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FORORD 

 
 

Rådgivende Biologer AS vært ansvarlig for overvåking av vannkvaliteten i Granvins-

vassdraget i forbindelse med Granvin Maskinstasjon sitt massedeponi på Nedre Spildo. 

Området benyttes til midlertidig deponi for steinmasser, og eventuelle avløp fra området kan 

påvirke vannkvalitet i Storelva og i Skorvo i Granvin. 

 

Overvåkingsopplegg ble utarbeidet januar 2014, og er godkjent av Granvin kommune og 

Klima- og miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland. Månedlige vannprøver er 

samlet inn siden februar 2014, og er sendt «over natten» for analyse ved det akkrediterte 

laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS i Bergen. Etter februar 2015 stanset 

prøvetakingen opp, og ble tatt opp igjen med en prøverunde i august og en i november 2015. 

Det er ikke planlagt videre deponering av sprengsteinmasser i deponiet med det første, og 

videre overvåking settes derfor på vent. 

 

Prøveresultatene vurderes umiddelbart for å avklare eventuelle behov for tiltak i vassdraget, 

og det er utarbeidet fortløpende månedsrapporter med disse vurderingene. Denne rapporten 

oppsummerer resultatene fra overvåkingen i 2015, der vannprøver fra november er samlet inn 

av Rådgivende Biologer AS som kontroll. Ansvarlig har vært dr. philos. Geir Helge Johnsen. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Anved Lillegraven, Granvin Maskinstasjon, for oppdraget.  

 

Bergen, 18. november 2014. 
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NEDRE SPILDO MASSEDEPONI 
 

Granvin Maskinstasjon har fått tillatelse til å etablere og drifte massedeponi på Nedre Spildo. 

Området skal benyttes til mellombels deponi for steinmasser, og det er tillatt å lagre inntil 

200 000 m³ tilkjørt masse. Største tillatte høyde for oppfylling er kote 78 øverst i deponiet og 

kote 51 i lagrings-området. Område for produksjon og mellomlagring skal etableres slik 

plankartet viser. Knusing og sikting av masser skal skje fra toppen av de massene som er 

deponerte, men på et så lavt plan at det er skjermet med voll mot omgivelsene.  

 

Avrenning fra massedeponiet på Nedre Spildo er etablert med infiltrasjonsanlegg for 

håndtering av overvann. Det er sandfangstkum så lavt som mulig i området, etter denne er det 

et fordrøyningsbasseng på 50 m³ med videre infiltrasjon til gode masser. Rundt hele 

tiltaksområdet er det fortsatt et minst 15 meters bredt landbruksområde med eventuell 

vegetasjonsskjerm mot elveløpet til Skorvo. Mot Granvinselven vil det være tilsvarende og 

større område, og her går også RV 13 mellom vassdraget og tiltaket (figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Tiltaksområdet for massedeponi ved Nedre Spildo, med opplegg for overvanns-

håndtering.  

 

DEPONERING 2015 

 

Det er ikke foretatt noe deponering eller håndtering av steinmasser i deponiet i 2015, og 

denne overvåkingen stanses derfor opp i påvente av eventuell videre deponering.  
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OM PÅVIRKNING FRA SPRENGSTEIN  

 

Utfylling, deponering og uttak av steinmasser vil frigjøre steinstøv som kan bli ført med 

avrenningsvannet til nærmeste vassdrag, og de mest finpartikulære delene vil kunne bli 

spredd over store strekninger med vannstrømmen. Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte 

skader på fisk, det kan føre til generell redusert biologisk produksjon ved nedslamming og 

redusert sikt, og større mengder kan føre til nedslamming og tetting av gytegroper i 

vassdraget.  

 

Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare for skade på fiskegjeller, og 

det er også de største partiklene som vil kunne sedimentere og medføre redusert 

vanngjennomstrømming i nærliggende gytegroper. Slike partikler vil imidlertid sedimentere 

nokså raskt, og vanligvis vil disse bli holdt tilbake i det planlagt etablerte 

overvannshåndteringsanlegget. Men ved særlig store nedbørmengder kan dette likevel føres 

videre, og ved skikkelig utvasking kan tidligere sedimentert finstoff også bli ført bort og ende 

opp i vassdraget. 

 

Sprengsteinmasser kan også resultere i tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og 

nitrat, ofte i lokalt relativt høye konsentrasjoner (Urdal 2001; Hellen mfl. 2002). Dersom 

sprengstoffrester forekommer som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave 

konsentrasjoner medføre giftvirkning for dyr som lever i vassdraget. Andelen ammoniakk 

kommer an på blant annet temperatur og pH, men vil sjelden bli så høy at det vil medføre 

dødelighet for fisk. Stor vannføring i Storelva i vil uansett også medføre hurtig fortynning av 

slike tilførsler, slik at influensområdet da blir svært lokalt.  

 

Erfaringer med tilførsler til vassdrag  

 

Ved ombygging av Leinafoss kraftverk i Flåmselva i Aurland kommune, ble det transportert 

betydelige mengder fin sand og silt nedover elva fra oktober til mai 1993. Universitetet i 

Bergen fulgte opp virkninger av denne stor hendelsen med brede undersøkelser på 

lakseførende strekning nede i vassdraget. Massetransporten førte til et opptil 10 cm tjukt av 

fin sand oppå gytegropene, og dette førte til ekstra dødelighet av egg i disse gropene. 

Vårflommen spylte stoffene bort og det ble antatt at overleving av plommesekkyngel som 

klekket etter dette var som normal. Ungfiskundersøkelser viste tilsvarende tettheter av eldre 

ungfisk som før episoden, men med en reduksjon i årsyngel og ettåringer på de berørte 

strekningene. Også bunndyrsamfunnet synes noe påvirket (Sægrov & Kålås 1994). 

 

I forbindelse med bygging av nytt Tyin kraftverk er det tunneldrift og massedeponering ved 

Torolmen og Biskopsvatnet og det slippes ut en del leire- og siltholdig borevann nedstrøms 

Torolmen og til Biskopsvatnet. Turbiditetsverdiene ved Biskopsvatnet lå i perioden mars til 

juli 2003 på et nivå hvor en kunne vente merkbare effekter på fisken. I Holsbruvatnet var det 

i perioden mai til juni i 2003 så mye suspenderte partikler i vannet at dette kan ha gitt noe 

redusert avkastning. Disse store tilførslene av finstoff og nitrogenstoff, medførte endringer i 

bunndyrsamfunn, men bare i liten grad påførte dette direkte skader på gjellene hos fisken. 

Produksjon av fisk i den mest påvirkete innsjøen kan også ha blitt redusert da anleggsarbeidet 

pågikk (Hellen & Johnsen 2003). 
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I forbindelse med konsekvensvurdering for utvidelse av masseuttak av stein i Urdalen i 

Lindås kommune ble det gjennomført en enkel undersøkelse av bunndyr, ungfisk og 

vannkvalitet i Urdalselva. Det ble påvist høye konsentrasjoner av kalsium og nitrat i den 

delen av elven som var påvirket av tilsig fra det eksisterende masseuttaket, men 

konsentrasjonene var ikke så høye at de hadde stor negativ virkning på dyrelivet i elven 

(Urdal 2001). 

 

Erfaringer tilsier at ved store og massive episoder kan en ha lokale og betydelige effekter på 

vannkvalitet, bunndyr og ungfisk. Ved små og moderate utslipp vil virkningene være 

vanskelige å måle, og eventuelle skader er nokså fort restituert. Dette aktuelle tiltaket i 

Granvin ansees å være lite, og det legges derfor ikke opp til et omfattende 

overvåkingsprogram i første omgang. 

 

I forbindelse med etablering av nytt tunnel- og veianlegg til RV 13 forbi Skjervet, med tidvis 

store avrenninger til i vassdraget blir det gjennomført et relativt omfattende 

overvåkingsprogram. I overvåkingsprogrammet er det opprettet flere prøvestasjoner, bl.a. en 

oppstrøms og en nedstrøms Skorvo. På hver stasjon blir kornfordeling, interstitialoksygen, 

oksygen i elvevannet, eggoverlevelse i gytegroper, ungfisktetthet og bunndyr overvåket. 

Erfaringen fra dette så langt (2009-2011), viser at en ikke kan se noen effekt av steindeponi 

langs Granvinselva, verken på fisk eller bunndyr (Pulg mfl 2012). I sideelv (Katteråa) der det 

har vært avrenning fra tunneldrift, gikk gytegroper på en kort strekning nedstrøms 

forurensingskilden tapt. Lokalt i Granvinselva, der også var relativt store utslipp er det mulig 

det har vært negative virkning på eggoverlevelsen til fiskeegg i gytegropene, men resultatene 

er usikre. Tettheten av ungfisk ser ut til å være noe negativt påvirket svært lokalt. På bunndyr 

er det ikke vist noen negative effekter (Pulg mfl. 2012).   

 

Mellom de to stasjonene oppstrøms og nedstrøms Skorvo og massedeponi er bare ubetydelige 

forskjeller etter påvirkning (Pulg mfl 2012). Overvåkingen av disse to stasjonene inngår også 

i overvåkingsprogrammet til Statens vegvesen i 2012 og 2013. Stasjonene vil være gode 

referanser som kan benyttes i framtiden dersom en ved vannkjemiske målinger registrerer 

verdier som gjør det sannsynlig at eventuelle utslipp fra tiltaksområdet kan være skadelig på 

miljøet.  

 

Naturmangfoldsloven 

 
Fiskebestanden i Granvinsvassdraget er redusert. Villakspopulasjonen har status som truet 

(Direktoratet for Naturforvaltning) og sjøørretbestanden er kraftig redusert (Hellen mfl 2013). 

Ytterlige inngrep som rammer fiskebestanden kan få alvorlige konsekvenser for disse 

populasjonene. Etter naturmangfoldlovens §6 plikter enhver å opptre både aktsomt og gjøre 

det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Dette medfører også at dersom det 

er «stor risiko» for skade, stilles det større krav til søkers oversikt over berørt naturmangfold, 

og også til omfang av planlagte avbøtende tiltak. Foreslåtte plan for overvannshåndtering, 

samt dette opplegg for overvåking bør tilfredsstille kravene her, siden det ansees å være 

«liten risiko for skade». Og dersom miljøforvaltning skal ta i bruk «føre-var prinsippet» i 

samme lovs §9, både med hensyn på pålegging av overvåking og eventuelle avbøtende tiltak, 

må det faktisk være «risiko for alvorlig eller også irreversibel skade». Det ansees ikke å være 

tilfellet her. Og selv om §11 også slår fast at tiltakshaver skal betale for både overvåking og 

avbøtende tiltak, må også omfanget av begge disse forhold stå i forhold til «skadens 

karakter».   
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GRANVINSVASSDRAGET  

 

Granvinsvassdraget renner ut innerst i Granvinsfjorden. Granvinselva er ca. 2,2 km lang fra 

sjøen til Granvinsvatnet (4,1 km², 24 moh.), og Storelva har en 5,6 km lang anadrom 

strekning oppstrøms innsjøen. Storelva renner gjennom områder der det drives aktivt 

landbruk, og Skorvo er en av få vesentlige sideelver på anadrom strekning. Nedre Spildo 

massedeponi ligger like oppom samløp mellom Skorvo og Storelva.  

 

Ved samløp med Storelva har Skorvo et nedbørfelt på 34,1 km² med årsmiddelvannføring på 

1,86 m³/s. 5-persentil sommervannføring er på 0,385 m³/s, mens 5-persentil vintervannføring 

er på 0,061 m³/s. Til sammenligning har Storelva et nesten dobbelt så stort nedbørfelt med 

63,9 km² og med årsmiddelvannføring på 3,72 m³/s. Sesonglavvannføringer for Storelva er 5-

persentil sommervannføring på 0,58 m³/s og 5-persentil vintervannføring på 0,13 m³/s.  

 

Tabell 1. Beskrivelse av Storelva og Skorvo ned til felles samløp nedenfor ved Nedre Spildo 

massedeponi.  

 

Elv Feltareal (km²) Middelvannføring (m³/s) 5-persentil sommer 5-persentil vinter 

Storelva 63,9 3,719 0,581 0,134 

Skorvo 34,1 1,862 0,385 0,061 

 

 

Storelva (vann-ID 052-53-R) og Skorvo (vann-ID 052-133-R) karakteriseres som 

«lavtliggende, middels store, svært kalkfattige og klare elver» på Vestlandet, og økologisk 

tilstand er satt til “dårlig” på grunn av landbruksavrenning, lakselus og innslag av rømt 

oppdrettslaks (Vann-nett 15.03.2013).  Bestandstilstanden for sjøaure er vurdert som “spesielt 

hensynskrevende” på grunn av lakselus i fjorden, mens bestandstilstanden for laks er “svært 

dårlig” (Lakseregisteret 19.03.2013). Vannkvalitet klassifiseres etter «Veileder 02:2013 

Klassifisering av miljøtilstand i vann» (tabell 2). 

 

Tabell 2. Klassegrenser for innhold av nitrogen etter Vanndirektiv veileder 2:2013 og for 

turbiditet etter SFT (1997), for Storelva og Skorvo. 

 

 

  

 
 

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

Nitrogen (µg/l)  < 325  325 - 475  475 - 775  775 - 1350  > 1350 

Turbiditet FTU  < 0,5  0,5 – 1,0  1 - 2  2 - 5  > 5 
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 OVERVÅKINGSOPPLEGG  

 

Det er samlet inn vannprøver på fire steder i Granvinsvassdraget, siden februar 2014, både 

«ovenfor» og «nedenfor» i Storelva og i Skorvo, for å avsløre mulig påvirkning fra Nedre 

Spildo massedeponi (figur 2). Prøvene er sendt for analyse med «posten over natten» til det 

akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS i Bergen. Prøvene er analysert for 

parameterne nitrogen, med nitrat/nitritt og ammonium, samt turbiditet. Nitrogenstoffene er 

typisk for sprengstoffrester, mens turbiditet er et mål på eventuelle tilførsler av steinstøv.  

 

 
 

 

Figur 2. Prøvestedene ved Nedre Spildo massedeponi, “ovenfor” og “nedenfor” både i Skorvo og 
Storelva. 

 

Det er i 2015 samlet inn vannprøver fra fire tidspunkt; i januar og februar, samt i august og 

november.  

 

Siden det ikke er planlagt videre deponering av sprengstein i dette massedeponiet, er videre 

prøvetaking stilt i bero. 
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 RESULTATER 2015  

 

Innhold av partikler, målt som turbiditet, var lavt i begge elven i alle prøvene, med et 

gjennomsnitt på 0,39 FTU i Storelva og 0,23 FTU i Skorvo. Begge gjennomsnittene er 

innenfor tilstandsklasse I = «meget god», både ovenfor og nedenfor (tabell 3). Disse 

gjennomsnittene er helt tilsvarende som tallene for månedlige målinger fra 2014.  

 

Innhold av næringsstoffet nitrogen var lavt i Skorvo, med gjennomsnitt for de fire målingene 

på 88,5 µg N/l. Ved tre av de fire målingene var det noe høyere verdier nedenfor deponiet i 

Skorvo. I Storelva var gjennomsnittet 234 µg N/l, som fremdeles er godt innenfor 

tilstandsklasse I = «meget god» (tabell 3). Bare ved ett av målepunktene var det svakt høyere 

nedenfor. I Storelva var innholdet av nitrogen periodevis mye høyere enn i Skorvo. Tallene 

fra 2015 fra Skorvo tilsvarer målingene fra 2014, mens Storelva har lavere målinger i 2015, 

noe som kan skyldes at det er mange færre prøver i 2015. 

 

Innhold av ammonium var lavt i Storelva på vinteren, men med høye målinger i august. 

Årsgjennomsnittet var 9 µg N/l. Skorvo hadde også lavt årsgjennomsnitt for de fire prøvene, 

med 6 µg N/l. Bare i august var det mye høyere verdier nedenfor. Målingene i 2015 avviker 

ikke fra tilsvarende målinger fra 2014. 

 

Innhold av nitrat og nitritt nitrogen-forbindelse var særlig lavt gjennom sommeren, og 

høyere på vinteren i Storelva. Årsgjennomsnittet på 173 µg N/l, noe som er litt høyere enn i 

2014, men da var det flere prøver fra årstider med erfaringsmessig lavere verdier. I Skorvo 

var årsgjennomsnittet 52 µg N/l, med en svak økning i alle fire prøvene fra nedenfor. 

Målingene er for øvrig helt tilsvarende som fra 2014. 

 

VURDERING AV PÅVIRKNING 

 

Ut fra de sporadiske måleresultatene, er det ikke noen gjennomgående trend at Storelva er 

påvirket av tilsig fra deponiet. De er riktignok en liten økning å spore i turbiditet nedover i 

Storelva, mens de tre øvrige parametrene har lavere gjennomsnitt nedenfor enn ovenfor 

deponiet. Dette kan skyldes innblanding av den «renere» Skorvo mellom 

prøvetakingspunktene.  

 

Når det gjelder Skorvo, synes alle årsgjennomsnittene å være noe høyere nedenfor enn 

ovenfor. Få prøvetidspunkt gjør gjennomsnittene sårbare for enkeltmålinger. Samtidig skal 

det understrekes at verdiene fremdeles er svært lave og godt innenfor tilstandsklasse I = 

«meget god». Og alle gjennomsnittene i Skorvo nedenfor deponi er mye lavere enn 

tilsvarende i Storelva ovenfor deponiet (tabell 3).  

 

Tabell 3. Gjennomsnittlige verdier for de undersøkte parameterne ovenfor og nedenfor i de 

to elvene i 2015. Vannkvalitetsklassifisering er gjort etter vanndirektivets veileder 2:2013 for 

nitrogen og etter SFT (1997) for turbiditet, og farger er benyttet slik: 

  

I = «meget god» II = «god» III = «moderat» IV = «dårlig» V = «meget dårlig» 

 

2014 
Turbiditet Total nitrogen Ammonium  Nitrat+nitritt 

Over Nede Over Nede Over Nede Over Nede 

Skorvo 0,23 0,24 76 102 4 8 47 57 

Storelva 0,33 0,45 245 224 12 7 184 161 
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ANALYSERESULTAT 2015 

 

Tabell 4. Analyseresultatene fra de månedlig innsamlete vannprøvene i 2015. Alle parametre 

er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, og alle 

prøvene er samlet inn lokalt unntatt prøvene fra 5.november, som er samlet inn av 

Rådgivende Biologer AS.  

 

Dato Elv sted Ammonium Nitrat-nitritt Tot-N Turbiditet 

05.01.2015 Storelva oppe <3 300 370 0,33 

05.01.2015 Storelva nede <3 220 280 0,37 

05.01.2015 Skorvo oppe 5,9 50 68 0,34 

05.01.2015 Skorvo nede 5,5 62 140 0,31 

11.02.2015 Storelva oppe <3 230 290 0,32 

11.02.2015 Storelva nede <3 230 290 0,62 

11.02.2015 Skorvo oppe <3 63 120 0,2 

11.02.2015 Skorvo nede <3 77 140 0,25 

10.08.2015 Storelva oppe 40 44 100 0,3 

10.08.2015 Storelva nede 19 36 85 0,31 

10.08.2015 Skorvo oppe 5,9 28 40 0,17 

10.08.2015 Skorvo nede 23 32 40 0,21 

05.11.2015 Storelva oppe 3,6 160 220 0,36 

05.11.2015 Storelva nede 5,1 160 240 0,5 

05.11.2015 Skorvo oppe <3 46 74 0,19 

05.11.2015 Skorvo nede <3 57 86 0,18 

 


