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FORORD 

Storavatnet på Fitjar er vannkilde for Sjøtroll Havbruk AS sitt settefiskanlegg. I forbindelse med 

pågående utbygging av anlegget, ønsket man å kartlegge vannkvalitet og tilstand i vannkilden i henhold 

til vanndirektivets veiledere og med hensyn på egnethet som vannkilde for oppdrett.  

 

Feltarbeidet for denne undersøkelsen er utført av MSc. Joar Tverberg og dr.philos. Geir Helge Johnsen, 

som også har vært faglig ansvarlig for undersøkelsen.  

 

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 Sjøtroll Havbruk AS ved Svein Nøttveit for oppdraget. 

 

Bergen, 27. februar 2017. 
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SAMMENDRAG 

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

Resipientundersøkelse Storavatnet på Fitjar 2017.  

Rådgivende Biologer AS, rapport  2618, 114 sider, ISBN 978-82-8308-477-1. 
 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Sjøtroll Havbruk AS, undersøkt tilstand i 

Storavatnet på Fitjar. Innsjøen er vannkilden til settefiskanlegget på Fitjar, og det er foretatt 

analyser av vannkvalitet med tungmetaller i vannet, næringsrikhet og forsuringsparametere, 

samt undersøkt hydrografiske profiler både ved inntaket nord i innsjøen og ved det dypeste 

punktet, så godt som månedlig fra april 2016 til november 2017, for å vurdere egnethet som 

vannkilde for oppdrett. 

 

Den økologiske tilstanden i Storavatnet var «moderat» i 2017. For de tre vannkjemiske 

kvalitetsindeksene, var forholdene for både fosfor og nitrogen tilsvarende tilstand «moderat». 

Siktedypet, som refererer til mengden partikler i vannet, tilsvarte tilstand «dårlig». Samlet 

tilstand for «vannkvalitet» er «moderat». For de fire biologiske kvalitetsindeksene, var 

tilstanden til klorofyll-a og algevolum tilsvarende tilstand «moderat». PTI, som refererer til 

algetyper, tilsvarte tilstand «dårlig», men den maksimale mengden av cyanobakterier i vannet, 

tilsvarte tilstand «svært god». Samlet sett var den økologiske tilstanden «moderat». 

 

Vannkvaliteten i Storavatnet har vært undersøkt fra tidlig på 1980-tallet, og innholdet av 

næringsstoffet fosfor har økt fra tilstand «svært god» i 1981 til «god» i 1988-1991 og «moderat» 

både i 1993 og i 2017. I 1991 var det bare tatt en vannprøve, mens det i 2017 er tatt månedlige 

prøver. Innholdet av nitrogen har ligget stabilt i hele perioden, hvilket tyder på at det er skjedd 

en økning i fosforrike tilførsler som gjødsel eller kloakk.  

 

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

minst «god» økologisk status. For Storavatnet i Fitjar må det derfor utarbeides tiltaksplan for å 

få ned tilførslene av næringsstoff slik at målet om «god» økologisk status kan nåes innen angitte 

tidsfrist.  

 

Innholdet av oksygen i dypvannet i 2016 og 2017 tilsvarte tilstand «god» på det laveste utover 

høsten, og metallene jern og aluminium tilsvarte tilstand «svært god» og for kadmium var 

tilsvarende det «svært god» mens for kobber og sink tilsvarte det «god». Surheten i Storavatnet 

var lavere utover 1980-tallet, med pH-verdier på ned mot 6,0, men har steget jevnt utover på 

1990-tallet og gjennomsnittet sommeren 2017 var på pH 6,8. Dette endrer ikke på samlet 

økologisk klassifisering, men disse vannkvalitetene er bra som råvannskilde for 

oppdrettsanlegget. 

 

Storavatnet er altså en god vannkilde til settefiskanlegget, med lave nivåer av tungmetaller og 

gode pH-verdier. Næringsrikheten spiller mindre rolle for vannet som råvann for fiskeanlegget. 

Det er imidlertid viktig at vanninntaket til anlegget ikke ligger for dypt, slik at det ikke kommer 

inn oksygenfattig vann fra dypet. Middelvannføring til sjø er beregnet til 5,2 m³/s. 
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STORAVATNET 

Storavatnet er den største innsjøen i Fitjar kommune og på Stord med en overflate på 2,9 km2
 (figur 1). 

Storavatnvassdraget er også det største vassdraget på Stord, med et nedbørsfelt på 47 km2. Innsjøen 

ligger 6 moh., største dyp er på 50 m og volumet er ca. 40 mill. m3. Spesifikk avrenningen fra 

nedbørsfeltet er omtrent 110 l/s/km2 og årlige vannmengder som går gjennom innsjøen er 90 mill. m3. 

Storavatnet drenerer ut i Hellandsfjorden gjennom den korte Kjærelva. Det er fire større og to mindre 

tilløp til Storavatnet. Berggrunnen i nedslagsfeltet består hovedsakelig av kambrosilurbergarter. Disse 

er myke og det høye innholdet av kalk gjør at de har god evne til å nøytralisere sur nedbør (Kålås m. fl. 

1995a). 

  
 

Figur 1. Enkelt dybdekart med 5-meters koter over Storavatnet, utarbeidet av NVE og NIVA, og 

morfologiske og hydrologiske parametere for Storavatnet under, oppdatert fra NVE februar 2018. 

Innsjø 
Innsjøareal 

km2 

Feltareal 

km2 

Avrenn. 

l/s/km2 

Tilrenning 

mill. m3/år 

Største dyp 

m 

Volum 

mill. m3 

Oppholdstid 

år 

Storavatnet 2,92 46,6 110,4 162 50 41,931 0,26 
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MILJØKLASSIFISERING 

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 miljøpåvirkninger. Dette er oppdatert i forbindelse med 

Vanndirektivets veiledere fra 2009 og senest i 2013 (rev. 2015). Det 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.  

 

Storavatnet er i forvaltningsdatabasen «Vann-Nett» klassifisert som nasjonal vanntype 2, dvs. en «svært 

kalkfattig (Ca < 1 mg/l), klar (fargetall < 30 mg Pt/l) og grunn (middeldyp 3–15 m) lavlandsinnsjø». En 

gjennomgang av foreliggende målinger hentet fra «Vannmiljø» for Storavatnet viser at dette ikke 

stemmer. Ny vurdering basert på rapporteringene gir vanntype 6, «kalkfattig (Ca 1–4 mg/l), klar (< 30 

mg Pt/l) og dyp (50 m) lavlandsinnsjø». Dette tilsvarer den interkalibrerte vanntypen «L-N2b». Slike 

innsjøer klassifiseres etter tabell 1. 

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

klorofyll-a, basert på Vanndirektivets veileder 2:2013 for innsjøer klassifisert som «kalkfattige, klare 

og dype lavlandsinnsjøer» (L-N2b) med fargetall på 20 mg Pt/l. Tungmetaller klassifisert i henhold til 

Miljødirektoratet i 2016 (MD 2016). 

Innsjøtype L-N2b I = svært god II = god III = moderat IV = dårlig V = svært dårlig 

Fosfor (μg/l) < 4 4–9 9–16 16–38 > 38 

Nitrogen (µg/l) < 200 200–400 400–650 650–1200 > 1300 

TOC (mg/l) < 2,5 2,5–3,5 3,5–6,5 6,5–15 > 15 

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

Jern (µg/l) < 50 50–100 100–300 300–600 > 600 

Surhet (pH) > 6,5 6,0–6,5 5,5-6,0 5,0–5,5 < 5,0 

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) < 2,09 2,09–2,26 2,26–2,43 2,43–2,6 > 2,6 

Klorofyll a (µg/l) < 2,0 2–4 4–7 7–15 > 15 

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

Kobber (µg/l) < 0,3 0,3– –7,8 7,8–15,6 > 15,6 

Sink (µg/l)  < 1,5 1,5– –11 11–60 > 60 

Kadmium (µg/l) < 0,03 0,03–0,25 0,25–1,5 1,5–15 > 15 

 

For å kunne sammenligne resultatene fra de vannkjemiske og de biologiske parameterne, som alle her 

er koblet mot eutrofiering som belastning, er de behandlet i henhold til 

Vanndirektivets veileder 02:2013. Gjennomsnittsverdiene for hele sesongen er omregnet til en 

økologisk kvalitetsratio (EQR), og deretter normalisert til en skala mellom 0 og 1, med sprang på 0,2, 

for å kunne vurderes mot hverandre (nEQR). For de tre vannkjemiske 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. For vannkjemiske element er ikke oksygentilstand i dypvann tatt med, siden 

dette ennå ikke foreligger tilstrekkelig nyansert for den aktuelle innsjøtypen i tilgjengelige veiledere. 
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UNDERSØKELSENE I 2017 

I perioden april til oktober 2017 ble det tatt månedlige prøver fra de øverste fem meterne av vannsøylen 

ved det dypeste punktet i Storavatnet. Prøvene ble undersøkt med hensyn på vannkjemiske parametere, 

samt algeplankton-forekomst. 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 Vanndirektivets veileder 02:2013 (2015).  

 

I tillegg er hydrografiske profiler målt tilnærmet månedlig mellom april 2016 og november 2017 både 

ved det dypeste og ved nåværende vanninntak nord i Storavatnet. 

 

VÆRFORHOLD 2017 

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. 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 i resten av undersøkelsesperioden (figur 2).  

 

  

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 

Meteorologisk institutt. 

Alle prøvetakingsdatoene ble satt på forhånd for å kunne fange opp den variasjonen som var i løpet av 

året, og for fange opp både nedbørperioder og tørre perioder. Det var betydelig nedbørsmengder i dagene 

før prøvetaking i august og oktober. I de resterende månedene var det relativet lite nedbør før 

prøvetaking (figur 3). 

 

 

Figur 3. Døgnnedbør ved 

Bergen Florida de fem 

siste døgn før prøvetaking 

fant sted.  

Nedbøren er målt på 

angitte datoer kl. 07 og er 

falt i løpet av de 

foregående 24 timene. 

Prøvetakingsdatoene er 

vist med rødt. 
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TILSTAND STORAVATNET 

SJIKTNING OG TEMPERATUR  

Det er målt hydrografiske profiler tilnærmet månedlig i Storavatnet fra april 2016 til november 2017, 

både ved nåværende inntak nord i innsjøen (S1) og ved det dypeste (S2) (figur 4). 

 
  

Figur 4. Temperaturprofiler (øverst) og oksygenprofil (nederst) målt tilnærmet månedlig i Storavatnet 

fra april 2016 til november 2017, ved nåværende inntak nord i innsjøen (S1) og ved det dypeste (S2). 
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Temperaturen fulgte en naturlig sesongvariasjon i Storavatnet (figur 4 øverst), der våromrøringen i 

vannsøylen var i april med 6o C gjennom hele vannsøylen. Utover i mai ble overflatevannet varmet opp, 

og temperaturen passerte 13 °C grader ved inngangen til juli. Samtidig etablerte det seg et sprangsjikt 

på rundt 10 m, med varmt vann oppe og kaldt dypvann under. Utover sommeren ble overflatevannet 

stadig varmere, med over 17 °C i juli, og med et stadig dypere temperatursprangsjikt med 11 °C på 20 m 

dyp i august 2016, og nesten 25 m i oktober før høstomrøringen fant sted, og som var fullført i november. 

Temperatursjiktet var noe grunnere i 2017 enn i 2016, men samtidig var det litt varmere i overflaten i 

2017 enn i 2016, både nord i Storavatnet og på midten. Sjiktet var også litt grunnere i nord enn ute på 

midten. Vinteren 2017 syntes det ikke å ha vært sjiktning mellom november og april, og 

vanntemperaturen kom ned i 3 °C i hele vannsøylen i februar. Islegging vil forhindre dette ved å hindre 

vindpåvirkning og nedblanding av avkjølt overflatevann. 

 

Oksygenforholdene fulgte også et klassisk sesongmønster (figur 4 nederst), der vår- og høstomrøringene 

brakte nytt oksygenrikt vann ned i de dypere vannlagene, mens oksygenet i dypvannet forbruktes jevnt 

i periodene med temperatursjiktning. Både i 2016 og i 2017 kom oksygenmetningen ved det dypeste 

ned i 60 % i oktober like før høstomrøringen. I overflatevannet kan oksygenmetning på solrike 

sommerdager komme opp i godt over 100 %, siden planteplanktonet da produserer oksygen. På grunn 

av det noe grunnere temperatursjiktet nord i Storavatnet, var det oksygensvinn ned mot 70 % metning 

på vel 20 m dyp i september og oktober. Redusert oksygenmetning i dypvannet er en naturlig prosess, 

og tilstanden i Storavatnet i 2016 og 2017 tilsvarer tilstand «god». 

 

 

VIRKNING AV TILFØRSLER AV NÆRINGSSTOFF 

Den gjennomsnittlige fosforkonsentrasjonen i Storavatnet var på 10,7 µg P/l, som tilsvarer tilstand 

«moderat». Nitrogenkonsentrasjonen hadde et gjennomsnitt på 428,3 µg N/l, som også tilsvarer tilstand 

«moderat» (tabell 2). Fosforinnholdet hadde en kraftig økning i august, der det ble målt 30 µg P/l, i 

motsetning til de andre månedene der innholdet varierte mellom 5,4 og 8,8 µg P/l (figur 5). Det var liten 

variasjon i nitrogeninnholdet. 

 

  

Figur 5. Innhold av næringsstoffene fosfor (til venstre) og nitrogen (til høyre) i månedlige vannprøver 

fra Storavatnet 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 0,48 mg/l tilsvarer tilstand «moderat» (tabell 2). I juni var omtrent 50 % av algevolumet 

kiselalger (Bacillariophyceae), og den dominerende algen var Tabellaria fenestrata, som har størst 

utbredelse i middels næringsrike innsjøer og i større innsjøer som er en del belastet med forurensende 

tilførsler. I de resterende månedene var det flagellater som utgjorde den største prosentandelen (figur 

6). Innholdet av klorofyll-a, som utgjør mengden «grønnfarge» i algene, hadde et gjennomsnitt på 

4,2 μg Chl-a/l, som tilsvarer tilstand «moderat». Algetypene, med beregnet PTI-indeks på 2,46, tilsvarer 

derimot tilstand «dårlig» (tabell 2). Cyanobakteriene utgjør ikke noen stor andel i 2017, og høyeste 

innhold observert (0,15 mg/l) tilsvarer tilstand «svært god» (figur 6, tabell 2). 
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Figur 6. Innhold av algemengder og algetyper (til venstre), og klorofyll-a (til høyre) i seks månedlige 

overflatevannprøver fra Storavatnet sommerhalvåret 2017. For detaljer vedrørende algearter og typer 

henvises til vedleggstabell 2. 

 

VIRKNING AV TILFØRSLER AV ORGANISK STOFF 

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

Storavatnet var siktedypet på 4,2 m i gjennomsnitt i 2017, hvilket tilsvarer tilstand «dårlig» (tabell 2). 

Siktedypet var størst i mai før algeoppblomstringen (figur 7). Det var dårligst i juni og lå noenlunde 

stabilt på rundt 4 m ut observasjonsperioden. Innholdet av organisk stoff i overflatevannmassene var i 

gjennomsnitt 4,7 mg C/l, som tilsvarer tilstand «moderat» (tabell 1). 

 

 

 

 

Figur 7. Månedlige målinger av siktedyp (til venstre) og av totalt organisk karbon TOC (til høyre) i 

Storavatnet 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. 

 

VANNKVALITET GENERELT 

Innholdet av jern i overflatevannet i Storavatnet var lavt i 2017 (figur 8). Høyeste verdi var på 35 µg Fe/l 

i oktober og gjennomsnittet på 28 µg Fe/l tilsvarer tilstand «svært god» (tabell 1). Dette er verdier som 

er langt fra skadelige for levende organismer i innsjøen. Konsentrasjonen av total-aluminium i vannet 

var også lavt, med et gjennomsnitt på 79,3 μg Al/l. Høyeste registrerte verdi var på 83 μg Al/l i juni og 

oktober (figur 8), men dette representerer likevel ingen fare for skade på ferskvannsorganismer i en slik 

innsjø med «gode» pH-verdier på over 6,4 nesten hele måleperioden. pH-verdiene varierte gjennom 

perioden der den høyest registrerte målingen var 7,0 i august og laveste var 6,4 i mai (figur 8). 

Gjennomsnittet var på 6.8, som tilsvarer tilstand «svært god» (tabell 1). 
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Figur 8. Innhold av jern (over), aluminium (over 

til høyre) og surhet (til høyre) i seks månedlige 

vannprøver fra overflatevannet i Storavatnet i 

2017. Gjennomsnittsverdiene for jern og 

aluminium er oppgitt i vedleggstabell 1. 

Figur 9. Månedlige målinger av tungmetallene 

kobber (over), sink (over til høyre) og kadmium 

(høyre) i overflatevannet i Storavatnet mai til 

oktober 2017. Gjennomsnittverdier for metallene 

er oppgitt i vedleggstabell 1. 

  
 

 

TUNGMETALLER 

Innholdet av kobber i overflatevannet i Storavatnet varierte gjennom observasjonsperioden. Det var 

høyest i august og gjennomsnittet for hele sommerhalvåret var på 0,65 µg Cu/l, som tilsvarer tilstand 

«god» (MD 2016). For sink varierte også innholdet gjennom perioden, men det lå hele tiden innenfor 

tilstand «god». Gjennomsnittet var 5,3 µg Zn/l. Som for kobber og sink, hadde kadmium også det 

høyeste nivået i august. Tilstanden var «svært god» gjennom hele perioden og gjennomsnittet var på 

0,014 µg Cd/l (figur 9, tabell 1). 
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SAMLET KLASSIFISERING  

For de tre vannkjemiske kvalitetsindeksene, var den normaliserte økologiske kvalitetsratioen (nEQR) i 

gjennomsnitt på 0,485 i 2017, som tilsvarer tilstand «moderat». For de fire biologiske kvalitetsindeksene 

basert på algeplankton, ender det normaliserte gjennomsnittet på 0,463, som også tilsvarer tilstand 

«moderat». Økologisk tilstand 2017 er tilstand «moderat» (tabell 2).  

 

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

Klassifisering etter type L-N2b lavtliggende, store, dype, kalkfattige og klare innsjøer etter 

Vanndirektivets veileder 02:2013. Samme fargeskala som for øvrige klassifiserte elementer. 

Innsjøtype Kvalitetselement «vannkvalitet» Kvalitetselement «planteplankton» 

L-N2b Tot-P Tot-N Siktedyp Klorofyll-a Algevolum Alge PTI Cyanomax 

X 10,7 428,3 -4,2 4,2 0,478 2,46 0,146 

EQR 0,280 0,409 0,641 0,310 0,895 0,736 0,985 

nEQR 0,529 0,563 0,361 0,571 0,554 0,364 0,854 

XnEQR 0,485 
0,562   

0,463 

 

 

Innholdet av oksygen i dypvannet tilsvarte tilstand «god», og det samme gjorde innholdet av 

tungmetallene kobber og sink. Det endrer ikke på samlet klassifisering, men utgjør et godt utgangspunkt 

for bruk av Storavatnet som råvannskilde for oppdrettsanlegget. 
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UTVIKLING AV TILSTANDEN 

Storavatnet har vært undersøkt tidligere, og innholdet av næringsstoffet fosfor har økt betraktelig i 

perioden fra 1981 til denne undersøkelsen i 2017 (figur 10). I 1981 og 1982 var forholdene tilsvarende 

tilstand «svært god». Målingene mellom 1988 og 1991 viser at fosforinnholdet har økt til tilstand «god», 

og de to siste målingene fra 1993 og 2017 tilsvarer tilstand «moderat». Innholdet av nitrogen har ligget 

stabilt på rundt 430 μg N/l, som tilsvarer tilstand «moderat» i det meste av perioden. 

 

 

Figur 10. Utvikling i næringsinnhold i Storavatnet for fosfor (venstre) og nitrogen (høyre). Røde tall 

angir antall prøver for hvert årsgjennomsnitt. 

 

 

Surheten i Storavatnet lå med årlige 

gjennomsnittsverdier på mellom pH 6,3 og 

5,9 utover på 1980-tallet, men steg jevnt 

utover på 1990-tallet mot pH 6,3 og 6,6. 

Gjennomsnittet sommeren 2017 var på pH 

6,8 (figur 11). 

 

Figur 11. Utvikling i surhet (pH) i 

Storavatnet for perioden 1981 til 2017. 
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VEDLEGGSTABELLER OVER RÅDATA 2017 

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

det dypeste punktet i innsjøen, og analysene er utført av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS. 

PARAMETER ENHET Metode 29. mai 23. jun 24. jul 22. aug 21. sep 20. okt 𝑋 

Total fosfor μg P/l SFA 6,9 5,4 8,8 30 7,6 5,5 10,7 

Total nitrogen μg N/l NS EN ISO 13395 390 340 430 470 470 470 428,3 

Tot. org karbon mg C/l Intern 3,2 4,4 5,3 5,1 5,4 5,0 4,7 

Klorofyll a µg Chl/l NS 4767 2,6 6,8 3,6 5,4 4,5 2,30 4,2 

Jern μg Fe/l NS EN ISO 11885 21 29 35 21 24 38 28,0 

Aluminium μg Al/l NS EN ISO 11885 82 83 79 71 78 83 79,3 

Surhet pH NS 4720 6,4 6,6 6,8 7,0 6,8 6,9 6,8 

Siktedyp m In situ -5,2 -3,6 -4,1 -4,0 -4,0 -4,5 -4,2 

Kobber μg Cu/l NS-EN ISO 17294-2 0,74 0,42 0,73 0,8 0,71 0,47 0,65 

Sink μg Zn/l NS-EN ISO 17294-2 4,9 3,4 5,5 7,4 6,3 4 5,3 

Kadmium μg Cd/l NS-EN ISO 17294-2 0,004 0,015 0,016 0,02 0,014 0,0130 0,014 

Vedleggstabell 2. Algeresultater fra seks månedlige prøver fra Storavatnet 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. 

 


