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FORORD 

 
 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Fylkesmannens Klima- og Miljøvernavdeling,  

vært ansvarlig for overvåking av surhets-vannkvaliteten i fire sideløp til nedre deler av Ekso i 

2014. Opplegg for overvåkingen ble utarbeidet i 2013, og er samkjørt med den 

tiltaksovervåking som foregår i forbindelse med kalkingsovervåkingen i vassdraget.  

 

Vaksdal kommune, ved Sveinung Klyve, har samlet inn vannprøvene, som er sendt «over 

natten» til NIVA sitt akkrediterte laboratorium i Oslo for analyse. Ansvarlig for prosjektet 

har vært dr. philos. Geir Helge Johnsen, som også var med på første prøverunden. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Sveinung Klyve for innsatsen, og førstekonsulent Kjell 

Hegna hos Fylkesmannen for oppdraget.  

 

Bergen, 23. mars 2014. 
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SAMMENDRAG 

 

JOHNSEN, G.H. 2015.  

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2043, 16 sider, ISBN 978-82-8308-156-5. 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Fylkesmannens Klima- og Miljøvernavdeling, 

hatt ansvar for overvåking av vannkvaliteten i fire sideløp til nedre deler av Ekso i 2014. 

Vaksdal kommune, ved Sveinung Klyve, har samlet inn de månedlige vannprøvene, som er 

analysert ved NIVA sitt akkrediterte laboratorium i Oslo.  

 

De fire sideelvene er Setsteinselvi, bekk fra Fitstølen, elv fra Leitevotni og bekk fra 

Ukshaugen. De karakteriseres som «små, svært kalkfattige og svært klare elver i klimasone 

«skog» på Vestlandet», type RN-5a i henhold til vanndirektivet. Resultatene er vurdert i 

henhold til dette, med en nyansering for surhet og syrenøytraliserende kapasitet (ANC), med 

«strengere» klassegrenser for elv fra Leitevotni som har et noe høyere kalsiuminnhold enn de 

andre. 

 

Alle de fire bekkene er svært næringsfattige, tilsvarende tilstand I = «meget god» med 

fosforverdier på 3-4 µg P/l og nitrogeninnhold på 92-135 µg N/l (tabell 1).  

  

Elven fra Leitevotni skiller seg fra de andre med jevnt over mye høyere pH-verdier, høyere 

syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og lavere innhold av labilt aluminium. Både pH og 

ANC er klassifisert til tilstand II = «god» (tabell 1). Innholdet av labilt aluminium tilsvarte 

tilstand II = «god» i elv fra Leitevotni, mens det tilsvarte tilstand V = «meget dårlig» i både 

Setsteinselvi og bekk fra Fitstølen. Bekk fra Ukshaugen hadde tilstand IV = «dårlig» (tabell 

1).  

 

Alle bekkene hadde de laveste pH-verdiene på vinteren, da innholdet av aluminium og også 

labilt aluminium var høyest. Disse fire bekkene ble også overvåket i 1995 i forbindelse med 

«Kalkingsplan for Vaksdal kommune», og resultatene viser at surheten i 2014 i gjennomsnitt 

var 0,2 – 0,3 pH-enheter høyere enn i 1995. 

 

 

Tabell 1. Klassifisering av tilstand i de fire bekkene etter Vanndirektiv veileder 2:2013 (se 

tabell 2). 

 
 Surhet 

snitt pH 

ANC 

snitt µekv/l 

Labil Al 

snitt µg/l 

Fosfor 

snitt µg/l 

Nitrogen 

snitt µg/l 

Elv fra Leitevotni 6,07 24 9 3,3 135 

Setsteinselvi 5,66 1 21 3,5 128 

Bekk fra Fitstølen 5,62 2 24 3,7 92 

Bekk fra Ukshaugen 5,57 4 18 3,0 112 

 

 

Alle de tre bekkene utenom elven fra Leitevotni, hadde i 2014 så høyt innhold av labilt 

aluminium på vinteren, at de fremdeles har potensiale til å skape gifte blandsoner på 

lakseførende strekning i Ekso i perioder med lav og stigende vannføring i Ekso på vinteren.  
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EKSINGEDALSVASSDRAGET  

 

 

Eksingedalsvassdraget har et naturlig nedbørfelt på 483 km², som drenerer store fjellområder 

i kommunene Vaksdal, Voss og Modalen, med utspring i Skjerjevatn, Askjelldalsvatn og 

Grøndalsvatn øverst i Eksingedalen. Vassdraget er regulert til vannkraftformål av BKK 

allerede frå begynnelsen av 1970-årene, med utbygging av Skjerjevatn, Askjelldalsvatn og 

Grøndalsvatn. Etter ferdigstilling av Nygard pumpekraftverk i 2005, ble Skjerjevatn overført 

til Modalen. Vannet fra Askjelldalsvatn og Grøndalsvatn blir overført til Evanger kraftverk i 

tunnel, og det blir bare tilført vann til Ekso fra disse 142 km² store feltene ved overløp.  

 

Nedre del av Eksingdalsvassdraget ble tilleggsregulert på slutten av 1980-tallet ved 

oppdemming av Nesevatnet og utbygging av Myster kraftverk. Myster kraftverk henter vann 

fra både Mysterelva og Nesevatnet. Ved fraføring av vannet fra Nesevatnet, blir 

vannkvaliteten på elvestrekningene nedstrøms preget av lokale og sure sidefelt, og det 

skjedde en negativ utvikling i vannkvalitet (Johnsen mfl. 1996, Kaste mfl. 1996). Ekso er i 

dag kalket i offentlig regi.  

 

Det foreligger minstevassføringsreglement for vassdraget nedstrøms Nesevatnet. 

Manøvreringen av Nesevatnet avhenger av tilsiget. Når tilsiget er over 50 m3/s går 

kraftverksproduksjonen for fullt. Ved tilsig mellom 15-50 m3/s vil driften av kraftverket være 

tilpasset slik at nivået i Nesevatnet blir mest mulig konstant på kote 256,6. Nedre kote i 

Nesevatnet er 255 moh. Når tilsiget er under 15 m3/s samles vannet opp i Nesevatnet og 

kraftverket går bare i kortere perioder på dagtid. Minste driftsvassføring ved kraftverket er 10 

m³/s. Minstevassføring fra Nesevatnet er fastsatt til 2 m3/s fra mai til oktober og 1 m3/s fra 

oktober til mai. Ved lavere tilsig står kraftverket. 

 

Utviklingen i laks- og sjøaurebestandene i Ekso er påvirket av de hydrologiske og 

vannkjemiske endringene som var resultat av at Myster kraftverk kom i drift i 1987 (Barlaup 

mfl. 2003). Det er bygget laksetrapp i Raudfossen i 2011. I forbindelse med 

kalkingsovervåkingen i Ekso, blir vannkvalitet logget på flere steder både oppom og nedom 
kalkdosereren i Ekso. Denne undersøkelsen supplerer disse målingene. 

 

 

VANNDIREKTIV KLASSIFISERING  

 

Tabell 2. Klassegrenser for vannkjemiske forhold etter Vanndirektiv veileder 2:2013. 

 

 

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

Nitrogen     (µg/l)  < 250  250 –  425  425 –  675  675 – 1250  > 1250 

Fosfor         (µg/l)  < 8  8 –  15  15 –  25  25 – 55  > 55 

Labil Al      (µg/l)  < 5  5 –  10  10 –  15  15 – 20  > 20 

pH    (Ca < 0,25)  > 5,7  5,7 – 5,4  5,4 – 4,9  4,9 – 4,7  < 4,7 

pH    (Ca < 0,75)  > 6,3  6,3 – 5,9  5,9 – 5,3  5,3 – 4,9  < 4,9 

ANC (Ca < 0,25)  > 5  5 – 0  0 –  -10  -10  –  -20  < -20 

ANC (Ca < 0,75)  > 25  25 – 10  10 – 0  0 –  -10  < -10 
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De fire sideelvene til Ekso karakteriseres som «små, svært kalkfattige og svært klare elver i 

klimasone «skog» på Vestlandet», type RN-5a i henhold til «Veileder 02:2013 Klassifisering 

av miljøtilstand i vann». Da blir klassifiseringen av vannkvalitet som vist i tabell 2. 

Veilederen gjør imidlertid et skille for vanntyper der kalsium-innholdet er veldig lavt (< 0,25 

mg Ca/l) og der det ikke er så lavt (0,5-0,75 mg Ca/l). Elv fra Leitevotni hører til den siste 

gruppen, mens de andre tre har veldig lavt kalsium innhold. Det blir da underoppdeling av 

både pH og syrenøytraliserende kapasitet.  
 

  

OVERVÅKINGSOPPLEGG 2014 

 

Opplegg for prøvetaking er samkjørt med den tiltaksovervåking som foregår i forbindelse 

med kalkingsovervåkingen. Prøvestedene som her er rapportert omfatter disse fire sideelvene 

nedstrøms kalkdosereren (figur 1), med tilhørende UTM-kartkoordinater: 

 Setsteinselvi             32 V 327843 6742753  

 Bekk fra Fitstølen      32 V 326702 6740477  

 Elv fra Leitevotni       32 V 326624 6738999  

 Bekk fra Ukshaugen      32 V 326091 6738785  

 

Vaksdal kommune har samlet inn månedlige vannprøver samtidig med de øvrige prøvene 

som tas i vassdraget i forbindelse med kalkingsovervåkingen. Prøvene er sendt til NIVA for 

analyse med hensyn på to ulike parameterserier.  

 

Prøvene fra april, mai og 

september, er analysert for 

en omfattende rekke 

parametere: 

pH, alkalitet, konduktivitet, 

total organisk karbon 

(TOC), kalsium (Ca), 

magnesium (Mg), kalium 

(K), natrium (Na), sulfat 

(SO4), nitrat (NO3-N), 

klorid (Cl), silisium (Si), 

total nitrogen (tot-N), total 

fosfor (tot-P), reaktivt Al og 

ikke-labilt Al.  

 

I de resterende månedene er 

det analysert for en enklere 

rekke med parametere: 

pH, alkalitet, konduktivitet, 

kalsium (Ca), reaktivt Al og 

ikke-labilt Al.  

 

 

 

Figur 1. De fire prøvetatte 

sideelvene i nedre deler av 

Ekso. 
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NEDBØR 2014 

 

Daglige nedbørmengder for 2014 er hentet fra meteorologisk stasjon ved Eksingedal (figur 

3). Samlet nedbørsmengde i 2014 var 2550 mm, som er 4 % mer enn normalen for perioden 

1961-1990. Størst avvik fra normalen var det i januar og mars, med hhv. 35 og 182 % av 

normalnedbøren.  

 

Figur 2 viser også nedbøren de to forutgående døgnene før hver prøvetaking i 2014, der det 

generelt var lite nedbør, bortsett fra i 30. oktober da det var flom i vassdragene på hele 

Vestlandet. Store nedbørmengder like før prøvetaking bidrar til utvasking av stoffer fra 

nedbørfeltet, og det vil kunne merkes på forhold som innholdet av humusstoffer.  

 

  
 

Figur 2. Døgn-nedbør målestasjon Eksingedal i 2014 (til venstre) og nedbør de to 

foregående døgn før hver av de 12 prøvetakingsdagene i 2014 (til høyre). 
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 RESULTATER 2014  

 

SURHET  

 

Elven fra Leitevotni skiller seg fra de andre med jevnt over mye høyere pH-verdier. 

Gjennomsnittet var pH 6.1, mens de tre andre har pH-verdier i 2014 med gjennomsnitt på 

5,6-5,7. Alle er vurdert til tilstand II = «god» (tabell 3). Alle de fire hadde de laveste pH-

verdiene på vinteren, og særlig de tre hadde pH-verdier på under og omkring pH 5,2 i januar 

og februar. De høyeste verdiene ble observert på sommeren og tidlig høst (figur 3).  

 

Tabell 3. Laveste, middel og høyeste pH-verdier i 2014, klassifisert etter Vanndirektiv 

veileder 2:2013 (tabell 2). 

 

 Laveste pH Snitt pH Høyeste pH 

Elv fra Leitevotni 5,65 6,07 6,29 

Setsteinselvi 5,19 5,66 6,14 

Bekk fra Fitstølen 5,19 5,62 6,00 

Bekk fra Ukshaugen 5,17 5,57 5,93 

 

 

  

  

Figur 3. Månedlige målinger av surhet (pH) i 2014 i Setsteinselvi (oppe til venstre), i bekk 

fra Fitstølen (oppe til høyre), i elv fra Leitevotni (nede til venstre) og i bekk fra Ukshaugen 

(nede til høyre). * viser til manglende prøve på grunn av for liten vannføring. 
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LEDNINGSEVNE  

 

Ledningsevne gjenspeiler innhold av salter, og alle fire hadde desidert høyest verdier på 

vinteren da også surheten var lavest. Elv fra Leitevotni skiller seg ut med høyere 

ledningsevne hele året, mens de tre andre hadde lave verdier særlig fra mai til august (figur 

4).   

 

 

  

  

Figur 4. Månedlige målinger av ledningsevne (mS/m) i 2014 i Setsteinselvi (oppe til 

venstre), i bekk fra Fitstølen (oppe til høyre), i elv fra Leitevotni (nede til venstre) og i bekk 

fra Ukshaugen (nede til høyre). * viser til manglende prøve på grunn av for liten 

vannføring. 

 

 

 

SYRENØYTRALISERENDE KAPASITET  

 

Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) angir forholdet mellom positive og negative ioner, der 

høye verdier angir god evne til å bufre sure tilførsler, og negative verdier angir liten eller 

manglende evne til å bufre slike tilførsler. Den generelle ionestyrken til vannet bidrar også 

positivt til at fisk og andre ferskvannsorganismer tåler sure tilførsler. Innholdet av kalsium 

var høyest i elv fra Leitevotni, med et gjennomsnitt på 0,66 mg Ca/l er dette 3 til 4 ganger 

høyere enn i de øvrige tre bekkene (tabell 4).  

 

Syrenøytraliserende kapasitet var «god» i alle de fire bekkene, men vesentlig høyere i elv fra 

Leitevotni, med gjennomsnitt på 24 µekv/l, mens de øvrige tre hadde gjennomsnittsverdier 

mellom 1 og 4 µekv/l (tabell 4). Siden elv fra Leitevotni har høyere innhold av kalsium, blir 

den vurdert etter en annen klassifiserings-skala (tabell 2). De lave verdiene og laveste 

observerte i de tre sureste bekkene, tilsier at laks ikke vil kunne overleve her.  
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Tabell 4. Gjennomsnittsverdier for innhold av kalsium, syrenøytraliserende kapasitet (ANC) 

og næringssalter i de fire bekkene, klassifisert etter Vanndirektiv veileder 2:2013 (tabell 2). 

 
 Kalsium 

snitt mg/l 

ANC 

lavest µekv/l 

ANC 

snitt µekv/l 

Fosfor 

snitt µg/l 

Nitrogen 

snitt µg/l 

Elv fra Leitevotni 0,66 18 24 3,3 135 

Setsteinselvi 0,16 -1 1 3,5 128 

Bekk fra Fitstølen 0,18 -5 2 3,7 92 

Bekk fra Ukshaugen 0,19 -2 4 3,0 112 

 

 

NÆRINGSRIKHET  
 

Innholdet av næringsstoffene fosfor og nitrogen er også målt i de fire bekkene ved tre 

anledninger. Alle bekkene er svært næringsfattige, tilsvarende tilstand I = «meget god» med 

fosforverdier på 3-4 µg P/l og nitrogeninnhold på 92-135 µg N/l (tabell 4). Også forholdet 

mellom nitrogen og fosfor er høyt, og viser at disse bekkene er upåvirket.  

 

 

KALSIUM   
 

Alle de fire elvene er definert som svært kalkfattige i Vanndirektiv-sammenheng, men særlig 

Setsteinselvi hadde svært lave verdier gjennom hele året, med et gjennomsnitt på 0,16 mg 

Ca/l. Bekk fra Fitstølen og fra Ukshaugen hadde noe høyere verdier på vinteren, men 

gjennomsnittsverdier for året på 0,18 og 0,19 mg Ca/l er også veldig lavt. Elv fra Leitevotni 

hadde et høyere innhold av kalsium gjennom hele året, og hadde et årsgjennomsnitt på 0,66 

mg Ca/l (figur 5 og tabell 4). 
 

  

  

Figur 5. Månedlige målinger av kalsium (mg Ca/l) i 2014 i Setsteinselvi (oppe til venstre), i 

bekk fra Fitstølen (oppe til høyre), i elv fra Leitevotni (nede til venstre) og i bekk fra 

Ukshaugen (nede til høyre). * viser til manglende prøve på grunn av for liten vannføring. 
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ALKALITET  

 

Alkalitet er et uttrykk for vannets evne til å nøytralisere sterke syrer, og defineres av 

innholdet av negative ioner med baseegenskaper. Målingene av alkalitet i 2014 var ikke 

veldig høye i disse fire elvene, med gjennomsnittsverdier på 0,037-0,038 mmol/l for de tre, 

og 0,048 mmol/l for elv fra Leitevotni. Alle bekkene oppviste noe høyere alkalitet på 

sommeren (figur 6).  
 

 
 

  
Figur 6. Månedlige målinger av alkalitet (mmol/l) i 2014 i Setsteinselvi (oppe til venstre), i 

bekk fra Fitstølen (oppe til høyre), i elv fra Leitevotni (nede til venstre) og i bekk fra 

Ukshaugen (nede til høyre). * viser til manglende prøve på grunn av for liten vannføring. 
  

 

ALUMINIUMSFRAKSJONER  
 

Aluminium i vann består av to hovedfraksjoner, den 

partikulært bundne, også kalt polymert kollodialt, eller 

den reaktive delen, også kalt monomert aluminium. 

Den siste delen er løst, og andelen øker når surheten i 

vannet avtar. Typisk på Vestlandet vil over 60 % av 

total aluminiumen være i reaktiv form når pH er lavere 

enn 5,0 (Johnsen 1997).  

 

 

Videre deles den reaktive aluminiumen opp i en illabil (organisk) og en labil (uorganisk) fase, 

der det illabile typisk er bundet opp til humusstoff og andre organiske stoff som naturlig 

finnes i vann. Andelen organisk bundet øker når humusinnholdet / fargetallet i vannet øker, 

og vil således typisk være henimot 100 % ved fargetall over 50 mg Pt/l.  

 

Det er imidlertid den labile fraksjonen som er giftig for fisk, og andelen av den reaktive som 

er labil, er også pH-avhengig. Ved pH-verdier under 5,0 vil typisk 20-100 % av den reaktive 
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aluminiumen være labil,- minst i humøst vann og mest i klart vann. Når pH er over 6,0 vil 

andelen labilt typisk være under 20 % på Vestlandet (Johnsen 1997).  
 

De fire undersøkte bekkene hadde lavt innhold av humusstoffer, med Setsteinselvi med lavest 

TOC innhold på 0,75 mg C/l i gjennomsnitt. Bekk fra Fitstølen var nest lavest med TOC på 

1,05 mg C/l, mens de to siste, elv fra Leitevotni og bekk fra Ukshaugen begge hadde 

gjennomsnittlig TOC på 1,6 mg C/l. Det betyr at en større andel av den reaktive aluminiumen 

vil forekomme som labil og giftig i de bekkene med lavest TOC. I Setsteinselvi er den 

gjennomsnittlige andelen 63 % i hele 2014, mens det i elv fra Leitevotni er 20 % i 

gjennomsnitt (tabell 5).  

 

Høyest innhold av labilt aluminium var det i Setsteinselvi og bekk fra Fitstølen, med hhv. 21 

og 24 µg Al/l i gjennomsnitt, hvilket er klassifisert til tilstand V = «meget dårlig». Bekk fra 

Ukshaugen hadde litt lavere verdier tilsvarende tilstand IV = «dårlig», mens det i elv fra 

Leitevotni var 9 µg Al/l i gjennomsnitt og tilstand II = «god» (tabell 5). 

 

Tabell 5. Aluminiumsfraksjoner i de fire bekkene, med klassifisert labil aluminium etter 

Vanndirektiv veileder 2:2013 (tabell 2), samt oppgitt andel av den reaktive aluminiumen som 

er labil (gjennomsnittsverdier for 2014). 

 
 Reaktiv Al 

snitt µg/l 

Illabil Al 

snitt µg/l 

Labil Al 

snitt µg/l 

Labil Al 

maks µg/l 

Andel labil  

av reaktiv Al 

Elv fra Leitevotni 49 40 9 13 19 % 

Setsteinselvi 34 13 21 51 63 % 

Bekk fra Fitstølen 52 29 24 68 45 % 

Bekk fra Ukshaugen 60 43 18 38 29 % 

 

  

  

Figur 7. Månedlige målinger av aluminiumsfraksjoner (µg Al/l) i 2014 i Setsteinselvi (oppe 

til venstre), i bekk fra Fitstølen (oppe til høyre), i elv fra Leitevotni (nede til venstre) og i 

bekk fra Ukshaugen (nede til høyre). * viser til manglende prøve på grunn av for liten 

vannføring. 
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Gjennom året var det vesentlig mer reaktivt aluminium på vinteren i de tre sureste bekkene, 

der også konsentrasjonen labil aluminium var høyest, og der også andelen av labil i % av den 

reaktive aluminiumen var høyest. På vinteren var således 75-80 % av den reaktive 

aluminiumen labil i Setsteinselvi og bekk fra Fitstølen, mens det var omtrent 50 % i bekk fra 

Ukshaugen og kun opp til 30 % i elven fra Leitevotni (figur 7).  
 

 

   

UTVIKLING SIDEN 1995 

 

De fire bekkene i denne undersøkelsen inngikk i et tilsvarende prøvetakingsprogram vår og 

sommer 1995, i forbindelse med utarbeiding av kalkingsplan for Vaksdal (Johnsen mfl. 

1996), men da med prøver hver 14. dag fra april til og med august. I figur 8 er disse 

målingene vist sammen med alle målingene fra 2014. Det generelle mønsteret er at de 

høyeste målingene er blitt høyere, og at de fleste målingene utover sommeren synes å være 

høyere i 2014 enn i 1995. I tabell 6 er de ti målingene i hver elv fra 1995 sammenlignet med 

de tilsvarende 5 målingene fra 2014, og gjennomsnittlig er pH-verdiene i 2014 0,2-0,3 pH-

enheter høyere enn i 1995 (tabell 6). Dette får selvsagt konsekvenser for mengden reaktivt 

aluminium i bekkene og også andelen av det som er labilt.  

 

  

  

Figur 8. 14. daglige målinger av surhet fra april til august 1995 sammen med de her 

foretatte månedlige målinger av surhet (pH) i 2014 i Setsteinselvi (oppe til venstre), i bekk 

fra Fitstølen (oppe til høyre), i elv fra Leitevotni (nede til venstre) og i bekk fra Ukshaugen 

(nede til høyre). * viser til manglende prøve på grunn av for liten vannføring. 
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Tabell 6. Gjennomsnittlig pH på sommeren i de fire bekkene i 1995 og i 2014. 

 
 Snitt surhet 1995 

April - August 

Snitt surhet 2014 

April - August 

Differanse 

2014-1995 

Elv fra Leitevotni 5,96 6,21 + 0,25 

Setsteinselvi 5,52 5,77 + 0,25 

Bekk fra Fitstølen 5,58 5,78 + 0,20 

Bekk fra Ukshaugen 5,46 5,75 + 0,29 

 

Alle bekkene hadde i 2014 lave pH-verdier med høyt innhold av aluminium på vinteren, og 

alle de tre bekkene utenom elven fra Leitevotni hadde så høyt innhold av labilt aluminium på 

denne tiden av året. Det betyr at de fremdeles har potensiale til å skape gifte blandsoner på 

lakseførende strekning i Ekso i perioder med lav og stigende vannføring i Ekso på vinteren.  
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ANALYSERESULTAT 2014 

 

Tabell 7. Analyseresultatene fra de månedlig innsamlete vannprøvene i Setsteinselvi i 2014. 

Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet til NIVA i Oslo, og de er samlet inn av 

Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve.  

 

Dato pH Kond Alk Tot-P Tot-N NO3-N TOC Cl SO4 Al-R Al-Il LAl Ca K Mg Na Si ANC 

  pH mS/m mmol/L µg/l µg/l µg N/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µekv/l 

13.jan 5,19 2,47 0,031       62 11 51 0,23       

05.feb 5,35 2,17 0,032       49 12 37 0,24       

03.mar 5,40 1,78 0,036       46 11 35 0,19       

22.apr 5,37 2,09 0,034 <1 147 83 0,59 4,26 0,77 44 11 33 0,20 0,14 0,29 2,37 0,21 -1 

20.mai 5,71 0,85 0,038 5 104 50 0,65 1,46 0,48 25 13 12 0,10 0,06 0,10 0,92 0,16 0 

03.jun 5,75 0,84 0,039       18 8 10 0,10       

29.jul 5,89 0,68 0,040       22 15 7 0,13       

20.aug 6,14 0,99 0,047       21 13 8 0,09       

16.sep 6,05 0,77 0,042       15 8 7 0,14       

16.okt 5,73 1,17 0,038 2 134 53 1 2,26 0,69 41 16 25 0,21 0,14 0,17 1,35 0,23 5 

30.okt 5,69 1,01 0,035       33 17 16 0,15       

01.des 5,60 0,96 0,034       26 15 11 0,15       

 

 

Tabell 8. Analyseresultatene fra de månedlig innsamlete vannprøvene i bekk fra Fitstølen i 

2014. Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet til NIVA i Oslo, og de er samlet 

inn av Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve.  

 

Dato pH Kond Alk Tot-P Tot-N NO3-N TOC Cl SO4 Al-R Al-Il LAl Ca K Mg Na Si ANC 

  pH mS/m mmol/L µg/l µg/l µg N/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µekv/l 

13.jan 5,19 2,80 0,032       76 19 57 0,38       

05.feb 5,23 2,83 0,031       86 18 68 0,36       

03.mar 5,37 1,99 0,036       59 25 34 0,22       

22.apr 5,32 2,26 0,033 1 94 48 0,64 4,83 0,80 48 13 35 0,20 0,15 0,28 2,63 0,25 -5 

20.mai 5,79 0,67 0,040 8 94 24 0,92 1,00 0,50 28 22 6 0,08 0,05 0,07 0,78 0,12 5 

03.jun 5,92 0,51 0,042       21 16 5 0,06       

29.jul 5,89 0,80 0,045       57 48 9 0,11       

20.aug 6,00 0,68 0,041       52 38 14 0,09       

16.sep 5,92 1,06 0,048       38 28 10 0,14       

16.okt 5,60 1,41 0,036 2 88 13 1,6 2,68 0,86 61 39 22 0,17 0,11 0,17 1,77 0,68 8 

30.okt 5,61 1,05 0,034       54 38 16 0,13       

01.des 5,61 1,00 0,038       48 39 9 0,18       
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Tabell 9. Analyseresultatene fra de månedlig innsamlete vannprøvene i elv fra Leitevotni i 

2014. Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet til NIVA i Oslo, og de er samlet 

inn av Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve.  

 

Dato pH Kond Alk Tot-P Tot-N NO3-N TOC Cl SO4 Al-R Al-Il LAl Ca K Mg Na Si ANC 

  pH mS/m mmol/L µg/l µg/l µg N/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µekv/l 

13.jan 5,65 2,11 0,050       43 33 10 0,73       

05.feb 6,05 2,54 0,051       44 33 11 0,86       

03.mar 6,02 1,85 0,048       46 38 8 0,58       

22.apr 6,13 2,10 0,048 1 122 51 1,1 4,23 0,95 35 24 11 0,73 0,28 0,28 2,27 0,48 23 

20.mai 6,19 1,93 0,050 6 129 42 1,5 3,78 0,97 39 31 8 0,64 0,25 0,24 2,07 0,52 18 

03.jun 6,26 1,90 0,053       29 25 4 0,68       

29.jul 6,29 1,78 0,054       33 28 5 0,62       

20.aug 6,18 1,65 0,040       72 60 12 0,47       

16.sep Ingen prøvetaking på grunn av for lav vannføring 

16.okt 6,04 2,12 0,047 3 155 53 2,3 4,25 1,10 59 46 13 0,76 0,26 0,29 2,49 0,83 30 

30.okt 5,96 1,64 0,044       81 70 11 0,54       

01.des 6,00 1,74 0,048       54 48 6 0,63       

 

 

Tabell 10. Analyseresultatene fra de månedlig innsamlete vannprøvene i bekk fra 

Ukshaugen i 2014. Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet til NIVA i Oslo, og 

de er samlet inn av Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve.  

 

Dato pH Kond Alk Tot-P Tot-N NO3-N TOC Cl SO4 Al-R Al-Il LAl Ca K Mg Na Si ANC 

  pH mS/m mmol/L µg/l µg/l µg N/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µekv/l 

13.jan 5,18 2,71 0,032       72 34 38 0,29       

05.feb 5,17 2,61 0,029       80 43 37 0,31       

03.mar 5,44 1,89 0,038       59 42 17 0,25       

22.apr 5,35 2,49 0,033 1 98 46 0,82 5,27 0,88 48 17 31 0,26 0,17 0,32 2,87 0,27 -2 

20.mai 5,81 0,65 0,041 6 94 19 1,1 0,99 0,41 27 25 2 0,09 0,06 0,07 0,74 0,11 6 

03.jun 5,93 0,46 0,042       17 13 4 0,06       

29.jul 5,78 0,85 0,042       49 41 8 0,13       

20.aug 5,86 0,97 0,042       71 55 16 0,14       

16.sep 5,81 1,16 0,043       61 51 10 0,24       

16.okt 5,53 1,66 0,036 2 144 78 2,9 3,09 0,94 80 62 18 0,22 0,14 0,19 2,08 0,66 8 

30.okt 5,47 1,20 0,033       78 61 17 0,18       

01.des 5,49 1,15 0,036       82 69 13 0,17       

 

 


