
 

Tilstand og status
for vatn og  vassdrag

i Hordaland

Geir Helge Johnsen
Gunnar B. Lehmann

og
Annie Bjørklund

Rapport nr. 62, februar 1992.



2

RAPPORTENS TITTEL:

Tilstand og status for vatn og vassdrag i Hordaland

FORFATTERE:

Geir Helge Johnsen Gunnar Bekke Lehmann Annie Bjørklund   

OPPDRAGSGIVER:

Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen, 
Walckendorffsgaten 6, 5012 Bergen.

OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT: RAPPORT DATO:

9.august 1991 Okt.1991 - feb. 1992 29.februar 1992

RAPPORT NR: ANTALL SIDER: ISBN NR:

62 ISBN 82-7658-004-1

RAPPORT SAMMENDRAG:

Foreliggende informasjon om tilstand i vatn og vassdrag i Hordaland er samlet inn og sammenstilt for
til sammen over 300 lokaliteter i fylket. 
Opplysninger om næringsrikhet er sammenholdt med berggrunnsgeologi i fylket, slik at en forventet
naturtilstand for vatn og vassdrag er foreslått. 
Videre er surhet, forekomst av tarmbakterier og konsentrasjon av aluminium i vatn ogvassdrag
framstilt, og all informasjon er presentert kommunevis.
Til slutt er det anbefalt forslag til videre arbeider, samt foretatt en prioritering av de viktisget oppgavene.

EMNEORD: SUBJECT ITEMS:

- Tilstandsbeskrivelse for innsjøer
-  Fylkesoversikt
- Overvåkingsprogram

- 

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS. 
Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen

Telefon: 05 - 31 02 78
Telefax: 05 - 31 62 75



3

FORORD
Rådgivende Biologer as. har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland samlet inn tilgjengelig informasjon
vedrørende vannkvalitet og tilstand i vatn og vassdrag i Hordaland. Arbeidet skal danne grunlag for
prioritering av den videre forvaltning av ferskvannsressursene i fylket, og er ut fra et praktisk hensyn i så
måte presentert kommunevis.

En vesentlig forutsetning for dette arbeidet har vært samarbeidet med de enkelte næringsmiddeltilsyn i
fylket. Disse lokale laboratorier innehar informasjon om alle lokale kommunale såvel som private
drikkevannskiler, samtidig som de for kommunene foretar andre undersøkelser av vatn og vassdrag. Uten
tilgang til denne rike informasjon, ville denne rapporten vært særdeles tynn. Vi vil få rette en hjertelig takk
til samtlige næringsmiddeltilsyn som har bidratt i dette arbeidet.

Videre har Fylkeskartkontoret i Hordaland ved Ronald Toppe og Leiv Mjøs vært svært imøtekommende
og hjelpsomme når det gjelder den kartografiske presentasjon av det omfattende materialet som er samlet
inn. 

Fra Rådgivende Biologers side har Annie Bjørklund, Kjersti Birkeland og Gunnar B.Lehmann bidratt med
innhenting og systematisering av det omfattendematerialet, mens Geir Helge Johnsen har vært ansvarlig
for prosjektet. Oppdragsgivers kontaktperson har vært John Olav Hisdal.

Rådgivende biologer takker for oppdraget

Bergen 29.februar 1992.
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SAMMENDRAG
Enkelte regioner, særlig i Nordhordland, er svært utsatt for forsuring, og gjennomsnittlige pH-verdier under
5.0 indikerer at situasjonen er "kritisk" enkelte steder. Jevnt over er imidlertid pH-verdiene i Hordaland
bedre, med middels framskreden forsuring. Berggrunnen har mange steder god kapasitet til å motstå
virkningene av den sure nedbøren.
  
Vassdragene i Hordaland er generelt sett meget næringsfattige. Lavtliggende ferskvannsresipienter i
tilknytning til befolkningskonsentrasjoner er ofte belastet med næringstilførsler både fra kloakk og
avrenning fra jordbruksarealer. Dette merkes best langs kystsonen, da vassdragene og innsjøene i dette
området stort sett har små nedslagsfelt, noe som gjør at tilførslene relativt sett betyr mer, samtidig som
tilførslene får en større effekt på resipientene fordi disse har en dårlig vannutskifting. Den samme effekten
av næringstilførsler får en ikke i de større vassdragene inne i fylket, da store nedslagsfelt fører til stor
vannføring og derfor en kraftig fortynning av tilførslene.

De aller fleste undersøkte lokaliteter er belastet med kloakk, noe som også gjelder de fleste
drikkevannskildene i fylket. Generelt liten grad av vannbehandling gjør situasjonen uholdbar i flere av de
mest belastede vannkildene.

NATURTILSTAND

For å kunne vurdere status for vatn og vassdrag i Hordaland fylke best mulig, er fylket delt opp i regioner
basert på generelle forhold knyttet til berggrunnsgeologi og løsmasseavsetninger, og  "forventet
naturtilstand" er foreslått for hver av disse regionene. Dette er en tenkt teoretisk tilstand der forholdene
ikke er påvirket av menneskelig aktivitet på noen som helst måte, og denne er beskrevet generelt for hver
kommune, delvis avhengig av hvor gode opplysninger som finnes for hver kommune. Regionene med
forventet næringsrikhet (fosforkonsentrasjon) er vist i følgende oversikt:

Grunnfjellsregioner:
G1) Indre Nordhordland Masfjorden, Modalen og deler av Osterøy 4 :g P pr. liter
G2) Ytre Nordhordland Øygarden, Fjell, Sund og Askøy 4 :g P pr. liter
G3) Ytre Sunnhordland Sveio og Ølen 4 - 6 :g P pr liter
G4) Hardanger Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang og Eidfjord < 4 :g P pr liter
Bergensbuene:
B1) Nordhordland: Fedje, Austrheim, Lindås, Radøy og Meland 4-8 :g P pr. liter
B2) Bergensregionen Osterøy, Bergen, Os, Fusa og Samnanger 4-8- 2 :g  P pr. liter
B3) Ytre Midthordland Austevoll, Tysnes,  Fitjar og Bømlo 4 :g P pr. liter
Kambro-silur-bergarter:
K1) Ytre Sunnhordland Bømlo, Fitjar, Stord og Tysnes 4 :g P pr. liter
K2) Midthordland Fusa, Samnanger og Kvam. 4-6  :g P pr.liter
K3) Indre Hordaland Vaksdal, Voss, Granvin og Ulvik 2-4-6 :g P pr liter 
K4) Indre Sunnhordland  Etne, deler av Odda og Ullensvang. 2-4-6 :g P pr liter

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

På bakgrunn av tilstanden og kunnskapen om forholdene i de enkelte kommuner er det foreslått videre
arbeide innen hver enkelt kommune. Alle disse forslagene er så samlet og en prioritering mellom de
enkelte kommunene er foretatt for å få en fylkesoversikt over behovene for videre undersøkelser. 

Det er foreslått at tiltaksorienterte undersøkelser sentreres om følgende fem forhold, som delvis samvirker:
Forsuring, drikkevannskvalitet, eutrofiering, miljøgifter og virkning av vassdragsreguleringer. Dette er
knyttet til det generelle inntrykket av problemområder innen fylket, og forslag til sentrale parametre innen
d enkelte felt er angitt der dette er mulig.  
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FORVENTET TILSTAND
For å kunne vurdere status i vatn og vassdrag i Hordaland fylke best mulig, er det viktig å skape seg en
forventning av hvordan tilstanden "burde vært", slik at målingene kan relateres til en felles plattform.
Denne plattform kalles "forventet naturtilstand", og vil være en tenkt teoretisk tilstand der forholdene ikke
er påvirket av menneskelig aktivitet på noen som helst måte. 

Dersom man så vurderer den observerte tilstand i forhold til  den forventede naturtilstanden, vil
"forurensningsgrad" være avviket mellom disse to tilstandene (SFT 1989). Stor påvirkning vil gi en
vesentlig forskjell mellom dagens observerte tilstand og den forventede naturtilstanden.
Forurensningsgrad er ikke dermed et mål på "mengde elendighet", men heller et avvik fra forventet
mengde/konsentrasjon av ett eller annet.

Vi skal for Hordaland fylke søke å etablere en "forventet naturtilstand"  som så sammenholdes med den
observerte tilstanden. 

NATURGRUNNLAGET

Naturtilstanden vil avgjøres av følgende tre naturgitte elementer: Berggrunnens sammensetning,
løsmassenes og jordmonnets næringsrikhet og vassdragenes morfologi. Informasjonen i det følgende er
hentet fra Kolderup & Kolderup (1940), Gjessing (red) (1977), Gjessing (1978) og Undås (1963).

Berggrunnen:

Berggrunnen i Hordaland varierer mye, fra lite fruktbare områder på Hardangervidda, via de fruktbare
dalbunnene i de dype fjordene, til den skrinne øygarden ut mot havet (figur 1). Harde og næringsfattige
grunnfjellsbergarter gir lite næring og dårlig bufring mot sur nedbør, mens bløtere og kalkrike bergarter
gir frodigere forhold og bedre motstandsdyktighet mot virkningene av den sure nedbøren. 

Grunnfjellet i Hordaland er for det meste av granitt med innslag av gneis og kambro-siluriske lag med
gabro og gneis. Hardangervidda er overveiende grunnfjell domniert av granitt, og rester av de kaledonske
skyvedekkene  finnes i Hårteigen, Hardangerjøkelen og Hallingskarvet.   

I Sunnhordland dominerer skiferbergarter og kalkstein, karakteristiske for den nord kaledonske fjellkjeden
som strekker seg langs nordvest siden av Bømlafjorden og Hardangerfjorden og nordover til Sognefjorden
over Eksingedalen. Også her er det rester av skyvedekket oppå de bløtere bergartene.

Nordvest i fylket dominerer Bergensbuene, avgrenset i nordøst av Fensfjorden og i Sydøst av Fusafjorden.
Området er dominert av anortositt, med innslag av bånd med granitt og gneis. 

Kystområdet i vest er grunnfjell dominert av gneiser, mens området nord for bergensbuene og den
kambrosiluriske sonen, er dominert av grunnfjell med til dels sterkt omvandlete bergarter. Dette omfatter
kun deler av Masfjorden  og vestre deler av Stølsheimen for Hordalands vedkommende
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FIGUR 1: Berggrunnskart over Sør-Norge (fra Gjessing (red) 1977).  1 = Prekambriske bergarter , 2 = Strukturlinjer. 3 =
Sparagmitt vesentlig i skyvedekker. 4 = kambro.-siluriske, ovrveiende metamorfe bergarter i og langs kanten av den kaledonske
fjellkjeden. 5 = Kambro-siluriske sedimentære bergarter i  Oslo-ferltet. 6 = granitter i den kaledonske fjellkjeden. 7 = Gabbroide
bergarter i den kaledonske fjellkjeden.  8 = Eruptive bergarter i kaledonske skyvedekker.  9 = Grense for skyvedekke. 
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Løsmasser:

Løsmassene sammensetning og mektighet betyr mye for vannkvalitet lokalt. Morenepregete masser kan
gi gode bufringsegenskaper mot forsuring, men gir ikke særlig næringsrike forhold, da materialet ofter er
grovt. Det gjør derimot det mer finkornige materialet som ble avsatt i sjøen like foran brefronten, under
den sterke avsmeltingen mot slutten av siste istid.
  
Det meste av det løsmaterialet som dekker Norges berggrunnm er kommet på plass da innlandsisen
smeltet vekk ved slutten av siste istid. Bunnmorene finnes over hele landet, men er sjelden tykkere enn
en meter. I dalbunner er denne ofte dekket av elveavsatt materiale, og under den marine grense er det
løsmateriale avsatt i sjøen som dominerer, mens bunnmorenen kan være helt spylt vekk.

Endemorener ble avsatt i de perifere deler av landet under den tidligere delen av isavsmeltingen, der
brefronten lå stille over en lengre periode, og der isen gjorde  gjorde stor framstøt og tok med seg avsatt
materiale. Typisk er de store Ra-ryggene som opprinnelig ble avsatt i sjøen på lavlandet i Østfold og i
Vestfold. Ra-morener er også oppsporet på Vestlandet, og beskrevet av Undås (1963), se figur 2.

FIGUR 2: Gangen av Raet i Vest-Norge. Fra Undås (1963).
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Det har vært av stor betydning for avsetningsforholdene og for dannelsen av terrengformene at landet var
nedpresset av isen, slik at de lavere deler av landet ble ovsersvømmet av havet da isen trakk seg tilbake.

 Nedpressingen var størst der isen var tykkest, og vi finner derfor de den høyeste marine grense innerst
i fjordene. I Hordaland ligger den marine grense på under 50 meter ute langs kysten, mens den øker
innover til over 100 meter innerst i Hardangerfjorden.
 
De store mengder suspendert materiale som ble transportert av iselvene under den sterke avsmeltingen,
ble avleiret i havet utenfor isfronten, og etter landhevingen er mye av dette leirmaterialet blitt liggende tørt.
I Hordaland finner vi ikke stor områder med slikt materiale, slik som på Østlandets lavere deler og rundt
Trondheimsfjorden, men i bunnen av og langs fjordene, samt flekkvis ved kysten under 10-20 meters
høyde er det slike områder

I de ytre kyststrøk,- "strandflaten" er det lite løsmasser under den marine grense, bortsett fra myrene.
Løsmasser forekommerførst og fremst i forsenkninger, og består overveiende avgrus og sand som er
vasket av havet. Skjellmasser kan ofte inngå i betydelige mengder.

Vassdragenes morfologi:

Vassdragenes lengdeprofil og nedslagsfeltenes sammensetning vil i vesentlig grad påvirke utvikling i
vannkjemiske forhold nedover i vassdraget. Vi skal her dele opp vassdragene i et tre hovedtyper når det
gjelder definering av forventet naturtilstand:

1) Vassdragene ytterst langs kysten er små med ubetydelige nedslagsfelt i forhold til innsjøenes
vannvolum. Disse innsjøene har lang oppholdstid på vannet, og akkumulerer derfor fosfor over
tid. Dette kan gi seg utslag i "rikere" forhold enn forventet ut fra nedslagsfeltets beskaffenhet.

2) Stilleflytende vassdrag med store deler av nedslagsfeltet under den marine grense vil være
"rikere" lengst nede i vassdraget.

3) Vassdrag som i det vesentlige drenerer høytliggende områder, og har stor vannføring nedover,
vil ikke i særlig grad være forskjellige i de øvre og nedre deler.

De aller fleste vassdrag i Hordaland begynner til fjells og domineres av type 3.

NATURTILSTAND

Surhet:

Surhet uttrykkes som hydrogenione-konsentrasjonen i vannet, og pH er den negative logaritmen til
hydrigenione-konsentrasjonen. Surheten avgjøres av vannets bufferegenskaper og  mengden "sure" ioner.
Tre forhold er vesentlige når det gjelder surhet i innsjøer:

1) Sur nedbør fører med seg "sure"  svovel- og nitrogen-forbindelser, og reduserer jordsmonnets
bufringskapasitet over tid. Sur nedbør vil også vaskes ut aluminium og ytterligere mengder "sure"
ioner fra jordsmonnet. Sur nedbør forsterker således forsuringen i vatn og vassdrag.

3) Berggrunnen og løsmassene har forskjellig evne til å bufre den sure avrenningen. Kalkrike og
karbonatholdige lettforvitrelige bergarter har god bufringsevne.

4) Biologisk aktivitet  påvirker buffersystemet knyttet til bikarbonat og kullsyre i innsjøer. Høy
algeproduksjon kan føre til ekstremt høye pH-verdier, mens nedbryting og høy respirasjon fører
til redusert pH-verdi.

Det foreligger ikke tilstrekkelig med vannkjemiske parametre til at det er mulig å anslå noe mønster i den
"opprinnelige" surhet i Hordaland fylke. Vi skal i denne sammenheng beskrive tilstanden, og søke å
forklare forskjeller i observerte surhetsgrader ut fra de tre nevnte forhold.  Surheten i nedbøren forventes
å være noenlunde ensartet i denne begrensede regionen, mens jordsmonn og berggrunn varierer noe.



11

Næringsrikhet:

Næringsrikheten i vatn og vassdrag måles som konsentrasjon av næringsstoffene fosfor og nitrogen, der
førstnevnte oftest er begrensende i ferskvann,- og derfor avgjørene for den biologiske produksjonens nivå.
Disse næringsstoffene stammer fra tre hovedkilder :
 
1) fra avrenning fra jordsmonn og berggrunn, 
2) fra nedbør,- det gjelder særlig nitrogen, men også noe fosfor
3) fra menneskelige utslipp enten fra kloakk, husdyrgjødsel eller fra jordbearbeiding og

kunstgjødsling i landbrukssammenheng

Vi skal her vurdere "naturtilstand" basert på det første punktet, og siden klassifisere grad av "forurensning"
som en funksjon av de to sistnevnte i forhold  til denne naturtilstanden.

Tarmbakterier:

Mengden tarmbakterier i vatn og vassdrag er påvirket av tilførsler fra kloakk, husdyrgjødsel og
ekskrementer fra andre dyr. En forventet naturtilstand er beskrevet som fravær av tarmbakterier.
Tilstandsklassifisering og vurdering av forurensningsgrad blir derfor den samme (SFT 1989), men
grensene for den "reneste" klassen er likevel satt til maksimum 5 tarmbakterier (termostabile koliforme
bakterier) pr. 100 ml, siden ekskrementer forekommer naturlig fra dyr og fugler.

REGIONER

For enkelhets skyld er fylket delt opp i regioner avhengig av den forventede naturtilstand med hensyn på
næringsrikhet. Regionvalget baserer seg på de geologiske trekkene, forekomst av løsmasser, samt
vassdragenes morfologi. Alle forhold er omtalt  foran, og hver kommune er nærmere beskrevet i den
kommunevise gjennomgangen bak i denne rapporten..

Grunnfjellsregioner:

G1) Indre Nordhordland, 
Kommuner: Masfjorden, Modalen og deler av Osterøy
Forventet naturtilstand: 4 :g fosfor pr. liter

G2) Ytre Nordhordland, 
Kommuner: Øygarden, Fjell, Sund og Askøy
Forventet naturtilstand: 4 :g fosfor pr. liter

G3) Ytre Sunnhordland, 
Kommuner: Sveio og Ølen
Forventet naturtilstand: 4 - 6 :g fosfor pr liter

G4) Midtre og Indre Hardanger, 
Kommuner: Kvinnherad, Jondal, deler av Odda, deler av Ullensvang og Eidfjord
Forventet naturtilstand: under 4 :g fosfor pr liter

Bergensbuene:

B1) Nordhordland:
Kommuner: Fedje, Austrheim, Lindås, Radøy og Meland.
Forventet naturtilstand: 4-8 :g fosfor pr. liter

B2) Bergensregionen:
Kommuner: Deler av osterøy, Bergen, Os, deler av Fusa og deler av Samnanger, 
Forventet naturtilstand: 4-8 :g , med innslag av 10-12 :g fosfor pr. liter

B3) Ytre Midthordland
Kommuner: Austevoll, deler av Tysnes, deler av Fitjar og deler av Bømlo
Forventet naturtilstand: 4 :g fosfor pr. liter
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Kambro-silur-bergarter:

K1) Ytre Sunnhordland:
Kommuner: Det meste av Bømlo, deler av Fitjar, Stord og deler av Tysnes
Forventet naturtilstand: 4 :g fosfor pr. liter

K2) Midthordland og Hardanger:
Kommuner: Det meste av Fusa, det meste av Samnanger og Kvam.
Forventet naturtilstand: 4  :g fosfor pr.liter, med noe høyere i Fusas lavereliggende deler.

K3) Indre Hordaland:
Kommuner: Vaksdal, Voss, Granvin og Ulvik
Forventet naturtilstand: Under 4 :g fosfor pr liter i høyfjellet med skyvedekker, generelt 4 :g
fosfor pr liter og 6 :g fosfor pr liter langs Vossavassdragets nedre deler.

K4) Indre Sunnhordland:
Kommuner: Etne, deler av Odda og Ullensvang.
Forventet naturtilstand: Under 4 :g fosfor pr liter i høyfjellet med skyvedekker, generelt 4 :g
fosfor pr liter og 6 :g fosfor pr liter langs Etnevassdragets nedre deler.
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FIGUR 3: De omtalte regioner i Hordaland der en har etablert et enhetlig system for den forventede naturtilstander med hensyn
på næringsrikhet.  Forklaring til regioninndeling finnes på de to foregående sidene.
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TILSTAND I VATN OG VASSDRAG I HORDALAND
Det er samlet inn vannkjemiske og bakteriologiske opplysninger knyttet til over 300 lokaliteter,- både
innsjøer og vassdrag, i Hordaland. De fleste av målingene er gjort de siste fire årene, og ingen resultater
er eldre enn ti år.  Disse målingene gir et godt bilde på tilstanden i vatn og vassdrag i fylket, og resultatene
er sammenholdt med forventet naturtilstand. En slik forventet naturtilstand er foreslått for samtlige
kommuner i fylket, basert på en regioninndeling.

Fire parametre er systematisert i henhold til SFTs  "Vannkvalitetskriterier for ferskvann" (SFT 1989),-
NÆRINGSRIKHET målt som :g fosfor pr. liter, SURHET målt som pH, ALUMINIUMKONSENTRASJON
målt som :g aluminium pr. liter og konsentrasjon av TARMBAKTERIER målt som antall termostabile
koliforme bakterier pr. 100 ml.

SURHET

Surhet er målt på alle lokaliteter, og framstilt som gjennomsnittsverdi for alle målingene. Det er  observert
svært varierende pH-verdier i lokalitetene i Hordaland (figur 4). Dette skyldes delvis berggrunnens
varierende evne til å motvirke effektene av den sure nedbøren, og devis at høy næringskonsentrasjon i
enkelte lokaliteter gir påfølgende høy algeproduksjon og høye pH-verdier. 

De sureste lokalitetene hadde pH-verdier ned mot 4,5 - 4,8. Disse lå i områder med harde og sure
bergarter og finnes stort sett i Bergensregionen og i Nordhordland der det ikke er særlig menneskelig
påvirkning. Sur nebør ser således ut til å ha hatt størst effekt i de nordre deler av fylket. De andre
grunnfjellsregionene er ikke i samme grad påvirket, men enkeltlokaliteter ellers i disse områdene har også
pH-verdier under 5.0.

Oversikten i figur 4 gir ikke et helt riktig bilde av tilstanden i fylket, da "surstøtsperioder" ikke vises i denne
sammenhengen der gjennomsnittsverdiene av pH-målingene er plottet. Biologiske indikator-systemer vil
på en bedre måte fange opp slike ekstremperioder, men slike unedrsøkelser finnes i liten grad for hele
regionen. Ved eventuelle oppfølgened unedrsøkeler av forsuringstilstanden i vatn og vassdrag, bør en
derfor inkludere slike systemer fortrinnsvis i de regioner som etter vår beskrivelse er middels forsuret.
  
Ved  forsuring vil innholdet av aluminium i vannet øke betydelig, noe som også er observert i de sureste
områdene, men også i de regionene som ikke er kommet fullt så langt i forsuringen. Dette kan være
tilfellet fordi aluminium vaskes ut av jordsmonnet, mens det kan være andre forhold i innsjøene som
begrenser virkningen av fosruringen der. Mange av drikkevannene i nordre deler av fylket hadde
konsentrasjoner av aluminium langt over anbefalt konsentrasjon for aluminium i drikkevann,- øvre grense
er her 0,1 mg Al/l (Vogt 1986) og enkelte av målingene i Bergen var over tre ganger høyere (figur 5).
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NÆRINGSRIKHET

I Hordaland er vatn og vassdrag generelt næringsfattige på grunn av "fattig" berggrunn og sparsomt med
løsmasseavsetninger. Det aller meste av fylkets ferskvannsforekomster vil således være  klassifisert i
tilstandsklasse I (SFT 1989) når det gjelder innhold av næringsstoffet fosfor. Dette er imidlertid relativt
sjelden undersøkt i andre enn de antatt belastede vassdrag, da disse har vært prioritert med hensyn på
slike undersøkelser.

Lavtliggende ferskvannsresipienter i tilknytning til befolkningskonsentrasjoner er ofte belastet med
næringstilførsler både fra kloakk og avrenning fra jordbruksarealer (figur 6). Dette merkes best langs
kystsonen, da vassdragene og innsjøene i dette området stort sett har små nedslagsfelt, noe som gjør
at tilførslene relativt sett betyr mer, samtidig som tilførslene får en større effekt på resipientene fordi disse
har en dårlig vannutskifting. I disse områdene får en dermed en stor variasjon mellom de helt
næringsfattige ubelastede innsjøene, og de næringsrike belastede resipientene. Flere kommuner har
begynt systematisk undersøkelse av disse belastede innjøene med tanke på iverksetting av tiltak for
kloakksanering og begrensing av jordbruksavrenning. Men her gjenstår mye før en har tilstrekkelig
kjennskap til dynamikken i disse belastede systemene.

Den samme effekten av næringstilførsler får en ikke i de større vassdragene inne i fylket, da store
nedslagsfelt fører til stor vannføring og derfor en kraftig fortynning av tilførslene. Samtidig fører dette til
en god vannutskifting i innsjøresipientene, noe som medvirker til at disse tåler belastningen bedre. En del
av disse vassdragene ligger også i områder med gode løsmasseavsetninger i de nedre deler, slik at de
fra naturens side må forventes å være rikere enn de øvrige næringsfattige vassdragene.

Det er i disse store vassdragene en har utført de fleste tilstandsundersøkelsen, både tidlig på 80-tallet da
Vossavassdraget og Oselvvassdraget i Bergen ble undersøkt over flere år. Enklere undersøkelser er utført
i Steinsdalsvassdraget i Kvam, Eikedalsvassdraget i Samnanger og Etnevassdraget. Men bare et fåtall
av de undersøkte vassdragene er fulgt opp med tilsvarende undersøkelser etter iverksetting av
vannkvalitetsforbedrende tiltak i nedslagsfeltene. Unntak i så måte er Etnevassdraget og
Eidfjordvassdragene som ble undersøkt igjen i 1991.

KLOAKKBELASTNING

De aller fleste lavereliggende innsjøer i Hordaland er belastet med kloakk, noe som gjenspeiles i høye
konsentrasjoner av tarmbakterier selv i råvannet fra de fleste drikkevannskilder (figur 7). Dette er en meget
uholdbar situasjon,  noe som også er påpekt av Fylkeslegen i Hordaland (Hindal 1991). De fleste
lokalitetene var faktisk forurenset av grad 2 eller 3 på SFTs skala fra 1 (bra) til 4 (meget forurenset).  

Episoden med gulsottepidemi i Sund kommune høsten 1990 hadde sin årsak i kloakktilførsel til den
kommunale drikkevannskilden  kombinert med dårlig vannbehandling (Johnsen & Kambestad 1991). Slik
forholdene er med hensyn på drikkevannskvaliteten i fylket, er det fare for at slike forhold kan oppstå også
andre steder.  
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FORSLAG TIL PRIORITERING
På grunnlag av tilstanden i de enkelte kommuner, samt den generelle kunnskap om forholdene i
kommunene, er det foreslått en kommunevis prioritering av oppfølgende arbeider innen fylket. Forslag til
lokaliteter og behov for undersøkelser spesielt er oppsummert under gjennomgang av forholdene i den
enkelte kommunen bak i denne rapporten.

TABELL 1: Liste over alle kommunene i Hordaland, en vurdering av tilstand (god-middels-dårlig) og en prioritering  av videre
arbeide innen forvaltning av ferskvannsressursene. Prioriteringene er rangert fra 1 til 3, der 1 har høyeste prioritet. . 

KOMMUNE FORSURING
TILSTAND

NÆRINGS
TILSTAND

UNDERSØKT
FØR

PRIORI-TERING

ASKØY middels god nei 2

AUSTEVOLL middels god/dårlig nei 2

AUSTRHEIM middels god/dårlig nei 1

BERGEN dårlig/god god/dårlig 1992 pågår

BØMLO middels god/dårlig 1992 pågår

EIDFJORD god god/middels 1991 3

ETNE middels/god god/ ? 1991 3

FEDJE middels god nei 3

FITJAR middels god/middels nei 3

FJELL middels god ? nei 3

FUSA god middels/dårlig 1990 1

GRANVIN ? ? nei 2

JONDAL middels ? nei 2

KVAM middels god 1989 2

KVINNHERAD middels god/ ? nei 2

LINDÅS middels middels 1990 2

MASFJORDEN dårlig god/middels 1991 pågår

MELAND middels middels/dårlig 1990 2

MODALEN ? nei 1

ODDA ? ? ? ?

OS middels middels 1984 1

OSTERØY middels/dårlig god/ ? nei 2

RADØY middels god/dårlig nei 1

SAMNANGER middels god 1990 3

STORD middels/god god/middels nei 2

SUND dårlig/middels god 1991 2

SVEIO god middels/dårlig nei 1

TYSNES middels god/dårlig nei 1

ULLENSVANG ? ? nei 2

ULVIK middels god 1983 3

VAKSDAL middels god/middels nei 1

VOSS middels middels 1984 1

ØLEN middels middels/god nei 3

ØYGARDEN dårlig/middels god 1991 3
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ANBEFALT VIDERE SATSNING
Det er flere forhold som framstår som interessante å følge opp i ettertid. Vi skal nevne noen av de
sentrale, delvis koblet til de forskjellige brukerinteressene knyttet til vatn og vassdrag i Hordaland.

FORSURING

Problem:
Sur nedbør påvirker flere av brukerinteressene,- både fiske og drikkevannsforsyning. Enkelte regioner i
Hordaland er svært følsom for forsuring og tilstanden er "kritisk" i enkelte regioner.

Overvåking:
Surhet er en av standardparametrene som undersøkes rutinemessig i alle drikkevannskilder. Dette
materialet bør følges opp jevnlig for å vurdere tilstand og utvikling. Videre bør det inkluderes nødvendige
vannkjemiske parametre for beregning av ANC (Acid Neutralizing Capasity) i alle større undersøkelser
som blir initiert heretter. 

Biologiske indikatorsystem for vurdring av "surstøtsperioder" og ANC-beregning er kostbare, og bør derfor
inkluderes  fortrinnsvis i de regioner der forsuringen i henhold til denne sammenstillingen ikke er kommet
faretruende langt, men hvor gjennomsnittsverdi for pH ligger rundt og like under 5.5.

Tiltak:
Vurdering av tiltak for bedring av forsuringssituasjon omfattes ikke av denne rapporten, og det antas at
lokale fiskeinteresser følger opp de aktuelle fiskebestander som er offer for forsuring. Denne rapporten
viser imidlertid hvordan tilstanden er, og i hvilke regioner utviklingen forventes gå fort.
 
DRIKKEVANNSKVALITET. 

Problem:
Drikkevannskvaliteten er generelt dårlig i fylket grunnet for høyt innhold av tarmbakterier (Hindal 1991)
i de aller fleste drikkevannskildene. Videre er det en stor del av de surere drikkevannskildene som har
altfor høyt innhold av aluminium.

Overvåking:
Vannkvalitetsinformasjon vedrørende drikkevannskilder foreligger usystematisert, og burde vært samlet
inn årlig for oppdatering av den foreliggende databasen. Denne informasjon burde være av interesse både
for de enkelte kommuner, Fylkeslegen og Statens institutt for folkehelse. Enkelte år burde undersøkelsene
vært supplert ved at et par av prøvene fra hver lokalitet ble undersøkt for aluminium.  
Tiltak:
Tiltak innen den enkelte kommune for å kloakksanere de viktigste områdene knyttet opp mot
drikkevannskilder, eller utvelgelse av nye og bedre drikkevannskilder samt gjennomføring av
vannbehandling vil være nødvendig.

EUTROFIERING:

Problem:
De fleste lavtliggende innsjøer i bebygde områder i Hordaland er belastet med næringssalter fra jordbruk
og kloakk. Dette skaper brukerkonflikter.

Overvåking:
De belastede vassdrag bør tiltaksundersøkes og i ettertid overvåkes,- helst hvert femte år dersom det
iverksettes tiltak for å bedre vannkvalitet. Undersøkelsene bør inneholde sentrale vannkjemiske
parametre, samt biologiske forhold som algetype og -mengde i innsjøene.

Tiltak:
Det foregår utstrakt omlegging av rutiner for jordbearbeiding, gjødsling og også oppbevaring av gjødsel
inne jordbruket. Sammen med jevn innsats inne den enkelte kommune knyttet mot kloakksanering eller
kontroll av ulovlige utslipp, vil det forventes en generell bedring i resipientene.

MILJØGIFTER
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Problem:
Forekomst av miljøgifter omfattes ikke av denne rapporten, men to forhold skal nevnes spesifikt. Det første
er forekomst av kvikksølv og andre tungmetaller i ferskvannsfisk. Hordaland har de høyeste
konsentrasjoner av kvikksølv i ferskvannsfisk i en nyere nasjonal undersøkelse (.... 1989), og i enkelte
humøse innsjøer kan konsentrasjonene være adskillig høyere enn det generelle nivået (Kambestad mfl.
1992). Det andre forholdet knyttes til sig fra tidligere og nåværende bossfyllinger, der det fra SFTs siden
(1988...) ble utarbeidet en liste med prioriteringer.

Overvåking:
Kvikksølvanalyse av ferskvannsfisk bør inkluderes i de undersøkelser der dette er naturlig, og kobles med
vannkjemiske målinger koblet mot humusinnhold (TOC, fargetall, etc.), slik at en får en bedre foståelse
av de regionale forhold som gjør Hordaland ekstrem i nasjonal sammenheng. Sigevann fra bossfyllinger
påvirker miljøet i resipientene på mange måter, og disse bør kartlegges for etablering av biologiske
indikatorsystem samtidig som en " forventet naturtilstand" evalueres med hensyn på konsentrasjoner. 

Tiltak:
Eventuelle mulige tiltak vil avhenge av konklusjonene fra en eventuell regional oppfølging av den
nasjonale undersøkelsen (... 1989).l
 
VASSDRAGSUTBYGGING

Problem:
Vannføringsendringer (reduksjoner) fører til vesentlig endring i resipientforholdene i mange vassdrag.
Minstevannføringsreglement er ofte gammelt og lite tilpasset dagens ønsker til resipientkapasitet og
vannkvalitet.

Overvåking:
I tilknytning til fornyelse av konsesjon eller ved konsesjonsendring bør det foretaes en generell
resipientvurdering av regulerte og belastede vassdrag. Disse er det mange av i fylket, og det foreligger
lite eller ingen slike undersøkelser i disse vassdragene.
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ASKØY
NATURGRUNNLAG

Berggrunnen i Askøy består stort sett av grunnfjellsbergartene granitt og gneis. Terrenget er
kupert, med  løsmasseavsetninger i fordypningene. På Herdla er det marine avsetninger i større
grad, med gode betingelser for jordbruk. Samtlige lavtliggende innsjøer i kommunen kan ha
marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet vil være rundt 4  :g fosfor pr liter.
Området har liten evne til å motstå virkningene fra sur nebør, mens de lavtliggende innsjøene
med marine avsetninger i bunnen likevel kan ha forholdsvis gode pH-verdier. Humusrike
innsjøer kan forventes.

Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca
45 liter pr. sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små
tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND

Målingene fra Askøy viser at området har meget lave pH-verdier,- i to av de "upåvirkede"
drikkevannene er det gjennomsnittlige pH-verdier under 5.0.  Forsuringen er således kommet
langt på Askøy.

Ingen av de undersøkte innsjøene er næringsrike, med målte konsentrasjoner av næringsstoffet
fosfor stort sett i tilstandsklasse I (SFT 1989). Ingen av disse innsjøene er særlig forurenset,
med kun moderate avvik fra forventet naturtilstand  (forurensningsgrad 1-2). Tresvatn,- en
avsnøring av Strømsnesvatn, mottar imidlertid store mengder organisk materiale fra virksomhet
rundt innsjøen, slik at dt er observert oksygensvinn i dypvannet (Barlaup & Raddum 1991). 

To av de undersøkte innsjøene er moderat belastet med kloakk, innholdet av tarmbakterier er
klassifisert som forurensningsgrad 2 (SFT 1989).

TABELL 2: Vannkvalitetsmåliner gjort i Askøy kommune.  Alle målinger er tført av Næringsmiddeltilsynet for Bergen
og omland.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG      LOKALITET   UNDERS. ÅR      NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-A
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN    INGERSVATN        1990    6707800   0290800        0      4.9      5.9      4.0      198
              KLEPPEVATN        1990    6704800   0291100        9      4.8      5.7      7.5      209
              DAVANGER          1990    6710200   0287300        3      5.4      5.4
              STOREVATN         1990    6716400   0282100        0      4.9      7.3
              KIRKEVIK          1990    6712300   0290600        0      5.6      5.2
              LIEN              1990    6711100   0291300        0      5.6      5.2      4.0       74
              OKSNESVATN        1990    6718400   0280000       16      5.4      7.9      6.0      305
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

En resipientvurdering av Tresvatn / Strømsnesvatn er allerede blitt pålagt oppdretteren som slipper
avløpet til Tresvatn.  Videre undersøkelser bør eventuelt knyttes mot andre,- ikke undersøkte,
ferskvannsresipienter i kommunen.
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RAPPORTER  ASKØY

BARLAUP, B. & G.G.RADDUM 1991
Temperatur og oksygenforhold i Tresvatn og Strømsnesvatn, Askøy.
NOTAT, Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske, Universitetet i Bergen.

AUSTEVOLL

NATURGRUNNLAG

Austevoll ligger helt syd i den geologiske fomasjonen som betegnes Bergensbuene, og består for det
meste av grunnfjellsbergartene gneis og granitt. Områdene er ikke dekket med rike løsmasser, og de deler
av kommunen som har vatn og vassdrag er stort sett skrinne.
  
NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er mellom 4 og 8 :g fosfor pr liter. Rikest vil det
være for innsjøer i de sørlige områder med eller i områder med løsmasser. De laveste konsentrasjonene
forventes i nord og vest i kommunen.

Bergartene har en middels god kapasitet til å bufre virkningen av den sure nedbøren. Samtidig vil de fleste
lavtliggende innsjøer ha marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen, slik at en i Austevoll ikke vil
finne ekstremt lave pH-verdier. 

Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca 45 liter pr.
sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små tilførsler av
næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND

Det foreligger ikke mange målinger av næringssalter i Austevoll. Eidnes mfl. (1987) viser til tre målinger
som vil være klassifisert i tilstandsklasse I (næringsfattig) i henhold til SFTs system (SFT 1989), og ingen
av disse tre innsjøene avviker drefor fra den forventede naturtilstand. Kvernavatn N er lokalitet for
smoltproduksjon, og har siden 1979 mottat en belastning som gjør innsjøen næringsrik (Johnsen mfl.
1986). Denne er således foruresent grad 4.

Forsuringen har begynt å gjøre sin virkning på Austevoll også, pH-verdier på ned mot 5.0 tyder på det
sammen med middels høye aluminiumskonsentrasjoner.

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

De innsjøer som harvært, eller er resipienter for kloakk/utslipp bør følges opp med en tiltaksorientert
undersøkelse. Den omtalte innsjø med settefiskanlegg bør prioriteres, og eventuelt overvåkes. 
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TABELL 3: Vannkvalitetsmåliner gjort i Austevoll kommune.  Alle drikkevannsmålingene er utført av
Næringsmiddeltilsynet for Ytre Sunnhordland. Undersøkelser merket med * inkluderer bare ett målepunkt, og er hentet
fra Eidnes mfl. (1987)
.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET      UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVANN    SELBJØRN         1991    6658400   0286600       23      5.8      5.5                50
              BEKKJARVIK       1991    6658300   0288200        1      5.5      6.7
              HUFTARØY         1991    6660500   0289300        1      5.4      6.0                70
              HUNDVÅGØY        1991    6672000   0286000        0      6.4      8.3                60
              STOREKALSØY      1991    6672500   0281500        6      5.6     10.2
              STOLMEN          1991    6658800   0281700        0      6.4     10.4                60

ANDRE VATN    KVERNAVATN M     1985 *  6665800   0293500               5,2      7,0      3,5
              KVERNAVATN S     1985 *  6660700   0289000               5,2      6,0      6,5
              STONGALANDSVATN  1985 *  6658800   0281700               6,4      9,3      5,0 
_______________________________________________________________________________________________________

RAPPORTER AUSTEVOLL

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på egnethet
for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.

JOHNSEN, G.H.,  S.ANDERSEN, J.C.HOLM & P.J.JAKOBSEN 1986.
Økologiske forutsetninger for oppdrett av laksesmolt i innsjøer. Årsrapport 1985. Prosjektrapport
3/1986, Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen.

AUSTRHEIM

NATURGRUNNLAG

Austrheim ligger nord vest i den geologiske formasjonen betegnet "Bergensbuene", og består av
vekselvise bånd av anortositt, mangeritt og gneis/granitt. Dette er delvis harde bergarter, der anortositten
er den minst harde. Det er ikke store sammenhengende områder med rike løsmasser i kommunen, men
i forsenkningene er det sand med innslag av leire. Myr og lynghei dominerer regionen.
 

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt 4 :g fosfor
pr. liter. Innsjøer i forsenkninger med rikere løsmasser kan ha forventet opp mot 6 :g fosfor pr. liter.

Området har generelt liten motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-verdiene her kan
være lave dersom innsjøene ikke er belastet med næringsstoffer. De sure innsjøene vil derfor også kunne
ha forhøyete verdier med aluminium.
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TILSTAND 

Det er stor forskjell på innsjøene i  området. Enkelte er meget næringsfattige og avviker således ikke fra
forventet naturtilstand, mens andre er hypereutrofe og har årlige oppblomstringer av blågrønnalger. 

Solenvatn er en slik innsjø, med meget høye konsentrasjoner av næringsstoffet fosfor. Innsjøene har små
nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca 45 liter pr. sekund pr.
kvadratkilometer. Innsjøene har således en liten vannutskifting og er derfor lettpåvirkelige for selv små
tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TABELL 4: Vannkvalitetsmåliner gjort i Austrheim kommune. Alle målinger ved Næringsmiddeltilsynet for
Nordhordland og Gulen.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET     UNDERS. ÅR     NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

ANDRE VATN HAMMARSVATN         1986    6746200   0276400        1      5.4      5.6      3.0
           ÅRÅSVATN            1989    6744600   0278900       20      8.0      9.3               170
           AURETJØRN           1986    6746600   0276300        1      5.1      4.5      3.0
           SOLENVATN           1989    6742700   0279800      550      6.6      8.4    236.0      280
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

De belastede innsjøer som har årlige blågrønnalgeoppblomstringer, bør prioriteres for tiltaksorienterte
undersøkelser i kobinasjon med restriksjoner på utslipp i nedslagsfeltet. De regionale særtrekk som virker
inn på innsjøenes tålegrenser bør vektlegges i en slik undersøkelse. 

BERGEN
For Bergen kommune er det i 1992 utarbeidet en samlet oversikt over tilstand i vatn og
vassdrag (Johnsen mfl. 1992), der tilgjengelig informasjon vedrørende undersøkte vatn og
vassdrag samt teoretiske tålegrensevurderinger av ikke undersøkte innsjøer er sammnstilt som
grunnlag for et videre overvåkingsprogram. Informasjonen presentert her er hentet fra denne
rapporten.

NATURGRUNNLAGET

Bergen sentrum ligger sentralt i de geologiske strukturene som kalles Bergensbuene, et resultat
av den kaledonske fjellkjedefoldingen. De lagvise bergartene ble satt på høykant og ligger i
buer. Det veksles mellom kambro-siluriske bergarter og de prekambriske grunnfjellsbergartene,
slik at det er oppstått langstrakte daler der berggrunnen har vært myk og fjellkjeder innimellom
der berggrunnen er hard. Dette påvirker vannkvalitet, ettersom de harde bergartene avgir lite
stoffer som gir vannet i vassdragene evne til å motvirke påvirkning fra sur nedbør. 

Den "innerste" Bergensbuen utgjør selve Bergensdalen fra Byfjorden og til Nordåsvatnet. Den
består av grønnskifer mv., og er av kambro-silurisk opprinnelse. Buen østenfor er av de hardere
bergartene gneis og granitt, og danner fjellkjeden fra Natlandsfjellet via Ulriken og ut i de
sentrale deler av Åsane.  Også Lyderhorn og områdene helt vest mot Sotra er av disse
bergartene.
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Den tredje Bergensbuen består av anortositt, og utgjør de nordre deler av Åsane og går via
Arnadalen til Nesttun og helt ut til Flesland. Øst for dette kommer igjen hardere bergarter av
typen gneis og granitt, og går fra Osterfjorden via Osterøy over Gulfjellet og ender på begge
sider av Fanafjorden. Helt øst i Bergen er det en ny smal  bue med anortositt som går over i en
større bue med gabbro. Denne går helt til Os og Fusafjorden.

Kvartærgeologiske og nyere løsmasseavsetninger finner vi rundt innsjøene i sentrale deler av
Åsane, via Hjortlandsstemma og Gaupåsvatn. Arnadalen inn til Haukelandsvatn og Søylevatn
har også slike avsetninger,  og områdene rundt Kalandsvatnet og ut via Klokkarvatn. Disse
områdene er preget av jordbruksaktivitet. Dette vil også påvirke vannkvalitet i de berørte
innsjøene ved at både næringsrikheten og evnen til å motstå forsuring blir vesentlig høyere enn
i de øvrige områdene. 

NATURTILSTANDEN

Innsjøene i Fjøsangervassdraget ligger i områder under den marine grense, med "rikere"
bergarter enn de øvrige delene av kommunen. Nedslagsfeltene til alle innsjøene untatt
Tveitevatn er stort sett også lavtliggende. Tveitevatn drenerer for en større del hele vestsiden
av Ulriken og Natlandsfjellet, og burde således være noe mer næringsfattig fra naturens side
enn de tre andre.  Forventet naturtilstand er 12 :g P/liter for de tre, mens Tveitevatn forventes
å ha 8 :g P/l.

Innsjøene i den neste bergensbuen av granitt og gneis, har en foreventet naturtilstand på rundt
4 :g P/liter for de høytliggende, mens de lavereliggende forventes å ha ca 6 :g P/liter. Dette
gjelder Storavatn, Gjeddevatn og Liavatn vest i Bergen, og Svartediket sentralt. De øvrige
høyereliggende hører til den første gruppen. Disse forhold gjelder også for innsjøene vest i
Åsane.
  
I buen utenfor ligger en serie innsjøer i områder med marine sedimenter. Da disse innsjøene
også har deler av sine nedslagsfelt i områder uten slike avsetninger, forventes naturtilstanden
å være 10 :g P/liter i disse innsjøene. Hetlebakkstemma ligger så høyt at forventet naturtilstand
her er 6 :gP/l.

Den forventede naturtilstand for Nesttunvassdraget er 4 :g P/l, noe vi finner både i Myrdalsvatn
og Grimevatn og ingen særlig økning forventes nedover på grunn av den store vannføringen
i vassdraget.  Apeltun- og Grimseidvassdragene, samt Mildevatn og Storavatn på Krokeide,
ligger i områder der forventet naturtilstand er 8 :g P/liter. Områdene har ikke noe stort innslag
av kvartærgeologiske løsmasseavsetninger eller marine sedimenter, men nedslagsfeltene ligger
likevel lavt. Tranevatn ligger øverst i Apeltunvassdraget og innsjøen har en forventet
naturtilstand på 4 :g P/l.
 
Kalandsvatn og Stendavatn ligger i den neste bergensbuen med granitter og gneiser, men i
områder med marine avsetninger. De forventes derfor å være mer næringsrike enn hva
berggrunnen skulle tilsi. Kalandsvatn mottar imidlertid det meste av sin tilrenning fra
nedslagsfelt over disse avsetninger, slik at forventet naturtilstand er lavere enn for Stendavatn,-
henholdsvis 10 :g P/l og 12 :g P/l. Hauglandsvatn har en forventet naturtilstand på 8 :g P/liter.

TILSTAND

Det er jevnt over observert gode pH-verdier i innsjøene i Bergen.  Dette skyldes delvis høy
næringskonsentrasjon med påfølgende høy algeproduksjon, delvis kvartærgeologiske
avsetninger som bufrer godt. De sureste lokalitetene hadde imidlertid pH-verdier ned mot 4,5 -
4,8. Disse lå i områder med harde og "sure bergarter", over den marine grense og  uten særlig
menneskelig påvirkning. Sur nebør ser således ut til å ha hatt stor effekt i deler av kommunen.
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Ved  forsuring vil innholdet av aluminium i vannet øke betydelig, noe som også er observert i
de sureste områdene i Bergen. De fleste sure drikkevannsmagasin i Bergen hadde
konsentrasjoner av aluminium langt over anbefalt konsentrasjon for aluminium i drikkevann,-
øvre grense er her 0,1 mg Al/l og målinger i Bergen var over tre ganger høyere.

De aller fleste av innsjøene som er inkludert i tilstandsbeskrivelsen (Johnsen mf. 1992) er
middels til meget næringsrike,- hvilket heller ikke er uventet, da det nettopp er
ferskvannsresipienter som har eller har hatt tilførsler fra jordbruk og/eller kloakk som er inkludert
i denne. 

De "rikeste" innsjøene ligger i områder med kvartærgeologiske eller nyere løsmasseavsetninger
under den marine grense, slik at de også er omgitt av jordbruksområder. De fattigste innsjøene
er meget næringsfattige og ligger i høyereliggende områder uten særlig menneskelig påvirkning
der berggrunnen består av granitt og gneis.

Tilstanden i de lavereliggende innsjøer i Bergen kommune er ikke god når det gjelder kloakk-
forurensning .  De fleste  var forurenset av  grad 2 eller  3 på SFTs skala fra 1 (bra) til 4 (meget
forurenset).  

TABELL 5: Vannkvalitetsmåliner gjort i Bergen kommune de siste årene. 
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET      UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  JORDALSVATN        1990    6705600   0298500        2      5.7      4.8     10.5      124
            RISNES             1990    6704400   0313200       14      5.8      2.6      4.0      101
            MUNKEBOTN          1990    6704200   0297700       12      4.5      5.1      6.0      176
            TARLEBØVATN        1990    6702800   0301300       49      4.8      3.5      5.0      114
            MULEN              1990    6702300   0298200       15      4.8      4.4      6.5      304
            RAUTJØRN           1990    6700600   0306200       15      6.1      3.2      4.0      113
            SVARTEDIKET        1990    6700000   0299800        8      5.0      4.1      8.0      196
            SVARTAVATN         1990    6699500   0310400        3      5.9      4.1      5.0      112
            LIAVATN            1990    6699400   0293700        4      6.1      6.1      5.0       20
            LØVSTAKKVATN       1990    6698000   0296300        6      6.4      6.1                79
            TENNEBEKKTJØRN     1989    6698500   0294500        4      4.7      5.1      8.0
            STORAVATN          1990    6697400   0291400      150      6.4      5.9      7.0       41
            SÆDAL/GLØVREVATN   1990    6696500   0301600        1      5.1      3.5      7.0      224
            GJEDDEVATN         1990    6695200   0293500        5      5.2      6.1      6.0      235
            ESPELANDSBASSENG   1991    6688000   0292400       19      6.7      2.8
ANDRE VATN  LANGAVATN          1982    6710800   0298600       27      6.4     58.6     49.9
            HETLEBAKKSTEMMA    1990    6709000   0301700      110      6.1      5.1     16.4
            GAUPÅSVATN         1982    6708000   0303000     1600      6.3     44.1     19.3
            HJORTLANDSSTEMMA   1983    6707700   0301200      141      6.3      5.5     33.1
            SOLHEIMSVATN       1990    6698200   0298500      300      7.8     14.4     13.1
            TVEITEVATN         1990    6696500   0299000      300      7.4     13.9     12.1
            KRISTIANBORGVATN   1991    6696400   0298200        2      7.6     14.1     14.0
            SKRANEVATN         1985    6691000   0294500               6.6    118.0     78.0
            ELV F. HÅVARDSTUNV.1985    6690300   0294800               7.3    115.3     48.0
            HÅVARDSTUNSVATN    1985    6690000   0294900               6.7    109.0     41.0
            HAUGLANDSVATN      1984    6690000   0306100      348      6.2      3.1     12.8
            STENDAVATN         1983    6687300   0297500      240      6.5      7.2     36.8
            KALANDSVATN        1990    6687300   0299400      300      6.7      4.7     13.5

_______________________________________________________________________________________________________
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TABELL 5 fortsetter: Vannkvalitetsmåliner gjort i Bergen kommune de siste årene. 
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET      UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

ARNAVASSDR. HAUKELANDSVATN     1989    6697500   0305000               6.6      4.2     10.0
            ARNAVASSDR.ST.1    1989    6699700   0305400               5.6      2.6      6.1
            ARNAVASSDR.ST.2    1989    6699700   0305300               6.5      4.2     27.7
            ARNAVASSDR.ST.3    1989    6700500   0305500               6.4      4.0     13.3
            ARNAVASSDR.ST.4    1989    6703600   0305500               6.5      3.8     14.9
            ARNAVASSDR.ST.5    1989    6698900   0305700               5.8      2.8      3.4
            ARNAVASSDR.ST.6    1989    6698500   0306700               5.7      2.9      5.4
            ARNAVASSDR.ST.7    1989    6698700   0307600               5.7      2.7      5.5
            ARNAVASSDR.ST.8    1989    6697800   0305800               6.4      3.3     28.5

HAUKÅSVASSDR. HAUKÅSVATN       1989    6711000   0300000               7.1      6.3     12.6
            HAUKÅSVASSDR.ST.1  1989    6710800   0300800               6.6      6.8     29.2
            HAUKÅSVASSDR.ST.2  1989    6711600   0301200               6.7      7.5     52.9
            HAUKÅSVASSDR.ST.3  1989    6712600   0300400               6.4      7.0     59.2
            HAUKÅSVASSDR.ST.4  1989    6713500   0300200               6.7      7.6     98.6
            HAUKÅSVASSDR.ST.5  1989    6713700   0300000               6.8      6.6     54.9

NESTTUNVASSDR. NESTTUNVATN     1991    6693500   0298400      150      6.7      4.9     17.0
            BIRKELANDSVATN     1988    6691400   0300000       41      6.7      4.8     11.0
            GRIMEVATN          1988    6694900   0301400        0
            MYRDALSVATN        1988    6691800   0300400        7      6.1      3.9      4.0

APELTUNVASSDR. APELTUNVATN     1988    6690500   0297500       78      7.0     12.1     43.0
            IGLE               1988    6690600   0298200      100      6.8     10.1     13.0
            TRANEVATN          1988    6691100   0298200        7      6.8      8.2      5.0
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEIDE

I Bergen kommune er overvåkingen av ferskvannsresipienter satt i system, og kunnskapen om tilstanden
er god. Kursen og innholdet for det videre arbeide er derfor allerede etablert. 

RAPPORTER
ANON. 1965.

Nesttunvassdraget som resipient for kloakkvann
NIVA-rapport 0-103/64, 13 sider.

ANON. 1975. (Ing. Chr. F. Grøner)
Bergen kommune. Hauglandsvassdraget, registrering av bestående avløpsforhold.
20 sider.

ANON. 1978.
Vannforurensingskilder i Bergen. Bergen 1976 (Hovedrapport)
Bergen kommune, anleggsseksjonen

AANES, K.J. 1982.
Kalandsvatn og Haukelandsvatn i Bergen kommune. En orienterende undersøkelse av
forurensingssituasjonen i 1981.
NIVA rapport 0-80107, 1383, 46 sider.

AANES, K.J. & P. BRETTUM 1983.
Hjortlandsstemma og Stendavann i Bergen kommune. En orienterende undersøkelse av
forurensingssituasjonen i 1983.
NIVA rapport 0-80107, 1719, 55 sider.

AANES, K.J. & P.BRETTUM 1989.
Nesttunvassdraget og Apeltunvassdraget i Bergen komune. En orienterende undersøkelse av
forurensningssituasjonen forsommeren 1988.
NIVA-rapport 0-80107, 62 sider.



31

AANES, K.J. & A.H. ERLANDSEN 1982.
Gaupåsvatn og Langavatn i Bergen kommune. En orienterende undersøkelse av forurensingssituasjonen
i 1982.
NIVA rapport  0-80107, 1594, 49 sider.

AANES, K.J, G. HOLTAN, E.-A. LINDSTRØM, J. MOLVÆR & M. SKÅLNES 1983.*
Vannverksutbygging i Gullfjellet. Vurdering av mulige konsekvenser for resipientforholdene i
Arnavassdraget, med særlig vekt på Storelva og Arnavågen.
NIVA-rapport 0-80118, 76 sider.

AANES, K.J., P. BRETTUM, G. HOLTAN & E.-A. LINDSTRØM 1986.
Oselv-vassdraget. Basisundersøkelser 1982-1984. 
Statlig program for forurensingsovervåking, rapport 261/86, 167 sider.

BAKKERUD, J. 1974.
En mikrobiell-økologisk undersøkelse av Pålamyrbekken i Fana.
Hovedfagsoppgave i generell mikrobiologi, UiB H-74, 144 sider.

BEKKESTAD, F. 1976.
Kjemisk og bakteriologisk undersøkelse av Nesttun-vassdraget.
132 sider.

BEKKESTAD, F. 1977.
Hydrokjemisk og sedimentkjemisk undersøkelse av Nesttunvatn (et eutroft og alkalitroft 
innsjøsystem i et tettbygd og urbanisert strøk).
210 sider.

BEKKESTAD, F. 1980.
Kjemiske undersøkelser av Arnavassdraget.
Fiskerikonsulenten i Vest-Norge, 59 sider.

HUITFELDT-KAAS, H. 1906.
Plangtonundersøgelser i Norske vande.
Christiania 1906.

JOHNSEN, G.H. 1989.
Befaringsrapport fra Kalandsvatn. Arbeidsmarkedskurs i miljøvern.
Rådgivende Biologer, rapport nr. 26, 15 sider.

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1990.
Resipientvurdering av Hetlebakkstemma i Bergen.
Oppdragsgiver Bergen kommune
Rådgivende Biologer rapport nr. 35, 40 sider.

JOHNSEN, G.H. & A.KAMBESTAD 1990.
Resipientvurdering av Kalandsvatn i Bergen.
Oppdragsgiver Bergen kommune
Rådgivende Biologer rapport nr. 39, 51 sider.

JOHNSEN, G.H., G.B.LEHMANN & K.BIRKELAND 1992.
Forberedende kartlegging for overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune.
Rådgivende Biologer rapport 61, 112 sider.

KAMBESTAD, A. 1989.
Prosjektbeskrivelse: Prøveutpumping av bunnvann fra Sælenvannet. 
Oppdragsgiver Miljøvernavdelingen i Hordaland.
Rådgivende Biologer rapport nr. 8, 16 sider.

STEIGEN, A.L. & G.G.RADDUM 1986.
Sportsfiskeprosjektet i Håvardstunvatnet i Fana. Forundersøkelser.
Stensil, Universitetet i Bergen, 26 sider.

SÆLEN, P. 1949.
Kalandsvatn. En limnologisk undersøkelse. (7/4-1946 - 29/4-1947)
Hovedfagsoppgave i Geografi, Universitetet i Oslo, 56 sider.

VIAK 1971.
Registreringer av vannforekomster på Bergenshalvøya.
VIAK-rapport, 32 sider.

ÅTLAND, Å. & G.H. JOHNSEN 1991.
Nesttunvatn,- forurensningstilstand,- punktundersøkelse våren 1991.
Rådgivende Biologer rapport nr. 46



32

BØMLO
NATURGRUNNLAGET

Bømlo ligger ytterst i den geologiske formasjonen med kambrosliuriske bergarter som går langs
nordsiden av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi Sognefjorden. De nordre delene
av kommunen er dominert av Bergensbuenes søndre deler. Bømlo er svært kupert og det finnes
ikke store mengder løsmasser i kommunen,- bortsett fra i fordypningene. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter. 

Området har middels motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-verdiene
her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. Lavtliggende innsjøer vil kunne ha
marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen. Dette bufrer godt mot surhet.

TILSTAND 

Det er stor forskjell på innsjøene i  området. Enkelte er meget næringsfattige og avviker således
ikke fra forventet naturtilstand, mens andre er næringsrike med årlige oppblomstringer av
blågrønnalger. Bergesvatn, Storavatn og Selsvatn er slike innsjøer, med meget høye
konsentrasjoner av næringsstoffet fosfor. 

Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning .
Innsjøene har således en liten vannutskifting og er derfor lettpåvirkelige for selv små tilførsler
av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TABELL  6: Vannkvalitetsmåliner gjort i Bømlo kommune. Alle målinger av drikkevann er utført ved
Næringsmiddeltilsynet for  Ytre Sunnhordland. Målingene gjort i 1985 markert med * er hentet fra Eidnes mfl (1987),
og baserer seg på ett måletidspunkt.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET         UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P TOT.-A
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  MOSTER                1991    6622500   0294600               6.8      8.2                4
            BØMLO/LANGEVÅG        1991    6615000   0286300        1      6.5      6.8                4
            RUBBESTAD             1991    6639500   0287800        0      5.8      5.0                7
            RUBBESTAD/FINNÅS      1991    6639600   0287900        0      5.9      4.9                7
            BREMNES               1991    6637300   0284400        0      6.1      7.3                4
            LYKLING               1991    6622800   0285200        0      5.5      7.1               11
            GRUTLE                1991    6622300   0285300        2      6.4      7.9               11
            ROLVSNES              1991    6643000   0286000        0      5.6      4.9                7
            INNVÆR                1991    6636300   0289000        1      6.2      4.7                7
            FOLDRØY               1991    6632800   0292400        2      5.9      5.4               10
            HALLERAKER            1991    6633400   0284000        0      5.8      6.8                4
            GILJE                 1991    6631800   0287400        1      6.3      6.2                8
_______________________________________________________________________________________________________
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TABELL  6 fortsetter:  Vannkvalitetsmåliner gjort i Bømlo kommune. Målingene gjort i 1985 markert med * er hentet
fra Eidnes mfl (1987), og baserer seg på ett måletidspunkt.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET         UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P TOT.-A
_______________________________________________________________________________________________________

ANDRE VATN  BERGESVATN            1991    6618200   0287200                               >20
            SKÅLAVIKVATN          1985*   6642800   0281600               5.6      5.9      2.5
            TOLLAKSVATN           1985*   6642300   0285600               6.5      6.1      2.5
            BRAKADALSVATN         1985*   6641800   0287600               6.2      5.0      2.5
            KLUBBAVATN            1985*   6639700   0285500               6.3      5.5      5.0
            SELSVATN              1985*   6636300   0287400               6.6      8.4
            BERGESVATN            1985*   6618200   0287200               6.9     10.0      3.5
            VIKAVATN              1985*   6617500   0284700               7.2      9.6      4.0
            SAGVATN               1985*   6620800   0287300               6.5      8.9      3.5
            GRUTLEVATN            1985*   6621900   0284900               6.6      9.5
            LYKLINGVATN           1985*   6625000   0287200               6.1      6.3      7.5
_______________________________________________________________________________________________________

FORSLAG TIL VIDERE ARBEIDER

Bømlo kommune har initiert en tiltaksorientert overvåking for både Storavatn og Selsvatn som
skal gjennomføres i 1992. I Bergesvatn er det et settefiskanlegg med pålagt årlig tiltaksorientert
overvåking av innsjølokaliteten. Dermed er en i Bømlo sikret at tre av de mest belastede
innsjøene blir undersøkt i 1992.

RAPPORTER
EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987

Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på egnethet for
oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.
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EIDFJORD
NATURGRUNNLAGET

Eidfjord ligger for det meste i områder med grunnfjell bestående av gneis og granitt, men med
rikere mektigheter av bunnmorene beståene av kambrosiluriske fylliter. Områdene rundt
Eidfjordvatn har marine sedimenter.Vassdragene i Eidfjord er meget store, og drenerer for det
alt vesentlige høyfellsområder. 

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er under 4 :g fosfor pr. liter, med ingen
særlig økning nedover i vassdragene, da vannkvaliteten domineres av de store vannføringen
fra høyereliggende områder.

TILSTAND

Eidfjordvassdragene er godt undersøkt i forbindelse med vannkrfatutbyggingene i Bjoreio. Siste
undersøkelse er rapportert januar 1992 (Johnsen 1992), og konkluderer med at det selv etter
utbyggingen av fire kloakkrenseanlegg langs Bjoreio, periodevis er altfor høye konsentrasjoner
av næringssalter i vassdraget. Dette skyldes bare delvis jordbruksaktiviteten langs vassdraget,
og situasjonen er dårligst ved lavvannføring.

Gjennomsnittsverdiene for fosforkonsentrasjon gjennom året avviker bare svakt fra forventet
naturtilstand, og Bjoreio over Vøringsfossen vil således generelt sett være forurenset av grad
2. Det samme gjelder tarmbakterier, der konsentrasjonene var desidert størst ved lavvannføring,
og over Vøringsfossen.

pH-verdiene ligger like under 7.0 for de aller fleste undersøkte lokaliteter. Disse tallene skjuler
imidlertid det forhold at i Bjoreio over Vøringsfossen er det i lavvannsperioden pH-verdier langt
under dette,- faktisk ned mot 5.0. De lave verdiene er en kombinert effekt av sur nedbør og
fraføringen av Bjoreios øvre deler (Johnsen 1992). 

TABELL 7: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Eidfjord kommune. Ingen drkkevannsmålinger ble gjort tilgjengelig fra
Næringsmiddeltilsynet i Odda. 
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

SIMA        SIMA ST.1          1991    6708600   0398600        0      6.8      3.1      4.2       17

BJOREIO     MAURSET ST.2       1991    6698100   0408200       28      6.3      2.6      6.3       70
            GAREN ST.3         1991    6698500   0404900       25      6.4      2.7      7.6       70
            VØRINGSFOSS ST.4   1991    6700200   0403700       77      6.6      2.3                
            MÅBØ ST.5          1991    6699400   0401200       12      6.8      2.5                
            BJOREIO v EV. ST.6 1991    6700500   0397400        1      6.7      3.1      5.1       27
            EIDFJORDVATN ST.8  1991    6703700   0395800        0      6.8      2.4      4.0       17
            EIO ST.10          1991    6704900   0394200        3      6.8      2.5      3.7       19

_______________________________________________________________________________________________________
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TABELL 7 fortsetter: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Eidfjord kommune.  
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

VEIG        VEIG v EV.ST.7     1991    6700400   0396400        8      6.9      3.5      3.6       19

ISDØLA      KLEIVANE ST.1      1989    6704500   0407300               6.6      2.7      1.3       
            INNLØP ISDALSV.ST.2 1989   6702900   0406900               6.9      2.8      3.6       
            ISDALSVATN ST.3    1989    6702500   0405900        0      6.6      2.1      2.2       
            ISDØLA ST.4        1989    6700600   0405100       12      6.8      2.4      3.4       
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

De fleste betydelige vassdrag i Eidfjord er godt undersøkt. Etterhvert som videre tiltak med
kloakksanering langs Bjoreio fra Maurset til Vøringsfossen skrider fram, bør en imidlertid følge
opp for å undersøke effektene.

En bør også foreta en fiskeribiologisk undersøklse på den samme elvestrekningen i Bjoreio for
å undersøke effekten av de etablerte terskelbasseng på fisken i vassdraget, samt evaluere
nødvendigheten av tiltak mot forsuringen av denne elven.

RAPPORTER
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Resipientsituasjonen i Finsevatn - vurdering av behovet for rensetiltak.
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ETNE 
NATURGRUNNLAGET

Etne ligger i den geologiske formasjonen av kambrosliuriske bergarter som går langs sydsiden
av Åkrafjorden og nedover i Rogaland. Øst i kommunen er det overliggende og hardere
skyvedekker. Det finnes marine avsetninger innover i regionen rundt Stordalsvatn. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de vassdrag innsjøene i regionen
rundt 4 :g fosfor pr. liter, med mulighet for lavere konsentrasjoner i de områder som drenerer
høyereliggende områder. Stordalsvatn kan muligens ha noe høyere verdier grunnet de rike
løsmasseavsetningene i området, men vil vanligvis være  preget av vannmassene fra de
høyereliggende områdene. De lavereliggende områdene har god motstandsdyktighet mot
virkningene av sur nedbør, mens de høyereliggende vil i større grad være preget av forsuring.

TILSTAND

Det er i 1991 gjennomført en undersøkelse av resipientforholdene i Stordalsvatn og vassdraget
for øvrig. Den var ikke ferdigstilt og derfor ikke tilgjengelig ved denne sammenstillingen. Denne
sammenstillingen baseres derfor kun på målingene gjort i de østre deler av kommunen, der alle
de undersøkte lokalitetene var meget næringsfattige. Dette gjelder også de øvre deler av
Stordalsvassdraget. Innerst i Åkrafjorden er også Rullestadvatn og Dalelv beskrevet i
tilstandsklasse I når det gjelder næringsrikhet, altså ikke forurenset.

Surheten  i de høyereliggende områdene i øst er mellom pH 5.0 og 5.5, mens de lavereliggende
drikkevannsmagsinene har pH-verdier rundt det nøytrale (pH 7.0). 

TABELL 8: Vannkvalitetsmåliner gjort i Etne kommune,. Målinger utført i 1985 og merket med * er basert på ett enkelt
målepunkt, hentet fra Eidnes mfl (1987). 
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  ETNESJØEN          1991    6619800   0328200      181      6.9
            ENGE/SILDE         1991    6620300   0328200        4      6.9
            KAMBE              1991    6619700   0329500        2      7.3
            RYGG               1991    6617000   0331000        0      7.9
            SKÅNEVIK           1991    6625400   0328000        0      6.5

SAUDAPROSJEKTET
            STORDALSELV ST.11  1991    6625900   0342400               5.9               6.8       47
            BLOMVATN ST.12     1991    6630300   0347600               5.4               3.0       30
            SANDVATN ST.13     1991    6630700   0348700               5.4               3.3       33
            INNLØP BLOMV. ST.14 1991   6630400   0348100               5.5               1.7       37
            LANGFOSS ST.21     1991    6637500   0351100               5.3               2.3       63
            VAULOVATN ST.22    1991    6635000   0352400               5.3               3.7       49
            FJÆRAELV NEDE ST.31 1991   6640500   0353800               5.9               2.8       59
            RULLESTADVATN ST.32 1991   6640500   0355000               5.9               3.6       61
            DALELV NEDE ST.33  1991    6640700   0356400               6.0               3.1       58
            DALELV ST.34       1991    6640800   0357800               6.2               3.9       53
            BØRDALSELV ST.35   1991    6639800   0357800               5.3               1.8       63
_______________________________________________________________________________________________________
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ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Kommunens største vassdrag,- Stordalsvassdraget og Dalelven i Åkrafjorden, er godt undersøkt
i 1991 i forbindelse med to større prosjekt. Etnefjellene er dessuten godt undersøkt tidligere i
forbindelse med planlagte vannkraftutbygginger. Behovene for videre arbeide burde således
være begrenset de første årene. 

RAPPORTER

LINDSTRØM, E.-A., L.LINGSTEN, E.Ø.SALQUIST, T.TJOMSLAND & R.WRIGHT 1984.
Undersøkelse av forurensningsforhold i tilknytning til utbygging i Etnefjellene.
NIVA-rapport nr. 0-83054, 70 sider.

FEDJE

NATURGRUNNLAGET

Berggrunnen i Fedje består stort sett av grunnfjellsbergartene granitt og gneis. Det er ubetydelige
løsmasseavsetninger i kommunen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet vil være rundt 4  :g fosfor pr liter. Området har liten
evne til å motstå virkningene fra sur nebør.

TILSTAND

Det foreligger ikke målinger som gir grunnlag for beskrivelse av tilstand når det gjelder vannkvalitet på
Fedje. Det antaes å være små forurensningsproblemer i kommunen, da det meste av utslipp går direkte
til sjø. 

TABELL 9: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Fedje kommune. Målingene er utført av Næringsmiddeltilsynet for
Nordhordland og Gulen .
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  FEDJE VV.           1991    6745300   0267100        2      5.2      3.6               158
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Eventuelle behov for videre arbeide må søkes lokalt, da det ikke finnes grunnlag for slike anbefalinger i
dette materialet.er  
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FITJAR
NATURGRUNNLAGET

Bømlo ligger helt sør i geologiske formasjonen som betegnes Bergesbuene med granitter som
dominerende bergarter i nord. I det meste av kommunen er det kambrosliuriske bergarter i den
geologiske formasjonen som går langs nordsiden av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp
forbi Sognefjorden som dominerer.  Bømlo er svært kupert og det finnes ikke store mengder
løsmasser i kommunen,- bortsett fra i fordypningene. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter, med mulighet for noe lavere konsentrasjoner i de innsjøer som dreneres fra
høyereliggende områder.

Området har middels motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-verdiene
her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. Lavtliggende innsjøer vil kunne ha
marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen. Dette bufrer godt mot surhet.

Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca
45 liter pr. sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små
tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND

Det foreligger ikke mange målinger av næringsrikhet i Fitjar kommune. Eidnes mfl. (1987) har
registrert lave konsentrasjoner av fosfor i de fleste av de undersøkte innsjøene ved ett
tidspunkt. Ingen av disse innsjøene avviker således fra forventet naturtilstand, og er derfor ikke
forurenset.

Området er ikke preget av langt framskreden forsuring, men pH-verdier under 5.5 tyder på at
utviklingen er kommet langt her også. Lavtliggende innsjøer kan ha marine sedimenter, og
således motstå en forsuring bedre enn høyereliggende innsjøer.

Fitjar vannverk er belastet med kloakk, noe som antaes å gjelde flere av innsjøene i kommunen.

TABELL 10: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Fitjar kommune,. Målinger utført i 1985 og merket med * er basert på ett
enkelt målepunkt, hentet fra Eidnes mfl (1987). 
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET      UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  FITJAR VV.         1991    6647300   0296100       35      5.7      5.6                40
            AGA                1991    6641600   0287400        1      5.9      5.5                80
            AGASØSTER          1991    6641700   0287500        0      6.0     12.1                70

ANDRE VATN  GLOPPOVATN         1985*   6652500   0295000               6.2      5.7     10.0
            KYRKJEVATN         1985*   6650200   0297300               5.8      2.9      3.5
            STORAVATN          1985*   6646200   0292900               6.3      4.1      4.5
            SILDAVÅGSVATN      1985*   6645400   0289500               5.4      4.9      3.0
            LANGAVATN          1985*   6638900   0295100               5.5      4.6      3.0
            KLOVSKARDVATN      1985*   6644000   0298200               6.1      2.8      2.5
_______________________________________________________________________________________________________
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ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det forhold at de fleste innsjøene i regionen kan være lett påvirkelige for selv små tilførsler av
næringsstoffer, gjør det nødvendig med en vurdering av de som eventuelt mottar tilførsler av
næring fra kloakk eller landbruk.

RAPPORTER

ANON. 1978.
Resipientundersøkelse i Storavatn.
A/S Hjellnes og Høstmark, 18 sider.

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1986.
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergensregionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mærer.
NIVA-rapport nr. 0-85250, 130 sider.

FJELL
NATURGRUNNLAGET

Berggrunnen i Fjell består stort sett av grunnfjellsbergartene granitt og gneis. Terrenget er
kupert, med  løsmasseavsetninger i fordypningene. I området nord i kommunen er det marine
avsetninger i større grad, med betingelser for jordbruk. Samtlige lavtliggende innsjøer i
kommunen kan ha marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet vil være rundt 4  :g fosfor pr liter.
Området har liten evne til å motstå virkningene fra sur nebør, mens de lavtliggende innsjøene
med marine avsetninger i bunnen likevel kan ha forholdsvis gode pH-verdier. Humusrike
innsjøer kan forventes.

Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca
45 liter pr. sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små
tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND

De undersøkte innsjøene er ikke næringsrike, og er således klassifisert i tilstandsklasse I i følge
SFTs "vannkvalitetskriterier for ferskvann"  (SFT 1989). Innsjøene er ikke særlig forurenset av
næringstilførsler, da næringskonsentrasjonene kun er ubetydelig til moderat avvikende fra
forventet naturtilstand.

To av innsjøene er meget sure, med pH-verdier under 5.0, mens pH-verdiene ellers i kommune
er rundt pH 6.0. Dette kan skyldes innslag av marine sedimenter i innsjøene . 

Alle de undersøkte innsjøene er belastet med kloakk, og tildels i betydelige mengder.
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TABELL 11: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Fjell kommune,.  Drikkevannsmålingerne er utført  av Næringsmiddeltilsynet
for Bergen og omland.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  BILDØY              1990    6697200   0285400       35      4.8      4.8      7.0
            FJELL VV.           1990    6696000   0283000        5      6.1      6.8      6.0
            FJÆREIDE            1990    6698200   0279700        8      6.1      6.1
            SIGNALVATN          1990    6695200   0280100       12      4.9      6.5      7.0

ANDRE VATN  KØRELEN BAS.1       1990    6686200   0282300       18      5.8      6.5      7.0
            KØRELEN BAS.2       1990    6688000   0282000       14      5.8      6.2      4.7
            KØRELEN BAS.3       1990    6686400   0281000        7      5.6      6.7      5.0
            KØRELEN BAS.4       1990    6687300   0280000        1      5.6      6.5      4.7
            KØRELEN BAS.5       1990    6688600   0279300        3      5.6      6.7      4.7
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

En videre overvåking av kloakkutslipp til innsjøer og drikkevannskilder bør foretaes i tilknytning
til de rutinemesisge undersøkelsene av drikkevannskvalitet, slik at tiltak som kloakksaneringkan
gjennomføres.

RAPPORTER

JOHNSEN, G.H. & A.KAMBESTAD 1991.
Tilstandsundersøkelse og flerbruksvurdering av Kørelen i Fjell og Sund i Hordaland.
Rådgivende Biologer rapport nr. 44, 47 sider.

FUSA
NATURGRUNNLAGET

Fusa ligger helt sør i geologiske formasjonen som betegnes Bergesbuene med skifrige og
bløtere bergarter som dominerende  i nord. I det meste av kommunen sørlige og østlige deler
er det kambrosliuriske bergarter i den geologiske formasjonen som går langs nordsiden av
Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi Sognefjorden som dominerer.  Fusa er svært
kupert og det finnes rike løsmasser i kommunens daler. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter, med mulighet for opp til 8 :g fosfor for de som drenerer vesentlig lavere og
rikere områder. Kommunen har imidlertid store vassdrag som også drenerer høyereliggende
områder. 

Området har middels til god motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-
verdiene her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. Lavtliggende innsjøer vil kunne
ha marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen. Dette bufrer godt mot surhet.
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TILSTAND

I Fusa er det flere innsjøer med etablerte fiskeanlegg,- både settefiskproduksjon og
matfiskproduksjon. Disse innsjøene er relativt godt undersøkt, og ser ut til å være belastet med
organisk materiale. Bare Skogseidvatn har næringskonsentrasjoner som avviker vesentlig fra
forventet naturtilstand, og kun denne innsjøen blant de undersøkte vil således være forurenset
(grad 3).

De observerte pH-verdier i kommunen er jevnt over høye, noe som må være et resultat av
nedslagsfeltenes berggrunnsforhold, da det ikke kan forventes høy algeproduksjon (og dermed
høye pH-verdier) i såpass næringsfattige innsjøer som disse. 

TABELL 12: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Fusa kommune,.  Drikkevannsmålinger  er utført  av Næringsmiddeltilsynet
for Fusa, Jondal, Kvam og Samnanger. Målingene fra 1985 som ermerket med * er basert på ett måletidspunkt, og er
hentet fra Eidnes mfl. (1987).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  NORDTVEIT           1991    6667000   0320000        4      6.9      7.4
            STRANDVIK           1991    6675000   0312000        0      5.7      6.5
            SÆVAREID            1991    6674000   0321000        1      6.9      8.1
            EIKELANDSOSEN       1991    6685000   0320000        0      7.0      5.8

SKOGSEIDVASSDR. GJØNAVATN       1990    6681600   0326700               6.2               3.0      
            SKOGSEIDVATN        1990    6679300   0325100               6.3              16.5
            HENANGERVATN        1990    6677300   0320700               6.5               7.9

ANDRE VATN  SKJELBREIDVATN      1983    6683300   0321400               5.8      2.2      5.8
            HÅVIKVATN           1985*   6660400   0320400               6.6      3.9      2.0
            BÅRTVEITVATN        1985*   6671600   0320500               7.0      4.1      3.0
            LAUGARVATN          1985*   6673500   0321700               7.0      3.7      3.5
            N.KVANNDALSVASSDR.  1985*   6683300   0321400               6.1      1.9      7.0
            SÆVOLLVATN          1985*   6693000   0317300               6.3      2.2      4.0
            HATLESTEINSVATN     1985*   6664800   0324900               6.9      3.3      4.0
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Skogseidvassdraget skal overvåkes årlig, i henhold til pålegg rettet mot oppdretterne i
vassdraget, og var sist undersøkt i 1990. Situasjonen i de mest belastede av de store innsjøene
i kommunen er dermed under kontroll. Det er imidlertid lenger siden Skjelbreidvatn var
undersøkt, og her er det ikke pålegg om overvåking. En tiltaksorientert undersøkelse her bør
prioriteres. Videre er det ønskelig at Strandvikvassdraget blir undersøkt for påvirkning fra
landbruket, slik at en følger opp de pålegg som er gitt for begrensning av utslipp fra denne
sektor.
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RAPPORTER FUSA

BAKKE, H. & V.BJERKNES 1990.
Kartlegging av tilførsler av næringssalt og organisk materiale til Sævareidvassdraget.
NIVA-rapport 0-89201, 32 sider.

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.

HALS, B., E.Ø.SAHLQUIST, D.BERGE, E.-A.LINDSTRØM & K.J.AANES 1982.
Undersøkelse i forbindelse med regulering av Kvanndalsvassdraget.
Fusa kommune - Hordaland fylke
NIVA-rapport nr. 0-81007, 46 sider.

LØMSLAND, E., T.M.JOHNSEN & V.BJERKNES 1986.
Fytoplankton i Sævareidvassdraget høsten 1985.
NIVA-rapport 0-85205, 40 sider.

GRANVIN
NATURGRUNNLAGET

Granvin ligger i ytterkanten av den geologiske formasjonen bestående av kambrosiluriske
bergarter med hardere overliggende skyvedekker som går langs nordsiden av Hardangerfjorden
via Eksingedalen og opp forbi Sognefjorden.  Høyfjellsområdene er bratt skåret med lange daler
der det ikke ligger harde bergarter i skyvedekker. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
2-4 :g fosfor pr. liter, med de høyeste verdiene for de som drenerer vesentlig lavere og rikere
områder. Kommunen har imidlertid store vassdrag som også drenerer høyereliggende områder.

Området har middels til god motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-
verdiene her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. Lavtliggende innsjøer som
Granvinvatn vil kunne ha marine sedimenter. Dette bufrer godt mot surhet.

TILSTAND

Det foreligger ikke noen undersøkelser av vatn og vassdrag i Granvin kommune, kun
rutinemessig utførte drikkevannsundersøkelser.

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Granvinvassdraget tilføres både kloakk og avrenning fra jordbruksarealer, og burde vært fulgt
opp med en tiltaksorientert undersøkelse.
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JONDAL
NATURGRUNNLAGET

Jondal  ligger i områder med grunnfjell bestående av gneis og granitt. Vassdragene i Jondal
drenerer for det alt vesentlige høyfellsområder. Det er lite løsmasser som påvirker vannkvalitet
i kommunen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er under 4 :g fosfor pr. liter, med ingen
særlig økning nedover i vassdragene, da vannkvaliteten domineres av de store vannføringen
fra høyereliggende områder.

TILSTAND

Det foreligger ingen målinger av næringsrikhet fra Jondal, og pH-målingene av
drikkevannskildene ligger rundt pH 6.0. Sur nedbør har således ikke gjort noen sterk virkning
i disse vannkildene, men generelt vil en ikke regne motstandsdyktigheten mot sur nedbør som
sørs god i de øvre deler av vassdragene. Tarmbakterier forekommer omtrent i samtlige
vannkilder, dog i begrenset konsentrasjoner i de fleste.

TABELL 13 Vannkvalitetsmåliner gjort i  Jondal kommune,.  Alle målinger er utført  av Næringsmiddel-tilsynet for
Fusa, Jondal, Kvam og Samnanger.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  TORSNES             1991    6681000   0348000        0      6.3      2.4
            SÆTVEIT             1991    6684000   0348000        1      6.0      3.2
            Ø.KROSSDALEN        1991    6685000   0358000        5      6.2      2.0
            N.KROSSDALEN        1991    6686000   0352000       20      5.7      3.1
            JONDAL VV.          1991    6685000   0350000        1      6.3      2.1
            HERAND              1991    6693000   0356000        1      6.3      1.8
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

En generell høyning av dagens kjennskap til vassdragene i kommunen ville være interesant,
men behøver ikke prioriteres høyt. Det kan kanskje organiseres i sammenheng med de
rutinemessige innsamlingene av drikkevannsprøver.
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KVAM
NATURGRUNNLAGET

Kvam ligger i sin helhet innen den geologiske formasjonen som består av kambrosiluriske
bergarter som går langs nordsiden av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi
Sognefjorden. I fjellområdene opp mot Hamlagrø og øst for Fyksesund ligger det harde
skyvedekker oppå de "bløtere" og rikere kambrosiluriske bergartene. Dette gjør at  høyfjells-
områdene er bratt skåret med lange daler der det ikke ligger harde bergarter i skyvedekker. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen 4 :g
fosfor pr. liter, der det ikke ligger skyvdekker. Skyvedekkene gir lavere verdier for den
forventede naturtilstanden,- ned mot 2 :g fosfor pr. liter. Noe forhøyede verdier kan ventes for
de vassdrag som drenerer vesentlig lavere og rikere områder. Kommunen har imidlertid store
vassdrag som i det vesentlige drenerer høyereliggende områder. 

Området har middels til god motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-
verdiene her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. I skyvedekkedominerte
områder vil forsuringen kunne gå litt raskere. Lavtliggende innsjøer som Movatn vil forventes
å ha marine sedimenter.

TILSTAND

De godt undersøkte lokalitetene i Kvam ligger i Steinsdalsvassdraget, der tilførsler av både
tarmbakterier og næringssalter fra kloakk og landbruksaktivitet påvirker tilstanden i vassdraget.
Nederste del av vassdraget er forurenset grad 2 med hensyn på næringssaltkonsentrasjon,-
altså moderat avvikende fra forventet naturtisltand, mens de øvrige deler kun i ubetydelig grad
avviker fra forventet naturtilstand. 

Movatn står i en særstilling når det gjelder forurensingsgrad, da forventet naturtilstand faktisk
vil være noe henimot dagens situasjon. Innsjøer med periodiske input av sjøvann får råtnende
forhold på bunnen, noe som  gir "indre gjødsling" og derfor næringsrike forhold selv om de
eksterne tilførsler er ebgrenset. Etter kloakksanering i Norheimsund mottar Movatn kun tilførsler
fra områdene oppstrøms i Steinsdalen.

Når det gjelder kloakkbelastning synes det som om mange av lokalitetene,- også
drikkevannslokalitetene faktisk er belastet. Forurensningsgrad 3 er ikke uvanlig, og bare et fåtall
er uten påvirkning av tarmbakterier.
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Surheten i de undersøkte lokalitetene er rundt pH 6.0 eller høyere,- slik at det i Kvam ikke er
problemer med framskreden forsuring ennå. De gode bufringsegenskapene til berggrunnen i
området må tilskrives æren for dette.

TABELL 14: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Kvam kommune,.  Alle drikkevannsmålinger er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for Fusa, Jondal, Kvam og Samnanger, de øvrige er hentet fra Kambestad & Johnsen (1989).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  KVAM VV.            1991    6701000   0338000       68      6.1      1.7
            ÅLVIK VV.           1991    6703000   0359000        0      6.0      2.0
            Ø.STEINSDALEN       1991    6696000   0338000        1      6.7      2.8
            VIKEDAL             1991    6702600   0358100        0      6.6      2.8
            MO                  1991    6695000   0341000        3      6.9      4.2
            FJÆRABYGD           1991    6696000   0340000        0      6.5      3.0
            OMA                 1991    6681000   0332000       15      6.3      4.8
            STRANDEBARM         1991    6687000   0336000        0      6.6      3.8
            MUNDHEIM            1991    6676000   0328000        0      7.4     35.3
            VIKØY               1991    6691000   0343000      102      7.0      4.0
            SKEIE               1991    6696100   0339400        9      6.7      3.0
            INNSTRANDA          1991    6675000   0329000        0      6.4      2.9
            TØRRVIKBYGD         1991    6686000   0343000       59      6.9      3.3

STEINSDALSVASSDR. MØDALSELVI    1989    6696700   0333900        9      6.5     14.0      6.0
            RØYRO               1989    6696900   0334000       60      6.3     18.0      6.5
            FLOTJO              1989    6696900   0335300       15      6.2     10.0      4.0
            LONGOVOTNI          1989    6696300   0335600       38      6.1     13.0      7.0
            HJARTÅNI            1989    6696400   0336100        2      6.2     15.0      7.0
            NETLAND             1989    6695400   0337700       22      6.6     17.0      4.5
            STEINSDALSELVI      1989    6696300   0340300      218      6.4     34.0     10.5
            STEINSDALSFOSSEN    1989    6696400   0340400        0      6.3     11.0      4.5
            INNLØP MOVATN       1989    6696700   0341500      275      6.6     31.0     10.0
            MOVATN              1989    6696600   0341800      180      6.6              10.0
            BRO MOVATN-SJØ      1989    6696600   0341800      600      7.6              16.5
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Steinsdalsvassdraget ble undersøkt i 1989, og det behøver derfor ikke følges opp med det
første. Kloakkeringsforholdene på Kvamskogen er tatt alvorlig av Kvam kommune, som også
sommeren 1991 gjennomførte en storstilt undersøkelse av situasjonen på over 30 lokaliteter
i regionen.

Strandebarmselven og Øystesevassdraget er imidlertid ikke undersøkt, og mottar tilrenning fra
jordbruksområder. Disse vasdragene bør prioriteres for en tiltaksorientert undersøkelse, der en
sammenholder tilstanden i vassdraget med iverksatte/planlagte tiltak i nedslagsfeltene.

RAPPORTER
KAMBESTAD A. & G.H. JOHNSEN 1989.

Tilstandsvurdering av Steinsdalsvassdraget i Kvam, vannkvalitet og forurensing.
Oppdragsgiver Miljøvernavdelingen i Hordaland.
Rådgivende Biologer rapport nr. 18, 28 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
Tilstandsvurdering av Eikedalsvass-draget, i Kvam og Samnanger i Hordaland.
Oppdragsgiver Miljøvernavdelingen i Hordaland
Rådgivende Biologer rapport nr. 38, 54 sider.
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KVINNHERAD
NATURGRUNNLAGET

Kvinnherad  ligger i områder med grunnfjell bestående av gneis og granitt. Vassdragene i
kommunen drenerer for det alt vesentlige høyfellsområder, men renner i daler med en del
løsmasser som kan påvirker vannkvalitet i vassdragene. Marine sedimenter kan forekomme i
de nedre deler av slike daler.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er rundt 4 :g fosfor pr. liter, med ingen
særlig økning nedover i vassdragene, da vannkvaliteten domineres av de store vannføringen
fra høyereliggende områder.

Regionen har moderat til liten motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, sp en kan
forvente å finne pH-verdier ned mot 5.0 i de mest eksponerte områdene.
 
TILSTAND

Kun få lokaliteter er undersøkt med hensyn på næringskonsentrasjoner, og bare ved ett
tidspunkt (Eidnes mfl. 1987). Tilstanden i disse fire lokalitetene samsvarer godt med den
forventede naturtilstanden, men i en av lokalitetene ble det observert et moderat avvik. Dette
tyder på at Fjellandsvatn kan være svakt forurenset (grad 2) med hensyn på næringsbelastning.

pH-verdiene i Kvinnherad tyder ikke på langt framskreden forsuring, de ligger grovt sett mellom
pH 5.5 og 6.0, med en ekstremverdi fra Husnes på 4.9. 

Omtrent alle drikkevannskildene er belastet med tarmbakterier.

TABELL  15: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Kvinnherad kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for  Kvinnherad.  Målinger fra 1985 som er merket med * er basert på ett enkelt måletidspunkt
hentet fra Eidnes mfl. (1987).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  HERØYSUND           1991    6646100   0320600        2      6.1
            HATLESTRAND/ØLVE    1991    6660000   0321200        0      6.2
            VARALDSØY           1991    6666500   0333200        3      6.4
            VALEN               1991    6636800   0321200       13      5.4
            USKEDALEN           1991    6647500   0324000       46      5.7
            ROSENDAL            1991    6653800   0335000        0      5.8
            SANDVOLL            1991    6633500   0323000        3      5.6
            OMVIKDALEN          1991    6646000   0333000       31      5.9
            HUSNES              1991    6640700   0320300        1      4.9

ANDRE VATN  OKSTVEITVATN        1985*   6638400   0331400               5.4      1.0      6.0
            HANDELANDSELVA      1985*   6635700   0321200               5.3      1.9      2.0
            ERSLANDSVATN        1985*   6632800   0322700               5.9      3.2      3.0
            FJELLANDSVATN       1985*   6631500   0318200               5.3      3.9      9.5
_______________________________________________________________________________________________________
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ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det foreligger ingen resipientundersøkelser for vatn eller vassdrag i Kvinnherad kommune,
mens både Omvikedalselven, Uskedalselven, Guddalselven og Hattebergsvassdraget mottar
tilførsler fra kloakk og ikke minst jordbruksaktiviteter. Tiltaksorienterte undersøkelser bør
prioriteres i disse vassdrag

RAPPORTER

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.

LINDÅS

NATURGRUNNLAG

Lindås ligger nord vest i den geologiske formasjonen betegnet "Bergensbuene", og består av vekselvise
bånd av anortositt, mangeritt og gneis/granitt. Områdene nord og øsr for Ostereidet er grunnfjellsområder
dominert av gneis og granitt. Alle disse er harde bergarter, der anortositten er den minst harde. 

Det er ikke store sammenhengende områder med rike løsmasser i kommunens nordlige deler, men på
nordsiden av Osterfjorden er et rikere dalfører. I disse forsenkningene er det sand med innslag av leire,
og dette gir bra forhold for landbruk. 

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt 4 :g fosfor
pr. liter nord i kommunen. Innsjøer i forsenkninger med rikere løsmasser kan ha forventet opp mot 10 :g
fosfor pr. liter. Vassdrag som drenere større områder, slik som Eikangervassdraget, vil d de øvre deler
ha 4 :g fosfor pr. liter, mens de nedre vil ha 8 :g fosfor pr. liter.

Området har generelt liten motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-verdiene her kan
være lave dersom innsjøene ikke er belastet med næringsstoffer. Slike innsjøer har likevel høy pH grunnet
høy biologisk produksjon. Høye verdier av aluminium tydre på forsuringseffekter.
  
Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca 45 liter pr.
sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små tilførsler av
næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND 

De undersøkte innsjøene i Lindås ligger vesentlig i Eikangervassdraget, og dette er belastet med tilførsler
fra både kloakk og landbruksaktivitet. Vassdraget er således meget forurenset,- forurensningsgrad 3 og
4. Kloakkbelastningen på Eikangervassdraget er også merkbar i oversikten over konsentrasjonen av
tarmbakterier.



48

Høye aluminiumskonsentrasjoner i drikkevannet tyder på forsuringsutvikling, selvom dette ikke
farmkommer ved målingene av pH i regionen, som ligger i upåvirkede systemer ned mot 5,5.
 

TABELL 16 Vannkvalitetsmåliner gjort i Lindås kommune. Allemålnger er utført av Næringsmiddeltilsynet for
Nordhordland og Gulen. 
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG     LOKALITET     UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli     pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN   STORAVATN         1991    6728500   0297300        1      6.0      5.3                60
             KLØVE             1991    6731000   0300800        1      5.6      3.0               180
             FYLLINGSNES       1991    6723400   0302300        1      5.6      3.2               240
             EKNES             1991    6725000   0305200        3      5.9      3.1               200
             OSTEREIDET        1991    6727200   0307800        8      7.2     10.5               240
             VÅGSEIDET         1991    6738200   0293600        1      5.9      3.9

EIKANGERVASSDR.VIKELVA ST.1    1990    6732300   0297000      134      5.5      4.0      7.4       85
             VIKAVATN ST.2     1990    6731600   0296700       25      6.2      3.7     14.8       81
             MIDTVATN ST.3     1990    6730400   0297600        3      5.8      3.8     18.1       63
             TVEITAVATN ST.4   1990    6729800   0298500        5      5.8      3.5     16.4       68
             MØRKETJØRNI ST.5  1990    6728000   0298700      230      5.6      5.2     38.0      200
             LONEELVA ST.6     1990    6728400   0299400       31      4.9      4.5     60.6      194
             FRAMMESTADTJ.ST.7 1990    6729600   0299700      131      6.3      5.2     97.6      124
             HEGGERNESV.ST.8   1990    6728300   0300400        3      5.6      3.8     20.5
             HØYLAND BRU ST.9  1990    6727500   0300800       50      5.8      4.0     21.4       92
             LIAVATN ST.10     1990    6725600   0301800      150      5.9      4.1     28.3       93
             NEDREGARDSELV ST.11 1990  6724900   0302400      130      6.0      4.1     27.8      100
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det mest belastede vassdraget i Lindås er undersøkt i 1990, men det er kke foretatt
resipientvurderinger av andre belastede innsjøer i kommunen.

RAPPORTER

TØSDAL, O., S.KLYVE, S.BAKKE & J.KLEIVA 1991.
Tilstandsrapport for Eikangervassdraget 1989 - 1991.
Rapport, 91 sider.

MASFJORDEN
NATURGRUNNLAG

Masfjorden  ligger nord for den geologiske formasjonen betegnet "Bergensbuene", og består
av grunnfjell dominert av bergartene gneis og granitt. Dette er harde bergarter og de gir
næringsfattige områder Det er ikke store sammenhengende områder med rike løsmasser i
kommunen, men ved Fensfjorden er det områder med sand med innslag av leire. 

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstanden i Masfjorden med hensyn på næringsrikhet er mellom 2 og 4 :g fosfor
pr liter. De laveste konsentrasjonene finnes øverst i vassdragene og i korte og bratte vassdrag,
mens de høyeste verdiene finnes nederst i lange vassdrag som Frøysetvassdraget.
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Området har ekstremt lav motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-
verdiene her kan være lave dersom innsjøene ikke er belastet med næringsstoffer. Slike
innsjøer har likevel høy pH grunnet høy biologisk produksjon. Høye verdier av aluminium tydre
på forsuringseffekter.
  

TILSTAND 

Regionen er ikke næringsrik, med målinger fra øvre deler av Frøysetvassdraget innen
tilstandsklasse I (næringsfattig), mens nedre deler av vassdraget er sterkt belastet ,- klassifisert
til forurensningsgrad 3-4.

Generelt er Masfjordenregionen sterkt forsuret, med pH-verdier godt under 5.0.
Frøysetvassdraget er imidlertid kalket i 1991, slik at målepunktene på kartet og i tabellen
nedenfor ikke gjenspeiler virkeligheten i regionen. Sideelven "Tenndalselven" er imidlertid mer
typisk.

Både drikkevannene i kommunen og Frøysetvassdraget er belastet med tarmbakterier. Særlig
ille er situasjoen i Frøysetvassdraget, med forurensningsgrad 3.

TABELL 17 Vannkvalitetsmåliner gjort i Masfjorden kommune. 
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET     UNDERS. ÅR     NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  MATRE              1991    6754100   0315200        1      6.0      1.6
            SANDNES            1991    6745100   0299700       14      5.1      2.0
            SVELIVATN          1991    6753700   0290800        1      5.8      3.3
            SOLHEIM            1991    6756600   0308000       11      5.0      2.4

FRØYSETVASSDR. OSTEVATN        1992    6753300   0297600        3      5.6      4.0     10.0
            YNNESDALSVATN      1992    6760000   0301300      121      6.3      4.6      6.0
            KVAMSDALSVATN      1992    6752200   0298000      167      6.3      7.4
            MARKHUSDALSVATN    1992    6756700   0296500       90      4.6      6.4
            SLEIRSDALSVATN     1992    6755100   0294400        3      5.1      3.2     16.0
            TENNDALSELV        1992    6753300   0299000        1      4.7      4.2      4.0

ANDRE VATN  SØRKVINGEVATN      1989    6741000   0303000        2      4.9      1.8               120
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det mest belastede vassdraget i kommunen er overvåket i forbindelse med kalking av
Yndesdalsvatn. Det er imidlertid ikke foretatt resipientvurdering av andre vassdrag i kommunen
som også mottar tilførsler fra arealavrenning ogkloakk.



50

MELAND
NATURGRUNNLAG

Meland ligger nord vest i den geologiske formasjonen betegnet "Bergensbuene", og består av
vekselvise bånd av gneis/granitt, mangeritt, anortositt og gneis/granitt. Båndene går i  nevnte
rekkefølge fra Herdlafjorden opp til Mangersfjorden.Dette er harde bergarter, der anortositten
er den minst harde. Det er ikke store sammenhengende områder med rike løsmasser i
kommunen, bortsett fra helt i vest. Generelt er det sand med innslag av leire i forsenkningene
i terrenget. Myr og lynghei dominerer regionen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter. Innsjøer i forsenkninger med rikere løsmasser kan ha forventet opp mot 8
:g fosfor pr. liter. 

Området har generelt liten motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-
verdiene her kan være lave dersom innsjøene ikke er belastet med næringsstoffer. Slike
innsjøer har likevel høy pH grunnet høy biologisk produksjon. Høye verdier av aluminium tydre
på forsuringseffekter.
  
Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca
45 liter pr. sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små
tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND 

Det er vanskelig å vurdere tilstand med hensyn på næringsrikhet i Meland kommune, da det
foreligger kun en innsjø som er undersøkt,- Eikelandsvatn. Innsjøen ble benyttet av til lakse-
smoltproduksjon, og undersøkt av Univeresitetet i Bergen i perioden 1986-1988. Fra den videre
overvåking foreligger det resultater fra 1990 (Kambestad & Johnsen 1990).

TABELL 18 Vannkvalitetsmåliner gjort i  Meland kommune.  Alle målingene unntatt de fra Eikelandsvatn er utført av
Næringsmiddeltilsynet for Nordhordland og Gulen.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG      LOKALITET      UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-A
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN    MELAND VV.       1991    6722000   0288800        3      5.1      9.1               110
              FLØKSAND         1991    6720500   0283800        1      5.9      4.4                80
              ROSSLAND         1991    6722300   0282800        1      6.1      3.5

ANDRE VATN    HUSEBØVATN       1986    6723900   0281600        3      4.9      5.7
              EIKELANDSVATN    1990    6719000   0283300                                 21,0     

_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALING FOR VIDERE ARBEIDE

Det er ikke foretatt resipientvurdering av de store innsjøene i kommunen. Disse antas å være
påvirket av næringstilførsler
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RAPPORTER

KAMBESTAD, A. 1989.
Eikelandsvatn, Foreløpig vurdering av tiltak for å sikre vannkvaliteten.
Oppdragsgiver Salar as.
Rådgivende Biologer rapport nr. 14, 17 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1989.
Tilstandsrapport nr. 1 for Eikelandsvatn i Meland.
Oppdragsgiver Salar as.
Rådgivende Biologer rapport nr. 21, 32 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
Tilstandsrapport nr. 2 for Eikelandsvatn, Meland i Hordaland.
Oppdragsgiver Salar as.
Rådgivende Biologer rapport nr. 36, 29 sider.

MODALEN
NATURGRUNNLAGET

Modalen  ligger i det øverste hjørnet i Hordaland som består av av grunnfjell dominert av
bergartene gneis og granitt. Dette er harde bergarter og de gir næringsfattige områder Det er
ikke områder med mektige løsmasser i kommunen da det meste av arealene ligger høyt.
Nederst i selve Modalen er det likevel noe rikere løsmasser med marin opprinnelse. 

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstanden i Modalen med hensyn på næringsrikhet er mellom 2 og 4 :g fosfor
pr liter. De laveste konsentrasjonene finnes øverst i vassdragene og i korte og bratte vassdrag,
mens de høyeste verdiene finnes nederst i lange vassdrag, der en drenerer lavereliggende
områder også. 

Området har ekstremt lav motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-
verdiene her kan være lave. Høye verdier av aluminium vil kunne indikere forsuringseffekter.

TILSTAND

Det foreligger ingen undersøkeler av næringsrikhet eller vannkjemi i vatn og vassdrag i Modalen
kommune. To drikkevannskilder er imidlertid rutinemessig undersøkt, og surheten er ikke
ekstrem. Ledningevnen, som er et mål på innhold av salter i vannet, er lav, og antyder
næringsfattige forhold..
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TABELL 19 Vannkvalitetsmåliner gjort i   Modalen kommune,.  Alle målinger er utført  av Næringsmiddeltilsynet  på
Voss.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  OTTERSTADNES       1991    6747600   0330500        6      5.3      2.1
            HUGNASTAD          1991    6747600   0328600        0      5.9      3.4
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Hovedvassdraget i Modalen burde vært undersøkt med hensyn på resipientforhold, særlig siden
vassdraget er regulert. 

ODDA
NATURGRUNNLAGET

Odda  er en stor og kompleks kommune. Det meste av kommunen ligger i områder med
grunnfjell bestående av gneis og granitt, mens det går en kile av kambrosiluriske fyllitter langs
sydsiden av Åkrafjorden og nordover langs østsiden av Sørfjorden. Oppå disse ligger det
enkelte stder hardere skyvedekker. Det er marine sedimenter innerst i Sørfjorden. Vassdragene
i Odda drenerer for det alt vesentlige høyfellsområder, og der er det  lite løsmasser som
påvirker vannkvalitet

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er under 4 :g fosfor pr. liter i
grunnfjellsområdene, men noe høyere i områdene med kambrosiluriske bergarter.
Skyvedekkene gir imidlertid lavere konsentrasjoner av næringssalter. Det forventes ikke noen
særlig økning i forventet næringsrikhet nedover i vassdragene, da vannkvaliteten domineres av
de store vannføringen fra høyereliggende områder.

TILSTAND

Odda kommune har utarbeidet et surhetskart for hele kommunen, og det arbeides nå med en
tilsvarende oversikt for næringsrikhet i regionen. Rapporten fra dette arbeidet er ventet på
vårparten 1992. Det har imidlertid ikke vært mulig å skaffe til veie grunnlagsinformasjonen fra
disse to regionale undersøkelsene, ei heller den rutinemessig innsamlede informasjon knyttet
til drikkevannskildene i kommunen.

Tilstanden helt sør i kommunen er godt undersøkt i forbindelse med konsesjonsavgjørende
undersøkelser knyttet til den planlagte vannkraftutbyggingen i Saudafjellene. Alle undersøkte
lokaliteter er meget næringsfattige, og det er områder som er meget sure med pH-verdier under
5.0.
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TABELL 20 Vannkvalitetsmåliner gjort i  Odda kommune. Alle målinger er utført  i forbindelse med
konsekvensvurderingenav den planlagte vannkraftutbyggingen i Saudafjellene. Ingen målinger av drikkevannskvalitet
i Odda har vært tilgjengelige for denne sammenstillingen.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET      UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

SAUDAPROSJ. VINTERTUNELV ST.36 1991    6643500   0361100               5.5               1.8       63
            DALELV ST.37       1991    6644000   0361300               5.9               6.1       63
            Ø.SANDVATN ST.51   1991    6631800   0369800               5.0               2.7       48
            SANDVATN ST.52     1991    6628500   0368800               5.0               1.7       52
            REINSVATN ST.53    1991    6633300   0372100               4.9               3.0       58
            HÅRAELV ST.57      1991    6632500   0375200               5.9               1.3       55
            HALVFJORDUNGSV.ST.61 1991  6627400   0372100               5.3               1.5       68
            EKKJANA ST.62      1991    6630200   0374800               5.6               2.0       48
            SLETTEDALSELV ST.73  1991  6622400   0372400               5.3               1.6       60
            BRATTLANDSELV ST.74  1991  6622800   0372300               5.9               2.4       48
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det er ikke foretatt noen større resipientvurderinger de siste årene i Odda kommune, mens
både Opo og Røldalsvatn er regulert og tilføres både kloakk og arealavrenning. I Odda bør
disse prioriteres.

OS
NATURGRUNNLAGET

Os ligger syd i den geologiske formasjonen som betegnes Bergesnbuene, og domineres av
bergarten gabbro, med innslag av grønnskifer  og glimmerskifer i syd. Områdene syd i Os og
rundt Ulvenvatn har marine sedimenter.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er rundt 4 :g fosfor pr. literfor det meste
av de høyere liggende lokaliteter, mens det kan være 6 og 8 :g fosfor pr. liter i de lengre og
lavereligegnde vassdragene.

Området har middels god motstandsyktighet mot virkningen av den sure nedbøren, og pH-
verdiene vil ligge rundt 6.0.

TILSTAND

Vassdragene i Os er generelt lite næringsrike, klassifisert i tilstandsklasse I (SFT 1989). Det er
imidlertid et par av målepunktene i Vallaelva som er kraftig forurenset, da konsentrasjonen av
fosfor avviker sterkt fra forventet naturtilstand. 

Hele Os-vassdraget er meget sterkt belastet med kloakk, og særlig nevnte Vallaelva skiller seg
ut med forurensningsgrad 4. pH-veridene i vassdraget er gode, men synker 0,05 pHenheter
årlig.
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TABELL 21 Vannkvalitetsmåliner gjort i  Os kommune. Alle drikkevannsmålinger er utført av Næringsmiddeltilsynet
for Bergen og omland.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET        UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-A
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  KROKVATN             1990    6685100   0306700        1      5.7      3.9      3.5       94
            SØVIK                1990    6680300   0300300        0      6.7      6.0      5.0      115

OSVASSDRAG  HAUSDALEN OS 1        1984...6693800   0308500        8      6.2      2.9      1.6
            HAUGLANDSVATN OS 2    1984   6690000   0306100      348      6.2      3.1      5.4
            TENEBEKK OS 3         1984   6638000   0303300       46      6.3      3.5      6.3
            GÅSSANDVATN OS 4      1984   6684000   0305100       27      6.1      3.6      3.9
            VINDALSVATN OS 5      1984   6682500   0303100       22      6.5      4.8      2.2
            HETLEFLOTVATN OS 6    1984   6681300   0303200       17      6.2      3.7      2.6
            VALLAELVA OS 7        1984   6678600   0304400      918      7.0      6.9     31.4
            OSELVA OS 8           1984   6677900   0304300      221      6.8      4.2      7.1
            VALLAELVA OS 9        1984   6678900   0305500      278      7.1      6.0     18.9
            TVEITAVATN OS 10      1984   6682200   0308700      109      6.7      4.7      6.5
_______________________________________________________________________________________________________

FORSLAG TIL VIDERE ARBEIDE

Osvassdraget ble undersøkt meget omstendelig på begynnelsen av 1980-tallet, men er ikke
fulgt opp siden. Dette bør prioriteres, da situasjonen ikke nødvendigvis er blitt vesentlig endret
siden for ti år siden. 

RAPPORTER

AANES, K.J., P. BRETTUM, G. HOLTAN & E.-A. LINDSTRØM 1986.
Oselv-vassdraget. Basisundersøkelser 1982-1984. 
Statlig program for forurensingsovervåking, rapport 261/86, 167 sider.

OSTERØY
NATURGRUNNLAGET

Osterøy ligger delvis innenfor den geologiske formasjon som betegnes Bergensbuene, og
domineres i fra sør vest og innover på øyen av bånd med bergartene gneis og granitt, mangeritt,
glimmerskifer og grønnskifer. Hele den nord-østre del domineres av grunnfjellsbergartene gneis
og granitt.

NATURTILSTAND

Det aller meste av Osterøy vil ha en forventet naturtilstand når det gjelder nøringsrikhet som er
rundt 4 :g fosfor pr liter, mens det i de smale båndene med grønnskifer og glimmerskifer kan
være noe høyere. De fleste vassdrag drenerer imidlertid områder som dekker flere
bergarts"bånd", slik at den forventede naturtilstanden vil ligge rundt 4 :g fosfor over det hele.

Særlig i nord er det liten motstandsdyktighet mot virkningene av den sure nedbøren, mens
bergartene i de sørlige delene har noe mer motstandsdyktighet. 
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TILSTAND

Bare to av de inkluderte lokalitetene har næringskonsentrasjoner som avviker fra forventet
naturtilstand, mens forholdet generelt er at konsentrasjonene av fosfor ligger i tilstandsklasse
I (SFT 1989), altså ikke forurenset.

Området der drikkevannskildene ligger har pH-verdier stort sett mellom 6.0 og 5.0, mens det
er foretatt enkeltmålinger på Osterøy godt under 5.0 (Eidnes mfl. 1987).

De aller fleste drikkevannskildene er forursenset med tarmbakterier, enkelte nokså kraftig
belastet.

TABELL 22 Vannkvalitetsmåliner gjort i  Osterøy kommune. Alle målinger er utført av Næringsmiddeltilsynet for
Bergen og omland.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  BRUVIK              1990    6710000   0318000        3      5.6      3.2      5.0
            FOTLANDSVÅG         1990    6722100   0310000       55      6.7      4.3      4.7
            HAMRE               1990    6717500   0300300        3      5.8      5.0     26.0
            HAUS                1990    6707500   0307500        0      5.9      3.9      5.0
            HOSANGER            1990    6720000   0307600       65      5.4      4.5      4.7
            LONEVÅG             1990    6715000   0308000        1      6.1     10.4      8.0
            TYSSE               1990    6724800   0313800       12      5.2      2.7      4.3
            VALESTRANDSFOSSEN   1990    6713000   0304500        4      5.8      3.8      5.3
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det foreligger ingen resipientvurderinger av vatn eller vassdrag på Osterøy. En regional
gjennomgang av tilstanden i disse bør gjennomføres, men behøver ikke prioriteres høyt framfor
andre oppgaver innenfylket. 

RAPPORTER

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.
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RADØY
NATURGRUNNLAG

Radøy ligger nord vest i den geologiske formasjonen betegnet "Bergensbuene", og består av
vekselvise bånd av anortositt, mangeritt og gneis/granitt. Nordre del av Rådøy er dominert av
gneis og granitt. Dette er delvis harde bergarter, der anortositten er den minst harde. Det er ikke
store sammenhengende områder med rike løsmasser i kommunen, men i forsenkningene er
det sand med innslag av leire. Særlig i nord er det marine avsetninger. Myr og lynghei
dominerer regionen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter nord i kommunen. Innsjøer i forsenkninger med rikere løsmasser kan ha
forventet opp mot 8 :g fosfor pr. liter. 

Området har generelt liten motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-
verdiene her kan være lave dersom innsjøene ikke er belastet med næringsstoffer. Slike
innsjøer har likevel høy pH grunnet høy biologisk produksjon. Høye verdier av aluminium tydre
på forsuringseffekter.
  
TILSTAND 

Det er få undersøkte lokaliteter i Radøy kommune, og bare en innsjø er undersøkt med hensyn
på næringsrikhet. Hallandsvatn er meget næringsrikt, og har år om annet kraftige
oppblomstringer av blågrønnalger. Innsjøene har små nedslagsfelt, noe som medvirker til at
innsjøene blir lett påvirkelige for selv små tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir
"uventet" høy når innsjøene belastes

Det finnes ikke nok målinger av surhet til å foreta noen tilstandsvurdering av kommunen

TABELL 23: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Radøy kommune. Alle målinger er utført av Næringsmiddeltilsynet for
Notdhordland og Gulen.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  RADØY VV.           1991    6724500   0291300        1      5.7      3.5               120

ANDRE VATN  HALLANDSVATN        1990    6728700   0286700        6      6.6      5.4     58.0      110
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALTE VIDERE ARBEIDER

De belastede resipientene i radøy kommune, der det forekommer kraftige
blågrønnalgeoppblomstringer, bør sjekkes nærmere med hensyn på en tiltaksorientert
undersøkelse. Når eventuelle tiltak iverksettes for å redusere tilførslene til disse resipientene,
bør tilstanden og utvikling overvåkes. 
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SAMNANGER
NATURGRUNNLAGET

Samnanger  ligger helt øst i den geologiske formasjonen betegnet Bergensbuene, og har der
innslag av et bånd med  glimmerskifer og grunnfjellsbergarter. Kommunen ligger imidlertid for
det meste i den geologiske formasjonen av kambrosliuriske bergarter som går langs nordsiden
av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi Sognefjorden. Fjellstrøkene mot Vaksdal
har hardere skyvedekker oppå disse "mykere" bergartene. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter,- kanskje noe mindre i vassdrag som drenerer høyfjellsområdene.
Samnanger har store vassdrag eller vassdrag som for det meste drenerer fjellområder.

Området har middels motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-verdiene
her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. 

TILSTAND

Forurensingssituasjonen med hensyn på næringsbelastning er god i Samnanger. Samtlige
undersøkte lokaliteter der det er målt næringssalter er i tilstandsklasse I, og derfor ikke særlig
avvikene fra forventet naturtilstand i det hele tatt. 

Eikedalsvassdraget ble undersøkt spesielt i 1990 (Kambestad & Johnsen 1990), og
konklusjonen derfra slår fast at verken næringsrikhet eller organisk belastning i vassdraget
avviker fra forventet naturtilstand. Alge- og dyreplanktonsamfunnene i innsjøen gjenspeiler
næringsfattige forhold. Imidlertid var det store mengder tarmbakterier i alle sentrale deler av
vassdraget, dette gjorde det uegnet som drikkevannskilde. Det var generelt god vannkvalitet,
men pH var noe lav.

pH-verdiene i drikkevannene ligger stort sett over 6,0, mens det i Eikedalsvassdraget er jevnt
over mellom pH 5.5 og 6.0. Sur nedbør har således gjort sin virkning, men situasjonen er ennå
ikke ekstrem.

De aller fleste undersøkte lokaliteter i Samnanger er sterkt belastet med kloakk,- målt som
mengde tarmbakterier.  Dette gjelder også en del av drikkevannskildene, der situasjonen er
blant de dårligste i hele fylket.
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TABELL 24 Vannkvalitetsmåliner gjort i  Samnanger kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for  Fusa, Jondal, Kvam og Samnanger. Målingene i Eikedalsvassdraget er fra Kambestad &
Johnsen (1990).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  ROLFSVÅG            1991    6693000   0313000      128      6.0      2.7
            NORDBYGDA           1991    6702000   0320000      122      6.2      2.6
            ALDAL               1991    6703000   0322000        0      6.3      2.9
            FJELLHEIM           1991    6698300   0322000       76      6.2      2.1
            SMÅDALEN            1991    6701000   0320000        0      6.2      2.1
            FRØLAND             1991    6698000   0324000        0      5.6      3.0

EIKEDALSVASSDR. VETLEVATN ST.1  1990    6698500   0332800      240      5.4      1.4      4.3
            BEKK F. MÅVOTSV.ST.2  1990  6698700   0332400       24      5.2      1.5      5.0
            MÅVOTSVATN ST3      1990    6699000   0332400       39      5.7      1.4      5.7
            ELV MÅV.-EIKEDALSV. 1990    6699000   0330800       91      5.7      1.4      4.3
            TEIGAELVI ST.6      1990    6699700   0330300      250      6.4      1.5      3.7
            TORDALSELVI ST.7    1990    6698300   0330400       44      5.5      1.6      3.7
            EIKEDALSVATN ST.8   1990    6699000   0330200      120      5.9      1.4      5.0
            FOSSEN BRATTE ST.10 1990    6698100   0328800      120      6.0      1.4      4.0
            ELV NF. LONI ST.11  1990    6698900   0326400      120      5.7      1.4      4.3
            BØRDALSELVI ST.12   1990    6699400   0325900      300      6.0      1.9      4.7
            FRØLANDSELVI ST.13  1990    6697900   0324100      130      5.6      1.6      4.7
            STORELVI ST.14      1990    6698700   0323600       65      6.2      2.8      5.3
            FRØLANDSVATN ST.15  1990    6698700   0323900      150      5.4      1.8      5.0
            TYSSEELVI ST.17     1990    6697500   0321900       90      5.4      1.8      4.0
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Situasjonen i Samnanger krever ikke generelle undersøkelser av tilstand, men Storelvi ned mot
Frølandsvatn er sterkt regulert og mottar tilføsler fra arealavrenning og kloakk. En
resipientvurdering av denne burde vært gjennomført.

RAPPORTER

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
Tilstandsvurdering av Eikedalsvass-draget, i Kvam og Samnanger i Hordaland.
Oppdragsgiver Miljøvernavdelingen i Hordaland
Rådgivende Biologer rapport nr. 38, 54 sider.
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STORD
NATURGRUNNLAGET

Stord ligger i den geologiske formasjonen av kambrosliuriske bergarter som går langs nordsiden
av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi Sognefjorden. Stord er er svært kupert med
høye fjell i nord og øst og lavere kuperte deler i vest. I sør finnes det marine avsetninger. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter, med mulighet for noe lavere konsentrasjoner i de innsjøer som dreneres fra
høyereliggende områder, og noe høyere for de som vesentlig drenerer lavtliggende og rikere
områder i sør..

Området har middels motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-verdiene
her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. Lavtliggende innsjøer vil kunne ha
marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen. Dette bufrer godt mot surhet.

TILSTAND

I Stord er det få innsjøer som er undersøkt med hensyn på næringsrikhet, og i alle disse er det
bare foretatt en innsamling. Situasjonen ser på dette grunnlag ut til å være variabel,- noe er
forurenset grad 4 (markert avvik fra forventet naturtilstand), mens andre innsjøer ikke avviker
fra forventet naturtilstand. Her finnes både næringsfattige og næringsrike innsjøer .

Surheten i innsjøene gjenspeiler ikke forsuringsgraden i regionen, men heller lokalisering med
marine sedimenter og eller høy biologisk produksjon. begge disse forhold vil gi høyere pH-
verdier enn hva nedbør og berggrunn skulle tilsi.

Det forventes kloakkbelastning i mange lavtliggende innsjøer i kommunen, men bare i en av de
her presenterte innsjøene foreligger det måling av tarmbakterier. Den innsjøen var moderat
påvirke.

TABELL 25: Vannkvalitetsmåliner gjort i   Stord kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for  Ytre Sunnhordland.  Målinger som er merket med * er basert på ett enkelt måletidspunkt,
1985-målingere er hentet fra Eidnes mfl. (1987), mens 1989 målingen er fra Kambestad & Johnsen (1989).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  STORD VV.           1991    6640500   0300800       28      5.8      2.6                60

ANDRE VATN  PETARTEIGSVATN      1985*   6636100   0296200               5.4      3.8      3.0
            KROKATJØNN          1985*   6630600   0299300               6.0     22.3      5.0
            ÅDLANDSVATN         1985*   6633600   0303500               6.5      5.3      5.5
            TVEITVATN           1985*   6637600   0309500               6.9     11.6     21.5
            STORAVATN           1989*   6632000   0298000                                23.0  
_______________________________________________________________________________________________________
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ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Innsjøer belastet med kloakk og eller jordbruksavrenning bør følges opp. To innsjøer peker seg
umiddelbart ut i det presenterte materialet.

RAPPORTER
 
JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1989.

Tilstandsrapport for Storavatn (nedre basseng) på Stord, vannkvalitet og forurensing.
Oppdragsgiver A.J. Almås.
Rådgivende Biologer rapport nr. 22, 32 sider.

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.

SUND
NATURGRUNNLAGET

Berggrunnen i Sund består stort sett av grunnfjellsbergartene granitt og gneis. Terrenget er
kupert, med  løsmasseavsetninger i fordypningene. I vest og på sør i kommunen er det noe
marine avsetninger. Samtlige lavtliggende innsjøer i kommunen kan ha marine sedimenter og
skjellavsetninger i bunnen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet vil være rundt 4  :g fosfor pr liter.
Området har liten evne til å motstå virkningene fra sur nebør, mens de lavtliggende innsjøene
med marine avsetninger i bunnen likevel kan ha forholdsvis gode pH-verdier. Humusrike
innsjøer kan forventes.

Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca
45 liter pr. sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små
tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND

Innsjøene som er undersøkt er ikke næringsrike, og ligger nær den forventede naturtilstanden
med hensyn på konsentrasjon av fosfor. Kørelen har vært undersøkt nylig (Johnsen &
Kambestad 1991), og konklusjonen dervar at innsjøen er næringsfattig, den har liten biologisk
produksjon og oksygenforholdene var gode i alle bassengene. pH-verdiene var imidlertid noe
lave (5,4-5,8). Kun det sørligste bassenget er påvirket av næringssalttilførsler. De tre sør-østlige
bassengene er imidlertid bakteriologisk belastet, og har vært uegnet som drikkevann. Nå er
imidlertid hovedkilden til kloakkutslippene sansynligvis utbedret og det kommuneale
drikkevannsinntaket flyttet under termoklinen. Det anbefales å å flytte inntaket til basseng 4 på
20-30 m dyp.
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Det er ikke langt framskredet forsuring i innsjøene i kommunen, men en del vassdrag er markert
surere enn innsjøene. Dette må skyldes marine sedimenter i innsjøene, mens den reelle
situasjonen gjenspeiles i vassdragene (Johnsen & Åtland 1991). De høye
aluminiumskonsentrasjonene bekrefter dette. Sund kommune har iverksatt kalking i ett av
vassdragene sør for Skogsvåg.

Kloakkbelastning er også vanlig i innsjøene i Sund kommune.

TABELL 26: Vannkvalitetsmåliner gjort i   Sund kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for  Bergen og omland. Prøver fra 1991 merket med * er basert på ett enkelt prøvetidspunkt,
og er hentet fra Johnsen & Åtland (1991).

_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  KLOKKARVIK          1990    6683300   0286600       27      5.8      7.9
            SANGOLT             1990    6686500   0285100        1      5.3      5.8      5.5      154
            STRANDA/GLESNES     1990    6682600   0280800        0      5.4      7.8      3.5      169
            TYRNEVIK            1990    6677500   0281500        0      5.5      8.9      7.8      363

ANDRE VATN  KØRELEN BAS.1       1990    6686200   0282300       18      5.8      6.5      7.0
            KØRELEN BAS.2       1990    6688000   0282000       14      5.8      6.2      4.7
            KØRELEN BAS.3       1990    6686400   0281000        7      5.6      6.7      5.0
            KØRELEN BAS.4       1990    6687300   0280000        1      5.6      6.5      4.7
            KØRELEN BAS.5       1990    6688600   0279300        3      5.6      6.7      4.7
            LANGVASSDRAGET      1991 *  6687500   0283400               5.1      5.1      7.0
            UTLØP DOMMEDALSV.   1991 *  6686200   0284500               5.9      5.9     13.0
            UTLØP LENNSMANNSV.  1991 *  6683800   0286500               5.2      5.2      3.0
            EIDEVASSDRAGET Ø.   1991 *  6685000   0282500               5.0      5.0      2.0
            EIDEVASSDRAGET V.   1991 *  6684900   0282400               5.3      5.3      5.0
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Dommedalsvatn har vært benyttet til fiskeoppdrett gjennom en del år, og skal være eutrofiert
som følge av dette. Det foreligger såvidt oss bekjent ikke noen resipientvurdering av denne
innsjøen, noe som bør prioriteres. 

Videre bør forsuringen av vassdragene inne ikommunen følges, og et overvåkingsprogram
kobles mot eventuell kalking. De høye aluminiumskonsentrasjonene i drikkevannet bør også
overvåkes.

RAPPORTER
CHRISTENSEN 1973.

KØRELEN. Fysikalsk-kjemiske undersøkelser av vannet med kvalitetsbedømmelse. 1973.
dr.Svanøes Kjemiske Laboratorium, Bergen, 26 sider.

RADDUM, G.G. 1975.
Ferskvanns-inventeringer på Sotras sydlige del sommeren 1974.
Universitetet i Bergen, LFI, 47 siders stensil.

JOHNSEN, G.H. & A.KAMBESTAD 1991.
Tilstandsundersøkelse og flerbruksvurdering av Kørelen i Fjell og Sund i Hordaland.
Rådgivende Biologer rapport nr. 44, 
47 sider.

JOHNSEN, G.H. & Å.ÅTLAND 1991.
Rapport fra befaring av fire vassdrag 24.april 1991 i Sund i Hordaland.
Rådgivende Biologer rapport nr. 45, 
10 sider.
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SVEIO 
NATURGRUNNLAGET

Sveio ligger i et området med grunnfjellsbergarter, og med løsmasseavsetninger i vesentliggrad
i fordypningene. Noe marine sedimenter finnes også i kommunen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er 6 :g fosfor pr liter. Løsmassene i
kommunen gjør at regionen har en middels god motstandsdyktighet mot virkningene av sur
nedbør. 

TILSTAND

Det foreligger i forbindelse med denne sammenstillingen få informasjoner knyttet til tilstanden
i vatn og vassdrag i Sveio. De enkeltmålinger som ble utført i 1985 (Eidnes mfl 1987) tyder på
at flere av innsjøene i kommunen mottar tilførsler av næringssalter, slik at de avviker fra
forventet naturtilstand og er forurenset grad 3.

pH-verdiene fra denne undersøkelsen (Eidnes mfl. 1987) ligger for det meste rundt 6.5 og tyder
på at forsuringen ikke er langt kommet i Sveio.

TABELL 27: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Sveio kommune i 1985 . Alle  er basert på ett enkelt måletidspunkt hentet
fra Eidnes mfl. (1987).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET      UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

            VASSLIVATN          1985   6622300   0300400               6.4      6.5      9.5
            ØRVIKEVATN          1985   6619200   0300300               5.8      6.4     11.0
            STORAVATN (BUA)     1985   6612500   0293500               6.5      6.7      7.0
            VIGDARVATN          1985   6602700   0298800               6.5      6.4      7.0
            ÅSEVATN             1985   6607200   0293400               6.6      7.2     13.5
            STORAVATN (ELTRA)   1985   6607900   0290200               6.5      6.3     16.0
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Vigdarvatn ble undersøkt av NIVA i 1991, men her er flere innsjøresipienter i Sveio som burde
være fulgt opp med en tiltaksorientert undersøkelse. En regional undersøkelse av
innsjøeresipienter bør prioriteres.

RAPPORTER

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.
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TYSNES
NATURGRUNNLAGET

Tysnes  ligger for det meste i den geologiske formasjonen av kambrosliuriske bergarter som går
langs nordsiden av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi Sognefjorden. Reksteren
består imidlertid av granitter og gneiser fra Bergnsbuenes sørlige deler. Tysnes  er svært kupert
med høye fjell. Det finnes marine avsetninger. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste innsjøene i regionen rundt
4 :g fosfor pr. liter,- kanskje noe mer i lavereliggende innsjøer med lokale nedslagsfelt.
Området har middels motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør, slik at pH-verdiene
her ikke vil være preget av langt framskreden forsuring. Lavtliggende innsjøer vil kunne ha
marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen. Dette bufrer godt mot surhet.

TILSTAND

Tilstanden i de inkluderte innsjøene er høyst variabel, - riktignok basert på ett måletidspunkt
referert til i Eidnes mfl. (1987). Tre av innsjøene var da forurenset grad 3-4 med hensyn på
næringsstoffet fosfor, mens de øvrige lokalitetene tilhører tilstandsklasse I (SFT 1989) og derfor
ikke hadde noe avvikende tilstand i forhold til forventet naturtilstand. Mange av innsjøene har
små nedslagsfelt, noe som gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små tilførsler av
næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

Forsuringen av innsjøene i Tysnes er ikke ekstrem, men ligger for de fleste lokalitetene på i
underkant av ph 6.0. Aluminiumsinnholdet er middels høyt, noe som tyder på en viss grad av
fosuring.

Bakteriologisk forurensing er kun undersøkt i de fire drikkevannsmagasinene, og tilstanden er
rimeligvis god. Det utelukkes imidlertid ikke at forholdene kan være adskillig dårligere i de
belastede innsjøene ellers i kommunen.

TABELL 28: Vannkvalitetsmåliner gjort i   Tysnes kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for  Ytre Sunnhordland.  Målinger fra 1985 som er merket med * er basert på ett enkelt
måletidspunkt hentet fra Eidnes mfl. (1987).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  TYSNES VV.          1991    6660500   0306800        0      5.9      9.2                70
            UGGDAL              1991    6656000   0305400        0      5.8      3.4                90
            ONARHEIM            1991    6653400   0311400       10      5.2      3.5               120
            LUNDE               1991    6662600   0313700        1      6.5      3.9                50

ANDRE VATN  FLATRÅKERVATN       1985*   6650300   0305800               5.9      3.7      4.5
            ONARHEIMSVATN       1985*   6651700   0311300               5.8      2.6      4.0
            VERMEDALSVATN       1985*   6655200   0307600               5.9      2.8      6.0
            KYRKJEVATN          1985*   6657300   0304700               6.1      3.7     34.0
            KINNA               1985*   6658400   0304300               6.0      4.8     22.5
            KVERNAVATN          1985*   6662100   0309200               6.1      4.2      2.0
            FRØKJEDALSVATN      1985*   6659300   0298300               5.4      4.8     14.5
            ÅSEVATN             1985*   6659400   0299200               6.4      5.7      6.0
_______________________________________________________________________________________________________
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ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

De tre innsjøene med høy næringsrikhet bør undersøkes med hensyn på iverksetting av tiltak
for å begrense tilførslene.

RAPPORTER

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.

ULLENSVANG
NATURGRUNNLAGET

Ullensvang  er en kommune, og det meste ligger i områder med grunnfjell bestående av gneis
og granitt, mens det går en kile av kambrosiluriske fyllitter langs østsiden av Sørfjorden og oppå
Hardangerviddens vestlige del. Vassdragene i Ullensvang drenerer for det alt vesentlige
høyfellsområder, og der er det  lite løsmasser som påvirker vannkvalitet i denedre deler.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er under 4 :g fosfor pr. liter i
grunnfjellsområdene, men noe høyere i områdene med kambrosiluriske bergarter. Det forventes
ikke noen særlig økning i forventet næringsrikhet nedover i vassdragene, da vannkvaliteten
domineres av de store vannføringen fra høyereliggende områder.

TILSTAND

Det har ikke vært mulig å skaffe til veie nyere målinger av vannkvalitet fra Ullensvang.
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ULVIK
NATURGRUNNLAGET

Ulvik ligger stort sett  innen den geologiske formasjonen som består av kambrosiluriske
bergarter som går langs nordsiden av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi
Sognefjorden. I fjellområdene ligger det harde skyvedekker oppå de "bløtere" og rikere
kambrosiluriske bergartene. Dette gjør at  høyfjells-områdene er bratt skåret med lange daler.
Øst for Osafjorden er det grunnfjell dominert av bergartene granitt og gneis. Innerst i fjordene
er det marine sedimenter.

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste vassdrag i regionen 4 :g
fosfor pr. liter, der det ikke ligger skyvdekker. Skyvedekkene gir lavere verdier for den
forventede naturtilstanden,- ned mot 2 :g fosfor pr. liter. I Ulvik drenerer vassdragene i det
vesentlige høyereliggende områder, slik at forventet naturtilstand der vil være under 4 :g fosfor
pr.liter. 

Berggrunnen i forbindelse med skyvedekkene har ikke fullt så god motstandsdyktighet mot
virkningene av sur nedbør som de underliggende rikere bergartene,  slik at pH-verdiene i Ulvik
ikke vil være preget av langt framskreden forsuring, i nord og vest, mens i øst kan det være noe
lenger kommet

TILSTAND

Målingene fra Ulvik er gamle og foretatt før utbyggingen av Eidfjordvassdragene. De eneste
foreliggende målingene av nyere dato er fra Finse, og områdent rundt Finse er meget
næringsfattig, me har god motstandsdyktighet mot virkningene av dn sure nedbøren. pH-verdier
nær det nøytrale bekrefter dette.

TABELL 29: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Ulvik kommun,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet på Voss.
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET           UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  ULVIK VV.               1991    6716500   0385000       23      6.1      1.1

HALLINGDALSVASSDR. 
            UTLØP FINSEVATN         1986    6718700   0418600        0      6.5      1.6      2.1
            FINSEVATN               1986    6719200   0417800        1      6.5      1.8      2.3
            FINSEELVA               1986    6719900   0417700        0      6.9      2.2      1.3
            USTEKVEIKJA             1986    6719100   0414800        0      6.3      0.9      0.5
            SANDÅVATN               1986    6720700   0414700        0      6.7      2.3      1.5
_______________________________________________________________________________________________________
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ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det anbefales at det gjennomføres en tilsvarende etterundersøkelse i de utbygde vassdragene i Ulvik, slik
det også er blitt gjort i Eidfjord.

RAPPORTER ULVIK

AANES, K.J., L.LIEN. & P.BRETTUM 1987
Resipientsituasjonen i Finsevatn - vurdering av behovet for rensetiltak.
NIVA-rapport.

TJOMSLAND, T., P.BRETTUM & E.-A.LINDSTRØM 1984.
Undersøkelse av forurensningsforhold før og etter utbyggingen av Eidfjordvassdragene 1977/78 -
1982/83.
NIVA-rapport 77015, 57 sider.

VAKSDAL
NATURGRUNNLAGET

Vaksdal ligger så og si isin helhet innen den geologiske formasjonen som består av
kambrosiluriske bergarter som går langs nordsiden av Hardangerfjorden via Eksingedalen og
opp forbi Sognefjorden. I de meste av fjellområdene ligger det harde skyvedekker oppå de
"bløtere" og rikere kambrosiluriske bergartene. Dette gjør at  høyfjells-områdene er bratt skåret
med lange daler. Nederst i dalene er det innslag av marine sedimenter. 

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste vassdrag i regionen 4 :g
fosfor pr. liter, der det ikke ligger skyvdekker. Skyvedekkene gir lavere verdier for den
forventede naturtilstanden,- ned mot 2 :g fosfor pr. liter. Kommunen har imidlertid store
vassdrag som i det vesentlige drenerer høyereliggende områder, slik at forventet naturtilstand
vil være under 4 :g fosfor pr.literover det meste. 

Berggrunnen i forbindelse med skyvedekkene har ikke fullt så god motstandsdyktighet mot
virkningene av sur nedbør som de underliggende rikere bergartene,  slik at pH-verdiene i
Vaksdal  ikke vil være preget av langt framskreden forsuring, men likevel under 6.0.

TILSTAND

Det foreligger ingen nyere undersøkelser av næringsrikhet eller resipientforhold i vassdragene
i Vaksdal. Drikkevannsundersøkelsene viser at surheten i regionen ligger på mellom pH 5.5
og 6.0 
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TABELL 30: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Vaksdal kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet på Voss
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET         UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.  TOT-P  TOT-Al 
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVANN  VAKSDAL VV.           1991    6709000   0321500       46      5.9      1.8
            DALE                  1991    6721000   0326500       29      5.7      5.7
            STANGHELLE            1991    6717500   0322000       19      5.6      2.1
            STAMNES               1991    6731500   0323000        0      5.7      4.3
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det foreligger ingen nyere undersøkelser vedrørende resipientforholdene i Eksingedalselven,
og det er ikke gjort noen tilsvarende undersøkelser i Bergsdalsvassdraget. Disse to vassdrag
bør prioriteres, særlig fordi begge er regulert og resipienter for både kloakk og avrenning fra
landbruksområder.

VOSS
NATURGRUNNLAGET

Voss ligger i sin helhet innen den geologiske formasjonen som består av kambrosiluriske
bergarter som går langs nordsiden av Hardangerfjorden via Eksingedalen og opp forbi
Sognefjorden. I fjellområdene både syd og nord for Vossavassdraget ligger det harde
skyvedekker oppå de "bløtere" og rikere kambrosiluriske bergartene. Dette gjør at  høyfjells-
områdene er bratt skåret med lange daler. Langs Vossevassdraget fra Voss og ned til fjorden
er det marine sedimenter.

NATURTILSTANDEN

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er for de fleste vassdrag i regionen 4 :g
fosfor pr. liter, der det ikke ligger skyvdekker. Skyvedekkene gir lavere verdier for den
forventede naturtilstanden,- ned mot 2 :g fosfor pr. liter. Kommunen har imidlertid store
vassdrag som  i det vesentlige drenerer høyereliggende områder, slik at forventet naturtilstand
der vil være under 4 :g fosfor pr.literover det meste. I Vossevassdraget kan det forventes
konsentrasjoner opp mot 6 :g fosfor nederst grunnet de rikere løsmassene fra Vangsvatn og
ned. 

Berggrunnen i forbindelse med skyvedekkene har ikke fullt så god motstandsdyktighet mot
virkningene av sur nedbør som de underliggende rikere bergartene,  slik at pH-verdiene i
Vaksdal  ikke vil være preget av langt framskreden forsuring, men likevel under 6.0.
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TILSTAND

Det foreligger få undersøkelser av næringsrikhet i Voss, med unntak av Vossevassdraget som
er ett av de best undersøkte vassdrag i Hordaland. Undersøkelsene her ble imidlertid avsluttet
i 1984, og siden er det gjort sporadiske og enklere knyttet til konkrete problemstillinger
nedstrøms Vangsvatn. Konklusjonen i Holtan mfl (1986) vedrørende tilstanden i Vangsvatn er:

I 1980 ble kloakkutslippet til Vangsvatn overført til dyplagene i innsjøen. Dette har ført til at
innholdet av fosfor i overflatevannet er redusert til tross for at forurensningstilførslene antas å
være av samme størrelsesorden. Vanngjennomstrømningen i innsjøen er stor og fortynner
forurensende stoffer. Vannet har pH 6,0-6,5, er saltfattig og med lavt innhold av organisk stoff.
Innsjøen ansees som oligotrof, men er en produktiv variant. Bakteriologisk er innsjøen sterkt
forurenset og tilfredsstiller ikke kravene til badevann. Foreslått overvåkning hvert 5. år.

Et annet belastet vatn i Voss er Opelandstjørn øverst i Granvinvassdraget, og denne innsjøen
ble  ble vurdert av Johnsen & KAmbestad (1990). Innsjøen var da sterkt belastet med
næringssalter, organisk materiale og tarmbakterier. Tilførslene av fosfor er over vannets
toleransegrense. Det er gode vekstbetingelser for vannplantene, dette fører til at innsjøen
relativet raskt kan gro igjen, med store mengder dødt og råtnende organisk materiele på
bunnen. Sammensetningen av økosystemet i de frie vannmasser gjenspeiler imidlertid ikke en
næringsrik innsjø.

Virkningen av den sure nedbøren er ikke langt framskreden i Voss, med pH-verdier på de
undersøkte lokaliteter på rundt 6.0.

TABELL 31: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Voss kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet på Voss. 

_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET       UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-Al
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN  KLØVE              1991    6727700   0365800        9      6.1     35.5
            REIME              1991    6729000   0377000        0      6.4      7.5
            SKREIAVATN         1991    6740500   0355500               5.9      0.9

ANDRE VATN  Ø.VANGSVATNET      1984    6725000   0351500       70      6.3      1.1     5.0
            OPELANDSTJØRN      1990    6721900   0365700        3      6,4      2,7   145,0 
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Vossevassdraget ble meget godt undersøkt på begynnelsen av 80-tallet, men disse
resipientvurderingene er ikke fulgt opp i samme grad siden 1984. Tilstanden i Vangsvatn ved
forrige undersøkelse rettferdiggjør en oppfølgende tiltaksorientert undersøkelse. 

Det er også andre store innsjøer i Voss som mottar kloakk og avrenning fra jordbruksarealer.
Disse burde vært undersøkt. Dette gjelder Oppheimsvatn, Lønavatn og Myrkdalsvatn.

Videre kan det være interessant å få vurdert effektene av jordbrukstilførsler til
Jordalsvassdraget og Bordalselven, slik at virkning av tiltak innen landbruket kan følges over
tid innen resipientene.
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RAPPORTER VOSS
BAKKETUN, Å. 1981.

Overvåking av Vossevassdraget 1977 - 1980.
NIVA-rapport nr. 0-8000209, 63 sider.

BAKKETUN, Å. & P.BRETTUM 1983.
Overvåking av Vossevassdraget 1982.
NIVA-rapport nr. 0-8000209, 22 sider. 

BAKKETUN, Å., P.BRETTUM, R.ROMSTAD & K.J.AANES 1982.
Overvåking av Vossevassdraget 1981. 
NIVA-rapport nr. 0-8000209, 62 sider.

BAKKETUN, Å., J.E.LØVIK & E.Ø.SAHLQUIST 1984.
Overvåking av Vossevassdraget 1983.
NIVA-rapport nr. 0-8000209, 33 sider.

BRETTUM, P., B.FAAFENG, D.MATZOW, K.KVALVÅGNES & B.RØRSLETT 1981.
Undersøkelser i Vossevassdraget 1978 og 1979.
NIVA-rapport 0-76088, 77 sider.

HOLTAN, H., Å.BAKKETUN, P.BRETTUM, J.E.LØVIK & E.-A.LINDSTRØM 1986.
Overvåking av Vossevassdraget 1981 - 1984. Sammenfattende rapport.
NIVA-rapport 0-8000209, 46 sider.

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1990.
Enkel tilstandsbeskrivelse av Opelandstjørn, Voss i Hordaland.
Oppdragsgiver Voss kommune
Rådgivende Biologer rapport nr. 32, 16 sider.

MATZOW, D., H.HURU, B.JONSSON, P.I.KVAMMEN, J.P.NILSSEN, O.T.SANDLUND & T.ØSTLI 1976. 
Vosseprosjektet: Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Lønavatn og strandaelva 1972-1974. Rapport
nr. 1. Zoologisk Institutt, UiO.

MATZOW, D., H.HURU, B.JONSSON, P.I.KVAMMEN, J.P.NILSSEN, O.T.SANDLUND & T.ØSTLI 1976. 
Sammendrag og konklusjoner fra rapport nr. 1: Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Lønavatn og
Strandaelva 1972-1974. Zoologisk Institutt, UiO.

MATZOW, D. 1977.
Orientering om Vosseprosjektet. Rapport nr. 2.
Zoologisk Institutt, UiO.

ØLEN 

NATURGRUNNLAGET

Ølen ligger i et området med grunnfjellsbergarter, og med en god løsmasseavsetninger og
marine avsetninger.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet er 4 :g fosfor pr liter. Løsmassene i
kommunen gjør at regionen har en middels motstandsdyktighet mot virkningene av sur nedbør.

TILSTAND

Det er få lokaliteter som er undersøkt med hensyn på næringsrikhet i Ølen kommune, men det
foreliger enkeltmålinger fra fem lokaliteter (Eidnes mfl. 1987). Alle så nær som en avviker lite
fra forventet naturtilstand, mens Bruarvatn er næringsrik og markert avvikende fra forventet
naturtilstand (forurenset grad 4).
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pH-verdiene i Ølen ligger mellom 5.0 og 6.0, men en em'nkelt målestasjon som har under 5,o.
Dette begynner å bli kraftig forsuret, mens tilstanden forøvrig ikke er så langt kommet.

Omtrent samtlige drikkevannskilder er til dels sterkt belastet med tarmbakterier. 

TABELL 32: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Ølen kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for  Etne og Ølen.  Målinger fra 1985 som er merket med * er basert på ett enkelt måletidspunkt
hentet fra Eidnes mfl. (1987).
_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET           UNDERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  
_______________________________________________________________________________________________________

DRIKKEVATN   ØLEN VV.               1991    6611500   0319900        6      4.9
             ØLENSVÅG               1991    6609300   0316700      177      5.5
             BERGE                  1991    6612400   0316500       18      5.2
             BJOA                   1991    6617000   0311700        3      5.9
             VIKEBYGD               1991    6611200   0310000       70      5.5
             VIK                    1991    6611800   0308000        0      5.8

ANDRE VATN   BRUARVATN              1985*   6616300   0306800               5.6      3.4     21.0
             LANGAVATN              1985*   6611200   0309800               5.7      2.5      2.0
             LANGÅSDALSVATN         1985*   6605400   0308300               5.6      2.5      4.5
             BJORDALSVATN           1985*   6605600   0306600               5.8      2.9      7.0
             MALASETVATN            1985*   6605300   0305300               6.1      4.6      5.0
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Det finnes lokaliteter i Ølen som er strekt belastet med kloakk, og innsjøer som er mæringsrike.
Det foreligger derimot ingen resipientundersøkelser i kommunen, noe som burde gjennomføres
om tiltaksorienterte undersøkelser for de aktuelle lokaliteter.

RAPPORTER

EIDNES, T., G.H.JOHNSEN & E.WAATEVIK 1987
Kartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordland og i "Bergens-regionen" med hensyn på
egnethet for oppdrett av laksesmolt i mær.
NIVA-rapport 1986, 130 sider.
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ØYGARDEN
NATURGRUNNLAGET

Berggrunnen i Øygarden består stort sett av grunnfjellsbergartene granitt og gneis. Terrenget
er kupert, med  løsmasseavsetninger i fordypningene. Samtlige lavtliggende innsjøer i
kommunen kan ha marine sedimenter og skjellavsetninger i bunnen.

NATURTILSTAND

Forventet naturtilstand med hensyn på næringsrikhet vil være rundt 4  :g fosfor pr liter.
Området har liten evne til å motstå virkningene fra sur nebør, mens de lavtliggende innsjøene
med marine avsetninger i bunnen likevel kan ha forholdsvis gode pH-verdier. Humusrike
innsjøer kan forventes.

Innsjøene har små nedslagsfelt i og ligger i en region med moderat spesifikk avrenning på ca
45 liter pr. sekund pr. kvadratkilometer. Dette gjør at innsjøene blir lett påvirkelige for selv små
tilførsler av næringsstoffer, slik at responsen blir "uventet" høy når innsjøene belastes

TILSTAND

Ingen av de to undersøkte drikkevannene er næringsrike, og Kollsnesvatn har "høye"
konsentrasjoner av fosfor som resultat av at dette er undersøkt samtidig som utbygging av
ilandføringsterminalen for Troll-gassen. Arbeidet har ført mye slam til innsjøen.

Surheten på de undersøkte innsjøene i kommunen  er rundt 6.0, noe som skyldes sannsynlige
innslag av marine sedimenter i bunnen. Området er ellers sterkt utsatt for sur nedbør.

TABELL 33: Vannkvalitetsmåliner gjort i  Øygarden kommune,.  Alle målinger av drikkevannskilder er utført  av
Næringsmiddeltilsynet for  Bergen og omland.

_______________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG    LOKALITET          DERS. ÅR   NORD      ØST       TS.Coli    pH      KOND.   TOT.-P  TOT.-A
_______________________________________________________________________________________________________
DRIKKEVATN   TOFTØY              1990    6712000   0277500        2      5.9      8.8      4.7       83
             STØLEVATN           1992    6712000   0277500       42      6.0     81.0      7.3       68
ANDRE VATN   KOLLSNESVATN        1992    6719800   0272400               6.0    119.0     12.1      348
_______________________________________________________________________________________________________

ANBEFALT VIDERE ARBEIDE

Overvåkingsprogram for to av de tre undersøkte innsjøene er framlagt i forbindelse med den videre driften
av ilandføringsterminalen for Troll-gassen. Overvåkingen vil bygge på grunnundersøkelsene som er blitt
foretatt i 1991-1992 (Kambestad mfl. 1992). Både surhet, næringsrikhet og miljøgifter vil eventuelt bli
overvåket. 

RAPPORTER

KAMBESTAD, A., A.BJØRKLUND & Å.ÅTLAND 1992.
Grunnlagsundersøkelse av ferskvannsressursene på One i Øygarden.
Rådgivende Biologer rapport nr. 63.



72

TABELLFORKLARING
For hver kommune finnes en datatabell som inneholder klassifiserte resultater fra
undersøkelsene som er foretatt. Tomme felter i tabellenes kolonner viser at den aktuelle
parameteren ikke er målt i løpet av den refererte undersøkelsesperioden.
Klassifikasjonsgrunnlaget for bakteriologi og vannkjemiske parametre følger SFT's retningslinjer
gitt i "Vannkvalitetskriterier for ferskvann" (SFT, 1989). Tabellene består av følgende poster:

____________________________________________________________________________________________________

VASSDRAG     LOKALITET     UNDERS. ÅR      NORD  ØST     TS.Coli    pH    KOND.    TOT.-P    TOT.-Al
____________________________________________________________________________________________________

Vassdrag:  Oversiktsbeskrivelse av de undersøkte lokaliteter i den aktuelle kommune, kan være
drikkevann, andre vatn eller hele vassdrag. Alle drikkevannsundersøkelsene er utført av det
lokale næringsmiddeltilsyn.

Lokalitet: Navn på vannverk/vatn/elv/stasjon, etc.

Undersøkelsesår: Årstall for undersøkelse, evt. rapport. En * bak årstallet betyr at kun en enkelt
måling er utført i undersøkelsen.

Kartkoordinater (NORD, ØST): UTM -koordinater som angir lokalitetens geografiske plassering
(her: til nærmeste meter). Både 1000- og 100 -km referanser er inkludert (de to første siffer i
hver av koordinatene N/Ø), i stedet for bokstav-/tallkoder. Koordinatene er hentet fra NGO's M-
711 -kart i målestokk 1:50 000. 

Termostabile koliforme bakterier (TS.Coli): Lokalitetens høyeste bakterietetthet (antall/100 ml,
44"C) gjennom den aktuelle undersøkelsesperioden når antall prøvetakinger < 10.  Er antall
prøvetakinger $ 10 brukes 90 percentil (= nest høyeste verdi benyttes). 

pH: Gjennomsnitt for lokaliteten gjennom  den aktuelle undersøkelsesperioden,- noe som altså
ikke fanger opp minimumsverdiene gjennom perioden.

Konduktivitet (KOND.): Gjennomsnitt for lokaliteten gjennom  den aktuelle
undersøkelsesperioden. Oppgitt i mS/m.

Totalt fosfor (TOT.-P):  Gjennomsnitt for lokaliteten gjennom  den aktuelle
undersøkelsesperioden. Oppgitt i :g/l.

Totalt aluminium (TOT.-Al): Høyeste målte verdi for lokaliteten i undersøkelsesperioden, uansett
dyp/tidspunkt. Oppgitt i :g/l.
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BAKTERIOLOGISKE OG VANNKJEMISKE PARAMETRE
BAKTERIOLOGI

Forekomst av tarmbakterier i vannet gir informasjon om tilførsler av kloakkvann og
avrenningsvann fra jordbruksvirksomhet. Naturlig skal det ikke være Escherichia coli (dvs.
termostabile koliforme bakterier) i en 100 ml vannprøve. Denne bakterietypen er således en
hensiktsmessig indikator for fekal forurensing. Bakterien formerer seg ikke i naturlige
vannforekomster, den har en halvveringstid (temperaturavhengig) på ca. ett døgn, og vil således
være nylig tilført når den finnes. Også andre koliforme bakterier finnes i
kloakkvann/ekskrementer, og disse inngår i klassifikasjonssystem for vannkvalitet og for
vurdering av drikkevannskvalitet. Sykdoms-fremkallende bakterier forekommer også i kloakk
i varierende grad.

pH/SURHETSGRAD

Surhetsgrad uttrykker balansen mellom syre og base i vannet, angitt som pH. pH er den
negative logaritmen til H+-ione konsentrasjonen. Månedlige målinger er ikke alltid et fullgodt
utgangspunkt for vurdering av forsuringssituasjonen, da pH kan variere relativt mye over kort
tid. Månedlige prøver kan således være for sjeldne til at de fanger opp eventuelle
ekstremsituasjoner. For nøyere vurdering av forsuring i vassdrag anbefales derfor studier av
biologiske indikatorer. Surhetsgraden påvirkes også av biologisk aktivitet i en innsjø. Høy
algeproduksjon forbruker mye CO2, noe som påvirker pH via bikarnbonat-buffersystemet. I
høyproduktive system er således pH-verdier på 9 - 10 ikke uvanlig på solrike sommerdager. På
tilsvarende måte, bare omvendt, vil høy biologisk nedbrytningsaktivitet i dypere vannmasser
produsere CO2, med påfølgende forskyvning av pH til surere verdier.

KONDUKTIVITET

Konduktivitet, eller ledningsevne, er vannets evne til å lede elektrisk strøm, og er ved lave
saltholdigheter et godt mål på mengden salter tilstede i vannet. Ledningsevne er en viktig
parameter for å undersøke skiktningsforhold i vannmassene i systemer som er påvirket av
sjøvann. Dessuten kan høy ledningsevne være en god indikator på at vannet har gode
bufferegenskaper, og dermed god motstandsdyktighet mot påvirkning av sur nedbør.

NÆRINGSSALTER

Fosfor er et viktig grunnstoff for planteveksten i innsjøer og vassdrag. Oftest vil planteveksten
i ferskvann være proporsjonal med mengde tilgjengelig fosfor, men forholdet mellom
næringssaltene fosfor og nitrogen kan også være med å påvirke sammensetningen av
algesamfunnet. Næringsrikhet er et sentralt klassifikasjonsgrunnlag for tilstanden i innsjøer, og
gjenspeiler de samlete tilførsler, både naturlige fra nedlsgasfeltet og fra tilsig av avløpsvann og
gjødsel fra landbruksaktivitet.

ALUMINIUM

Aluminium finnes i store mengder i naturen, hele 7% av jordskorpen består av aluminium, men
det er tungt løselig i nøytralt eller svakt surt vann. I jordsmonnet bindes aluminium vanligvis,
men dersom tilførselen av syre fra surt regnvann overskrider en grense, vil aluminium løses og
lekke ut til vassdrag med avrenningsvannet. Her hydrolyserer treverdig aluminium under
frigivelse av hydrogenioner,- som forsurer vannet ytterligere.

Aluminiumskjemi er en sentral faktor ved fiskedød som følge av forsuring. Når surheten i et
vassdrag faller ned mot pH 5,1-5,4 går aluminiumsforbindelser i løsning, og de påfølgende høye
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konsentrasjoner av labilt aluminium hemmer enzymsystemer i fiskegjellene. Dette resulterer i
svikt i fiskens evne til å regulere blodets og kroppens saltbalanse i forhold til vannmiljøet
(osmoregulering). 

Høye aluminiumskonsentrasjoner i drikkevann antas også å kunne medvirke til utvikling av
presenilitet hos mennesker (Vogt, 1986). I en større klassifisering over drikkevannskvalitet i
Norge fra 1986 (Vogt, 1986) ble landet delt inn i soner etter følgende oppdeling:

Klasse 1: Al < 20 :g/l : Lave konsentrasjoner.
Klasse 2: 20 :g/l < Al < 100 :g/l : "Uskadelige" konsentrasjoner.
Klasse 3: 100 :g/l < Al < 200 :g/l : Høye konsentrasjoner.
Klasse 4: 200 :g/l < Al : Svært høye konsentrasjoner.
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