode metoder for undersøkelse av disse. Tidligere undersøkelser foregikk 

ved testing på forsøksmus og observasjoner av hvordan de reagerte på dette. Det gav ikke grunnlag 

for kvantifisering eller eksakt bestemming av type toksin. Etterhvert ble enkle kjemiske analyser tatt i 
bruk, men det er først de siste par årene at det er utviklet analysemetoder der en kan både kvalifisere 

og kvantifisere flere typer algegifter.  

 

Toksinene – giftene er delt inn i grupper etter virkemåte. De omfatter nervetoksin (anatoksin), 
levertoksin (microcystin), uspesifikke toksin og hudirritanter (endotoksin). Anatoksin (eller 

nervetoksin) har fått navn etter cyanobacterien Anabaena, som de først ble isolert fra. To anatoksin er 

godt beskrevet: anatoksin-a og anatoksin-a(s) som begge kan, dersom eksponeringen er høy nok, føre 
til pustevansker, muskellammelser, kramper og eventuelt død. Microcystin har fått navn etter 

cyanobakterien Microcystis, fordi de første gang ble isolert fra denne. Det er siden vist at denne typen 

toksin også blir produsert av en rekke cyanobakterier innen slektene Anabaena, Planktotrix (tidligere 

kalt Oscillatoria), Aphanizomenon og Gomphosphaeria. Alle forekommer i norske innsjøer og kan 
under visse forhold danne vannblomst, dvs. en konsentrasjon av cyanobakterier i overflaten, som gir 

en sterk farge på vannet. Femtifire varianter av microcystin er kjent, og toksisiteten til de ulike 

varierer sterkt. I tillegg fins flere andre typer toksin.  
 

Endotoksin er en del av celleveggen hos gram-negative bakterier (som cyanobakteriene egentleg er). 

Endotoksinene kan gi opphav til kløe og hudutslett hos mennesker som bader i vann med store 
mengder blågrønalger. Trolig er dette den algegiften som på verdensbasis har resultert i de fleste 

humane sykdomstilfellene, men disse har likevel fått lite oppmerksomhet. Endotoksin er ikke 

undersøkt i denne rapporten. 

 
På verdensbasis har det vist seg at omtrent 2 av 3 cyanobakterie-oppblomstringer har produsert lever- 

eller nervetoksin. Tilsvarende tall for Norge er i størrelsesorden 1 av 2. Mekanismene rundt 

giftproduksjon og blågrønalger er ikke klarlagt, og en kjenner ikke til hva som fører til at enkelte 
”stammer” av blågrønalger plutselig blir giftproduserende.  

 

Toksinproduksjon kan variere mye og raskt, og det kan også forekomme algeoppblomstringer helt uten 
giftproduksjon. Morfologiske analyser kan ikke skille mellom toksinproduserende og ikke-

produserende stammer og det en i dag kjenner til av fysiologiske mekanismer kan heller ikke forutsi 

toksinproduksjon. En kan også oppleve toksinproduserende alger jevnt fordelt i en innsjø eller bare i 

enkelte områder av innsjøen, - da som oftest i et område der vind og strøm har ført til opphoping av 
alger.  
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INNSJØENE 

Haukelandsvatnet 

 
Haukelandsvatnet (Vann ID 061-38019) ligger 73 moh. og er største innsjø i Arnavassdraget øst i 

Bergen. Innsjøen ligger i et område med anorthosittbergarter, og det er løsmasseavsetninger langs den 
sørøstre delen av innsjøen. Nedslagsfeltet til Haukelandsvatnet er på 15,2 km2, hvorav noe under 20 

% er dyrket mark og nesten 25 % er skog. Haukelandsvatnet har et overflateareal på 0,75 km², et 

største dyp på 40 meter, et middeldyp på 14,2 meter og vannutskiftning litt oftere enn hver fjerde 
måned.  

 

Vanndirektiv-databasen «vann-nett» angir innsjøtype til «middels stor, grunn, klar og kalkfattig» med 

«moderat» økologisk tilstand, der påvirkning knyttet til innholdet av tungmetallene krom, sink og 
kobber er årsak til at innsjøen ikke når målet om «god tilstand». Det er videre anført at påvirkning av 

tilførsler av næringssalter i «liten grad» påvirker tilstand. I feltet til Haukelandsvatnet ble 

boligområdet i sørvest kloakksanert fra 1994, og dette førte da til lavere innhold av tarmbakterier i 
innsjøen. Fremdeles er det en rekke boliger i feltet som har separate avløp. 

Skeievatnet 

 
Skeievatnet (Vann ID 056-29829) ligger 22 moh. i Steinsvikvassdraget vest i Bergen kommune, og 

drenerer mot nord til Nordåsvatnet. Innsjøen har et lite nedbørfelt på 1,8 km², der omtrent 1 km² er 

dyrket mark,- i dag delvis golfbane.  
 

Vanndirektiv-databasen «vann-nett» angir innsjøtype til «liten, grunn, lavtliggende, humøs og 

kalkfattig» med «moderat» økologisk tilstand, der avrenning fra bebyggelse og spillvannslekkasje 
begge er oppført med middels grad av påvirkning.  Innsjøen har et overflateareal på 0,077 km², et 

største dyp på 9,4 meter og et middeldyp på 3,8 meter. Gjennomsnittlig vannutskiftingstid er omtrent 

en måned. 
 

Tabell 1. Innsjøtypifisering etter vanndirektivets klassifiseringsveileder 02-2013. 

 
Innsjø Størrelse Klimaregion Dybde Kalkinnhold Humus Type 

Haukelandsvatnet Middels Lavtliggende Grunn / dyp Kalkfattig Klar LN2a 

Skeievatnet Liten Lavtliggende Svært grunn/grunn Kalkfattig Humøs LN3 

 
Innsjøene er vesensforskjellige i type, i hovedsak ved at Skeievatnet er humøs og helt på grensen til å 

være «svært grunn», mens Haukelandsvatnet er klar og helt på grensen til å være «dyp». Streng 
klassifiserings er begge «grunne», siden det omfatter innsjøer med middeldyp på 3-15 meter. 

 

Tabell 1. Klassifiseringsgrenser for innhold av fosfor, nitrogen, siktedyp og algemengder målt som 

klorofyll a, basert på Vanndirektiv veileder 02:2013 for de to innsjøene:  

 

 I = meget god II = god III = moderat IV = dårlig V = svært dårlig 

LN2a LN3 LN2a LN3 LN2a LN3 LN2a LN3 LN2a LN3 

Fosfor (μg/l) < 7 < 11 7 - 11 11 - 16 11 - 20 16 - 30 20 - 40 30 - 55 > 40 > 55 

Nitrogen (µg/l) < 325 < 475 325-

475 

475-

650 

475-

775 

650-

1075 

775-

1350 

1075-

1775 

> 1350 > 1775 

Klorofyll a (µg/l) < 4 < 5,4 4 – 6 5,4 - 9 6 - 13 9 - 16 13 - 27 16 - 32 > 27 > 32 
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RESULTATER 2014 MED VURDERING 

Næringsrikhet  

 
Begge innsjøene var svært næringsrike, med både fosfor- og nitrogenverdier langt over naturtilstand 

(tabell 2). Skeievatnet hadde verdier som tilsvarer tilstandsklasse IV = «dårlig», mens 

Haukelandsvatnet hadde verdier langt over grensen for tilstandsklasse V = «meget dårlig». Slik 

klassifisering skal ikke gjennomføres på grunnlag av enkeltmålinger, som her, men på grunnlag av 
middelverdi med minst 6 prøver mellom mai og oktober. Vurderingen av resultatene er derfor 

benyttet som veiledende for nivået. 

 
Tabell 2. Analyseresultat fra overflatevannprøver fra Skeievatnet og Haukelandsvatnet 15. september 

2014. Prøvene er tatt som blandeprøve fra de øverste fem meterne ute på innsjøene. Analysene er 
utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Siktedyp er målt visuelt in situ. Klassifisering etter tabell 1. 

 

PARAMETER ENHET Analysemetode Skeievatnet Haukelandsvatnet 

Total fosfor μg P / l NS EN ISO 15681-2 46 170 

Total nitrogen μg N / l NS EN ISO 13395 1200 3700 

Tot. org karbon mg C / l NS EN 1484 13,0 18,9 

Klorofyll a mg Chl/l NS 4767-1 20 200 

Siktedyp meter Visuelt in situ 0,8 < 0,1 

 

 
Haukelandsvatnet ble undersøkt i 
1981 (Aanes 1981), 1988 (Faafeng 

mfl. 1990), og i 1994 og 1999 

(oppsummert i Hobæk og Bjørklund 

2004). Årsgjennomsnittene har variert 
mellom 12 og 23 µg P/l. 

Punktmålingen i september 2014 på 

170 µg/l er langt over alle tidligere 
enkeltmålinger. 

  

Figur 1. Historisk utvikling for 
innhold av næringsstoffet fosfor i 

Haukelandsvatnet.  
 

Skeievatnet er undersøkt i 1992, 1995 

og 1998, oppsummert i Hobæk & 

Bjørklund (2004). Fosforinnholdet 
gikk i perioden ned fra ca. 90 til vel 

50 µg P/l. Målingen fra 2014 på 46 

µg P/l samsvarer med disse tidligere 
målingene.  

 

 
 

Figur 2. Historisk utvikling for 

innhald av næringsstoffet fosfor i 

Skeievatnet. 
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Algemengder, klorofyll og siktedyp  
 
I Skeievatnet besto algesamfunnet av 90 % blågrønne alger, mens algevolumet var på 4,2 mg/l (tabell 

3). Klorofyll a innholdet var på 20 µg/l (tabell 2), hvilket også er høyt, tilsvarende tilstand IV = 

«dårlig». Gjennomsnittlig algevolum varierte i årene 1992-1998 mellom 4,1 og 9,9 mg/l, og klorofyll 

a gjennomsnittene var 17,9 og 9,0 i henholdsvis 1995 og 1998 (ikke målt i 1992). 
 

Punktmålingene høsten 2014 

samsvarer godt med disse tidligere 
målingene, og viser egentlig ikke 

noen utvikling 

 

 
 

 

Figur 3. Historisk utvikling for 
gjennomsnittlig algemengde 

gjennom i Skeievatnet, fra Hobæk & 

Bjørklund (2004). 
 

 

I Haukelandsvatnet var det i september 2014 hele 212 mg/l med alger i den ene prøven, hvorav 99,5 
% var blågrønne alger (tabell 3). Den observerte mengden med klorofyll a på 200 µg/l, var ekstremt 

høy. Mengdene med klorofyll a har også tidligere vært moderat til høye i Haukelandsvatnet, med 

årsgjennomsnitt på 13,9 µg/l i 1982, 6.3 µg/l i 1988 og 7,8 µg/l i 1999 (ikke målt i 1994) (figur 4).  
 
Middelalgevolum gjennom hele 

sommersesongen har variert mellom 
0,48 mg/l i 1982, 0,30 mg/l i 1994 

og 0,64 mg/l i 1999. De ekstreme 

tallene fra 2014 gjenspeiler den 

enorme blågrønnalgeopp-
blomstringen. 

 

 
Figur 4. Historisk utvikling for 

innhold av klorofylla i 

Haukelandsvatnet. Målinger fra 
1994 mangler  

 

Siktedypet i Haukelandsvatnet var ved befaringen så godt som 0 cm i de heftigste områdene, men 

selv utenom de tykke flakene med blågrønne alger var det ikke mer enn 10 cm maksimal sikt. 
Målingen på 0,8 meter i Skeievatnet var også begrenset av betydelige algemengder, men samsvarer 

mer med det som tidligere er observert på enkeltdatoer i innsjøen. Også innsjøens humusinnhold og 

brunfarge vil begrense siktedypet.  
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Tabell 3. Algeresultater fra Skeievatnet og Haukelandsvatnet 15. september 2014. Algeantall er 

oppgitt som celler pr. liter og algevolum som mg pr. liter. Prøvene er tatt som blandeprøve fra de 
øverste fire meterne ute på innsjøene. Prøvene er artsbestemt og analysert av cand. real. Nils Bernt 

Andersen. 

 

Skeievatnet Haukelandsvatnet 
antall / l volum (mg/l) antall / l volum (mg/l) 

Kiselalger - Bacillariophyceae 

Navicula sp.  31 000 0,01 
 

  
Ubestemte pennate diatomeer     31 000 0,01 
Grønnalger - Chlorophyceae  
Ankistrodesmus sp.  61 000 0,01 

 
  

Cosmarium sp.  2 000 0,00 
 

  
Dictyosphaerium sp.      20 000 0,00 
Pediastrum sp. (kolonier) 2 000 0,00 

 
  

Chlorophyceae sp.  31 000 0,01 
 

  
Svelgflagellater - Cryptophyceae  
Cryptomonas sp.  50 000 0,04 2 000 0,00 

Rhodomonas sp.  245 000 0,02 31 000 0,00 
Dinoflagellater - Dinophyceae  
Ceratium hirundinella 1 000 0,02 2 000 0,04 
Blågrønnalger - Cyanophyceae  

Anabaena spiroides (kolonier)     124 114 000 210,99 
Anabaena planctonica  14 136 000 3,79 

 
  

Coelosphaerium sp. (kolonier) 
  

2 000 0,02 

Microcystis sp. (kolonier)     2 000 0,04 
Flagellater og monader  
Ubestemte flagellater < 5 µm 4 394 000 0,06 9 126 000 0,13 
Ubestemte flagellater > 5 µm 2 282 000 0,26 5 830 000 0,66 

SAMLET 21 235 000 4,21 139 160 000 211,89 

 

 

Algegifter  

 
Det ble ikke funnet alarmerende konsentrasjoner av algegifter. Prøvene ble analysert for microcystin 

(ELISA test), og resultatene er 0,037 µg/l i Skeievatnet og 0,033 µg/l i Haukelandsvatnet. Dette er 
langt under gjeldende tiltaksgrenser; der WHOs anbefalte grenseverdier for microcystin er 1 µg/l for 

råvann til drikkevann og 10 µg/l for badevann. Det er således ingen grunn til videre advarsel eller 

begrensninger for allmennhetens bruk av disse innsjøene. 
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KONKLUSJON 
 

Sommeren 2014 var svært varm og relativt nedbørfattig, med fint vær over en svært lang periode. 
Dette førte både til høye temperaturer og gode vekstvilkår i innsjøene, samtidig som redusert 

vannutskifting førte til at planteplanktonet / algene ikke i samme grad som ellers ble vasket ut med 

utløpseleven. Tilsvarende erfaring med uvanlig store oppblomstringer av blågrønnalger i lavtliggende 
Vestlandsvatn må en tilbake til 1997 for å finne, da særlig varm og fin vår og forsommer gav opphav 

til fenomenet (Johnsen 1998). 

 
Dersom store algemengder blir værende i innsjøenes overflatevann utover sommeren, vil de etter 

hvert «gå tom for» næringssalter, og konkurransesterke varianter som blågrønnalger vil overta. Men 

disse vil heller ikke fortsette å vokse dersom de ikke tilføres nye næringsstoffer kontinuerlig.  

 
I Skeievatnet synes algemengder og næringsinnhold å være svært sammenlignbart med det som er 

observert på slutten av 1990-tallet, og tidligere konklusjon om at indre gjødsling ved oksygenfrie 

forhold i dypvannet er en viktig kilde for næringstilførsler i Skeievatnet antas fremdeles aktuell. En 
behøver derfor ikke søke nærmere etter nye kilder for tilførsler av næringsstoff til denne innsjøen. 

 

I Haukelandsvatnet derimot, synes algene i innsjøen å ha fått tilført lettomsettelige næringsstoffer 

underveis i hele vekstsesongen, og den omfattende «algeblomst» som her opptrådde på 
ettersommeren er uvanlig.  

 

Det må riktignok understrekes at de foretatte enkeltmålingene ikke nødvendigvis er representative for 
hele innsjøen, og at klassifisering av økologisk tilstand skal baseres på gjennomsnittet av månedlige 

prøver gjennom hele vekstsesongen. Men uansett vil en slik algeoppblomstring i seg selv være 

tilstrekkelig til å fastslå at den økologiske tilstanden i vannforekomsten ikke er tilfredsstillende, og at 
innsjøen er inne i en «kritisk fase» når det gjelder eutrofiering. 

 

Det er over 15 år siden sist det er foretatt en gjennomgang av status i denne innsjøen, og denne 

episoden i 2014 antyder behovet for en nærmere kartlegging av forholdene i Haukelandsvatnet. 
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