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FORORD 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Kvam Herad gjennomført en punktundersøkelse av 

Fossdalsbekken som er resipienten til Kvamskogen Vassverk. Undersøkelsen er utført på samme måte 

som forundersøkelsen i vassdraget før vassverket startet opp. 

 

Dr.philos Geir Helge Johnsen og M.Sc. Ingrid Wathne foretok feltbefaring 16. oktober 2019, der 

området ble synfart og det ble samlet inn prøver av vann, bunndyr og begroingsalger.  

 

Vannprøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse, bunndyr ved 

det akkrediterte laboratoriet Pelagia Nature & Evironment i Umeå i Sverige og begroingsalgene er 

analysert av dr. philos Øyvind Løvstad ved Limnoconsult. Denne rapporten oppsummerer resultatene 

og sammenligner dem med forundersøkelsen fra 2013, samt synfaringene i 2014–2016. Resultatene er 

også tilrettelagt for import til databasen Vannmiljø. 

 

Rådgivende Biologer takker driftsleder Erling Eid i Kvam VA for opplysninger om driften ved 

Kvamskogen Vassverk, og Kvam Herad ved Nils Eivind Stranden for oppdraget. 

 

Bergen, 31. januar 2020 
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SAMMENDRAG 

Johnsen, G.H. & I. Wathne 2020. Resipientundersøkelse ved Kvamskogen Vassverk høsten 2019. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 3038, 17 sider, ISBN 978-82-8308-694-2. 

 

Kvamskogen Vassverk har i forbindelse med sin utslippstillatelse krav om overvåkning av resipienten, 

Fossdalsbekken. Rådgivende Biologer AS gjennomførte en forundersøkelse i 2013 før anlegget var 

ferdigstilt. I årene 2014–2016 ble det foretatt visuelle synfaringer med fotografering av de etablerte 

prøvestedene og i 2019 ble det gjennomført en ny resipientundersøkelse på samme måte som 

forundersøkelsen, for å undersøke eventuell påvirkning fra utslippet fra anlegget.  

 

Resultatene fra undersøkelsen viser at bekken fra Fossdalsvatnet ovenfor og nedenfor Kvamskogen 

Vassverk er næringsfattig og lite påvirket av utslippet fra anlegget. Sammenlignet med resultatene fra 

undersøkelsen i 2013 og de visuelle synfaringene de påfølgende årene, har det skjedd liten endring i 

forholdene i bekken.  

 

Vannprøvene samlet inn ovenfor og nedenfor utslippet viste at vannkvaliteten for de målte parameterne 

var tilsvarende «svært god» og «god» i 2019, utenom jern som tilsvarte tilstand «dårlig» nedenfor 

utslippet.  

 

Det var vanskelig å samle inn bunndyr i bekken siden det var relativt mye bart berg, sprengstein og 

betongoverflater. Eutrofieringsindeksen for bunndyr (ASPT) var tilsvarende «moderat», men er trolig 

et resultat av de vanskelige prøvetakingsforholdene og ikke eutrofiering. Forsuringsindeksene (Raddum 

I og II) tilsvarte «god». Begroingsalgene viste en artsfattig flora, med lite mangfold og uten kiselalger. 

Fraværet av kiselalger kan tyde på forsuring, men det er lite sannsynlig ettersom pH og 

forsuringsindeksen AIP er «svært god» ovenfor og nedenfor utslipp. Eutrofieringsindeksen PIT tyder på 

at næringsrikeheten i bekken var lav, med tilstand «god» ovenfor og «svært god» nedenfor utslippet. 

 

Den samlede klassifiseringen av de vannkjemiske og biologiske kvalitetselementene ender opp med en 

økologisk tilstand tilsvarende «moderat» ovenfor og nedenfor utslippet i 2019. Det er ASPT-indeksen 

for bunndyr som trekker ned tilstanden. Ettersom de andre eutrofieringsparameterne er tilsvarende 

tilstand «god» eller bedre, og at ASPT-indeksen mest sannsynlig er et resultat av vanskelige 

prøvetakingsforhold, er den økologiske tilstanden i bekken bedre enn den samlede klassifiseringen tilsier 

i 2019. 

 

Fossdalsbekken er lite påvirket av eutrofiering som følge av utslippene fra vannverket, og det er ingen 

store forskjeller verken i biologiske eller vannkjemiske forhold siden forrige undersøkelse i 2013. Den 

samlete «moderate» økologisk statusen skyldes ASPT-indeks for bunndyr, der både få prøver og uegnet 

substrat sannsynligvis bidrar mer enn utslippene. Eneste forskjell siden 2013 var vesentlig forhøyet 

innhold av jern i vannprøven nedenfor utslippet i 2019 enn ovenfor og siden 2013. 
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KVAMSKOGEN VASSVERK 

Kvamskogen vassverk ligger ved bekken fra Fossdalsvatnet i en sidegrein til Mødalselva oppe i 

Steinsdalsvassdraget (figur 1). Vassverket henter sitt vann fra Fossdalsbekken, og har løyve til å ta ut 

inntil 330 000 m³ årlig. Dette tilsvarer et uttak på i gjennomsnitt ca. 10 l/s.  

 

 

Figur 1. Plassering av Kvamskogen vassverk, som henter sitt vann fra bekken fra Fossdalsvatnet. 

 

 

Figur 2. Avløpene fra Kvamskogen Vassverk går rett ut i bekken fra Fossdalsvatnet. 
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DRIFT VED VASSVERKET 

Kvamskogen vassverk renser vannet gjennom et membranfilter med trykksetting av vannet gjennom et 

filter med 0,2 µm åpning. Dette fjerner humusstoff og smitteagens som parasitter, bakterier og virus 

effektivt. Frafiltrert stoff blir sluppet ut i Fossdalsbekken. Membranfilteret blir vasket og desinfisert med 

klor daglig. Vaskevatnet med blir fortynnet og sluppet ut i vassdraget (figur 2). Utslippstillatelsen fra 

Fylkesmannen angir utslipp av prosessvann med inntil 300 m³/døgn.  

 

Vaskevann fra membranfilter utgjør inntil 10 m³/døgn der det medgår inntil 12 liter skyllemiddel/døgn 

og fritt klor på 70 g/døgn. Filtrene gjennomgår en hovedvask årlig, oftest i oktober. Utslipp fra 

prosessene er til Fossdalsbekken, like nedenfor anlegget (figur 2). Rentvann levert til forbrukerne 

gjennomgår i tillegg en desinfisering ved UV-bestråling etter membranfiltreringen. 

 

Produksjon av rentvann til leveranse variere gjennom året, med størst forbruk i vinterferie og påske, 

mens de øvrige måneder gjennom året viser mindre variasjon. I 2019 er imidlertid vannproduksjonen i 

sommermånedene juli og august like stor som i april (figur 3). Av brutto vannuttak er det omtrent 1/3 

som går til avløp som prosessvann til Fossdalsbekken.  

 

  

  
 

Figur 3. Månedlig produksjon av rentvann for årene 2016 til og med november 2019 (lyseblå del av 

søylene) og månedlig mengde prosessvann (grønn del – vaskevann). Sum av de to er uttak av vann fra 

vannkilden. Alle tall fra Kvam VA. 

 

Desidert største vannproduksjon skjer i vinterferie og påske. De siste årene har døgngjennomsnitt for 

rentvannproduksjon for hele året ligget mellom 327 m³ i 2016 og 465 m³ i 2018, mens det i påsken 2018 

den 31. mars ble levert hele 1419 m³. Denne dagen gikk det hele 704 m³ som prosessvann til bekken, 

som fordelt over døgnet gir 8 l/s til bekken.  

 

Vassverket har tillatelse til å ta ut inntil 330 000 m³ årlig fra vassdraget, og brutto uttak er omtrent 1,6 

ganger netto levert vannmengde. Til nå har det vært tatt ut 186.492 m³ i 2016 og helt opp i 274.691 m³ 

i 2018, som utgjør 83 % av tillatt årlig uttak.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Bekken fra Fossdalsvatnet er en sidegrein til Mødalselva, som renner fra Langvotnevatnet på 

Kvamskogen, oppe i Steinsdalsvassdraget (vassdragsnummer 052.7Z) (figur 4). Nedbørfeltet til 

Fossdalsbekken ved Kvamskogen vassverk, inkludert Fossdalsvatnet, er på 0,6 km², og med en spesifikk 

avrenning på 93,7 l/s/km² i feltet, gir det en middelvannføring på 0,056 m³/s (fra NVE-Lavvann). 

Alminnelig lavvannføring er på 3–4 l/s, det samme som 5-persentil for hele året, med små forskjeller 

mellom vinter- og sommerhalvåret. 

 

 

Figur 4. Oversikt over vassdraget med nedbørfeltet til Fossdalsbekken. 

 

 

VANNDIREKTIVET OG KLASSIFISERING 

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

biologiske, fysisk-kjemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer. Undersøkelsene av 

Myrkdalselven i 2019 er utført med fokus på biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer. 

 

EUs Rammedirektiv for Vann tredde i kraft 22. desember 2000, og angir et rammeverk for beskyttelse 

av alle vannforekomster. Direktivet har som overordnet målsetting at alle naturlige vannforekomster 

skal ha minst «God Økologisk Tilstand» (GØT). For de vannforekomstene der det viser seg at en ikke 

har en slik tilstand, skal det utarbeides tiltaksplaner. I forbindelse med EUs vanndirektiv er det laget en 

veileder som danner grunnlaget for et oppdatert og utvidet økologisk og kjemisk klassifiseringssystem 

for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver (Veileder 02:2013 (revidert 2018) Klassifisering av 

miljøtilstand i vann). 
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I forvaltningsdatabasen Vann-Nett er vannforekomsten registrert sin en del av et større bekkefelt, 

«Longvotnevatnet og Steinsdal bekkefelt» (052-144-R), ettersom bekken med sitt felt er for liten til å 

utgjøre en egen vannforekomst. Den er klassifisert som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) der 

dammer, barrierer og sluser for flomsikring er listet som ulike påvirkninger i vassdraget. I databasen 

Vannmiljø er det to registreringer av pH fra utløpet til Fossdalsvatnet (052-54824). De er fra 

kalkingsplanen for Kvam fra 1995 og er på 5,6 og 6,2. Fossdalsvatnet (052-26758-L) er i «Vann-Nett» 

oppført med økologisk status «god» og «påvirkning» er oppført med «liten grad» grunnet 

drikkevannsforsyning. 
 

«Longvotnevatnet og Steinsdal bekkefelt» (052-144-R) er i Vann-Nett klassifisert som nasjonal 

vanntype R202d, dvs. en «svært kalkfattig type 1d (Ca 0,75–1 mg/l), klar (fargetall < 30 mg Pt/l, TOC 

2–5 mg/l) elv i klimasone middels (200–800 moh.)». Slike elveforekomster klassifiseres etter tabell 1. 

Tabell 1. Klassifiseringsgrenser for innhold av fosfor, nitrogen, pH, PIT, AIP og ASPT fra 

Vanndirektivets veileder 02:2013 (revidert 2018)  for elvetype R202d. Klassegrenser for de resterende 

parameterne er fra Veiledning 97:04 (SFT 1997), men der er ikke parameterne underordnet vanntyper. 

Vanntype R202d «Svært god» «God» «Moderat» «Dårlig» «Svært dårlig» 

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

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

Surhet (pH) 6,7–6,2 6,2–5,6 5,6–5,0 5,0–4,7 < 4,7 

Fargetall (mg Pt/l) < 15 15–25 25–40 40–80 > 80 

Organisk stoff (µg C/l) < 2,5 2,5–3,5 3,5–6,5 6,5–15 > 15 

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

Begroingsalger (PIT) < 5,5 5,5–14,5 14,5–30 30–46 > 46 

Begroingsalger (AIP) 6,02–5,93 5,93–5,75 5,75–5,57 5,57–5,39 < 5,39 

ASPT-indeks bunndyr > 6,8 6,8–6,0 6,0–5,2 5,2–4,4 < 4,4 

 

 

For å kunne sammenligne resultatene fra de vannkjemiske og biologiske parameterne, er de behandlet i 

henhold til Vanndirektivets veileder 2:2013 (revidert 2018) . En fullgod vurdering skal bygges på 

gjennomsnittet av flere målinger. For å kunne sammenligne de ulike resultatene for de ulike 

kvalitetselementene, blir indeksene regnet om til en «økologisk kvalitetsratio» (EQR), og så normalisert 

til en skala mellom 0 og 1, med sprang på 0,2 for hver tilstandsklasse (nEQR). Økologisk tilstand blir 

så angitt fra den dårligste av de to hovedkvalitetselementene. 
 

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

nEQR, men bare når de representerer samme type påvirkning. Ellers brukes prinsippet om at «det verste 

styrer» innenfor hvert hovedelement, også ved kombinasjon av kvalitetselement. Dersom de biologiske 

elementene tilsier «god» eller bedre tilstand, må de abiotiske også vurderes.  

 

Ved samlet vurdering av «økologisk tilstand» skal de biologiske kvalitetselementene vektlegges slik: 

1. Dersom de biologiske elementene samlet er «svært god», kan økologisk status bare tas ned til 

«god» dersom de vannkjemiske elementene er «god» eller dårligere.  

2. Dersom de biologiske elementene samlet er «svært god» eller «god», kan økologisk status bare 

tas ned til «moderat» dersom de vannkjemiske elementene er dårligere enn «god». 

3. Dersom de biologiske elementene samlet er «moderat» eller dårligere, blir det avgjørende i seg 

selv. 
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PRØVETAKING OG METODER 

Det er valgt ut to prøvetakingsstasjoner i bekken langs Kvamskogen Vassverk, en ovenfor anlegget og 

en nedenfor avløpet. Bekken er ikke «uberørt», og vannføringen er tidvis sterkt redusert grunnet 

vannuttaket. Prøvestedet «ovenfor» var delvis preget av et substrat med mye bart fjell, med grov grus 

og en del sprengstein. Prøvestedet «nedenfor» var sterkt preget av veiutbygging, med både betongkant 

langs veien og også en del sprengstein i selve bekkeløpet (figur 5). 

 

 

Figur 5. Bekken fra Fossdalsvatnet langs Kvamskogen Vassverk med prøvestasjonen ovenfor (til 

venstre) og prøvestasjonen nedenfor (til høyre). Bekkens substrat er stedvis preget av inngrep.  

16. oktober 2019 ble det foretatt en synfaring, samt samlet inn prøver av vann, bunndyr og 

begroingsalger, for å evaluere de vannkjemiske forholdene og det biologiske mangfoldet i bekken, slik 

som i 2013. I 2019 ble det foretatt rensing av vannrørene samme dag som synfaringen. Posisjon for 

stedene var (WGS84):  

• Nedenfor: 32 V 333173 6696119 

• Ovenfor: 32 V 333097 6696139  

 

VISUELL SYNFARING 

Ved hver synfaring er det tatt oversikts- og detaljbilder fra de to prøvetakingspunktene (figur 6). Bildene 

er tatt ved de samme stedene for å kunne sammenligne og se eventuelle endringer i elva. 
 

 

Figur 6. Fotostandpunkt for de to oversiktsbildene er vist med sirkler, mens detaljene er vist med 

stjerner. 
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VANNVALITET 

Prøvene ble analysert for eutrofieringsparametre (fosfor og nitrogen), forsuring (pH), samt organisk 

stoff (TOC), fargetall, jern og kalsium. Parameterne sammenlignet med resultatene fra 

resipientundersøkelsen i 2013 (Johnsen 2013) og klassifisert til økologisk tilstand i henhold til 

Vanndirektivets veileder 02:2013 (revidert 2018) (tabell 1). 

 

 

BUNNDYR 

Bunndyr i elver er en svært variert gruppe, det mange er insektslarver som lever størsteparten av livet i 

elvene, men bare en kort sveveperiode som voksne. For å evaluere det biologiske mangfoldet, er antall 

individ og antall taksa på det undersøkte stedene vurdert. En indikator på ulik påvirkning er variasjon i 

antall EPT-taksa er larver av døgnfluer (E = Ephemeroptera), steinfluer (P = Plecoptera) og vårfluer (T 

= Tricoptera). En reduksjon i antall taksa kan si noe om påvirkning og forekomst av ulike arter forteller 

også om typer påvirkning som forsuring og eutrofiering.  

 

Eutrofiering og forsuring måles også med ASPT-indeksen (Average Score per Taxon), og er et mål på 

forsuring og organisk belastning og tar utgangspunkt i en rangering av de ulike familienes toleranse for 

belastning av næringssalter og organiske stoffer. Toleranseverdiene varierer fra 1 til 10, der 1 angir 

høyest toleranse. ASPT-indeksen baserer seg på en gjennomsnittlig toleranseverdi for 

bunndyrsfamiliene i prøven.  

 

Forsuringsindeks I og II (tidligere kalt Raddum forsuringsindeks I og II) er også mål på forsuring. 

Indeks I baserer seg på forekomst/fravær av forsuringsfølsomme arter, mens indeks II baserer seg på 

forholdstallet mellom antallet av de mest følsomme døgnfluene og de mest tolerante steinfluene. Som 

grunnlag for forsuringsindeksene, er det utarbeidet en liste over indikatortaksa med tildelt indikatorverdi 

(0, 0,5 eller 1) ut ifra hvor følsomme de er for forsuring, der 1 er mest forsuringstolerant. 

Forsuringsindeks I er satt til den høyeste tildelte indikatorverdien i bunndyrsprøven. Forsuringsindeks II 

er gitt som 0,5 + D/S, der D er antall av døgnfluer med indikatorverdi 1 og S er antall steinfluer med 

indikatorverdi 0. Indeksen går fra 0 til 4, der verdier over 1 antyder at bunndyrssamfunnet ikke er 

forsuringsskadet.  

 

Bunndyrsprøvene ble samlet inn med sparkemetoden (NS-EN ISO 10870), så langt det var mulig i en 

slik bekk. Prøvene ble tilsatt 96 % etanol for konservering og artsbestemt hos Pelagia Nature & 

Evironment i Sverige, som er akkreditert for disse analysene. Bunndyrsprøvene ble evaluert i forhold 

til eutrofiering (ASPT) og forsuring (Forsuringsindeks I og II) evaluert i henhold til Vanndirektivets 

veileder 02:2013 (revidert 2018) (tabell 1) og sammenlignet med resultatene fra 2013.  

 

  

BEGROINGSALGER 

Begroingsalger er fastsittende alger som vokser på steiner og bunnen i elver, og siden de er fastboende, 

vil artene og mengden «groe» speile miljøfaktorene på stedet. Det er utviklet indekser for å evaluere 

både eutrofiering og forsuring, siden algene er følsomme for slike faktorer. Under særlig næringsrike 

forhold vil algemengden kunne bli stor, og bare tolerante arter forekommer. Prøver av 

begroingssamfunnet ble tatt fra steiner midt i elveløpet, etter nasjonal standard (NS-EN ISO 

15708:2009). De ble tilsatt Lugols løsning for konservering og artsbestemt av dr.philos Øivind Løvstad 

ved Limnoconsult. Begroingsprøvene ble evaluert for eutrofiering (PIT) og forsuring (AIP) i henhold 

til Vanndirektivets veileder 02:2013 (revidert 2018) (tabell 1) sammenlignet med resultatene fra 2013. 
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RESULTAT 

VISUELL SYNFARING 

 

Figur 7. Oversiktsbilder fra ovenfor utslipp i 2014 (øverst til venstre), 2015 (øverst til høyre), 2016 

(nederst til venstre) og 2019 (nederst til høyre).  
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Figur 8. Detaljbilder fra ovenfor utslipp i 2014 (øverst til venstre), 2015 (øverst til høyre), 2016 (nederst 

til venstre) og 2019 (nederst til høyre).  

Oppom utslippet er det bygget en støpt kant mot anlegget, ellers er det ingen endringer i elvestrekningen 

som hovedsakelig består av bart fjell med litt grønske (figur 7 og figur 8). I tiden etter byggingen av 

anlegget har det skjedd lite endringer på elvestrekningen.   

 

Ved prøvetakingen i 2013 var området nedenfor autslippet preget av anleggsvirksomhet, mens det nå er 

ferdigstilt og terrenget rundt er tilrettelagt og plantet til (figur 9). Elvestrekningen er sikret med en 

betongkant og elvbunnen er dominert av sprengstein. I 2014–2016 var det ikke observert noe påvirkning 

fra nedenfor utslippet fra anlegget, hverken med tanke på økt groe eller andre tilførsler. Det var en stein 

som hadde et brunt belegg i 2014, men det var bare den og ikke mye (figur 10, øverst til venstre). I 2015 

var det ikke kommet mer belegg (figur 10, øverst til høyre). I 2019 var forholdene nedenfor utlippet likt 

som ved tidligere synfaringer, der det ikke ble observert hverken groe eller andre tilførsler som resultat 

av påvirkning fra utslippet fra anlegget.  
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Figur 9. Oversiktsbilder fra nedenfor utslipp i 

2014 (øverst til venstre), 2015 (øverst til 

høyre), 2016 (nederst til venstre) og 2019 

(nederst til høyre). 
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Figur 10. Detaljbilder fra nedenfor utslipp i 2014 (øverst til venstre), 2015 (øverst til høyre), 2016 

(nederst til venstre) og 2019 (nederst til høyre). 

 

VANNKVALITET 

For en fullverdig klassifisering av den økologiske tilstanden i en elv er det i henhold til Vanndirektivets 

veileder 02:2013 (revidert 2018) krav om seks prøver månedlig i tidsrommet mai–oktober. I 2013 og 

2019 ble det tatt kun én vannprøve hvert år, så resultatene må sees på som veiledende. 

 

Vannkvaliteten i bekken var næringsfattig både i 2013 og 2019 og det var ingen tegn på eutrofiering. I 

2013 var tilstanden tilsvarende «svært god» begge steder, mens den i 2019 var litt bedre ovenfor 

utslippet enn nedenfor med hensyn på fosfor-innholdet. Nitrogenforholdene var tilsvarende tilstand 

«svært god» ovenfor og nedenfor utslippet begge år, men underlig nok med lavere 

nitrogenkonsentrasjoner nedenfor begge år (tabell 2).  

 

Det var også lite organisk materiale (TOC) både i 2013 og 2019, der tilstanden tilsvarte «god» nedenfor 

utslippet i både 2013 og 2019, «god» og «svært god» ovenfor utslippet i hhv. 2013 og 2019. Det er ingen 

store forskjeller mellom de to stedene i de to årene. De høye pH-verdiene på over 6,4 viser heller ingen 

forskjell mellom stedene eller mellom de to årene (tabell 2). Det er ikke utarbeidet egne klassegrenser 

for ulike vanntyper, så tilstandsklassene tar utgangspunkt i ferskvann generelt.  

 

Konsentrasjonen av jern var lave i 2013, men i 2019 var tilstanden fremdeles «svært god» ovenfor 

utslippet, men derimot «dårlig» nedenom utslippet. Det er ikke usannsynlig at frafiltrert stoff i 

vannverket kan inneholde en del jernhydroksyd i tillegg til humusstoffene. Det var ingen betydelige 

forskjeller i kalsium-innholdet mellom stedene eller mellom de to årene (tabell 2). 
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Tabell 2. Vannkvalitet ovenfor og nedenfor utslippet fra Kvamskogen Vassverk i bekk fra Fossdalsvatnet 

11. september 2013 og 16. oktober 2019. Analysene er utført av det akkrediterte laboratoriet Eurofins 

Norsk Miljøanalyse AS. 

Parameter Enhet 
Ovenfor utslipp Nedenfor utslipp 

2013 2019 2013 2019 

Fosfor μg P/l 2,5 < 3 3 9,3 

Nitrogen µg N/l 210 93 220 100 

Organisk stoff µg C/l 2,8 2,3 2,5 2,9 

Surhet pH 6,6 6,4 6,5 6,4 

Fargetall mg Pt/l 23 23 22 24 

Jern μg Fe/l 33 73 48 590 

Kalsium mg Ca/l 0,73 0,73 0,92 0,81 

 

 

BUNNDYR 

Det var vanskelig å samle inn bunndyr i bekken, både i 2013 eller 2019, siden det var relativt mye bart 

berg, sprengstein og betongoverflater. Det ble kun funnet én art av døgnfluer (Baëtis rhodani) ovenfor 

og nedenfor utslippet i 2013 og 2019. Arten er svært følsom for forsuring og er hovedindikator på fravær 

av forsuring blant bunndyrene. Det høye antallet av individer, sammen med Forsuringsindeks I og II 

tilsvarende tilstand «god» begge prøvesteder i både 2013 og 2019, viser at bekken ikke var påvirket av 

forsuring (tabell 3). Forsuringsindeks I og II er basert på færre enn fire prøver, så selv om indeksene er 

tilsvarende tilstand «svært god», vil de anses som usikre og ikke kunne få bedre tilstand enn «god», 

ifølge Vanndirektivets veileder 2:2013 (revidert 2018).  

 

Alle EPT-taksa var representert ved begge prøvetakingsstedene begge årene, noe som også viser at 

vannkvaliteten i bekken var god. ASPT-indeksen var tilsvarende tilstand «god» ovenfor og «moderat» 

nedenfor i 2013, og «moderat» begge steder i 2019. De vanskelige prøvetakingsforholdene i bekken, i 

tillegg indeksen kun er basert på én prøve hvert av årene, gjør at ASPT-indeksen også må anses som 

usikker. Årsaken til den lave tilstanden er mest sannsynlig at det var vanskelig å få med seg dyr når 

bunnen for det meste består av sprengstein og bart berg med lite sediment mellom, og at det er mer de 

fysiske bunnforholdene, enn vannkvaliteten, som påvirker bunndyrsamfunnet. 

Tabell 3. Antall taksa og individ av EPT-taksa, ASPT-indeks og Forsuringsindeks I og II fra ovenfor og 

nedenfor utslippet til Kvamskogen Vassverk i 2013 og 2019. For artsliste, se vedlegg 1. 

 Ovenfor utslipp Nedenfor utslipp 

 2013 2019 2013 2019 

 Taksa Individ Taksa Individ Taksa Individ Taksa Individ 

Døgnfluer E 1 141 1 331 1 192 1 65 

Steinfluer P 4 102 3 224 3 15 2 161 

Vårfluer T 3 27 3 26 2 4 2 32 

EPT samlet 8 270 7 581 6 211 5 258 

Totalt bunndyr 314 695 246 432 

Familier 11 11 11 9 

ASPT-indeks 6,36 5,91 5,91 5,33 

Raddum I 1 1 1 1 

Raddum II 2,1 2,0 4 2,1 
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BEGROINGSALGER 

De påviste begroingsalgene viste en artsfattig flora, med lite mangfold og uten kiselalger, både i 2013 

og 2019. Fraværet av kiselalger kan tyde på forsuring, men det er lite sannsynlig ettersom pH og 

forsuringsindeksen AIP er «svært god» ovenfor og nedenfor utslipp både i 2013 og 2019. Tilstanden 

nedenfor utslippet i 2013 og 2019 må likevel sees på som usikker, siden det kreves minst tre 

indikatorarter for å beregne sikkert AIP-indeks. Eutrofieringsindeksen PIT tyder på at næringsrikeheten 

i bekken var lav i både 2013 og 2019, med tilstand tilsvarende «svært god» ovenfor og nede utslippet i 

2013 og «god» begge prøvestedene i 2019. Det kreves to indikatorarter for å beregne sikkert PIT-indeks, 

så tilstanden ovenfor utslippet i 2013 må anses som usikker. 

Tabell 4. Påviste begroingsalger med tilhørende indikatorverdi og PIT- og AIP-indeks fra prøvene 

ovenfor og nedenfor utslipp 11. september 2013 og 16. oktober 2019. 

Begroingsalge 
Ovenfor utslipp Nedenfor utslipp 

PIT AIP PIT AIP 
2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 

Blågrønnalger          

Calothrix sp.     5,21    

Grønnalger         

  Mougeoti sp.  10,71    10,71   

  Zygnema sp.  4,76  7,04 4,75  7,04  

  Klebsormidium cf. flaccidum 4,87    4,87    

  Microspora amoena  11,58  7,18     

  Oedogonium sp. < 20 µm  7,73  6,92  7,73  6,92 

Gjennomsnitt 4,87 8,70  7,05 4,94 9,22 7,04 6,92 

 

 

SAMLET KLASSIFISERING 

Den økologiske tilstanden blir satt til den «dårligste» av de to kvalitetselementene. I 2013 var tilsvarte 

tilstanden II = «god» ovenfor utslippet og III = «moderat» nedenfor anlegget (tabell 5). I 2019 var 

tilstanden III = «moderat» begge stedene. Det er ASPT-indeksen som trekker ned tilstanden. ASPT er 

et mål på eutrofiering og organisk belastning og sammenligner man indeksen med de andre 

eutrofieringsparameterne (fosfor, nitrogen og AIP), som alle er tilstand «svært god» eller «god», er den 

moderate ASPT-indeksen nok mer et resultat av substrat og vanskelige prøvetakingforhold, enn 

eutrofiering. 

Tabell 5. Klassifiseringsgrunnlag for vannkjemiske og biologiske forhold ovenfor og nedenfor utslippet 

til Kvamskogen Vassverk i 2013 og 2019. Klassifisering etter elvetype R202d fra Vanndirektivets 

veileder 02:2013 (revidert 2018). Samme fargeskala som for øvrige klassifiserte elementer. 

År Prøvested 
Vannkjemiske kvalitetselement Biologiske kvalitetselement Økologisk 

tilstand fosfor nitrogen pH PIT AIP ASPT 

2013 
Ovenfor 1 0,86 1 0,99  0,69 II 

Nedenfor 1 0,84 1 0,97 1 0,58 III 

2019 
Ovenfor 1 1 0,94 0,73 1 0,58 III 

Nedenfor 0,74 1 0,94 0,72 1 0,44 III 
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KONKLUSJON 

Fossdalsbekken er lite påvirket av eutrofiering som følge av utslippene fra vannverket, og det er ingen 

store forskjeller verken i biologiske eller vannkjemiske forhold siden forrige undersøkelse i 2013.  

 

Bildene fra de visuelle synfaringene viser også at det har vært liten endring. Bunndyrsprøvene 

gjenspeiler et samfunn som ikke er påvirket av forsuring.  

 

Den samlete «moderate» økologisk statusen skyldes «moderat» ASPT-indeks for bunndyr, der både få 

prøver og uegnet substrat sannsynligvis bidrar mer enn utslippene. Ettersom indeksen kun er basert på 

én bunndyrprøve per sted, vil den ifølge Vanndirektivets veileder anses som usikker. I realiteten er nok 

tilstanden i bekken fra Fossdalsvatnet tilsvarende «god». 

 

Eneste forskjell siden 2013 var vesentlig forhøyet innhold av jern i vannprøven nedenfor utslippet i 2019 

enn ovenfor og forrige prøve. 
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VEDLEGG BUNNDYRREULTAT 

 

 

Vedlegg 1. Artsliste over bunndyr fra ovenfor og nedenfor utslippet til Kvamskogen Vassverk fra 

16. oktober 2019 


