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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Dalane Vannområde / Eigersund kommune utført 

Overvåking i tilløpsbekker til Lygrefjorden. Dalane vannområdet og Eigersund kommune ønsket å 

utføre overvåking i forhold til kildene til organisk belastning og eutrofiering i to tilløpsbekker til 

Lygrefjorden.  

 

Feltarbeid og rapportering er utført av Dr. philos. Geir Helge Johnsen og oppdragsgiver Trine Salvesen 

Røyneberg var med på det meste av feltarbeidet. Vannprøvene er analysert ved det akkrediterte 

laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, begroingsprøvene er analysert av Dr. philos. Øivind 

Løvstad i Limnoconsult og bunndyrprøvene er sortert og artsbestemt av det akkrediterte laboratoriet 

Pelagia Nature & Environment AB i Umeå (SWEDAC 1846), som også er med på den norske ringtesten 

i regi av Miljødirektoratet. Akkrediterte analyser er vedlagt i sin helhet bakerst. 

 

Opprinnelig prøveplan inkluderte et punkt «oppe» i Nibedalsbekken, noe NVE sine nedbørfelt-kart også 

bekreftet. Lokalkjente har imidlertid påpekt at denne bekken er lagt i rør mot nord og renner til Skoråna.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Dalane Vannområde / Eigersund kommune ved Trine Salvesen 

Røyneberg for oppdraget. 

 

 Bergen, 7. desember 2020 
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SAMMENDRAG 

Johnsen, G.H. & I. Wathne 2020. Undersøkelse av tilløpsbekker til Lygrefjorden i Eigersund kommune 

2020. Rådgivende Biologer AS, rapport 3246, 24 sider, ISBN 978-82-8308-773-4. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Dalane Vannområde / Eigersund kommune utført en enkel 

undersøkelse i to tilløpsbekker til Lygrefjorden. Det er tatt vannprøver i hvert av vassdragene og samlet 

inn biologiske prøver av begroingsalger og bunndyr på seks steder i det to vassdragene Skoråna og 

Nibedalsbekken. Resultatene er vurdert og klassifisert i forhold til Vanndirektivets veileder 02:2018, og 

dataene er lagt inn i vanndirektiv-databasen Vannmiljø. 

 

Skoråna er stedvis kanalisert med forbygde kanter, og særlig gjelder dette langs dyrket mark øverst og 

også nederst under veiene. Vannføring er lite påvirket og samlet hydromorfologisk påvirkning er liten 

til middels. De fysisk kjemiske forholdene, vurdert generelt og basert på en vannprøve nederst viser 

«moderat» tilstand, men helt på grensen til «god». Begroingsprøvene på de tre øverste viste PIT indeks 

«god» og «moderat», men det var ikke heterotrof begroing på noen av stedene. Begroing er derfor «god» 

samlet sett. Også bunndyrfauna vurdert med ASPT indeks varierte mellom «god» og «moderat», med 

samlet sett «moderat» status på de fem stedene for biologiske kvalitetselementer. Sannsynligvis er 

økologisk status så vidt over i «moderat» status for vassdraget samlet (tabell 1) basert på denne enkle 

punktundersøkelsen på fem steder i september 2020.  

 

Nibedalsbekken er en liten bekk som i all hovedsak renner gjennom lite berørte områder. Det er små 

områder med dyrket mark øverst og også nederst mot veien. Vannføring er lite påvirket og samlet 

hydromorfologisk påvirkning er middels grunnet kanalisering og forbygning nederst. De fysisk 

kjemiske forholdene er vurdert generelt og basert på en vannprøve, viser «god» tilstand. 

Begroingsprøven nede i vassdraget gav lite grunnlag for klassifisering, og bunndyrfauna vurdert med 

ASPT indeks var «moderat». Sannsynligvis er økologisk status så vidt over i «moderat» status for 

vassdraget samlet (tabell 1) basert på denne enkle punktundersøkelsen ett sted nederst i bekken i 

september 2020.  

 

Tabell 1. Samlet klassifisering av de seks undersøkte stedene i to tilløpsbekker til Lygrefjorden i 

Eigersund 17. september 2020.  

Vassdrag Prøvested 
Hydro-

morfologisk 

Fysisk-

kjemisk 
Biologisk Økologisk 

Skoråna 

1 øverst Liten grad - «God» «God» 

2 oppe Liten grad - «Moderat» «Moderat» 

3 midten Middels grad - «God» «God» 

4 sidegrein Middels grad - «Moderat» «Moderat» 

5 nederst Middels grad «Moderat» «Moderat» «Moderat» 

Nibedalsbekken 6 nederst Middels grad «God» «Moderat» «Moderat» 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

De to små vassdragene Skoråna og Nibedalsbekken renner vestover til Lygrefjorden øst for Eigersund 

sentrum (figur 1).  

 

Skoråna drenerer et felt på 9,2 km² og har sitt utgangspunkt i innsjøene Holmavatnet (159 moh.), 

Veshovdavatnet (115 moh.) og Krågevatnet (125 moh.). Holmavatnet og Krågevatnet er regulert til 

vannforsyning. Spesifikk avrenning for området er 40,1 l/km²/s, som gir 369 l/s i middelvannføring til 

sjø. Innsjøandelen er på 13,3 %, dyrket mark er 3,3 % av feltet og snaufjell utgjør 20 %.  

 

Nibedalsbekken drenerer et veldig mye mindre felt på kun 0,3 km² og har ikke noen innsjøer oppe i 

feltet. Spesifikk avrenning for området er 37,8 l/km²/s, som gir 11 l/s i middelvannføring til sjø og 

sannsynligvis perioder med veldig liten vannføring. Bare en liten del av feltet helt øverst er dyrket mark.  

 

 

Figur 1. Nedbørfelt og avrenning for vannforekomstene 027-268-R Skoråna og 027-301-R 

Nibedalsbekken. Data fra www.nve.no.  

 

Vassdragenes «type» er avgjørende ved vurdering av resultat og klassifisering av økologisk status. 

Skoråna er i VannNett karakterisert som type 1d, med moderat økologisk tilstand basert på en 

begroingsalge-prøve fra 2014 (Rambøll 2015). Type er her rettet til type 2d, basert på de samme 

kriteriene: «lavtliggende (< 200 moh.), liten (< 10 km²), svært kalkfattig (Ca < 1 mg/l), klar (fargetall 

10–30 mg Pt/l)».  

  

http://www.nve.no/
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Overvåking av de to bekkene til Lygrefjorden ble undersøkt med hensyn på innsamling av virvelløse 

dyr og påvekstalger, som begge kan være gode indikatorer for å fange opp problemer knyttet til organisk 

belastning og eutrofiering i elver. I tillegg ble det tatt en vannprøve fra nederste sted i hvert av de to 

vassdragene, for å vurdere næringsrikhet. 

 

PRØVESTEDENE 

Plassering av de seks prøvepunktene, med fem prøvesteder i vannforekomst 027-268-R Skoråna og ett 

nederst i vannforekomst 027-301-R Nibedalsbekken er vist i figur 2 og tabell 1. 

 

 

Figur 2. De seks prøvepunktene i vannforekomstene 027-268-R Skoråna og 027-301-R Nibedalsbekken. 

 

Tabell 2. De seks prøvepunktene (figur 2) med posisjoner, høyde og benyttet Vannforekomst ID.  

 

Vassdrag Prøvested Posisjon EU89, sone 32 Høyde  Vannforekomst  

Skoråna 

1 øverst Nord 6 482 630      Øst 327 509 109 moh. 027-101582 

2 Nord 6 482 486      Øst 327 043 100 moh. 027-101583 

3 Nord 6 481 753      Øst 326 254 86 moh. 027-101584 

4 sidegrein Nord 6 481 326      Øst 326 491 101 moh. 027-101586 

5 nederst Nord 6 481 162      Øst 325 548 1 moh. 027-101585 

Nibedalsbekken 6 nederst Nord 6 480 766      Øst 325 621 1 moh. 027-101587 
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INNSAMLING OG OPPGJØRING 

Alle prøvene ble samlet inn torsdag 17. september i godt vær. 

 

Innsamling av begroingsalger følger i hovedsak metode i NS-EN 15708:2009, og heterotrof begroing er 

også vurdert. Resultatene er presentert i artslister med AIP- og PIT-indekser for hvert undersøkt sted. 

Prøvene er analysert av Dr. philos. Øivind Løvstad i Limnoconsult, som har lang erfaring med denne 

type bestemmelser. 

 

Det ble samlet inn kvalitativ prøve av bunndyr etter sparkeprøvemetoden beskrevet i NS-EN ISO 

10870:2012-1. Det er presentert artslister og beregnet indekser for forsuring etter Raddum I og II og 

ASPT-indeks og oppgitt antall EPT-taxa. Artsbestemming er utført akkreditert av Pelagia Nature & 

Environment AB i Umeå (SWEDAC 1846), som også med på den norske ringtesten utført i regi av 

Miljødirektoratet i 2020.  

 

 

VURDERINGER 

For de hydromorfologiske kvalitetselementene er det bare gjort en enkel vurdering i denne rapporten.  

Hydrologiske kvalitetselement omfatter endring i vannstand og eller vannføring, og det er utarbeidet 

indekser for forholdet mellom laveste syvdøgnsvannføring før og nå for sommer og vinter. Det er også 

indekser for forholdet mellom vanndekket areal før og nå, men ingen av disse er regnet på i denne 

rapporten. Morfologiske kvalitetselement for elver omfatter også endringer i struktur av kantsonen, 

elveleiet eller substrattype i elven. Typiske slike er plastringer langs med elvekantene, kanaliseringer 

eller lignende, som medfører endringer iblant annet vannfart, med virkning for substrat og habitat for 

livet i elven. Dette er omtalt, men ikke kvantifisert i denne rapporten. 

 

For fysisk-kjemiske kvalitetselement foreligger det lite grunnlag for klassifisering for disse 

vassdragene. Det ble derfor tatt en vannprøve nederst ved befaringen for å indikere nivå. For å få en 

fullgod klassifisering, skal det benyttes middelverdi av månedlige prøver gjennom året, der typiske 

flomprøver skal utelukkes. Nitrogen skal bare benyttes dersom nitrogen er begrensende for 

primærproduksjon, noe som bare er tilfellet i svært næringsrike vannforekomster. Klassegrenser for 

fosfor og nitrogen er presentert tabell 3. 

Tabell 3. Klassifiseringsgrenser for fysisk kjemiske forhold for elvetype 2d fra Vanndirektivets veileder 

02:2018.  

 

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

Surhet pH > 6,2 5,6–6,2 5,0–5,6 4,7–5,0 < 4,7 

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

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

 

Begroingsalger og bunndyr er biologiske kvalitetselement for å vurdere påvirkning for 

«eutrofiering/organisk belasting». Eutrofieringsindeksen for begroingsalger, PIT («Periphyton index of 

trophic status»), blir brukt og klassegrenser for PIT er presentert i tabell 4. Heterotrof begroing 

inkluderer bakterier og sopp, som nyttiggjør seg av lett tilgjengelig og oppløst organisk materiale, og 

kan derfor brukes som indikator på store tilførsler av oppløst organisk stoff fra enten kloakk, 

landbruksavrenning, silosaft eller industriavløp. Bakterier og sopp vokser på bunn eller som påvekst på 

planter. Dekningsgrad for heterotrofe bakterier i elvene er estimert og klassifisert etter tabell 4. 
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Indeksen ASPT («Average Score per Taxon»), blir brukt for å evaluere og klassifisere bunndyrprøvene 

i forhold til påvirkning av organisk belasting. Klassegrenser for ASPT for alle elvetyper er presentert i 

tabell 4. Forsuringsindeksindeksen for begroingsalger, AIP («Acidification index periphyton»), er også 

presentert, men ikke inkludert i klassifiseringen siden denne blir brukt i forhold til forsuring, som ikke 

er noe poeng her. Klassegrenser for AIP for ulike elvetyper er presentert i tabell 4.  

Tabell 4. Klassifiseringsgrenser for elvetype 2d for de biologiske kvalitetselementene begroing, 

heterotrof begroing og ASPT-indeks for bunndyr fra Vanndirektivet sin veileder 02:2018. 

  

Biologiske parametre 
Dekningsgrad for heterotrof begroing og ASPT-indeks for bunndyr 

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

PIT begroing < 5 5,5–14,5 14,5–30 30–46 < 46 

AIP indeks begroing 6,02–5,93 5,93–5,75 5,75–5,57 5,57–5,39 < 5,39 

Dekningsgrad heterotrofe 0 % 0–1 % 1–10 % 10–50 % 50–100 % 

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

 

KLASSIFISERING 

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

i henhold til Vanndirektivets veileder 02:2018. Aller helst skal benyttes gjennomsnittsverdier for hele 

sesongen, som så regnes olm til økologisk kvalitetsratio (EQR), og deretter å bli normalisert til en 

standard skala mellom 0 og 1, med sprang på 0.2, for å kunne vurderes mot hverandre (nEQR). 

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

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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SKORÅNA 2020 

PRØVESTEDENE 

Prøvepunktet 1 øverst i Skoråna ligger omtrent 150 meter nedenfor utløpet av Veshovdavatnet, 

109 moh. akkurat oppom veikrysset. Elven var her forbygd på begge sider, vannet var klart og rent og 

elvebunnen framsto naturlig med lite påvirket miljø og ikke noe dominerende begroing (figur 3). 

Sedimentet besto av stein og grus, med lite innslag av sand (figur 4). Elven rant rolig med moderat fall 

på prøvestedet.  

 

 

Figur 3. Prøvepunkt 1 øverst i Skoråna.  

 

 
 

Figur 4. Prøvepunkt 1 øverst i Skoråna, med sediment bestående av stein og grus. 
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Prøvepunktet 2 oppe i Skoråna ligger omtrent 500 meter lenger nede i elven 100 moh. Elven følger 

her langs Veshovdaveien og ligger med tett kantvegetasjon på begge sider, og har naturlige elvebredder. 

Det er noe mer fall på strekningen her og elvebunnen framsto naturlig med lite påvirket miljø og ikke 

noe dominerende begroing. Sedimentet besto av større stein og stedvis blokker der det var størst 

vannfart. Men med mye grus og sand i de dypeste partiene (figur 5). 

 

 

Figur 5. Prøvepunkt 2 oppe i Skoråna. 
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Prøvepunktet 3 i Skoråna ligger omtrent 1200 meter lenger nede i elven 86 moh. Prøvene ble samlet 

inn like nedenfor der Heggdalsveien tar av fra Veshovdaveien og krysser over elven. Oppom veibroen 

er elven forbygd gjennom landbruksarealer, og det ble observert mye fiskeunger på strekningen. Elven 

ved prøvestedet har veifyllingen som ene elvebredd og bratt fjell på motsatt side (figur 6). Det er lite 

fall på strekningen her og sediment i elvebunnen besto av en del større stein og grus innimellom. Her 

var det mer begroing, som stedvis dominerte substratet der vannfarten ikke var for stor (figur 7). 

 

 
 

Figur 6. Prøvepunkt 3 i Skoråna. 

 

 

Figur 7. Prøvepunkt 3 i Skoråna, med stedvis mer begroing på deler av elvebunnen. 
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Prøvepunkt 4 sidegrein fra sør ligger på nordsiden av Skåraveien nedenfor Åsen og 100 meter oppom 

veikrysset med Heggdalsveien. Elven er her delvis forbygd på begge sider, men har også naturlige 

elvebredder. Den er knapt en meter bred og har bra fall, slik at substratet består av stein, bart fjell og 

flekkvis med grov grus (figur 8). Nedenfor prøvepunktet er den lagt i rør og renner nordover til Skoråna 

like oppom prøvepunkt 3. 

 

 
 

Figur 8. Prøvepunkt 5 øverst i Nibedalsbekken. 
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Prøvepunktet 5 nederst i Skoråna ligger mellom de to veibroene, ytterligere 1000 meter lenger nede 

i elven og 1 moh. og knappe 40 meter fra utløpet til Lygrefjorden. Elven er forbygd på begge sider (figur 

9), og substratet i elvebunnen er enten av stein med en del begroing, eller stort sett sand og grus mellom 

steinene (figur 10). 

 

 

Figur 9. Prøvepunkt 5 nederst i Skoråna, mellom veibroene. 

 

 

Figur 10. Prøvepunkt 5 nederst i Skoråna, med begroing på steinene og finsubstrat mellom. 
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VANNKVALITET SKORÅNA 

Det ble samlet inn en vannprøve på nederste prøvested i Skoråna ved befaringen 17. september 2020. 

Det var høy pH-verdi med 7,1, næringsrikheten var preget noe forhøyet innhold av fosfor med 16 µg P/l 

tilsvarer «moderat» vannkvalitet (tabell 5). Riktignok ville 15 µg P/l vært tilstand «god», og med bare 

en vannprøve, må ikke dette ene resultatet så vidt inn i «moderat» vektlegges for mye. Nitrogen-verdiene 

tilsvarer «moderat».  

 

Tabell 5. Vannkvalitetsresultat fra en enkelt vannprøve nederst i Skoråna 17. september 2020. Prøvene 

er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Fargeskala i henhold til 

tabell 3 foran. 

 

Parameter Surhet Turbiditet Fargetall Total-fosfor Total-nitrogen Organisk karbon 

Enhet pH FNU mg Pt/l µg P/l µg P/l mg C/l 

Verdi 7,1 0,83 22 16 620 4,1 

 

 

BEGROING SKORÅNA 

Analysene av prøvene var ikke uten videre enkle, siden noen av prøvene var dominert av slam. Det kan 

være en god del bakterier i dette slammet, som i seg selv utgjør et ustabilt element som gir dårlig 

grunnlag for etablering av blågrønnbakterier og alger, spesielt når vannføringen i perioder er stor. Særlig 

prøven fra det nederste prøvepunktet gav lite resultat, selv om det var tydelig med grønnfarge på steinene 

(figur 10). PIT-indeks er klassifisert til «moderat» tilstand på prøvested 1 og 3 og «god» på sted 2 (tabell 

6). 

 

Tabell 6. Identifiserte begroingsprøver fra de fem prøvepunktene i Skoråna, med PIT og AIP 

indeksverdier nederst. Prøvene er gjort opp og vurdert av Dr.philos. Øyvind Løvstad, Limnoconsult. 
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BUNNDYR SKORÅNA 

Det ble samlet inn bunndyr på de fem stedene i Skoråna 17. september, og det var et rikt dyreliv i hele 

Skoråna (tabell 7 og figur 11).  Artsliste er presentert i vedleggstabell bakerst i rapporten. Det ble funnet 

dyr i alle EPT-gruppene på alle fem prøvestedene. Antall ulike organismer varierte ikke så mye nedover 

i vassdraget, men det var vesentlig flere vårfluearter på prøvested 3 med 11 mot 4–8 typer vårflue-taksa 

på de øvrige stedene (figur 11 til venstre). Et mønster som var tydeligere, er det avtakende antall 

individer nedover i vassdraget (figur 11 til høyre), men siden dette ikke er kvantitative prøver med 

individ per m², kan det tyde på at det var enklere å få fatt i bunndyr øverst i vassdraget enn nederst. 

Særlig nederste stasjon var vanskelig å prøveta på grunn av sedimentets kvalitet. ASPT-indeksen for de 

fem stasjonene viste to stasjoner (1 og 3) med «god» status (grønn) og tre med «moderat» status på 2, 4 

og 5 (gul) (tabell 7).  

 

Tabell 7. Antall taksa og individer av EPT bunndyr, samlet antall bunndyr og familier i prøvene, samt 

ASPT-indeks med klassifisering, fra fem steder i Skoråna 17. september 2020. 

 

 
1 Skoråna øverst 2 Skoråna oppe 3 Skoråna midt 4 Sidebekk 5 Skoråna nederst 

Taksa Individ Taksa Individ Taksa Individ Taksa Individ Taksa Individ 

Døgnfluer E 3 1 945 3 633 3 204 3 3 290 5 343 

Steinfluer P 5 1 044 4 534 4 403 3 49 3 9 

Vårfluer T 8 3 881 4 1 474 11 932 4 122 7 180 

EPT samlet 16 6 870 11 2 641 18 1 539 10 3 461 15 532 

Tot. bunndyr 9 394 4 428 13 870 5 952 3 448 

Familier 14 11 15 11 16 

ASPT 6,29 5,64 6,27 5,64 5,88 

 

 
 

  
 

Figur 11. Antall taksa (til venstre) og antall individ av døgnfluer (E), steinfluer (P) og vårfluer (T) 

(til høyre), fra fem steder i Skoråna 17. september 2020 
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ØKOLOGISK STATUS SKORÅNA 

Skoråna er stedvis kanalisert med forbygde kanter, og særlig gjelder dette langs dyrket mark øverst og 

også nederst under veiene. Vannføring er lite påvirket og samlet hydromorfologisk påvirkning er liten 

til middels. De fysisk kjemiske forholdene, vurdert generelt og basert på en vannprøve nederst viser 

«moderat» tilstand. Begroingsprøvene på de tre øverste viste PIT indeks «god» og «moderat», men det 

var ikke heterotrof begroing på noen av stedene, som tilsier «svært god». Begroing er derfor «god» 

samlet sett. Også bunndyrfauna vurdert med ASPT indeks varierte mellom «god» og «moderat», med 

samlet sett «moderat» økologisk status på de fem stedene. 

 

Sannsynligvis er økologisk status så vidt over i «moderat» status for vassdraget samlet (tabell 8) basert 

på denne enkle punktundersøkelsen i september 2020.  

 

Tabell 8. Samlet klassifisering av de fem stedene i Skoråna, basert på nEQR-verdier for de enkelte 

undersøkte elementene 17. september 2020. Nitrogen og AIP for begroing er her ikke regnet med. 

 

Prøvested 
Hydro-

morf. 

Fysisk-kjemiske  Biologiske  

Samlet 
Tot-P Tot-N Snitt 

Begroing Bunndyr Samlet 

biol. PIT Heterotr. Snitt ASPT 

1 Skoråna øverst  – – – 0,56 1,00 0,78 0,67 II II 

2 Skoråna oppe  – – – 0,66 1,00 0,83 0,51 III III 

3 Skoråna   – – – 0,53 1,00 0,77 0,66 II II 

4 Sidegrein  – –  0,69 1,00 0,85 0,51 III III 

5 Skoråna nederst  0,57 0,44 0,50 – 1,00 1,00 0,57 III III 

Skoråna samlet God Moderat Moderat Moderat 
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NIBEDALSBEKKEN 2020 

PRØVESTEDENE 

Nibedalsbekken er mye mindre enn Skoråna, og er lukket og lagt i rør over betydelige strekninger i de 

øvre deler. Prøvepunktet 6 nederst i Nibedalsbekken ligger like oppom Sokndalsveien 1 moh., 

omtrent 60 m fra utløpet til sjø. Oppom prøvestedet renner den bratt nedover Nibedalen, og flater ut helt 

ned mot veien. Bekken er fremdeles liten og går i en smal og forbygd renne gjennom dyrket mark. Den 

er knapt en meter bred og har mindre fall, slik at substratet består av stein og grov grus (figur 12). 

 

 
 

Figur 12. Prøvepunkt 6 nederst i Nibedalsbekken. 
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VANNKVALITET NIBELDALSBEKKEN 

Det ble samlet inn en vannprøve på nederste prøvested i Nibedalsbekken ved befaringen 17. september 

2020. Det var høy pH-verdi med 6,8, næringsrikheten var preget noe forhøyet innhold av fosfor med 15 

µg P/l som tilsvarer «god» vannkvalitet, mens nitrogeninnholdet også var tilsvarende «god» (tabell 9).  

 

Tabell 9. Vannkvalitetsresultat fra en enkelt vannprøve nederst i Nibedalsbekken 17. september 2020. 

Prøvene er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Fargeskala i 

henhold til tabell 3 foran. 

 

Parameter Surhet Turbiditet Fargetall Total-fosfor Total-nitrogen Organisk karbon 

Enhet pH FNU mg Pt/l µg P/l µg P/l mg C/l 

Verdi 6,8 0,52 12 15 380 3,2 

 

 

BEGROING NIBELDALSBEKKEN 

Også i Nibedalsbekken var prøven fra nederst i vassdraget vanskelig å vurdere, siden prøven også her 

var dominert av slam, som i seg selv utgjør et ustabilt element som gir et dårlig grunnlag for etablering 

av blågrønnbakterier og alger. Det er derfor ikke utarbeidet noen PIT eller AIP-indeksverdier for dette 

prøvepunktet i denne lille bekken.  

 

 

BUNNDYR NIBELDALSBEKKEN 

Det ble samlet inn bunndyr nede i Nibedalsbekken 17. september, der det var et rikt dyreliv (tabell 11 

og figur 13). Artsliste er presentert i vedleggstabell bakerst i rapporten., og det ble funnet dyr i alle EPT-

gruppene. Antall ulike organismer (taksa) var høyt nede i vassdraget, der det var mange både 

steinfluearter og vårfluearter (figur 13 til venstre). Det var ikke så mange i prøven, men siden dette ikke 

er kvantitative prøver med individ per m², skal det ikke vektlegges. ASPT indeksen for stasjonen nedee 

i vassdraget viste «moderat» status (tabell 10).  

Tabell 10. Antall taksa og individer av EPT bunndyr, samlet antall bunndyr og familier i prøven, samt 

ASPT-indeks med klassifisering, fra nederst i Nibedalsbekken 17. september 2020. 

 

 
6 Nibedalsbekk nederst 

Taksa Individ 

Døgnfluer E 2 461 

Steinfluer P 7 212 

Vårfluer T 6 29 

EPT samlet 15 702 

Totalt bunndyr 2 238 

Familier 10 

ASPT 5,90 
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Figur 13. Antall taksa (til venstre) og antall individ av døgnfluer (E), steinfluer (P) og vårfluer (T) (til 

høyre), fra nederst i Nibedalsbekken 17. september 2020. 

 

ØKOLOGISK STATUS NIBEDALSBEKKEN 

Nibedalsbekken er et svært lite vassdrag, og opprinnelig prøveplan inkluderte også et punkt «oppe» i 

vassdraget, der bekkene er lagt i rør over betydelige strekninger. Denne bekken viste seg imidlertid å 

være en sidegrein til Skoråna. Nibedalsbekken har derfor bare litt dyrket mark helt øverst og helt nederst 

mot veien, og renner hovedsakelig gjennom lite berørte områder i Nibedalen. Vannføring er lite påvirket 

og samlet hydromorfologisk påvirkning er middels ved kanalisering og forbygning nederst. De fysisk 

kjemiske forholdene, vurdert generelt og basert på en vannprøve nederst viser «god» tilstand, helt på 

grensen til «moderat». Begroingsprøven på nederste prøvested var vanskelig å angi PIT indeks, men det 

var ikke heterotrof begroing, som tilsier «svært god». Begroing er derfor «god» samlet sett. 

Bunndyrfauna vurdert med ASPT indeks var «moderat», som gir samlet biologisk indeks «moderat». 

 

Sannsynligvis er økologisk status i «moderat» status for vassdraget (tabell 11) basert på denne enkle 

punktundersøkelsen på ett sted nederst i vassdraget i september 2020.  

Tabell 11. Samlet klassifisering av Nibedalsbekken nederst, basert på EQR-verdiar for de enkelte 

undersøkte elementene 17. september 2020. Nitrogen og AIP for begroing er her ikke medregnet. 

 

Prøvested 
Hydro-

morf. 

Fysisk-kjemiske  Biologiske  

Samlet 
Tot-P Tot-N Snitt 

Begroing Bunndyr Samlet 

biol. PIT Heterotr. Snitt ASPT 

6 Nibedal nederst  0,60 0,64 0,62 – 1,0 1,00 0,58 III III 

Nibedal samlet God God Moderat Moderat 
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VEDLEGG 

ANALYSERESULTAT FRA EUROFINS MILJØANALYSE AS. 
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BUNNDYRANALYSER FRA PELAGIA NATURE & ENVIRONMENT AB 

NB: Prøvepunktene 4 og 5 er i tabellen bakerst byttet i teksten foran, fordi opprinnelig sted 5 var antatt 

å være oppe i Nibeldalsbekken, men er i teksten foran flyttet til 4=sidegrein i Skoråna.  
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