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FORORD 

Innsjøen Kidno vest for Uggdal, var høsten 2016 uvanlig grønn. Rådgivende Biologer AS 

mottok bekymringsmelding og foretok en enkel synfaring med innsamling av prøver lørdag 17. 

september 2016, og det ble observert betydelige mengder blågrønnalger (cyanophyceae) på 

innsjøen og i vannmassene. Det ble samlet inn vannprøve, målt siktedyp og foretatt analyse av 

planteplankton, og resultatene samlet i et notat (Johnsen 2016).  

 

Etter standard vurdering etter vanndirektivet, riktig nok basert på ett målepunkt, ble samlet 

tilstand for Kidno satt til tilstand V = «svært dårlig». Vannregionmyndighet i Hordaland og i 

Sunnhordland ba på dette grunnlag om en fullstendig gjennomgang av Kidno sommeren 2017, 

basert på månedlige prøver gjennom hele sommersesongen.  

 

Feltarbeidet for denne undersøkelsen er utført av dr.philos. Geir Helge Johnsen. Vannprøvene 

er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avdeling Bergen, 

algeprøvene er analysert av Cand.real. Nils Bernt Andersen. Alle data er lagt inn i Vanndirektiv-

databasen «Vannmiljø». 

 

Rådgivende Biologer AS takker Frode Heie for lån av båt, og Hordaland Fylkeskommune ved 

Sveinung Klyve og Sunnhordland Vannområde ved Kari Rydland for oppdraget. 
   

Bergen, 26. februar 2018 
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SAMMENDRAG 

Johnsen, G. H. & I. Wathne 2018. 

Overvåking av vannkvalitet Kidno 2017.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2614, 15 sider, ISBN. 978-82-8308-474-0. 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Vannregionmyndighet i Hordaland og 

Sunnhordland, fulgt opp tilstanden i Kidno vest for Uggdal i Tysnes kommune, sommeren 

2017. Kidno var høsten 2016 uvanlig grønn og det ble observert betydelige mengder 

blågrønnalger (cyanophyceae) i innsjøen. Basert på en punktundersøkelse 17. september 2016, 

ble samlet tilstand for Kidno da vurdert til tilstand «svært dårlig».  

 

Innsjøen Kidno ligger vest for Uggdal i Heiebygda i Tysnes kommune. I NVEs innsjødatabase 

er Kidno oppgitt å være 0,1221 km² stor og ligge 29 moh. Nedbørfeltet består av omtrent 80 % 

skog og 20 % dyrket mark. Ut fra Vanndirektivets veileder 02:2013 (2015) blir Kidno da 

beskrevet som en «liten, grunn, lavtliggende, klar og kalkfattig innsjø på Vestlandet», type 5c 

(L-N2a). Kidno er en del av samle-vannforekomsten «Tysnesøya bekkefelt» med 

vannforekomst-ID   054-8-R. 

 

Undersøkelsene i 2017 viste en bedre tilstand enn målingen fra høsten 2016. For de tre 

vannkjemiske kvalitetsindeksene med vekt på næringssalter, ble samlet «tilstand» sommeren 

2017 vurdert som «moderat». For de fire biologiske kvalitetsindeksene basert på algeplankton, 

tilsvarer det samlet tilstand «dårlig». Samlet økologisk tilstand 2017 blir «dårlig», der det var 

særlig algemengdene og algetypene som dro ned tilstandsvurderingen.  

 

Sommeren 2017 var det periodevis mye nedbør, som brakte med seg mye humusstoff til 

innsjøen. Dersom en velger å benytte alternativ klassifisering med hensyn på at Kidno 

sommeren 2017 var en «humøs» innsjø, blir klassifiseringen en tilstandsklasse bedre for både 

kvalitetselementet vannkvalitet og for kvalitetselementet planteplankton.  
 

Konklusjonen er uansett at tilstanden i Kidno i 2017 ikke var så ekstrem som observert høsten 

2016, og at økologisk tilstand ligger mellom «moderat» og «dårlig», avhengig av hvordan man 

fastsetter innsjøens «type». I 2017 er Kidno best beskrevet i en «begynnende eutrofiering», 

mens den høsten 2016 var «fare på ferde». 

 

EUs Rammedirektiv for Vann har som målsetting at alle naturlige vannforekomster skal ha 

minst «god» økologisk status, og for Kidno må det derfor utarbeides tiltaksplan for å få ned 

tilførslene av næringsstoff slik at målet og «god» økologisk status kan nåes innen angitte 

tidsfrist.  
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KIDNO 

Innsjøen Kidno (NVE nummer 27085) ligger vest for Uggdal i Heiebygda i Tysnes kommune. 

I NVEs innsjødatabase er den oppgitt å være 0,1221 km² stor og ligge 29 moh. Innsjøen har et 

lite nedbørfelt på 0,9 km² i området sør for Daurmålshaug og Smørkollen, og den drenerer i 

tillegg områdene på Myklestad (figur 1). Nedbørfeltet består av omtrent 80 % skog og 20 % 

dyrket mark, og det har en middelavrenning på 73,6 l/s/km², hvilket gir en middelvannføring ut 

av Kidno på 66 l/s. 5-årsflom er beregnet til 900 l/s som middelverdi gjennom et døgn, mens 

50-års flom er beregnet til 1,6 m³/s (fra NVE). Vassdraget har sitt utløp mot vest til Vodlasjøen 

via det nedenforliggende Storavatnet. 
 

 

 

Figur 1. Nedbørfelt til innsjøen Kidno vest for Uggdal i Tysnes kommune. 
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INNLEDNING  

Alle innsjøer mottar tilførsel av næringsstoff ved naturlig avrenning fra nedbørfeltet, og de 

fleste innsjøer i Norge er naturlig næringsfattige. Mange innsjøer er imidlertid også påvirket av 

ytterlige tilførsler av næringsstoff fra avrenning fra landbruksvirksomhet og eventuelt avløp fra 

spredt bebyggelse. Kloakk og husdyrgjødsel har samme «gjødslende» effekt i vassdragene, og 

avrenning fra dyrket mark er generelt rikere på næringsstoff enn avrenning fra naturområder 

(Holtan & Åstebøl 1990). Virkningen av slike ekstra tilførsler av næringsstoff vil variere svært 

mye fra innsjø til innsjø, men mange innsjøer blir mer næringsrike. Det er utviklet gode 

modeller som beskriver sammenhengen mellom tilførsler og deres effekt i innsjøene 

(Vollenweider 1976; Rognerud mfl. 1979; Berge 1987). 

 

I næringsrike og «gjødslede» innsjøer er forutsetningene til stede for økte algemengder med 

innslag av andre og mer næringskrevende algetyper som blant annet en del blågrønne alger 

(Brettum 1989; Faafeng mfl. 1990). I særlig næringsrike situasjoner, der det også er stor tilførsel 

av næring utover hele sommeren, kan en få ekstreme oppblomstringer av cyanobakterier. I stille 

vær kan disse algene flyte opp slik at innsjøene farges kraftig grønne. Dette er kjent som 

«algeblomstring» fra det engelske uttrykket «algal bloom». 

 

Virkningen av næringstilførsel avhenger av mange lokale forhold, der vannutskiftnings-

hyppigheten i innsjøene er en avgjørende faktor (Vollenweider 1976). Stor vanntilførsel, og 

dermed hyppig utskiftning av innsjøens vannmasser, virker fortynnende på tilførselen. En 

innsjø med hyppig vannutskiftning kan således tåle større næringstilførsel enn en tilsvarende 

innsjø med sjeldnere vannutskiftning (Vollenweider 1976; Rognerud mfl. 1979; Berge 1987). 

Samtidig er næringsstoffenes tilgjengelighet for algene også med å avgjøre responsen i 

innsjøenes økosystem (Berge & Källqvist 1990; Braaten mfl. 1992).  

 

Av de ulike næringsstoffene, er det fosfor som oftest er begrensende for algevekst i våre 

innsjøer. Ulike typer tilførsler har hver sin spesifikke sammensetning av næringsstoffer, blant 

annet uttrykt ved forholdstallet mellom nitrogen og fosfor. Vanligvis venter en å finne et 

forholdstall på over 15:1 i lite påvirkete innsjøer, altså at en har minst 15 ganger så høye 

konsentrasjoner av nitrogen som fosfor. Dersom en finner betydelige avvik fra dette, tyder det 

på at en har dominans av enkelte tilførselskilder til denne aktuelle innsjøen. For eksempel vil 

avrenning fra fjell, myr og skog på Vestlandet kunne ha et høyt N:P-forholdstall, gjerne opp 

mot 70, mens både kloakkavløp fra boliger og tilførsler av for eksempel gjødsel fra kyr begge 

har et forholdstall på rundt 7. Særlig fosfor-rike utslipp er silosaft, med et forholdstall nede på 

1,5, mens tilførsler fra fiskeoppdrett og for eksempel gjødsel fra gris også er fosfor-rike, med 

et forholdstall på rundt 5 (Holtan & Åstebøl 1990).  

 

Der tilførslene av fosfor i tillegg domineres av oppløst fosfat, vil dette ha en enda større effekt, 

fordi det kan bli nyttiggjort av algene direkte. Dette kalles biotilgjengelighet og varierer mellom 

de ulike tilførselskildene. Kommunalt avløpsvann har en biotilgjengelighet av fosfor på 65–

70 %, mens avrenning fra landbruk har 30 % biotilgjengelighet.  
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Et økende innhold av næringsstoff og algemengder i innsjøer kalles «eutrofiering», og forløpet 

kan beskrives med tre faser, ettersom økosystemet responderer på økende fosforbelastning: 

 

1)  Begynnende eutrofiering 

Kjennetegnes ved middels næringsrike forhold (tilstand III = «moderat»), med økt 

produktivitet i alle ledd i innsjøens næringspyramide, grunnet økte næringstilførsler 

(positiv «bottom-up»-effekt). Den økende algemengden holdes noenlunde under 

kontroll av den samtidig økende dyreplanktonmengden (negativ «top-down»-effekt), 

slik at algemengdene øker sakte under økologisk likevekt.  

 

2) Fare på ferde 

Kjennetegnes med næringsrike forhold (tilstand IV = «dårlig» eller V = «svært dårlig»), 

der algetyper som ikke er spiselige av dyreplankton begynner å dominere, og 

algemengdene øker derfor raskere. Større mengder alger synker til bunns og råtner under 

forbruk av oksygen, og oksygenfrie forhold med indre gjødsling kan begynne. 

 

3) Kritisk fase 

Kjennetegnes av meget næringsrike forhold (tilstand V = «svært dårlig»). Råttent 

bunnvann med omfattende indre gjødsling gir store algemengder, der 

algeoppblomstringer med giftige cyanobakterier kan dominere.  

 

Statens forurensningstilsyn (SFT) utviklet enkle system for vurdering av miljøkvalitet i 

ferskvann, der en klassifiserer tilstanden i innsjøer med hensyn på en del standard parametere 

(SFT 1989, 1992, 1997). Dette er utarbeidet med en generell tilnærming, slik at en ved 

undersøkelser av innsjøer i utgangspunktet skal søke å fange opp de fleste sannsynlige 

miljøpåvirkningene. Systemet er oppdatert i forbindelse med Vanndirektivet med veiledere fra 

2009 og senest i 2013 (rev. 2015), og dette gir miljøforvaltningen mulighet for en standardisert 

tilnærming til den aktuelle problematikken i innsjøer, og dette system og klassifisering er også 

benyttet i denne foreliggende rapporten.  

 

 

INNSJØTYPE FOR KIDNO 

Klassifisering av økologisk tilstand i en innsjø skjer ved at de undersøkte forhold sammenlignes 

med forventet naturtilstand, der en først bestemmer innsjøen eller vannforekomstens «type». 

Det er stor forskjell på økosystemene i høyfjellsinnsjøer med skrinne nedbørfelt, i forhold til 

lavtliggende innsjøer omgitt av rike løsmasser og tett vegetasjon. Det første trinnet i enhver 

klassifisering av tilstand blir derfor å fastsette innsjøtype. 

 

I vanndirektivsammenheng skal alle innsjøer beskrives og opplysninger lagres i databasen 

«Vannmiljø», og beskrivelse, status og trusselfaktor skal finnes i forvaltningsdatabasen «Vann-

Nett». I «Vann-Nett» finnes ingen registreringer for Kidno. I «Vannmiljø» finnes resultater av 

en vannprøve samlet inn av Fylkesmannen i Hordaland 18. oktober 1989, som viste følgende 

verdier: 

• Innhold av kalsium (kalk): 2,21 mg Ca/l 

• Surhet: pH 6,28 

• Fargetall: 22 mg Pt/l 
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Ut fra Vanndirektivets veileder 02:2013 (2015) blir Kidno da beskrevet som en «liten, grunn, 

lavtliggende, klar og kalkfattig innsjø på Vestlandet», type 5c (L-N2a) 

• Økoregion «Vestlandet» 

• Klimasone «lavland» med høyde 29 moh. 

• Nedbørsfelt «lite» med 0,9 km2 

• Kalkinnhold «kalkfattig» med 2,29 mg Ca/l  

• Humusinnhold «klar» med under 22 mg Pt/l (fra 1989) 

• Kategori «innsjø» 

• Størrelse «liten» med areal 0,12 km² 

• Dybde «grunn» med snittdyp mindre enn 15 m 

 

Vurderingsgrunnlag for å avgjøre tilstand for en innsjø av type 5c (L-N2a) er gitt i tabell 1. 

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

som klorofyll a, basert på Vanndirektivets veileder 02:2013 (rev 2015). 

Innsjøtype L-N2a I = svært god II = god III = moderat IV = dårlig V = svært dårlig 

Fosfor (μg/l) < 7 7–11 11–20 20–40 > 40 

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

Surhet (pH) > 6,6 5,9-6,6 5,2-5,9 4,9-5,2 <4,9 

Siktedyp (m) > 5,1 5,1–4,5 4,5–3,2 3,2–2,0 < 2,0 

Algemengde (mg/l) < 0,4 0,4–0,64 0,64–1,6 1,6–3,79 > 3,79 

Algetyper (PTI) < 2,17 2,17–2,34 2,34–2,51 2,51–2,69 > 2,69 

Klorofyll a (µg/l) < 4 4–6 6–13 13–27 > 27 

Max blågrønne (mg/l) < 0,16 0,16–1,0 1,0–2,0 2,0–5,0 > 5,0 

 

For å kunne sammenligne 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 kvalitetsratio (EQR), og deretter normalisert til en skala mellom 0 og 

1, med sprang på 0,2 (nEQR).  

 

For de tre vannkjemiske forhold er det tatt gjennomsnitt av disse, mens for de fire parameterne 

for den biologiske kvalitetsindeksen planteplankton framkommer gjennomsnittet mer finurlig 

via flere trinn. Økologisk tilstand blir så angitt fra den dårligste av de to 

hovedkvalitetselementene vannkjemi og algeplankton. For vannkjemiske element er ikke 

oksygentilstand i dypvann tatt med, både fordi det ikke er undersøkt og siden det ennå ikke 

foreligger tilstrekkelig nyansert klassifikasjonssystem for den aktuelle innsjøtypen i 

tilgjengelige veiledere. 
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UNDERSØKELSENE 2017 

I perioden mai til oktober 2017 ble det tatt månedlige vannprøver fra overflatevannmassene i 

Kidno. Vannprøvene ble tatt som blandeprøve fra de øverste fem meterne av vannsøylen, ved 

det dypeste punktet i innsjøene. Prøvene er undersøkt med hensyn på vannkjemiske parametere 

som næringssaltene fosfor og nitrogen, innhold av organisk materiale, samt kvantitative 

algeplankton-forekomster og innhold av klorofyll a. De vannkjemiske analysene er utført ved 

det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, og algeplankton er bestemt av 

Cand. real. Nils Bernt Andersen. Prøvetakingsopplegget er utført i henhold til retningslinjer gitt 

av SFT i «Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann» (SFT 1997:4) og Vanndirektivets veileder 

02:2013 (rev 2015).  

 

Nedbørmengdene de elleve første månedene ved Bergen Florida var 29 % over normalen i 

2017, og det ble målt 2592 mm nedbør mot normalen (1961–1990) på 2015 mm (fig). I 

prøvetakingsperioden var det lavere nedbørmengder enn normalt i mai og september, mens det 

i juni, august og oktober var betydelig mer enn normalt. Månedsmiddeltemperaturen var under 

normalen i juni, juli og august, men lå nær normalen resten av undersøkelsesperioden (figur 2). 

Det regnet i dagene før alle prøvetakingsdagene, men med varierende mengde. På 

prøvetakingsdagen var det mye nedbør i juni, juli og august. I september og oktober var det 

ikke nedbør ved prøvetaking (figur 1).  

 

  

Figur 2. Månedlige nedbørmengder (til venstre) og månedstemperatur (til høyre) ved Bergen 

Florida i de elleve første månedene i 2017 (søyler) og normalen i perioden 1961–1990 (linje). 

Data er hentet fra det Norske meteorologiske institutt. 

 

Figur 1. Døgnnedbør ved 

Bergen Florida 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 SOMMEREN 2017 

VIRKNING AV TILFØRSLER AV NÆRINGSSTOFFER  

Standard opplegg for vurdering av tilstand i innsjøer baserer seg på månedlige prøver fra mai 

til oktober. 

Den gjennomsnittlige fosforkonsentrasjonen i Kidno var å 13,6 µg P/l, som tilsvarer tilstand 

«moderat». Nitrogenkonsentrasjonen hadde et gjennomsnitt på 508,3 µg N/l, som også tilsvarer 

tilstand «moderat» (tabell 2). Den høyeste målingen av fosfor var i august (19 µg P/l) og for 

nitrogen i juli (770 µg N/l). Den laveste observerte verdien var i september for begge 

næringsstoffene (figur 3).  

 

  

Figur 3. Innhold av næringsstoffene fosfor (til venstre) og nitrogen (til høyre) i månedlige 

vannprøver fra Kidno i 2017.  

Næringsrikhet gir grunnlag for algevekst, og gjenspeiler seg derfor vanligvis i både mengde og 

sammensetning av algeplankton. Analysert som algevolum var algemengdene i 2017 høye, og 

et gjennomsnitt på 0,4 mg/l tilsvarer tilstand «moderat». Algesamfunnet var fullstendig 

dominert av kiselalger (Bacillariophyceae) i våroppblomstringen i mai. Dominerende kiselalge 

var Asterionella formosa, som har størst utbredelse i middels næringsrike innsjøer og i større 

innsjøer som er en del belastet med forurensende tilførsler (figur 4, tabell 2). Innholdet av 

klorofyll a, som utgjør mengden «grønnfarge» i algene, hadde et gjennomsnitt på 5,4 μg Chl-

a/l, som tilsvarer tilstand «god». Algetypene, med beregnet PTI-indeks på 2,8, tilsvarer tilstand 

«svært dårlig». Cyanobakteriene utgjør ikke noen stor andel i 2017, og høyeste innhold 

observert (0,23 mg/l) tilsvarer tilstand «god» (figur 4, tabell 2). 

 

 
 

Figur 4. Innhold av algemengder og algetyper (til venstre), og klorofyll a (til høyre) i seks 

månedlige overflatevannprøver fra Kidno sommerhalvåret 2017. For detaljer vedrørende 

algearter og typer henvises til vedleggstabell 2. 
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VIRKNING AV TILFØRSLER AV ORGANISK STOFF 

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

I Kidno var siktedypet på 3,7 m i gjennomsnitt i 2017, hvilket tilsvarer tilstand «moderat». 

Siktedypet var størst i oktober (figur 5, tabell 2). Innholdet av organisk stoff i 

overflatevannmassene var i gjennomsnitt på 6,1 mg C/l sommeren 2017 (figur 5). 

 

 

 

 

Figur 5. Månedlige målinger av siktedyp (til venstre) og av totalt organisk karbon TOC (til 

høyre) i Kidno i 2017. Siktedypsmålingene er gjort med en standard Secchi-skive ved det 

dypeste punktet, mens TOC er målt i de månedlige innsamlete blandprøvene fra 

overflatevannet. Gjennomsnittsverdiene for TOC er oppgitt i vedleggstabell 1. 

 

SAMLET KLASSIFISERING  

For de tre vannkjemiske kvalitetsindeksene, var den normaliserte økologiske kvalitetsratioen 

(nEQR) i gjennomsnitt på 0,520 i 2017, som tilsvarer tilstand «moderat». For de fire biologiske 

kvalitetsindeksene basert på algeplankton, ender det normaliserte gjennomsnittet på 0,381, som 

tilsvarer tilstand «dårlig». Økologisk tilstand 2017 er så «den dårligste» av de to, altså tilstand 

«dårlig», der det var særlig algemengdene og algetypene som dro ned (tabell 2).  

Tabell 2. Klassifiseringsgrunnlag for vannkjemiske og planteplanktonforhold i Kidno i 2017. 

Klassifisering etter type 5c (L-N2a), «lavtliggende, grunne, kalkfattige og klare innsjøer» med 

fargetall på rundt 20 mg Pt/l, etter Vanndirektivets veileder 02:2013. Samme fargeskala som 

for øvrige klassifiserte elementer. 

Type (5c) Kvalitetselement «vannkvalitet» Kvalitetselement «planteplankton» 

L-N2a  Tot-P Tot-N Siktedyp Klorofyll a Algevolum Alge PTI Cyanomax 

X 13,6 508,3 -3,7 4,8 1,365 2,78 0,231 

EQR 0,294 0,393 0,621 0,421 0,690 0,608 0,977 

nEQR 0,518 0,567 0,474 0,707 0,448 0,184 0,792 

XnEQR 0,520 
0,577   

0,381 
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DISKUSJON  

Høsten 2016 var det en betydelig blågrønnalgeoppblomstring i Kidno (figur 6), og både 

innholdet av næringsstoffer, siktedypet, algemengdene, algesammensetningen og mengden 

blågrønnalger tilsvarte etter standard «Vanndirektiv-vurdering» tilstand V = «svært dårlig» 

(Johnsen 2016). Denne oppsummeringen var basert på ett prøvepunkt i september, mens den 

her rapporterte undersøkelsen gjennom hele vekstsesongen 2017 heldigvis ikke viser samme 

ekstreme situasjon.  

 

 
 

 
 

Figur 6. Kidno 17.september 2016 med en betydelig oppblomstring av blågrønnalger. 
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Sommeren 2017 var det ikke noen tilsvarende blågrønnalgeoppblomstring som høsten 2016, og 

mengden blågrønnalger i 2017 tilsvarer tilstand «god» (tabell 2). Men også i 2017 var de 

gjennomsnittlige konsentrasjonene av næringssaltene fosfor og nitrogen forhøyet, og tilsvarer 

tilstand «moderat» for de vannkjemiske kvalitetselementene. For de biologiske 

kvalitetselementene knyttet til planteplankton, var tilstanden «dårlig», i hovedsak basert på 

«svært dårlige» verdier med hensyn på algetypene og deres PTI-indeks. Kidno synes å være i 

fase 1 «begynnende eutrofiering».  

 

Fastsetting av innsjøtype er imidlertid avgjørende for tolkningen av resultatene. Avgjørende er 

fastsetting av humusinnhold basert på den ene fargetallsmålingen på 22 mg Pt/l fra 1989, og 

Kidno er på dette grunnlag satt til «klar» og type 5c. Slike innsjøer skal i hovedsak ha innhold 

av organisk stoff med TOC-verdier under 5 mg C/l, mens målingene i 2017 viser et 

gjennomsnitt på 6,1 mg C/l. Det er så vidt over i det som beskrives som «humøse» innsjøer, 

med mellom 5 og 15 mg C/l, og tilhører type 7 (L-N3). Sommeren 2017 var vannfargen i Kidno 

ofte brun siden det var perioder med mye nedbør og utvasking av humusstoffer fra nedbørfeltet. 

Målingene av humusinnhold i Kidno i 2017 kan derfor ha vært noe høyere enn det som er 

representativt for innsjøen. 

 

Dersom en likevel velger å benytte alternativ klassifisering med hensyn på at Kidno er en 

«humøs» innsjø, blir resultatene stort sett klassifisert en tilstandsklasse bedre (tabell 3) enn i 

tabell 2 foran. Kvalitetselementet vannkvalitet blir tilsvarende «god» og kvalitetselementet 

planteplankton blir tilsvarende «moderat», og det samme blir den samlete økologiske tilstanden. 

Som «humøs» innsjø vil Kidno altså kunne tåle noe større belastning av næringsstoff. 

Tabell 3. Alternativt klassifiseringsgrunnlag for Kidno i 2017 dersom innsjøtypen settes til 7 

(L-N3a) og humøs. Samme fargeskala som for øvrige klassifiserte elementer. 

Type (7) Kvalitetselement «vannkvalitet» Kvalitetselement «planteplankton» 

L-N3a  Tot-P Tot-N Siktedyp Klorofyll a Algevolum Alge PTI Cyanomax 

X 13,6 508,3 -3,7 4,8 1,365 2,78 0,231 

EQR 0,442 0,541 0,917 0,498 0,813 0,637 0,977 

nEQR 0,673 0,751 0,861 0,798 0,526 0,257 0,792 

XnEQR 0,762 
0,662     

0,459 

 

 

Konklusjonen blir at tilstanden i Kidno sommersesongen 2017 heldigvis ikke var så ekstrem 

som observert høsten 2016, og at økologisk tilstand ligger mellom «moderat» og «dårlig», 

avhengig av hvordan man fastsetter innsjøens «type». EUs Rammedirektiv for Vann 

(Vanndirektivet) har som overordnet målsetting at alle naturlige vannforekomster skal ha minst 

«god» økologisk status, og for Kidno og alle andre vannforekomster der det ikke er tilfellet, 

skal det utarbeides tiltaksplaner med påfølgende gjennomføring av tiltak innen gitte tidsfrister.  
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VEDLEGGSTABELLER OVER RÅDATA 

Vedleggstabell 1. Analyseresultat fra overflatevannprøver fra Kidno i 2017. Prøvene er tatt ved det 

dypeste punktet i innsjøen, og analysene er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. 

PARAMETER ENHET Metode 29. mai 18. jun 16. jul 6. aug 24. sep 22. okt 𝑋 

Total fosfor μg P/l SFA 14 15 13 19 9,5 11 13,6 

Total nitrogen μg N/l NS EN ISO 13395 410 520 770 610 320 420 508,3 

Tot. org karbon mg C/l Intern 4,6 5,8 5,5 6,7 7,1 7,0 6,1 

Klorofyll a µg Chl/l NS 4767 7,6 7,0 5,0 4,5 4,4 4,0 5,4 

Siktedyp m In situ -3,5 -3,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -3,7 

 

Vedleggstabell 2. Algeresultater fra seks prøver fra Kidno sommerhalvåret 2017. Algeantall er oppgitt 

som mill. 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. 

 
 

antall mengde antall mengde antall mengde antall mengde antall mengde antall mengde

BACILLARIOPHYCEAE

Asterionella formosa 4 437 000 5,4353 58 000 0,0711 64 000 0,0784

Synedra sp. 31 000 0,0047 31 000 0,0047

Ubestemte pennate diatomeer 122 000 0,0244

CHLOROPHYCEAE

Ankistrodesmus sp. 765 000 0,0765 31 000 0,0031 122 000 0,0122

Cosmarium sp. 2 000 0,0020

Crucigeniella sp. 24 000 0,0024

Crucigenia quadrata 8 000 0,0003

Dictyosphaerium sp. 765 000 0,0497

Elakatothrix sp. 20 000 0,0020 8 000 0,0008

Eudorina sp. (kolonier) 2 000 0,0200

Monoraphidium sp. 61 000 0,0031

Netrium sp. 31 000 0,0078

Oocystis sp. 122 000 0,0220 8 000 0,0014

Planktosphaeria sp. 31 000 0,0155

Scenedesmus sp. 16 000 0,0016 31 000 0,0016

Selenastrum sp. 2 332 000 0,1166 2 111 000 0,1055

Sphaerocystis sp. 214 000 0,0242 979 000 0,0636 6 000 0,0007

Staurastrum sp. 2 000 0,0080 2 000 0,0080 4 000 0,0160

Chlorophyceae spp. 61 000 0,0305 398 000 0,0398 31 000 0,0031 31 000 0,0031 2 000 0,0010

Chlorophyceae spp (kolonier) 31 000 0,0310

CRYPTOPHYCEAE

Cryptomonas sp. 2 000 0,0017 61 000 0,0519 10 000 0,0085 31 000 0,0264 12 000 0,0102 8 000 0,0068

Rhodomonas sp. 306 000 0,0260 428 000 0,0364 337 000 0,0286 31 000 0,0026 214 000 0,0182 245 000 0,0208

CHRYSOPHYCEAE

Chrysophyceae sp. 4 000 0,0008

DINOPHYCEAE

Gymnodinium sp. 4 000 0,0040 2 000 0,0040 2 000 0,0040

Peridinium sp. 4 000 0,0080 2 000 0,0040

Trachelomonas sp. 2 000 0,0020

CYANOPHYCEAE

Anabaena circinalis 140 000 0,0158

Anabaena spiroides 1 469 000 0,1660

Anabaena sp. 581 000 0,0657 490 000 0,0554 61 000 0,0069 6 000 0,0007

Aphanocapsa sp. (kolonier) 31 000 0,0078 122 000 0,0305

Aphanothece sp. (kolonier) 31 000 0,0775

Gomphosphaeria sp. (kolonier) 2 000 0,1000 2 000 0,1000

Merismopedia sp. 61 000 0,0015

FLAGELLATER OG MONADER

Ubestemte flagellater < 5 µm 3 733 000 0,0523 3 042 000 0,0426 3 718 000 0,0521 918 000 0,0129 1 304 000 0,0183 3 042 000 0,0426

Ubestemte flagellater > 5 µm 2 904 000 0,1888 2 223 000 0,2512 1 316 000 0,1487 490 000 0,0554 1 141 000 0,0472 826 000 0,0933

SAMLET

14 770 000 6,0155 11 386 000 0,8344 6 574 000 0,4575 1 591 000 0,1167 3 673 000 0,3590 4 358 000 0,4067

24. september 2017 22. oktober 2017
Kidno 2017

29. mai 2017 18. juni 2017 16. juli 2017 6. august 2017


