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FORORD 

 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag Vaksdal kommune og Voss- og Osterfjorden Vannområde, 

gjennomført en overvåking av miljøtilstanden i Bergsdalsvassdraget i 2015. Undersøkelsen er 

gjennomført etter tilsvarende opplegg fra 1995, men er tilpasset Vanndirektivets retningslinjer. 

 

Alle prøver er samlet inn av Rådgivende Biologer AS. De vannkjemiske og bakteriologiske prøvene er 

analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, planteplanktonprøvene fra 

Bergsvatnet er analysert av cand.real. Nils Bernt Andersen og bunndyrprøvene er analysert akkreditert 

av Mats Uppman ved Pelagia Miljökonsult AB i Umeå.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Vaksdal kommune og Voss- og Osterfjorden Vannområde ved 

Sveinung Klyve for oppdraget, og for illustrasjonsfoto benyttet i rapporten. 

  

Bergen, 11. mai 2016. 
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SAMMENDRAG 

 
Johnsen, G.H. 2016. 

 Miljøtilstand 2015. Bergsdalsvassdraget i Vaksdal.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2204, 27 sider, ISBN 978-82-8308-235-7. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Vaksdal kommune og Voss- og Osterfjorden 

Vannområde, gjennomført en overvåking av miljøtilstanden i Bergsdalsvassdraget sommeren 2015. 

Det omfatter fem månedlige besøk fra juni til oktober, utført i hovedsak på samme måte som ved 

forrige undersøkelse i 1994. Vurdering av resultater er etter Vanndirektiv-veileder 2:2013 og alle data 

er importert til databasen «Vann-Miljø».  

 

Undersøkelsen av Bergsdalsvassdraget sommeren 2015 viste et næringsfattig og lite forurenset 

vassdrag. Innholdet av næringssalter var alle steder tilsvarende tilstand «svært god». Innholdet av 

tarmbakterier i vassdraget var imidlertid høyere enn «naturlig», og særlig i nedre del gjennom Dale 

sentrum er det sannsynligvis betydelige kloakklekkasjer. Bunndyrsamfunnet på tre stasjoner i 

Bergsdalselven var noe påvirket, tilsvarende tilstand «god». Undersøkelsene her konkluderer med at 

de undersøkte vannkjemiske kvalitetselementene har tilstand «svært god» og de undersøkte biologiske 

elementene «god» på elvestrekningene og «svært god» i Bergsvatnet. 

 

Både elvestrekningene i Bergsdalen og Bergsvatnet er sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) på 

grunn av vannkraft-utbyggingene i vassdraget. Kvalitetselementet «hydromorfologi» avviker derfor 

sterkt fra naturtilstanden i vassdraget, og det betyr at dette elementet må settes til «moderat» eller 

«dårlig». Den samlete «økologiske status» blir da styrt av tilstanden for de hydromorfologiske 

kvalitetselementene, og settes til «moderat» (tabell 1). Når de biologiske elementene har «god» eller 

«svært god» tilstand, kan ikke de abiotiske kvalitetselementene trekke mer ned enn til «moderat» 

ifølge vanndirektivets veiledere. 

 

Tabell 1. Samlet vurdering av «økologisk tilstand» 2015, basert på undersøkte kjemiske og biologiske 

kvalitetselementer, samt vurderte hydromorfologiske kvalitetselementer. 

 
Sted Kvalitetselementer Økologisk 

status Hydromorfologi Fysisk-kjemisk Biologi 

1 Bergsdalselv over Rødland «dårlig» «svært god» «god» «moderat» 

2 Bergsdalselv før Bergsvatnet «moderat» «svært god» «god» «moderat» 

3 Bergsvatnet  «dårlig» «svært god» «svært god» «moderat»  

4 Bergsdalselvi ved Øye  «dårlig» «svært god» «god» «moderat» 

5 Daleelv før Dale krv «moderat» «svært god» ?? «moderat»  

6 Daleelv før Dalevågen «moderat» «svært god» ?? «moderat»  

 
Sammenlignet med de tilsvarende undersøkelsene i 1994, var gjennomsnittlig innhold av fosfor og 

nitrogen lavere alle steder i 2015. Mønsteret med økende innhold nedover i vassdraget var det samme, 

og mønsteret med hensyn på innhold av tarmbakterier var også mye det samme som for 21 år siden. 

Noe av reduksjonen i næringsinnhold må tilskrives ulike analyselaboratorier, for dersom tilførslene er 

redusert siden 1994, skulle dette gitt seg utslag i relativt større reduksjon i fosfor enn i nitrogen, og 

ikke omvendt.  
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BERGSDALSVASSDRAGET  

 
 

Bergsdalsvassdraget drenerer store fjellområder i kommunene Kvam, Voss og Vaksdal. 

Bergsdalselven har sitt utspring i Hamlagrøvatnet øverst i Bergsdalen. Fra Hamlagrøvatnet går 

vassdraget via Småbrekkevatnet, Vetlevatnet, Bergsvatnet og Storefossdammen til sitt utløp i 

Dalevågen.  

 

Vassdraget er regulert med til sammen fire kraftverk. Øverst har Voss Energi overført vann fra 

Torfinnsvatnets 47 km² store felt i Vossovassdraget gjennom Hodnaberg kraftverk til Hamlagrøvatnet. 

Videre har BKK Produksjon AS også fått overført vann fra flere vassdrag som tidligere rant til 

Fyksesundet til Hamlagrøvatnet. Det gjelder både feltet på 11 km² til Songrøvatnet og nesten 6 km² på 

nordøstsiden av Geitafjellet.  

 

Hamlagrøvatnet, med sitt naturlige felt på 69 km² og de overførte til sammen 64 km², er magasin for 

BKK sitt Kaldestad kraftverk, som har utslipp til Bergsvatnet. Denne innsjøen hadde et naturlig 

nedbørfelt på 89 km², men i dag er det på omtrent 155 km², og har en gjennomsnittlig tilrenning på vel 

17 m³/s. 

 

 
 

Figur 1. Fra Nos ned Småbrekkene med Kjerringafjell og Storliknausen. Foto Sveinung Klyve. 

 

 

Bergsvatnet er inntaksmagasin for BKK sitt Fosse kraftverk med utslipp til Storefossdammen, som 

igjen er inntaksmagasin for BKK sitt Dale kraftverk. Elvestrekningene mellom Hamlagrøvatnet og 

Bergsvatnet, og strekningen nedenfor Bergsvatnet til Storefossdammen, har ikke noen krav til 

mistevassføring. Elvestrekningen nedenfor Storefossdammen har et slipp på av 300 l/s fra 

Storefossdammen grunnet industrivann til Dale fabrikker, og er pålagt av NVE i brev av 18. november 

1998.  
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Figur 2. Bergsdalselva med de fire kraftverkene Hodnaberg (Voss Energi), Kaldestad, Fosse og Dale 

(BKK). Fra Johnsen (1995). 

 

 

Hele Bergsdalsvassdraget er således utbygget, og alle vannforekomstene fra og med Hamlagrøvatnet 

og nedover til utløpet gjennom Dalevågen til Stanghelle har status som sterk modifiserte 

vannforekomster SMVF (figur 2). 

 

Overføringen av vann til Hamlagrøvatnet, fører til at vassdraget generelt sett i dag har betydelig større 

vannføring enn opprinnelig. Men reguleringene i selve Bergsdalsvassdraget gjennom Kaldestad og 

Fosse kraftverk, fører til at store deler av elvestrenger i vassdraget har redusert vannføring det meste 

av året. Innsjøene Bergsvatnet og Storefossdammen, samt Daleelven til utløpet i Dalevågen har 

imidlertid over året mye større vannføring enn opprinnelig, men med forskyvning fra de naturlige vår- 

og høstflommer mot betydelig høyere vintervannføring. Foruten til kraftproduksjon, tjener vassdraget 

også som drikkevannskilde for Dale sentrum. 

 

Totalt nedslagsfelt ved utløp til Dalevågen på 261 km² med overføringene, og en middelvannføring på 

26,8 m³/s, der 67 % utgjøres av skrinne snaufjellsområder. Landbruksarealer utgjør 0,6 % av 

nedbørfeltet, mens skog utgjør 21.5 %. Berggrunnen er meget variert, med fyllitt og glimmerskifer i de 

øvre deler, noe som gjør at den beste vannkvaliteten i vassdraget finnes i de øvre deler. Videre 

nedover langs vassdraget dominerer bergarter som er mindre basiske og som forvitrer saktere, og 

vannkvaliteten i elvene som drenerer disse områdene er generelt noe dårligere. Det er lite fast 

bosetting i de øvre deler av nedslagsfeltet. I denne delen er det imidlertid store hytteområder. Langs 

den nedre delen av vassdraget ligger tettstedet Dale. 
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UNDERSØKELSENE I 2015 
 

 

I perioden juni til oktober 2015 ble det samlet inn fem månedlige vannprøver fra 

overflatevannmassene seks steder i Bergsdalsvassdraget (figur 3 og tabell 2). Fra Bergsvatnet ble 

vannprøver tatt som blandeprøve fra de øverste fem meterne av vannsøylen ute på innsjøen. Prøvene 

er undersøkt med hensyn på tarmbakterier, vannkjemiske parametere som næringssaltene fosfor og 

nitrogen, innhold av organisk materiale, samt kvantitativ algeplankton-forekomster og innhold av 

klorofyll-a i Bergsvatnet. Fra tre av stasjonene i vassdraget ble det 19. oktober samlet inn 

bunndyrprøver (1, 2 og 4 i tabell 2).  

 
Tabell 2. Prøvestedene ved undersøkelsene i 2015, med oppgitt posisjon og Vann-Id til «Vann-Miljø».  

 

Sted Posisjon WGS84 Vann-Id 

1 Bergsdalselv ovenfor Rødland 32 V 338838 6714933 061-79547 

2 Bergsdalselv før Bergsvatnet 32 V 336125 6716834 061-79546 

3 Bergsvatnet  32 V 330644 6719019 061-79548 

4 Bergsdalselvi ved Øye 32 V 335732 6717180 061-79549  

5 Daleelv før Dale kraftverk 32 V 325805 6720933 061-71306 

6 Daleelv før Dalevågen 32 V 323613 6720361 061-71329 

 

 
     

    Figur 3. Bergsdalsvassdraget med prøvepunktene for undersøkelsen i 2015. 

 

De vannkjemiske analysene er utført ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse 

AS, algeplankton er bestemt av Cand. real. Nils Bernt Andersen og bunndyrprøvene er analysert 

akkreditert av Mats Uppman ved Pelagia Miljökonsult AB i Umeå. Prøvetakingsopplegget er utført i 

henhold til retningslinjer gitt av SFT i «Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann» (SFT 1997:4) og 

Vanndirektivets veileder 2013:2.  

 

Innsamlingen av bunndyr skjedde etter «sparkemetoden» og følger beskrivelse i Vanndirektivets 

veileder 2013:2.  Metodene for indeksering av prøvene i forhold til eutrofiering (ASPT) og forsuring 

(Raddum forsuringsindekser) følger også metoder beskrevet i denne veilederen. 

 



 

 

Rådgivende Biologer AS   7 Rapport 2204 

 

VANNDIREKTIVET OG KLASSIFISERING 
 

I henhold til Vanndirektivet skal «økologisk tilstand» i vannforekomster klassifiseres basert på 

biologiske, fysisk-kjemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer. Undersøkelsene av 

Bergsdalsvassdraget i 2015 er utført i tre «deler» av vassdraget med fokus på kjemiske og utvalgte 

biologiske kvalitetselementer, mens de hydromorfologiske elementene er omtalt innledningsvis.  

 

Bergsdalsvassdraget (vannforekomst nr.: 061-61-R oppom Bergsvatnet og 061-184-R nedom) er et 

«middels stort Vestlandvassdrag med klar og svært kalkfattig vannkvalitet i skogsbeltet». Vassdraget 

er av type 12 = R-N5a, og det har «dårlig status» i «Vann-Nett» og er en sterkt modifisert 

vannforekomst (SMVF) fordi det ikke er krav om minstevannføring. Klassifisering etter tabell 3. 

 
Tabell 3. Klassifiseringsgrenser for innhold av fosfor, nitrogen og bunndyr, basert på Vanndirektiv 

veileder 2013:2 for Bergsdalselven (R-N5a) med fargetall på oppunder 10 mg Pt/l.  

 

Elvetype R-N5a «svært god» «god» «moderat» «dårlig» «svært dårlig» 

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

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

Bunndyr (ASPT) > 6,8 6,8 – 6,0 6,0 – 5,2 5,2 – 4,4 < 4,4 

 

Bergsvatnet (vannforekomst nr.: 061-2073-L) er en «middels stor og dyp Vestlandsinnsjø med klar og 

svært kalkfattig vannkvalitet i skogsbeltet». Innsjøen er type 12 = L-N5a og er også en SMVF fordi 

det er reguleringshøyde over 3 meter. Klassifisering etter tabell 4. «VannNett» har anført Bergsvatnet 

som «grunn», med middeldyp under 15 m. Middeldypet er 16,9 meter (Johnsen 1995), og innsjøen er 

da å regne som «dyp». 

 

Tabell 4. Klassifiseringsgrenser for innhold av fosfor, nitrogen, siktedyp og algemengder målt som 

klorofyll-a, basert på Vanndirektiv veileder 2013:2 for Bergsvatnet (L-N5a) med fargetall på 

oppunder 10 mg Pt/l.  

 

Innsjøtype L-N5a «svært god» «god» «moderat» «dårlig» «svært dårlig» 

Fosfor (μg/l) < 5 5 - 10 10 - 17 17 - 26 > 36 

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

Siktedyp (m) > 8,3 8,3 – 6,9 6,9 – 5,4 5,4 – 3,5 < 3,5 

O2 i dypvann (%) > 80 50 - 80 30 - 50 15 - 30 < 15 

Algemengde (mg/l) < 0,18 0,18 - 0,4 0,4 – 0,77 0,77 – 1,9 > 1,9 

Algetyper (PTI) < 2 2,0 - 2,17 2,17 - 2,34 2,34 - 2,51 > 2,51 

Klorofyll a (µg/l) <2 2 - 4 4 - 7 7 - 15 > 15 

Max blågrønnalg (mg/l) < 0,16 0,16 - 1,0 1 - 2 2 - 5 > 5 

 

Daleelven (vannforekomst nr.: 061-183-R oppom Dale kraftverk og 061-1834-R nedom) er et 

«middels stort Vestlandvassdrag med klar og svært kalkfattig vannkvalitet i skogsbeltet». Vassdraget 

er av type R-N2a, og det har «dårlig status» i «Vann-Nett» og er kandidat for SMVF. Dalevågen er i 

«VannNett» definert som del av Veafjorden, og er ikke undersøkt eller klassifisert i denne 

undersøkelsen. Klassifisering av Daleelven etter tabell 5. 

 
Tabell 5. Klassifiseringsgrenser for innhold av fosfor, nitrogen og bunndyr, basert på Vanndirektiv 

veileder 2013:2 for Daleelven (R-N2a) med fargetall på oppunder 10 mg Pt/l.  

 

Elvetype R-N2a «svært god» «god» «moderat» «dårlig» «svært dårlig» 

Fosfor (μg/l) < 11 11 - 17 17 - 30 30 - 60 > 60 

Nitrogen (µg/l) < 325 325 - 475 475 - 775 775 - 1350 > 1350 
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For å kunne sammenholde de ulike resultatene fra de vannkjemiske og de biologiske parameterne, som 

alle her er koblet mot eutrofiering som belastning, er gjennomsnittsverdiene for hele sesongen 

omregnet til en økologisk kvalitets ratio (EQR), og så normalisert til en skala mellom 0 og 1, med 

sprang på 0,2 (nEQR). Samlet tilstand blir så angitt fra det dårligste av hoved-kvalitetselementet. For 

vannkjemiske element er ikke oksygentilstand i dypvann tatt med, siden dette ennå ikke foreligger 

tilstrekkelig nyansert for den aktuelle innsjøtypen i tilgjengelige veiledere. 

 

Kombinasjon av flere parametere innen samme kvalitetselement skjer ved å ta gjennomsnitt av nEQR, 

men bare når de representerer samme type påvirkning. Ellers benyttes «verste styrer»-prinsippet. 

Kombinasjon av kvalitetselementer skjer ved at «verste styrer». Dersom biologiske element tilsier 

«god» eller bedre, må de abiotiske også vurderes. Hydromorfologiske element kan bare trekke ned til 

«moderat» dersom de biologiske kvalitetselementene er «svært god» eller «god».  
 

 
 

NEDBØR OG VÆR 2015 
 

Nedbørmengdene i 2015 på Vossevangen var 35 % over årsnormalen, og det ble målt 1730 mm 

nedbør mot normalen (1961-1990) på 1280 mm (figur 4). Særlig vinteren var svært nedbørrik og mild, 

med en kald vår og forsommer. Høsten var imidlertid noe varmere og tørrere enn vanlig, mens det på 

slutten av året igjen var vesentlig våtere og varmere (figur 4). Gjennomsnittstemperaturen på Voss var 

over 1,1 grad høyere enn normalt i 2015. Ved prøvetakingen i juli var det til dels betydelige 

medbørmengder dagene før prøvetaking, mens de øvrige månedene var det lite eller ingen nedbør 

dagene før prøvetaking (figur 5).  

 

Ved de to første prøvetakingene var det mye snøsmelting og betydelig vannføring også på de fraførte 

strekningene i vassdraget, og det var overløp fra Bergsvatnet til Bergsfossen. Fra og med august var 

Bergsvatnet igjen nedtappet den «vanlige» meteren, og det rant ikke noe i overløp.   

 

  
 

Figur 4. Månedstemperatur (til venstre) og månedlige nedbørmengder (til høyre) på Vossevangen 

(stasjon 51530) i 2015 (søyler) og normalen i perioden 1961-1990 (linje).  

 

 

 

 

Figur 5. Døgnnedbør ved Vossevangen de fem siste 

døgn før prøvetaking fant sted.  

 

Nedbøren er målt på angitte datoer kl. 7 og er falt i 

løpet av de foregående 24 timene.  

 

Data er hentet fra det norske meteorologiske 

institutt. Prøvetakingsdatoene er vist med rødt. 
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TILSTANDEN I BERGSDALSVASSDRAGET 2015 
 

Bergsdalselv før Rødland 

 
Det øverste prøvepunktet i Bergsdalselven ligger 2,2 km nedenfor utløpsosen fra Hamlagrøvatnet, ved 

broen over til hyttefeltet i Vierdalen. Det renner svært sjelden i overløp fra Hamlagrøvatnet til 

Bergsdalselven, så vannføringen ved prøvepunktet utgjøres av det lokale feltet nedenfor 

Hamlagrøosen. Her ligger flere hyttefelt uten noen form for organisert avløp, og det er dyr på beite 

gjennom sommeren. Det var betydelig vannføring ved prøvetakingene i juni og juli, grunnet særdeles 

store snømengder vinteren 2015. 

 

  

  
Figur 6. Resultat fra fem månedlige vannprøver sommeren 2015 fra Bergsdalselven før Rødland, med 

innhold av fosfor (oppe til venstre), nitrogen (oppe til høyre), organisk stoff (nede til venstre) og 

tarmbakterien Escherichia coli (nede til høyre), 

 

Vannkvaliteten i Bergsdalselven ovenfor Rødland var i 2015 «svært god». Det var gjennomgående 

svært lave næringsmengder, med et gjennomsnittlig innhold av næringsstoffet fosfor var 2,7 µg P/l, og 

av nitrogen med 75 µg N/l. Innholdet av organisk stoff, hovedsakelig humusstoffer vasket til fra 

nedbørfeltet, var også lavt med et gjennomsnitt på 3,2 mg C/l. Målingene i august og september var 

4,3 mg C/l, og sammenfaller også med de høyeste tellingene av tarmbakteriene på 21 og 16 E.coli/100 

ml. Dette tyder på at disse høyeste målingene stammer fra avrenning fra feltet (figur 6). 

 

For de tre parameterne i kvalitetselementet «næringssalter», var det normaliserte gjennomsnittet i 2015 

på 0,880, som tilsvarer tilstand «svært god». For det biologiske kvalitetselementet «bunndyr», svarer 

den generelle eutrofi- og organisk belastningsindeksen ASPT-indeksen til 6,64 som er «god», med en 

normalisert EQR på 0,76. Den biologiske indeksen avgjør da tilstanden i 2015 til «god» (tabell 6). For 

videre beskrivelse av bunndyrfauna vises til side 17. 
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Figur 7. Bergsdalselven ned mot terskelbassenget ved Rødland, nedenfor øverste prøvepunkt.  

Foto Sveinung Klyve.  

 

 

Tabell 6. Klassifiseringsgrunnlag for vannkjemiske og biologiske kvalitetselement i 

Bergsdalselv før Rødland i 2015, som er en «svært kalkfattig og svært klar» elv type 

12 = R-N5a, etter Klassifiseringsveileder 2:2013. Samme fargeskala som for øvrige 

klassifiserte elementer. 

 

Elvetype Kvalitetselement «næringssalter» Biologisk kvalitetselement «bunndyr» 

R-N5a Tot-P Tot-N TOC Bunndyr ASPT 

Snitt 2015 2,7 75 3,2 6,64  

EQR 1,84 2,01 0,309 0,962 

nEQR 1,000 1,000 0,64 
0,76 

Snitt nEQR 0,880  

 

 

Bergsdalselv før Bergsvatnet 

 
Neste prøvepunktet i Bergsdalselven ligger like oppom innløpet til Bergsvatnet ved Kaldestad, og 

feltet fanger opp bebyggelsen og landbruksarealer både ved Rødland, Småbrekke og ved Kaldestad. 

Det var betydelig vannføring ved prøvetakingene i juni og juli, grunnet særdeles store snømengder 

vinteren 2015, mens det utover ettersommeren var lavere vannføringer. 
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Figur 8. Resultat fra fem månedlige vannprøver sommeren 2015 fra Bergsdalselven før Bergsvatnet, 

med innhold av fosfor (oppe til venstre), nitrogen (oppe til høyre), organisk stoff (nede til venstre) og 

tarmbakterien Escherichia coli (nede til høyre), 

 

 

Vannkvaliteten i Bergsdalselven før Bergsvatnet var i 2015 «svært god». Det var gjennomgående 

svært lave næringsmengder også her, med et gjennomsnittlig innhold av næringsstoffet fosfor var 3,0 

µg P/l, og av nitrogen med 64 µg N/l. Innholdet av organisk stoff, hovedsakelig humusstoffer var 

veldig lavt med et gjennomsnitt på 2,2 mg C/l. Tellingene av tarmbakterier viste høyeste verdi på 5 

E.coli/100 ml i august, da det også var høyest oppom Rødland. De lavere tellinger alle de andre 

prøvetakingene ligger innenfor det som ventes som «naturlig bakgrunnsnivå» (figur 8). 

 
For de tre parameterne i kvalitetselementet «næringssalter», var det normaliserte gjennomsnittet i 2015 

på 0,940, som tilsvarer tilstand «svært god». Det biologiske kvalitetselementet «bunndyr» hadde 

samme ASPT-indeksen på 6,64 som ovenfor Rødland. Dette tilsvarer «god» med en normalisert EQR 

på 0,76. Den biologiske indeksen avgjør da samlet tilstand 2015 til «god» (tabell 7). For videre 

beskrivelse av bunndyrfauna vises til side 17. 

 

 

Tabell 7. Klassifiseringsgrunnlag for vannkjemiske og biologiske kvalitetselement i 

Bergsdalselv før Bergsvatnet i 2015, som er en «svært kalkfattig og svært klar» elv 

type 12 = R-N5a, etter Klassifiseringsveileder 2:2013. Samme fargeskala som for 

øvrige klassifiserte elementer. 
 

Elvetype Kvalitetselement «næringssalter» Biologisk kvalitetselement «bunndyr» 

R-N5a Tot-P Tot-N TOC Bunndyr ASPT 

Snitt 2015 3,0 64 2,2 6,64  

EQR 1,65 2,34 0,45 0,962 

nEQR 1,00 1,00 0,82 
0,76 

Snitt nEQR 0,94 
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Bergsvatnet 

 

Bergsvatnet er største innsjøen i vassdraget nedstrøms Hamlagrøvatnet, og denne innsjøen er sterkt 

preget av vassdragsreguleringene. Kaldestad kraftverk henter sitt vann fra tapping av Hamlagrøvatnet, 

samt fra et inntak i Kaldestadbekken, og dette slippes ut i overflaten i Bergsvatnet. I andre enden av 

innsjøen er det dykkete inntaket til Fosse kraftverk, som i hovedsak sørger for å holde vannstanden i 

innsjøen så lav at det vanligvis ikke er overløp via Bergsfossen til Bergsdalselven nedover mot Lid. 

Ved prøvetakingene i juni og juli 2015 var det overløp.  

 

  
Figur 9. Resultat fra fem månedlige vannprøver sommeren 2015 fra overflaten av Bergsvatnet, med 

innhold av næringsstoffene fosfor (venstre) og nitrogen (høyre), 

 

 

Vannkvaliteten i Bergsvatnet var i 2015 «svært god», og hadde det laveste innholdet av næringsstoffet 

fosfor av alle målepunktene i hele vassdraget med 2,5 µg P/l. Nitrogeninnholdet var også lavt med 71 

µg N/l (figur 9). Næringsrikhet gir grunnlag for algevekst, og gjenspeiler seg derfor vanligvis i både 

mengde og sammensetning av algeplankton. Analysert som algevolum var algemengdene i 2015 lave, 

og med et gjennomsnitt på 0,15 mg/l tilsvarer det tilstand «svært god».  

 

  

 

 

 

 

Figur 10. Resultat fra fem månedlige vannprøver 

sommeren 2015 fra overflaten av Bergsvatnet, 

med innhold av klorofyll-a (over), algemengder 

(over til høyre), og tarmbakterien E.coli (til 

høyre). 
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Algesamfunnet var dominert ubestemte flagellater gjennom hele sommeren, mens blågrønnalger 

forekom i oktober. Typene planteplankton er vurdert til en PTI-indeks på 2,1 hvilket tilsvarer tilstand 

«god», mens høyeste mengde blågrønnalger / cyanobakterier 0,062 mg/l, tilsvarer tilstand «meget 

god».  Innholdet av klorofyll-a, som utgjør mengden grønnfarge i algene, hadde et gjennomsnitt på 0,8 

μg Chl-a/l, hvilket tilsvarer «svært god» (figur 10, tabell 8 og tabell 19).  

 

Tellingene av tarmbakterier viste høyeste verdi på 12 E.coli/100 ml i august, tilsvarende tilstand 

«god». De fleste andre gangene var tellinger innenfor det som ventes som «naturlig bakgrunnsnivå» på 

mindre enn 5 E.coli/100 ml (figur 11). 

 

Innholdet av organisk stoff var veldig lavt med et gjennomsnitt på 1,6 mg C/l, og det gjenspeiler 

«svært gode» siktedypsmålinger sommeren 2015, med gjennomsnitt på 9,5 meter. Siktedypet i en 

innsjø reflekterer vannfarge og mengden partikler i innsjøens øvre vannmasser. Siktedypet varierte litt 

gjennom sommeren, og var best med nesten 11 meter i august (figur 11).  

 

  
Figur 11. Resultat fra fem månedlige vannprøver sommeren 2015 fra overflaten av Bergsvatnet, med 

innhold av organisk stoff (venstre) og siktedyp (høyre). 

 
Figur 12. Dybdekart over Bergsvatnet, fra Johnsen (1995). 
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Det ble tatt en hydrografisk profil i Bergsvatnet 20. august 2015 (figur 12), og resultatene viste at det 

nesten ikke var noe temperatursjiktning i vannmassene (figur 13). Store mengder kaldt vann fra 

Kaldestad kraftverk og tidvis betydelig vindeksponering gir dette resultatet, og det ble derfor heller 

ikke målt noe særlig oksygensvinn i innsjøens dypvann. Med godt over 90 % oksygenmetning i 

dypvannet, vil dette ikke kunne utvikle seg videre utover høsten, og dette tilsvarer tilstand «svært 

god». 

 

 

For de tre parametrene i kvalitetselementet «næringssalter», var det normaliserte gjennomsnittet i 2015 

på 1,0 som tilsvarer tilstand «svært god». For de fire biologiske parameterne som inngår i det 

biologiske kvalitetselementet «planteplankton», var det litt variasjon, men både algevolum, mengden 

klorofyll-a og mengden blågrønnalger tilsvarte tilstand «svært god», mens algetypene representert ved 

PTI-indeks for algetyper tilsvarer «god». Da ender det normaliserte gjennomsnittet opp på 0,807 for 

«planteplankton» i 2015, og samlet tilstand «svært god» i 2015 (tabell 8). 

 

 

Tabell 8. Klassifiseringsgrunnlag for vannkjemiske og planteplanktonforhold i Bergsvatnet i 2015, 

som er en innsjø type L-N5a med fargetall på oppunder 10 mg Pt/l, etter Klassifiseringsveileder 

2:2013. Samme fargeskala som for øvrige klassifiserte elementer. 

 

Innsjøtype Kvalitetselement «næringssalter» Kvalitetselement «planteplankton» 

L-N5a Tot-P Tot-N Siktedyp Klorofyll-a Algevolum Alge PTI Cyanomax 

Snitt 2015 2,2 71,5 -9,5 0,8 0,151 2,10 0,062 

EQR 1,000 1,000 1,000 1,000 0,986 0,864 0,994 

nEQR 1,000 1,000 1,000 1,000 0,859 0,684 0,938 

Snitt nEQR 1,000 
0,930     

0,807 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Hydrografiske profiler av 

oksygeninnhold og temperatur i 

Bergsvatnet 20. august 2015. 
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Bergsdalselv ved Øye 

 

Målepunktet i Bergsdalselven ved Øye, ligger omtrent 3 km nedenfor kirken ved Lid, akkurat i utløpet 

av terskelen under veibroen over elven. Bunndyrprøven er tatt i elveløpet som ligger nærmest veien, et 

stykke nedenfor terskelen. Øye ligger på strekningen nedstrøms Bergsvatnet, hvorfra det vanligvis 

ikke slippes vann forbi Bergsfossen. Det lokale feltet for Bergsdalselven ved Øye utgjøres da av 

bosettingene ved Lid og Brekke, med til dels betydelige landbruksarealer. Bergsdalselven er tersklet 

på hele strekningen nedstrøms Bergsvatnet, forbi Lid og til Øye. 

 

 
 

Figur 14. Bergsdalselva ved Øye. Foto Sveinung Klyve. 

 

 

Vannkvaliteten i Bergsdalselven ved Øye var i 2015 «svært god». Det var gjennomgående lave 

næringsmengder også her, men med et gjennomsnittlig innhold av næringsstoffet fosfor på 4,2 µg P/l, 

og av nitrogen med 99 µg N/l, er dette høyere målinger enn lenger oppe i vassdraget (figur 15).  

 

Innholdet av organisk stoff, hovedsakelig humusstoffer var veldig lavt med et gjennomsnitt på 2,2 mg 

C/l. Tellingene av tarmbakterier viste høyeste verdi på 11 E.coli/100 ml i juli. De lavere tellinger alle 

de andre prøvetakingene ligger innenfor det som ventes som «naturlig bakgrunnsnivå» (figur 15). 
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Figur 15. Resultat fra fem månedlige vannprøver sommeren 2015 fra Bergsdalselven ved Øye, med 

innhold av fosfor (oppe til venstre), nitrogen (oppe til høyre), organisk stoff (nede til venstre) og 

tarmbakterien Escherichia coli (nede til høyre), 

 

 

For de tre parameterne i kvalitetselementet «næringssalter», var det normaliserte gjennomsnittet i 2015 

på 0,95, som tilsvarer tilstand «svært god». «Bunndyr» hadde noe lavere ASPT-indeksen enn de to 

ovenforliggende stasjonene. Med 6,0 tilsvarer det så vidt på nedre grense til «god» med en normalisert 

EQR på 0,60. Den biologiske indeksen avgjør da tilstand 2015 til «god» (tabell 9). For videre 

beskrivelse av bunndyrfauna vises til neste side. 

 

 

Tabell 9. Klassifiseringsgrunnlag for vannkjemiske og biologiske kvalitetselement i 

Bergsdalselv ved Øye i 2015, som er en «svært kalkfattig og svært klar» elv type 12 

= R-N5a, etter Klassifiseringsveileder 2:2013. Samme fargeskala som for øvrige 

klassifiserte elementer. 

 

Elvetype Kvalitetselement «næringssalter» Biologisk kvalitetselement «bunndyr» 

R-N5a Tot-P Tot-N TOC Bunndyr ASPT 

Snitt 2015 4,2 99 2,2 6,0  

EQR 1,20 1,52 0,46 0,87 

nEQR 1,00 1,00 0,82 
0,60 

Snitt nEQR 0,95 
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Bunndyr i Bergsdalselven 

 

For å vurdere det biologisk mangfoldet i forhold til bunndyr i elver, er antall individer og antall taksa i 

de ulike prøvene presentert. Det ble alt i alt funnet langt flere bunndyr i prøvene fra Bersgdalselven 

ved Øye enn ved de to ovenforliggende stedene. Det var 590 individer fordelt på til sammen 13 

arter/grupper ovenfor Rødland, 2921 individer fordelt på 16 arter/grupper før Bergsvatnet til 9076 

individer fordelt på 18 taxa ved Øye (figur 16).   

 

En indikator på påvirkning av det biologiske mangfoldet er variasjon i antall EPT-taksa i prøvene. 

EPT-taksa er døgnfluer (E = Ephemeroptera), steinfluer (P = Plecoptera) og vårfluer (T = Trichoptera). 

En reduksjon i antall taksa i forhold til en naturtilstand, kan si noe om påvirkning. Naturtilstanden i 

bunndyrfaunaen varierer imidlertid mye, og variasjon i antall bunndyr og taksa må vurderes med 

forsiktighet. Antall EPT-taxa i Bergsdalselven økte fra 9 før Rødland til 11 de to stedene nedenfor. 

Ved alle tre stedene var det bare en art av døgnfluer, Baetis rhodani, mens det på de to øverste stedene 

også var bare to arter vårfluer, Rhyacophila nubila og Polycentropus flavomaculatus. Ved Øye var det 

imidlertid fem arter vårfluer, men noe færre steinfluearter enn ovenfor. ASPT indeksen var tilsvarende 

«god» for alle de tre stedene, dog med noe mer «belastet» status ved Øye enn de to stedene ovenfor.  

 

  
Figur 16. Resultat fra bunndyrprøvene tre steder i Bergsdalselven 2015. Antall individer av døgnfluer 

(E), steinfluer (P) og vårfluer (T) (til venstre) og antall taxa av de samme tre EPT-gruppene (til 

høyre). 

 

 
 

Figur 17. Kirken ved Lid og terskelbassenget der, som tidvis er tilgrodd. Foto Sveinung Klyve.  
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Daleelv før utløp kraftverk  

 

Daleelven er utløpselven fra Storefossdammen oppe i Bergsdalen, og renner 2,5 km nedover til et 

drikkevannsmagasin oppom tettstedet Dale. Videre er det vel 1,3 km ned til prøvepunktet nedom 

fabrikken og ovenfor utløp av Dale kraftverk. Dette kraftverket tar sitt vann fra Storefossdammen, som 

sjelden har overløp. Av hensyn til industrivannsforsyningen, slippes det ofte 300 l/s fra tunnelen fra 

Storefossdammen like nedenfor dammen, så vannføringen i Daleelven gjennom Dale sentrum er 

tidsvis svært liten, men ikke alltid (figur 18). Det var overløp på dammen ved prøvetakingen i juli. 

 

 
 

Figur 18. Daleelven med flom gjennom Dale sentrum, ved prøvepunktet. Foto Sveinung Klyve.  

 

 

Vannkvaliteten i Daleelven nedenfor fabrikken og oppom utløp fra Dale kraftverk, var i 2015 samlet 

sett «svært god». Det var gjennomgående lave næringsmengder også her, men med et gjennomsnittlig 

innhold av næringsstoffet fosfor på 4,5 µg P/l, og av nitrogen med 87 µg N/l, er også dette høyere 

målinger enn lenger oppe i vassdraget. Prøvene fra juni inneholdt «høye» mengder fosfor og særlig 

store mengder tarmbakterier (figur 19). Vannføringen var liten, og mulige avløpstilførsler fra 

bebyggelsen var da merkbare.  
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Figur 19. Resultat fra fem månedlige vannprøver sommeren 2015 fra Daleelv før utløp kraftverk, med 

innhold av fosfor (oppe til venstre), nitrogen (oppe til høyre), organisk stoff (nede til venstre) og 

tarmbakterien Escherichia coli (nede til høyre), 

 

 

Tellingene av tarmbakterier viste høyeste verdi på over 200 E.coli/100 ml i juni, og samtlige andre 

målinger var også vesentlig høyere enn det som ventes som «naturlig bakgrunnsnivå». Dette tilsvarer i 

hvert fall tilstand «dårlig» med hensyn på tarmbakterier (figur 19). Innholdet av organisk stoff, 

hovedsakelig humusstoffer var veldig lavt med et gjennomsnitt på 1,8 mg C/l. For de tre parameterne i 

kvalitetselementet «næringssalter», var det normaliserte gjennomsnittet i 2015 på 0,95, som tilsvarer 

tilstand «svært god» (tabell 10).  

 

Tabell 10. Klassifiseringsgrunnlag for 

vannkjemiske kvalitetselement i Daleelv før 

kraftverket i 2015, som er en «lavtliggende, svært 

kalkfattig og svært klar» elv type 1 = R-N2a, 

etter Klassifiserings-veileder 2:2013. Samme 

fargeskala som for øvrige klassifiserte elementer. 

 

Elvetype Kvalitetselement «næringssalter» 

R-N2a Tot-P Tot-N TOC 

Snitt 2015 4,5 87 1,8 

EQR 1,33 2,29 0,57 

nEQR 1,00 1,00 0,86 

Snitt nEQR 0,95 
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Daleelv før Dalevågen 
 

På den nesten 3 km lange strekningen nedenfor utløpet av Dale kraftverk og til Dalevågen, har 

Daleelven igjen god vannføring det aller meste av tiden. Her er også krav til minstevannføring av 

hensyn til anadrom fisk på 3 m³/s. Prøvepunktet ligger omtrent 500 meter oppom utløpet til 

Dalevågen, og har bebyggelsen og landbruksområdene ved Dalegarden nedenfor Dale sentrum i 

nedbørfeltet.  

 

 
 

  

Figur 20. Resultat fra fem månedlige vannprøver sommeren 2015 fra Daleelv før Dalevågen, med 

innhold av fosfor (oppe til venstre), nitrogen (oppe til høyre), organisk stoff (nede til venstre) og 

tarmbakterien Escherichia coli (nede til høyre), 

 

Vannkvaliteten nederst i Daleelven er preget av de store og «rene» vannmengdene fra Dale kraftverk. 

Tilstanden med hensyn på næringsstoff var i 2015 «svært god» (figur 20 og tabell 11). Det var 

gjennomgående svært lave næringsmengder også her, men med et gjennomsnittlig innhold av 

næringsstoffet fosfor på 2,7 µg P/l, og av nitrogen med 66 µg N/l, er dette tilsvarende lave målinger 

som i Bergsvatnet lenger oppe i vassdraget. Det gjaldt også for innholdet av organisk stoff, som var 

veldig lavt med et gjennomsnitt på 1,5 mg C/l.  

 

Tellingene av tarmbakterier viste imidlertid gjennomsnittlig de desidert høyeste verdiene i hele 

vassdraget ved undersøkelsen i 2015. Riktig nok var høyeste konsentrasjon i Daleelven oppom 

kraftverket høyest, men i gjennomsnitt var det 65 E.coli/100 ml i de fem prøvene nederst. Med de 

store vannføringene nederst i vassdraget, utgjør dette en meget betydelig og stor tilførsel. 

 

 

Tabell 11. Klassifiseringsgrunnlag for 

vannkjemiske kvalitetselement i Daleelv før  

utløp til Dalevågen i 2015, som er en 

«lavtliggende, svært kalkfattig og svært klar» elv 

type 1 = R-N2a, etter Klassifiserings-veileder 

2:2013. Samme fargeskala som for øvrige 

klassifiserte elementer. 

 

Elvetype Kvalitetselement «næringssalter» 

R-N2a Tot-P Tot-N TOC 

Snitt 2015 2,7 66 1,5 

EQR 2,21 3,03 0,69 

nEQR 1,00 1,00 0,90 

Snitt nEQR 0,97 
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Dalevågen  

 

Det ble ikke samlet inn vannprøver i Dalevågen i forbindelse med undersøkelsene i 2015, men det ble 

tatt en hydrografisk profil ved det dypeste (figur 21) for å kunne sammenligne forholdene med forrige 

undersøkelse for 21 år siden (figur 23).  
 

 
 

Figur 21. Dybdekart over innerste og dypeste del av Dalevågen. Fra Johnsen (1995) 

 

Vannsøylen i Dalevågen var sjiktet med 

4oC kaldt og oksygenrikt ferskvann i de 

øverste 15 meterne, et overgangslag ned 

til omtrent 20 meters dyp der det er opp 

til 9oC og saltholdigheten øker til 25 ‰ 

og der oksygeninnholdet avtar dramatisk. 

Fra 20 meter og til bunns er det oppunder 

7oC med saltholdigheter over 25 ‰ og så 

godt som oksygenfritt (figur 22). 

 

Figur 22. Hydrografiske profiler av 

temperatur, oksygeninnhold og salt-

holdighet ved det dypeste i Dalevågen 

11. november 2015. 
 

 

Ved undersøkelse i 1994 ble Dalevågen undersøkt med tre profiler gjennom året, der profilen 16. 

november 1994 er tilsvarende årets profil. Det var da også tre sjikt (figur 23). Øverst et 7 meters 

ferskvannssjikt med kaldt og oksygenrikt vann, et overgangssjikt mellom 7 og 16 meter og et 

oksygenfritt dypvannslag under 16 meter. 

 

  
Figur 23. Hydrografiske profiler av saltholdighet (til venstre) og oksygeninnhold (til høyre) ved det 

dypeste i Dalevågen ved tre tidspunkt i 1994. Fra Johnsen (1995). 
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SAMLET VURDERING AV VASSDRAGET  

 
Undersøkelsen av Bergsdalsvassdraget sommeren 2015 viste et næringsfattig og lite forurenset 

vassdrag. Innholdet av næringssalter var alle steder tilsvarende tilstand «svært god», og forekomst av 

bunndyr på tre stasjoner i Bergsdalselven var bare noe påvirket med tilstand «god». Samlet tilstand var 

«god» på de undersøkte elvestrekningene og i Bergsvatnet.  

 

Innholdet av tarmbakterier i vassdraget var imidlertid høyere enn «naturlig» forekommende 

bakterietall, og særlig de to undersøkte strekningene i Daleelven hadde høye tellinger. Daleelven 

gjennom Dale sentrum mottar sannsynligvis kloakk fra diffuse utslipp, mens Daleelven nedenfor 

Dalegården hadde forhøyete verdier større deler av tide. Her tilsier den store vannføringen dessuten at 

tilførslene er betydelige.  

 

Utvikling i vassdraget 1994 - 2015  
 

Gjennomsnittlig innhold av fosfor var gjennom-

gående lavere alle steder ved undersøkelsen i 

2015 enn tilsvarende i 1994. Mønsteret med 

økende innhold nedover i vassdraget var det 

samme (figur 24).  

 

Gjennomsnittlig innhold av nitrogen var 

gjennomgående mye lavere alle steder ved 

undersøkelsen i 2015 enn tilsvarende i 1994 

(figur 24). Dersom vassdraget virkelig var mer 

orurenset i 1994, skulle forholdstallet N:P vært 

lavere i 1994 enn i 2015 siden tilførselskilder 

som både kloakk og husdyrgjødsel generelt er 

fosforrike. Innhold av tarmbakterier er mye det 

samme i begge undersøkelsene, og er i større 

grad avhengig av lave vannføringer (figur 24). 

 

 

 

 

Figur 24. Sammenligning av resultatene fra 

undersøkelsen i 2015 (grønne søyler) med 

tilsvarende tall fra forrige undersøkelse i 1994 

(lyseblå søyler) på 6 av de 7 undersøkte stedene. 

Øverst: fosforinnhold, midten: nitrogeninnhold 

og nederst høyeste telling av tarmbakterier.   
 

 

Utvikling i Dalevågen 1994 - 2015  
 
Forholdene i Dalevågen synes i liten grad å være endret fra forrige undersøkelse i 1994. Profilen fra 

16. november 1994 er veldig tilsvarende profilen tatt 11. november 2015, men ferskvannssjiktet var 

tynnere for 21 år siden på grunn av vesentlig større ferskvannstilrenning fra vassdraget i 2015. Dette 

gjør at det oksygenfrie dypvannslaget i 2015 var presset ned til under 20 meters dyp, mens det i 1994 

var under 16 meter. Sjiktningen i det innerste og dypeste bassenget av Dalevågen er i stor grad styrt av 

de grunne tersklene ut mot Veafjorden, og de varierende mengdene med ferskvann som kommer fra 

Daleelven. Forholdene synes ikke vesentlig endret i perioden. 
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Vanndirektiv og status  
 

Både elvestrekningene i Bergsdalen og Bergsvatnet er sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i 

henhold til Vanndirektivet. Det betyr at det her er foretatt så store «hydromorfologiske» endringer at 

økosystemene ikke kan ventes å ha «god økologisk status». Både de hydrologiske og morfologiske 

endringene er knyttet til de svært samfunnsnyttige inngrepene i forbindelse med vannkraft-

utbyggingene i vassdraget. Kvalitetselementet «hydromorfologi» avviker derfor sterkt fra 

naturtilstanden i vassdraget, og det betyr at dette elementet må settes til «moderat» eller «dårlig».   

 

Når en vannstreng er fraført sitt vann, uten at det samtidig er stilt krav om slipp av minstevannføring, 

vil vannstrengen opp mot kilden kunne bli svært tørr i perioder. Samtidig vil vannføringen vanligvis 

være sterkt redusert nedover, og sommerstid kan temperaturen da bli mye høyere. Dette vil påvirke de 

biologiske vekstforholdene for alle organismer, og artssammensetning av for eksempel bunndyr vil 

kunne bli helt annerledes. For innsjøer som Bergsvatnet, med en reguleringshøyde på inntil 4,5 meter 

og en doblet vannutskiftingsrate med særlig stor økning vinterstid, vil verken temperaturforholdene 

eller vekstforholdene for organismene i økosystemet være som før. Hydrologisk status for disse er 

derfor satt til «dårlig». For Bergsdalselv ned mot Bergsvatnet er det såpass stort restfelt at tilstand her 

er satt til «moderat». Det samme gjelder for Daleelven som ovenfor utløpet fra kraftverket har et 

pålegg om slipp av minstevannføring, mens det nedenfor kraftverket er generelt mye høyere 

vannføring enn naturlig i deler av året (tabell 12).  

 

Undersøkelsene her konkluderer med at de undersøkte vannkjemiske kvalitetselementene har tilstand 

«svært god» og de undersøkte biologiske elementene «god» på elvestrekningene og «svært god» i 

Bergsvatnet. Den samlete «økologiske status» blir da styrt av tilstanden for de hydromorfologiske 

kvalitetselementene, og settes til «moderat» (tabell 12). Når de biologiske elementene har «god» eller 

«svært god» tilstand, kan ikke de abiotiske kvalitetselementene trekke mer ned enn til «moderat». 

Tarmbakterier inngår ikke i Vanndirektiv klassifisering av vassdrag. 

 

Tabell 12. Samlet vurdering av «økologisk tilstand» 2015, basert på undersøkte kjemiske og 

biologiske kvalitetselementer, samt vurderte hydromorfologiske kvalitetselementer 

 
Sted Kvalitetselementer Økologisk 

status Hydromorfologi Fysisk-kjemisk Biologi 

1 Bergsdalselv over Rødland «dårlig» «svært god» «god» «moderat» 

2 Bergsdalselv før Bergsvatnet «moderat» «svært god» «god» «moderat» 

3 Bergsvatnet  «dårlig» «svært god» «svært god» «moderat»  

4 Bergsdalselvi ved Øye  «dårlig» «svært god» «god» «moderat» 

5 Daleelv før Dale krv «moderat» «svært god» ?? «moderat»  

6 Daleelv før Dalevågen «moderat» «svært god» ?? «moderat»  
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VEDLEGGSTABELLER OVER RÅDATA 

 
Tabell 13. Analyseresultat fra vannprøver fra Bergsdalselv over Rødland i 2015.  

 

Parameter Enhet Analysemetode 23.jun 14.jul 20.aug 23.sep 19.okt 

E.coli ant/100ml Colilert-18 1 8 21 16 1 

Koliforme ant/100ml Colilert-18 1 16 29 200 34 

Tot-N µg/l NS EN ISO 13395 50 78 60 86 100 

Tot-P µg/l NS EN ISO 15681-2 4,4 2 2,2 3 2 

TOC mg/l NS EN 1484 2,4 2,4 4,3 4,3 2,8 

 

Tabell 14. Analyseresultat fra vannprøver fra Bergsdalselv før Bergsvatnet i 2015.  

 

Parameter Enhet Analysemetode 23.jun 14.jul 20.aug 23.sep 19.okt 

E.coli ant/100ml Colilert-18 2 3 5 3 1 

Koliforme ant/100ml Colilert-18 5 4 5 25 50 

Tot-N µg/l NS EN ISO 13395 56 50 50 54 110 

Tot-P µg/l NS EN ISO 15681-2 5,1 2 2,3 3,2 2,6 

TOC mg/l NS EN 1484 1,8 1,5 2,9 2,5 2,4 

 
Tabell 15. Analyseresultat fra overflatevannprøver fra Bergsvatnet i 2015. Prøvene er tatt som 

blandeprøve fra de fem øverste meterne det dypeste punktet i innsjøen. 

 

Parameter Enhet Analysemetode 23.jun 14.jul 20.aug 23.sep 19.okt 

E.coli ant/100ml Colilert-18 2 1 12 6 1 

Koliforme ant/100ml Colilert-18 2 1 38 12 15 

Tot-N µg/l NS EN ISO 13395 71 67 77 50 92 

Tot-P µg/l NS EN ISO 15681-2 4,1 2,0 2,0 2,4 2,0 

TOC mg/l NS EN 1484 1,7 1,2 2,3 1,4 1,3 

Siktedyp meter In situ -10,0 -9,0 -11,0 -10,0 -8,0 

Klorofyll-a µg/l NS 4767-1 0,70 0,70 0,87 0,74 0,87 

 

Tabell 16. Analyseresultat fra vannprøver fra Bergsdalselv ved Øye i 2015.  

 

Parameter Enhet Analysemetode 23.jun 14.jul 20.aug 23.sep 19.okt 

E.coli ant/100ml Colilert-18 3 11 1 1 1 

Koliforme ant/100ml Colilert-18 5 14 2 19 24 

Tot-N µg/l NS EN ISO 13395 55 58 68 83 230 

Tot-P µg/l NS EN ISO 15681-2 5 2 4,5 5,8 3,6 

TOC mg/l NS EN 1484 1,8 1,4 2,6 2,6 2,4 
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Tabell 17. Analyseresultat fra vannprøver fra Daleelv før utløp kraftverk i 2015.  

 

Parameter Enhet Analysemetode 23.jun 14.jul 20.aug 23.sep 19.okt 

E.coli ant/100ml Colilert-18 >200 16 11 11 32 

Koliforme ant/100ml Colilert-18 >200 >200 15 19 100 

Tot-N µg/l NS EN ISO 13395 70 66 73 88 140 

Tot-P µg/l NS EN ISO 15681-2 8,1 2 4 4,8 3,7 

TOC mg/l NS EN 1484 1,9 1,7 2,2 1,5 1,5 

 

Tabell 18. Analyseresultat fra vannprøver fra Daleelv før utløp Dalevågen i 2015.  

 

Parameter Enhet Analysemetode 23.jun 14.jul 20.aug 23.sep 19.okt 

E.coli ant/100ml Colilert-18 56 100 62 78 29 

Koliforme ant/100ml Colilert-18 >200 130 120 140 89 

Tot-N µg/l NS EN ISO 13395 56 70 61 50 93 

Tot-P µg/l NS EN ISO 15681-2 4 2 3,3 2,3 2 

TOC mg/l NS EN 1484 1,7 1,1 1,9 1,3 1,3 

 

Tabell 19. Algeresultater fra Bergsvatnet i 2015. Algeantall er oppgitt som millioner celler pr. liter og 

algevolum som mg pr. liter. Prøvene er tatt som blandeprøve fra de øverste fem meterne ved innsjøens 

dypeste punkt. Prøvene er analysert av cand. real. Nils Bernt Andersen 
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Tabell 20. Bunndyr fra Bergsdalsvassdraget i 2015. Prøvene er tatt som sparkeprøve og er analysert 

akkreditert av Mats Uppman ved Pelagia Miljökonsult AB i Umeå.  

 

Taxa Familie   B1 B2 B3 

Muslinger 

Pisidium sp. Sphaeridae   
  

1 

Fåbørstemark 

Oligochaeta 
 

  28 103 70 

Vannmidd 

Hydracarina 
 

  32 32 259 

Døgnfluer 

Baetis rhodani Baetidae   150 750 957 

Steinfluer 

Brachyptera risi Taeniopterygidae   
 

48 
 

Taeniopteryx nebulosa Taeniopterygidae   5 5 18 

Amphinemura sp. Nemouridae   66 798 1623 

Protonemura meyeri Nemouridae   17 18 8 

Leuctra fusca Leuctridae   
 

3 
 

Leuctra hippopus Leuctridae   20 58 66 

Capnopsis schilleri Capniidae   26 26 
 

Diura nanseni Perlodidae   2 18 1 

Vårfluer 

Rhyacophila nubila Rhyacophilidae   5 84 5 

Oxyethira sp. Hydroptilidae   
  

32 

Polycentropodidae Polycentropodidae    
 

1 

Polycentropus flavomaculatus Polycentropodidae   8 8 12 

Chaetopteryx sp. Limnephilidae   
  

1 

Tovinger 

Tipula sp. Tipulidae   
  

47 

Dicranota sp. Limoniidae   
 

1 36 

Simuliidae Simuliidae   16 150 323 

Chironomidae Chironomidae   215 819 5616 

 

 

 

 

 


