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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Osterøy kommune utført undersøkelser av 
Litlandsvatnet i Osterøy sommeren 2020. Undersøkelsene er begrunnet i spørsmål om planlagt 
aktivitet med trail-bane for motorsykkel oppom Litlandsvatnet vil kunne medføre uheldig 
erosjon til vassdraget. Vassdraget er resipient for tidligere gruvevirksomhet i området, og har 
tidligere har til dels svært høye verdier av tungmetaller.  
 
Tungmetaller er undersøkt i vannprøver fra tilrenning til og i utløpet fra Litlandsvatnet gjennom 
sommeren 2020, i sedimentprøver ved det dypeste i innsjøen og i prøver av fisk fra innsjøen. 
Fiskene er samlet inn av Jørn Vad og Johannes Borge, begge Osterøy Jeger- og Fiskarlag. Alle 
prøver er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS i Bergen. 
Det er også foretatt opplodding og utarbeidet dybdekart over innsjøen i forbindelse med 
undersøkelsene.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Osterøy kommune ved Lars Johan Fjelde og Sveinung Klyve 
i Vestland fylkeskommune for oppdraget. 
 

 Bergen, 2. desember 2020 
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SAMMENDRAG 

Johnsen, G.H. 2020. Undersøkelse av tungmetaller, Litlandsvatnet i Osterøy kommune 2020. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 3245, 15 sider, ISBN 978-82-8308-772-7. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Osterøy kommune utført undersøkelser av 
tungmetallinnholdet i Litlandsvatnet på Osterøy sommeren 2020. Vassdraget er resipient for 
tidligere nikkelgruve i området. Det er tatt fire vannprøver fra juni til oktober i inn- og utløp av 
innsjøen, det er tatt prøve av sedimentet og kjøttprøver av fisk fra Litlandsvatnet. Resultatene 
er vurdert og klassifisert og sammenlignet med tidligere prøver fra 1994. Dataene er lagt inn i 
vanndirektiv-databasen Vannmiljø. 
 
Både vannkvaliteten i utløpet og sedimentkvaliteten i Litlandsvatnet er i 2020 fremdeles preget 
av store tilførsler fra nikkelgruvene på Osterøy, som hadde drift ved Litlandsvatnet fra 1915 og 
fram til 1945, med driftsstans mellom 1920 og 1933. Innholdet av nikkel og kobber i 
tilrenningen til Litlandsvatnet var sommeren 2020 svært høyt og tilsvarende «svært dårlig». De 
høye gjennomsnittene skyldes særlig høye verdier 17. august, men også uten disse ville det vært 
på grensen til «dårlig». Målingene fra 2020 samsvarer godt med NIVA sine punktmålinger fra 
2. juni 1994 (Iversen 1995).  
 
Det er antatt at mye av avfallet fra gruveaktiviteten sannsynligvis er deponert i Litlandsvatnet, 
og en sedimentprøve fra innsjøens dypeste område gjenspeiler forurensingsbildet med «svært 
dårlig» tilstand med hensyn på innholdet av kobber og nikkel. Det er lenge siden gruveavgang 
ble deponert, og mye av sedimentinnholdet må antas å stamme fra avrenning også i årene etter. 
 
Mye av forurensingen til utløpet kommer også i 2020 fra tilførslene som renner av fra 
gruveområdene. Det er betydelige mengder gruveavfall som ligger ved gruvene, selv om mye 
av gruveavgangen visstnok også ble deponert i innsjøen.  
 
De særlig høye målinger i august i tilrenningen fra gruveområdet er ikke lett å forklare. Det var 
ikke forskjeller i nedbør i dagene før de ulike prøvetakingene, da det i all hovedsak ikke ble det 
registrert særlig med nedbør ved den meteorologiske målestasjonen i Lonevåg noen av gangene. 
Ulik aktivitet på trial-banen skulle derfor ikke medføre ulik tilførsel til vassdraget, men bare 
anleggsarbeider med tilrettelegging på banen før prøvetaking i august kan eventuelt forklare 
målingene. 
 
Videre utvikling av trial-banen i området vil føre til eksponering og aktivering av deponerte og 
forurensede gruvemasser, og avrenning fra disse områdene vil være rik på kobber og nikkel. 
Det er ikke enkelt å skissere tiltak for å hindre videre avrenning fra disse områdene, særlig fordi 
massene stedvis er såpass grove at påvirket overflatevann blir drenert og ført til innsjøen 
uansett. Det eneste sikre tiltaket vil være å fjerne gruveavgangsmassene fra området fullstendig, 
eller i hvert fall ikke ha aktivitet som aktiviserer stoff til avrenningen.  
 
Området rundt Litlandsvatnet ligger fint til for friluftsliv som bading og fritidsfiske. 
Vannkvalitet med hensyn på bading handler i stor grad om innhold av tarmbakterier, som ikke 
er undersøkt i denne omgang, mens innholdet av kobber og nikkel ikke er problematisk for 
bading. Fisken i innsjøen er uten spor av tungmetaller, og bør kunne spises uten begrensinger. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Litlandsvatnet ligger 53 moh. øst for Lonevågen på Osterøy, og har sitt utløp til den 2 km lange 
Litlandsbekken, som renner mot nordnordvest til Fjellskålvika i Osterfjorden. Innsjøen er 
0,0936 km² stor og har et nedbørfelt på 1,74 km², der størsteparten drenerer gjennom område 
der tidligere Hosanger Gruver lå. Dette området er i kommuneplanen for Osterøy 2011-2023 
avsatt til «idrettsformål» med hensyn på planlagte trial-bane. 
 

 
 
Figur 1. Litlandsvatnet er loddet opp i forbindelse med undersøkelsene. Digitalisering er utført 
av Silje Smith Johnsen.  
 
 
Litlandsbekken er 2 km lang til sjø, og det er nok mulig for sjøvandrende fisk å vandre opp her. 
Elven faller 9 meter de siste 100 meterne til sjø, men på den nesten 500 meter lange strekningen 
oppom er den nokså flat. Litlandsbekken er en sjøaurebekk som samlet er vurdert til «moderat» 
status i 2012 for den 2 km lange anadrome strekningen. På strekningen mellom Litland og 
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Litlandsvatnet finnes det to vannføringsavhengige vandringshinder. Her kan fisken vandre 
videre ved høy vannføring. Gjennomsnittlig tetthet av aure for hele elven var 54 ind./100 m², 
derav 26 parr og 28 årsyngel. Ungfiskestimatet for hele bekken er 1900 individer. Med dette 
kan vassdraget betraktes som en middels produktiv sjøaurebekk (Barlaup mfl. 2015). 
 

 
Figur 2. De tidligere gruve-områdene ved Litlandsvatnet er nå tatt i bruk som trial-bane med 
tilrettelegging av løype i de tidligere gruveavsetningene.  
 
 
Litlandsvatnet skal ifølge kalkingsplan for Osterøy (Kålås mfl. 1996) ha en tett/overbefolket 
bestand av aure, og oppstrøms Litlandsvatnet er det en kort bekk som det er mulig å vandre opp 
i før det permanente vandringshinderet i vassdraget. Selv om Barlaup mfl. (2015) antyder at 
forurensing kan være en begrensende faktor for fisken i vassdraget, er ikke forurensingen så 
omfattende at det har vært veldig skadelig for fisken i innsjøen og utløpselven.  
 
 

TIDLIGERE HOSANGER GRUVER 

Nikkelgruvene på Osterøy hadde drift ved Litlandsvatnet fra 1915 og fram til 1945, med 
driftsstans mellom 1920 og 1933. Fra disse gruvene er sannsynligvis mye av avfallet deponert 
i Litlandsvatnet. NIVA (Iversen 1995) oppsummerer resultater fra en synfaring i området ved 
Hosanger Gruvefelt med at en ikke har oversikt over eventuelle effekter på de biologiske 
forholdene i innsjøen, og at det bør foretas en undersøkelse av sedimentene i innsjøen for å 
kartlegge problemene.  
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Figur 3. De tidligere gruve-områdene ved Litlandsvatnet. 
 
 

 
 
Figur 4. Litlandsvatnet er i dag en idyllisk plass sommerstid, med flere bruksmuligheter.  
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METODE  

PRØVETAKING  

NIVA tok prøver av bekker inn til og ut fra gruveområdet 2.juni 1994 (Iversen 1995), og de 
samme stedene er fulgt opp i denne undersøkelsen ved fire prøvetakinger fra juni til oktober 
2020. I tillegg er det samlet inn prøver av innsjøsediment og av fisk fra innsjøen (figur 5 og 
tabell 1). 
 O = Bekk fra Nunnåstjønna oppom Litland gruveområde 
 I = Innløp Litlandsvatnet med overløpsvann fra Nordgruva  
 S = Sedimentprøvepunkt i Litlandsvatnet 
 U = Utløp fra Litlandsvatnet nedenfor vei 
 
Tabell 1. De fire prøvepunktene (figur 5) med posisjoner, høyde og benyttet Vannforekomst ID.  
 

Prøvested Posisjon EU89, sone 32 Høyde  Vannforekomst  
O Bekk fra Nunnåstjønna oppom gruve N: 6 717 959 Ø: 307 071 76 moh. 060-44566 
I Innløp Litlandvatnet nedenfor gruve N: 6 718 118 Ø: 306 989 55 moh. 060-101312 
S Sediment ved det dypeste N: 6 718 284 Ø: 306 831 36 m dyp 060-101311 
U Utløp Litlandsvatnet ved vei N: 6 718 409 Ø: 306 513 53 moh. 060-44563 

 

 
Figur 5. De fire prøvepunktene i og ved Litlandsvatnet (tabell 1). 
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VURDERINGER 

Klassifisering av miljøkvalitet med hensyn på tungmetaller i vannprøver (tabell 2) og i 
sedimentet (tabell 3) er basert på Miljødirektoratets veileder M608 fra 2016. Det finnes ikke 
tilsvarende system for vurdering av tungmetaller i fiskekjøtt utover det som SFT har for 
kvikksølv i sin 1997 veileder (tabell 4). 
 
Tabell 2. Klassifiseringsgrenser for metaller i ferskvann fra Miljødirektoratets veileder M608 
fra 2016 og der grensen mellom tilstand II og III ikke framgår, er for enkelte metaller er det 
satt en grense (kursiv)basert på tidligere benyttete klassifiseringer. 
 

Vannkvalitet I = bakgrunn II = god III = moderat IV = dårlig V = svært dårlig 

Arsen µg/l <0,15 0,15-0,5 0,5-8,5 8,5-85 >85 

Bly µg/l <0,02 0,02-1,2 1,2-14 14-57 >57 

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

Kobber µg/l < 0,3 0,3–1,5 1,5–7,8 7,8–15,6 > 15,6 

Krom µg/l <0,1 0,1-3,4   >3,4 

Nikkel µg/l <0,5 0,5-4 4-34 34-67 >67 

Sink µg/l <1,5 1,5-2,9 2,9-11 11-60 >60 

Kvikksølv µg/l <0,001 0,001-0,047 0,047-0,07 0,07-0,14 >0,14 

 
 
Tabell 3. Klassifiseringsgrenser for metaller i sediment fra Miljødirektoratets veileder M608 
fra 2016 og der grensen mellom tilstand II og III ikke framgår, er for enkelte metaller er det 
satt en grense (kursiv)basert på tidligere benyttete klassifiseringer. 
 

Vannkvalitet I = bakgrunn II = god III = moderat IV = dårlig V = svært dårlig 

Arsen mg/kg TS <15 15-18 18-71 71-580 >580 

Bly mg/kg TS <25 25-150 150-1.480 1.480-2.000 >2000 

Kadmium mg/kg TS <0,2 0,2-2,5 2,5-16 16-157 >157 

Kobber mg/kg TS <20 20-40 40-84 84-147 >147 

Krom mg/kg TS <60 60-620 620-6.000 6.000-15.500 >15.500 

Nikkel mg/kg TS <30 30-42 42-271 271-533 >533 

Sink mg/kg TS <90 90-139 139-750 750-6.690 >6.690 

Kvikksølv mg/kg TS <0,05 0,05-0,52 0,52-0,75 0,75-1,45 >1,45 

 

Tabell 4. Klassifiseringsgrenser for kvikksølv i ferskvannsfisk fra SFTs (nå Miljødirektoratet) 
veileder 97:04 fra 1997.  
 
Vannkvalitet I = bakgrunn II = god III = moderat IV = dårlig V = svært dårlig 

Kvikksølv mg/kg TS <0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-2 >2 
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RESULTAT 2020 

VANNKVALITET 

Øverste prøvepunktet er i bekk fra Nunnåstjønna oppom Nordgruva i Litlandsområdet. Dette 
er ment som referanse for området, og er i liten grad påvirket av gruvemasene som ligger i 
terrenget ved trial-banen og ned mot Litlandsvatnet. For tungmetallene arsen, kadmium og 
kvikksølv er de målte verdiene tilsvarende «bakgrunnsnivå», mens for bly, krom, nikkel og sink 
er verdiene tilsvarende «god». Bare kobberinnholdet er noe høyere med tilstand «moderat» 
(tabell 5). 
 
Tabell 5. Analyser av tungmetaller i bekk fra Nunnåstjønna, oppom Nordgruva i 
Litlandsområdet. Alle prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 
Miljøanalyse AS.  
 

Dato 
Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Nikkel Sink Kvikksølv 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

30.06.2020 0,054 0,051 0,009 1,9 0,60 3,5 1,4 <0,001 
17.08.2020 0,045 0,050 0,005 1,8 0,62 3,7 2,3 <0,001 
22.09.2020 0,056 0,053 0,004 2,3 0,64 3,4 0,98 0,002 
13.10.2020 0,054 0,091 0,008 2,0 0,65 3,6 5,0 <0,001 

Snitt 0,052 0,061 0,007 2,0 0,63 3,6 2,4 <0,001 
 
 
Prøvepunktet innløp til Litlandsvatnet ligger nedenfor områdene med gruveavsetninger og 
trial-bane i Litlandsområdet, og samler opp avrenning derfra. Også her var tungmetallene arsen, 
kadmium og kvikksølv på nivå med verdiene ovenfor, og tilsvarte «bakgrunnsnivå», og også 
for bly og krom var er verdiene tilsvarende «god». Det er ikke uventet at innholdet av nikkel 
var svært høyt i vannprøvene herfra, tilsvarende «svært dårlig», siden det var nikkel som ble 
utvunnet i gruvene her. Det høye gjennomsnittet skyldes en særlig høy prøve fra 17. august på 
3.000 µg Ni/l, men også uten den ville det vært på grensen til «dårlig». Også kobberinnholdet 
er tilsvarende «svært dårlig», og innholdet av sink er forhøyet. Begge gjennomsnittene dras 
kraftig opp av særlig høye målinger i august, men for kobber er også de øvrige målingene 
vesentlig høyere enn verdiene oppom (tabell 6). 
 
Tabell 6. Analyser av tungmetaller i innløpsbekk til Litlandsvatnet nedenfor gruveområdet. Alle 
prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.  
 

Dato 
Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Nikkel Sink Kvikksølv 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

30.06.2020 0,054 0,041 0,009 12 0,34 53 1,4 <0,001 
17.08.2020 0,036 0,25 0,084 610 0,47 3.000 26 <0,001 
22.09.2020 0,063 0,077 0,004 8,2 0,81 18 1,4 <0,001 
13.10.2020 0,049 0,053 0,009 13 0,68 32 4,1 <0,001 

Snitt 0,051 0,105 0,027 161 0,58 775 8,2 <0,001 
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Variasjonen i vannkvaliteten var enorm mellom de ulike datoene, med særlig høye målinger i 
august. Det var imidlertid ikke forskjeller i nedbør i dagene før de ulike prøvetakingene, da det 
i all hovedsak ikke ble det registrert særlig med nedbør ved den meteorologiske målestasjonen 
i Lonevåg noen av gangene. Det er derfor ikke lett å forklare de særlig høye august-verdiene, 
og ulik aktivitet på trial-banen skulle derfor ikke medføre ulik tilførsel til vassdraget. Bare 
anleggsarbeider med tilrettelegging på banen før prøvetaking i august kan eventuelt forklare 
målingene. 
 
Utløpet fra Litlandsvatnet beskriver i hovedsak tilstanden i overflatevannet i innsjøen, og 
gjenspeiler det samme bildet som beskrevet for de to målestedene oppom innsjøen, men med 
mye mindre variasjon. De ekstreme målingene av kobber og nikkel i innløpet finnes ikke i 
utløpet, som for begge har et gjennomsnitt på «dårlig» tilstand. For arsen, kadmium og 
kvikksølv er nivået som i innløpene og tilsvarte «bakgrunnsnivå», og også for bly og krom var 
verdiene tilsvarende «god». Innholdet av sink var tilsvarende «moderat», og noe høyere enn 
utgangspunktet oppom (tabell 7). 
  
Tabell 7. Analyser av tungmetaller i utløpsbekk fra Litlandsvatnet. Alle prøvene er analysert 
ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.  
 

Dato 
Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Nikkel Sink Kvikksølv 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

30.06.2020 0,048 0,067 0,061 12 0,33 55 7,9 <0,001 
17.08.2020 0,064 0,058 0,011 13 0,56 55 3,2 <0,001 
22.09.2020 0,075 0,11 0,015 14 0,77 47 4,0 <0,001 
13.10.2020 0,07 0,071 0,013 14 0,78 49 4,2 <0,001 

Snitt 0,064 0,077 0,025 13 0,61 52 4,8 <0,001 
 
 

SEDIMENTKVALITET 

NIVA antar i sin rapport fra 1995 at mye av avfallet fra gruveaktiviteten sannsynligvis er 
deponert i Litlandsvatnet (Iversen 1995). Det ble tatt en sedimentprøve like øst for det dypeste 
fra 36 meters dyp med en liten vanVeen grabb. For tungmetallene arsen, bly, kadmium og sink 
tilsvarte det målte innholdet i sedimentene «bakgrunnsnivå», mens for krom og kvikksølv er 
verdiene litt forhøyet tilsvarende «god». Både innholdet av kobber og naturlig nok også nikkel 
var svært høyt med tilstand «svært dårlig» (tabell 8). 
 
Tabell 8. Analyser av tungmetaller i sedimentet i Litlandsvatnet 17.august 2020. Prøvene er 
analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.  
 

Tørrstoff 
% 

Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Nikkel Sink Kvikksølv 

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

56,2 1,8 20 0,12 570 270 1.800 64 0,157 
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METALLER I FISKEKJØTT  

Det ble fisket 26 aure, som er analysert for innhold av tungmetaller i kjøttet. Fisket ble utført 
av Jørn Vad, Osterøy Jeger- og Fiskarlag. Først ble det satt to garn med 26 mm halv maske og 
fangsten ble kun 5 fisker. Det ble antatt at det var benyttet for stor maskevidde, og neste gang 
ble det satt 7 garn som fanget 19 fisk (figur 6). Ett av garna hadde 20 mm halv maske størrelse, 
og det var dette det ble tatt mest fisk på. Ytterligere en fisk ble tatt på stang, og den var mye 
større enn de øvrige med 39.5 cm lengde og 642 gram (figur 7). 
 

 
Figur 6. De 19 fiskene tatt på andre garnrunde i Litlandsvatnet (Foto: Jørn Vad). 
 

 
Figur 7. Den siste fisken på 643 gram tatt på stang 10. september 2020 (Foto: Jørn Vad). 
 
Fiskene ble målt og veid, og det ble tatt skjellprøve og øresteiner av den største for 
aldersbestemming, siden den skilte seg såpass mye fra resten av materialet. Fisken var 
sannsynligvis 7 år, og med en lengde på nesten 40 cm har den vokst nesten 7 cm årlig i 
gjennomsnitt de første årene før den stagnerte etter 6 år ved kjønnsmodning. Det var ikke noe 
som tydet på at det var en sjøaure eller en fiskespiser.  
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Figur 8. Vekt plottet mot lengde (til venstre) og k-faktor mot lengde (til høyre) for de 26 
fiskene fra Litlandsvatnet fanget tidlig i september av Jørn Vad.  
 

For analyse av tungmetaller i fiskekjøttet ble det tatt en blandeprøve av kjøtt fra de 25 «små» 
fiskene, mens det ble tatt en egen prøve av den store fisken. Det finnes ikke klassifiserings-
system for tungmetallinnhold i fisk utenom for kvikksølv (SFT 1997), men for de aller fleste 
metallene var innholdet under deteksjonsgrensen for analysene. Det er antatt å være lavt 
innhold. Innholdet av sink var høyere, men søker man på nettet om sink, så er det «sink-
tilskudd» som kommer opp (tabell 9). 
 
NIFES undersøker innhold av en del metaller i oppdrettsfisk for Mattilsynet, og verdiene for 
arsen samsvarer med de her målte, kvikksølv er litt lavere og bly og kadmium er ikke påvist 
verken i laks, regnbueaure, kveite eller røye (Hannisdal mfl. 2017). 
 
Det er altså ikke forhøyet innhold av kobber eller nikkel i fiskene i Litlandsvatnet, og det synes 
ikke å være grunnlag for å vurdere kostholdsrestriksjoner for selv de eldste fiskene.   
 
 
Tabell 9. Analyser av tungmetaller i fisk fra Litlandsvatnet. Prøvene er analysert ved det 
akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, og fisken samlet inn av Osterøy 
Jeger- og Fiskarlag ved Jørn Vad og Johannes Borge.  
 

Prøve 
Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Nikkel Sink Kvikksølv 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

25 små fisk 0,1 <0,05 <0,01 0,2 <0,05 <0,1 16 0,072 
En stor fisk 1,2 <0,05 <0,01 0,3 <0,05 <0,1 7,6 0,097 
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DISKUSJON  

Både vannkvaliteten i utløpet og sedimentkvaliteten i Litlandsvatnet er i 2020 fremdeles preget 
av tilførslene fra nikkelgruvene på Osterøy, som hadde drift ved Litlandsvatnet fra 1915 og 
fram til 1945. Heldigvis er innholdet av metaller i fiskekjøttet lavt i 2020. 
 
Målingene fra 2020 samsvarer godt med NIVA sine punktmålinger fra 2. juni 1994 (Iversen 
1995). I tabell 10 er NIVA sine resultat for kobber og nikkel sammenlignet med de tilsvarende 
og høyeste målingene fra 2020. Den gang, som nå, er det store mengder med både kobber og 
nikkel som renner fra gruveområdet og til innsjøen. Den eneste forskjellen fra 1994 er at 
utløpsmålingene fra Litlandsvatnet synes noe lavere i 2020, men basert på ett målepunkt i 1994, 
er det nok riktigere å si at det egentlig er liten forskjell siden da.  
 
Tabell 10. NIVA sine resultat for kobber og nikkel i vannprøver fra 2. juni 1994 (fra Iversen 
1995) sammenlignet med de høyeste fra 17. august i 2020.  
 

Prøvested  
Kobber Nikkel 

02.06.1994 17.08.2020 02.06.1994 17.08.2020 
Bekk fra Nunnåstjønna før Litland  4,0 2,3 <5 3,7 
Overløpsvann fra Nordgruva  580 610 4.300 3.000 
Utløp Litlandsvatnet 16,8 14 76,1 55 

 
Det er lenge siden gruveavgang ble deponert, og mye av sedimentinnholdet må antas å stamme 
fra avrenning også i årene etter. Mye av forurensingen til utløpet av innsjøen kommer også i 
2020 fra tilførslene som renner av fra gruveområdene. Det er ikke sannsynlig at det sommeren 
2020 har vært tilførsler fra de sedimenterte massene i dypet av innsjøen til utløpet, siden det på 
denne tiden er temperatursjiktning i innsjøen.  
 
Det er nok betydelige mengder gruveavfall som ligger ved gruvene, selv om mye av 
gruveavgangen visstnok ble deponert i innsjøen. Videre utvikling av trial-banen i området vil 
føre til eksponering av deponerte og forurensede gruvemasser, og avrenning fra disse områdene 
vil være rik på kobber og nikkel. Men det er ikke uten videre sannsynlig at dette vil øke på i 
forhold til dagens situasjon, der det nok er svært mye avrenning til Litlandsvatnet som drenerer 
gjennom massene i området uavhengig av om overflaten blottlegges (figur 9).  
 

 
Figur 9. Det er betydelige mengder gruveavgang som ligger direkte til innsjøen. 
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VIDERE BRUK AV OMRÅDENE 

Gruveområdet med betydelige løsmasser er i dag bruk som trial-bane. Både videre 
tilrettelegging av banen samt bruk, vil gi erosjon av finstoff som i forbindelse med nedbør vil 
bli vasket til innsjøen. De foruroligende høye målingene av kobber og nikkel i målingene fra 
17. august kan kanskje tilskrives aktiv tilrettelegging av banen i perioden forut for prøvetaking.  
 
Sedimentprøven var finkornet og analysene er foretatt av de øverste og nyeste delene av 
bunnsedimentet. De høye målingene av metaller i sedimentet tyder derfor på at det har vært 
store tilførsler fra gruveområdet i nyere tid, lenge etter at gruvene ble nedlagt og det ble slutt 
på at gruveavgang ble dumpet i innsjøen.  
 
Erfaring med overvåking av avrenning fra massedeponi med ulike uønskete stoff, viser at de 
fleste stoffer vaskes ut over tid, med et perspektiv på 10-15 år avhengig av stoffenes egenskaper. 
Det gjelder for eksempel overvåking av E18 mellom Grimstad og Kristiansand, der veien ble 
lagt gjennom sulfidholdige bergarter som gav både svært sur avrenning med mye sulfat og giftig 
aluminium til vassdragene (Andersen & Simonsen 2012; Johnsen mfl. 2013).  
 
Gruvene ved Litlandsvatnet ble nedlagt i 1945, og mye av de mobiliserbare stoff i 
gruveavgangsmassene i området burde da være vasket ut. Når de høyeste målingene i 2020 
fremdeles er på nivå med det som ble målt i 1994, tyder det på at det fremdeles er aktivitet i 
området som mobiliserer disse tungmetallene. Det er ikke usannsynlig at aktiviteten på trial-
banen kan være en av årsakene til de nye og fremdeles periodevis store tilførslene til innsjøen. 
 
Vannforekomsten Litlandsvatnet er ikke klassifisert med hensyn på økologisk status etter 
vanndirektivet i denne rapporten, men de høye målingene av tungmetaller tilsier at innsjøen 
ikke oppnår «god status» som er målet i vanndirektiv-sammenheng. Her vil det være 
miljødirektoratet som er myndighet for forurensingen og videre tiltak. 
 
Det er ikke enkelt å foreta tiltak for å hindre avrenning fra disse områdene, særlig fordi massene 
stedvis er såpass grove at påvirket overflatevann blir drenert (se figur 9) og ført til innsjøen 
uansett. Dette vil også gjelde om en ønsker å la området gro igjen. Det eneste sikre tiltaket vil 
være å fjerne gruveavgangsmassene fra området fullstendig, eller i hvert fall ikke ha aktivitet 
som aktiviserer stoff til avrenningen.  
 
Området rundt Litlandsvatnet ligger fint til for friluftsliv som bading og fritidsfiske. 
Vannkvalitet med hensyn på bading handler i stor grad om innhold av tarmbakterier, som ikke 
er undersøkt i denne omgang, mens innholdet av kobber og nikkel ikke er problematisk for 
bading. Fisken i innsjøen er uten spor av disse metallene, og bør kunne spises uten begrensinger.  
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