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FORORD
Åseral Ørret AS har planer om å etablere matfiskproduksjon av ørret i flytende merdanlegg i Ørevatnet
i Åseral kommune. Rådgivende Biologer AS har bistått med faglig assistanse i forbindelse med
innledende vurdering av innsjøens tilstand og kapasitet for planlagt merdanlegg. Det ble tatt månedlige
prøver i innsjøen fra juni til og med oktober og resultatene er klassifisert i henhold til Vanndirektivets
veileder 02:2018.
Innsamlingene er utført av Åseral Ørret AS, mens dr. philos. Geir Helge Johnsen bisto ved prøvetaking
i september, og har vært faglig ansvarlig for undersøkelsen.
Vannprøvene er analysert av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS avdeling
Bergen og algeprøvene er analysert av cand.real. Nils Bernt Andersen. Alle data er lagt inn i
Vanndirektivdatabasen «Vannmiljø».
Rådgivende Biologer AS takker Åseral Ørret AS, ved Harald Jacobsen, for oppdraget.
Bergen, 26. januar 2021
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SAMMENDRAG
Wathne, I. & G.H. Johnsen 2021.
Tilstandsrapport for Ørevatnet i 2020, Åseral kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport xxx, 21 sider, ISBN 978-82-8308-801-4.
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Åseral Ørret AS, gjennomført en resipientvurdering med
klassifisering av Ørevatnet i Åseral kommune i Agder i forbindelse med foreliggende planer om
merdanlegg for produksjon av ørret. Det ble tatt månedlige prøver i innsjøen fra juli til oktober, og
resultatene er klassifisert i henhold til Vanndirektivets veileder 02:2018.
Ørevatnet ligger i Mandalsvassdraget, 260 moh., og er en 3,81 km2 svært kalkfattig og klar innsjø.
Vassdraget er forsuret og det var tidligere en kalkdoserer oppstrøms Ørevatnet, men den er utgått. Det
er også påvirket av kraftreglering både ved overføringer i nedbørfeltet, ved at Ørevatnet tappes til
Håverstad kraftverk fra et inntak helt i sørenden, og innsjøen kan reguleres mellom LRV = 256,08 moh.
og HRV = 259,20 moh.
Den økologiske tilstanden i Ørevatnet var sommeren 2020 tilsvarende tilstand «god», og med en
gjennomsnittlig økologisk kvalitetsratio på 0,698, ligger tilstanden godt innenfor Vanndirektivets krav
om minst «god» økologisk tilstand (tabell 1). Eutrofieringsparameterne innenfor kvalitetselementene
«næringssalter» (fosfor, nitrogen og siktedyp) og «planteplankton» (klorofyll-a, algevolum, PTI og
Cyanomax) tilsvarte hhv. tilstand «god» og «svært god», og forsuringsparameterne (pH, ANC og LAL)
tilsvarte tilstand «god». Det var også hovedsakelig lave verdier av tungmetaller i overflatevannet i
Ørevatnet, men med noe høyere verdier av bly og sink.
Ørevatnet har et stort nedbørfelt som samlet sett gir stor vannutskifting, og siden innsjøen er lite påvirket
av næringstilførsler, har den svært god gjenværende resipientkapasitet, med liten fare for eutrofiering
vurdert ut ifra et eutrofieringsforløp.
Ørevatnet er tidligere undersøkt i forbindelse med overvåking av forsurete vassdrag og utviklingen fra
2004 til 2020 viser at tilstanden til vannkvaliteten i Ørevatnet er stabil og god. Det har vært liten endring
innenfor eutrofieringsparameterne som hovedsakelig har vært «svært gode», utenom siktedypet. Det har
vært noe variasjon innenfor forsuringsparameterne, med en forbedring fra 2018 til 2020.
Tabell 1. Klassifisering av økologisk tilstand i Ørevatnet 2020 etter Vanndirektivets veileder 02:2018.
Romertall og farger refererer til tilstandsklasse, der angitt farge er samlet vekting av alle delene i hvert
av de to kvalitetselementene. Økologisk tilstand tilsvarer den «verste» av tilstandsklassene til de to
kvalitetselementene.
I = «Svært god»

Ørevatnet
2020

II = «God»

III = «Moderat»

IV = «Dårlig»

V = «Svært dårlig»

Vannkjemiske kvalitetselement
Biologiske kvalitetselement
Økologisk
Tot-P Tot-N Siktedyp pH ANC LAl. Kloro.-a Algevol. PTI Cyanomax tilstand
I
I
III
I
I
III
I
I
I
II
II
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MILJØVIRKNING AV TILFØRSLER TIL INNSJØER
Alle innsjøer mottar tilførsel av næringsstoff ved naturlig avrenning fra nedbørfeltet, og de fleste
innsjøer i Norge er naturlig næringsfattige. Mange innsjøer er imidlertid også påvirket av ytterlige
tilførsler av næringsstoff fra kloakk og/eller avrenning fra landbruksvirksomhet og bebyggelse.
Husdyrgjødsel har også en «gjødslende» effekt i vassdragene, og avrenning fra dyrket mark er generelt
rikere på næringsstoff enn avrenning fra naturområder (Holtan & Åstebøl 1990). Virkningen av slike
ekstra tilførsler av næringsstoff vil variere svært mye fra innsjø til innsjø, men mange innsjøer blir mer
næringsrike. Det er utviklet gode modeller som beskriver sammenhengen mellom tilførsler og deres
effekt i innsjøene (Vollenweider 1976, Rognerud mfl. 1979, Berge 1987).
I næringsrike og «gjødslede» innsjøer er forutsetningene til stede for økte algemengder med innslag av
andre og mer næringskrevende algetyper som blant annet en del blågrønne alger (Brettum 1989, Faafeng
mfl. 1990). I særlig næringsrike situasjoner, der det også er stor tilførsel av næring utover hele
sommeren, kan en få ekstreme oppblomstringer av cyanobakterier. I stille vær kan disse algene flyte
opp slik at innsjøene farges kraftig grønne. Dette er kjent som «algeblomstring» fra det engelske
uttrykket «algal bloom».
Virkningen av næringstilførsel avhenger av mange lokale forhold, der vannutskiftningshyppigheten i
innsjøene er en avgjørende faktor (Vollenweider 1976). Stor vanntilførsel, og dermed hyppig utskiftning
av innsjøens vannmasser, virker fortynnende på tilførselen. En innsjø med hyppig vannutskiftning kan
således tåle større næringstilførsel, enn en tilsvarende innsjø med sjeldnere vannutskiftning
(Vollenweider 1976, Rognerud mfl. 1979, Berge 1987). Samtidig er næringsstoffenes tilgjengelighet for
algene også med å avgjøre responsen i innsjøenes økosystem (Berge & Källqvist 1990, Braaten mfl.
1992).
Av de ulike næringsstoffene er det fosfor som oftest er begrensende for algevekst i våre innsjøer. Ulike
typer tilførsler har hver sin spesifikke sammensetning av næringsstoffer, blant annet uttrykt ved
forholdstallet mellom nitrogen og fosfor. Vanligvis venter en å finne et forholdstall på rundt 15:1 i lite
påvirkete innsjøer, altså at en har 15 ganger så høye konsentrasjoner av nitrogen som fosfor. Dersom en
finner betydelige avvik fra dette, tyder det på at en har dominans av enkelte tilførselskilder til denne
aktuelle innsjøen. For eksempel vil avrenning fra fjell, myr og skog på Vestlandet kunne ha et høyt N:Pforholdstall, gjerne opp mot 70, mens både kloakkavløp fra boliger og tilførsler av for eksempel gjødsel
fra kyr begge har et forholdstall på rundt 7. Særlig fosfor-rike utslipp er silosaft, med et forholdstall nede
på 1,5, mens tilførsler fra fiskeoppdrett og for eksempel gjødsel fra gris også er fosfor-rike, med et
forholdstall på rundt 5 (Holtan & Åstebøl 1990).
Der tilførslene av fosfor i tillegg domineres av oppløst fosfat, vil dette ha en større effekt også fordi det
kan bli nyttiggjort av algene direkte. Dette kalles biotilgjengelighet og varierer mellom de ulike
tilførselskildene. Kommunalt avløpsvann har en biotilgjengelighet av fosfor på 65–70 %, mens
avrenning fra landbruk har 30 % biotilgjengelighet. Tilsvarende tall for tilførsler fra fiskeoppdrett ligger
på 30–40 % (Braaten mfl. 1992).
Særlig mengde alger, men også algetyper, er ofte begrenset av tilgang på næring. Denne effekten kalles
«bottom-up» og viser til virkningens retning i næringskjedene i innsjøen. Jo mer næringsstoff, desto mer
algevekst, som igjen er grunnlag for biologisk produksjon av algespisende organismer som dyreplankton
og etter hvert fisk (Sommer mfl. 1986).
Dersom økosystemet i en innsjø er i noenlunde balanse, vil ikke algene kunne blomstre uhemmet, fordi
det vil være dyreplankton som kan beite på dem. Dersom det også er store mengder planktonspisende
fisk i en innsjø, vil disse fjerne dyreplanktonet, slik at algene ikke lenger kontrolleres (såkalt «topdown»-effekt). Det samme vil kunne skje dersom næringstilførselen og produksjonsgrunnlaget for
algene er for stort. Da vil ikke dyreplanktonet greie å kontrollere algene, som i tillegg vil kunne
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domineres av «uspiselige» alger slik som cyanobakterier. Et balansert økosystem er således i stand til å
takle en større næringsbelastning og likevel opprettholde en akseptabel vannkvalitet, i motsetning til et
ubalansert system som fort vil kunne bli dominert av store algeoppblomstringer med økende innslag av
cyanobakterier (Sommer mfl. 1986).
Tilførsel av organisk materiale kan også ha stor betydning for miljøkvaliteten i innsjøer. Slik tilførsel
kan komme fra både naturlige og menneskeskapte eksterne kilder i nedbørsfeltet, eller fra innsjøens
egen biologiske produksjon av alger og dyr (Holtan & Åstebøl 1990). Slik tilførsel deles i to
hovedgrupper: humus-stoffer og andre. Humusstoffene er tungt nedbrytbare i vann og stammer
hovedsakelig fra skog og myrområder. De andre er lettere nedbrytbare, og biologisk omsetting og
nedbryting av slike stoff er oksygenkrevende. Omfang av tilførsel av organisk stoff til innsjøer vil kunne
måles i vannprøver fra overflatevannet, men det vil hovedsakelig påvirke forholdene i det stabile
dypvannet ved at stor tilførsel fører til et høyere forbruk av oksygen, som kan resultere i helt oksygenfrie
forhold i dypvannet (Johnsen mfl. 1985).
Det største problemet knyttet til oksygenfritt dypvann i innsjøer, er fenomenet «indre gjødsling». Når
det har vært oksygenfritt vann over sedimentene en tid, vil forholdet mellom to-verdig og tre-verdig jern
endres, slik at bindingen av fosfor i sedimentet opphører (Wetzel 1975). Da vil betydelige mengder av
det tidligere sedimenterte fosforet bli frigitt til vannmassene som biotilgjengelig fosfat, og
konsentrasjonene av fosfor i dypvannet kan være både 10 og 100 ganger høyere enn i overflatevannet
(Johnsen mfl. 1985). I slike innsjøer vil denne «indre gjødslingen» kunne utgjøre en vesentlig del av de
samlete tilførsler av næring (Bjørklund og Johnsen 1995), og en kan komme inn i en ond sirkel med
stadig økende næringsinnhold og algemengder.
Samspillet mellom alle typene påvirkning som utslipp har på innsjøsystemet, gjør det viktig ikke bare å
fokusere på tilstand år for år eller utvikling i tilstand alene, men samtidig vurdere risiko for videre
utvikling i den prosess som kalles «eutrofiering», eller økning i næringsrikhet og algemengde. Et slikt
«eutrofieringsforløp» i innsjøer kan beskrives med tre faser ettersom økosystemet responderer på
økende fosforbelastning:
1) Begynnende eutrofiering
Kjennetegnes ved middels næringsrike forhold (tilstand III = «moderat»), med økt produktivitet i
alle ledd i innsjøens næringspyramide, grunnet økte næringstilførsler «bottom-up»-effekt). Den
økende algemengden holdes noenlunde under kontroll av den samtidig økende
dyreplanktonmengden (negativ «top-down»-effekt), slik at algemengdene øker sakte under
økologisk likevekt.
2) Fare på ferde
Kjennetegnes med næringsrike forhold (tilstand IV = «dårlig» eller V = «svært dårlig»), der algetyper
som ikke er spiselige av dyreplankton begynner å dominere, og algemengdene øker derfor raskere.
Større mengder alger synker til bunns og råtner under forbruk av oksygen, og oksygenfrie forhold
med indre gjødsling kan begynne.
3) Kritisk fase
Kjennetegnes av meget næringsrike forhold (tilstand V = «svært dårlig»). Råttent bunnvann med
omfattende indre gjødsling gir store algemengder, der algeoppblomstringer med giftige
cyanobakterier kan dominere.

MILJØKLASSIFISERING
Statens forurensningstilsyn (SFT) utviklet enkle system for vurdering av miljøkvalitet i ferskvann, der
tilstanden i innsjøer ble klassifisert med hensyn på en del standard parametere (SFT 1989, 1992, 1997).
Disse første ble utarbeidet med en generell tilnærming, slik at en ved undersøkelser av innsjøer i
utgangspunktet skal søke å fange opp de fleste sannsynlige miljøpåvirkninger. Systemet er oppdatert i
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forbindelse med Vanndirektivet med veiledere fra 2009 og senest i 2018. Det gir miljøforvaltningen
mulighet for en standardisert tilnærming til den aktuelle problematikken i innsjøer, og dette system og
klassifisering er også benyttet i denne foreliggende rapporten.
Vanndirektiv-databasen Vann-Nett angir Ørevatnet (vannforekomst 022-1158-L) til å være en «middels
(200–800 moh.), svært kalkfattig type 1c (Ca 0,50–0,75 mg/l) og klar (fargetall 10–30 mg Pt/l, TOC 2–
5 mg/l)» innsjø med vanntype L202c.
Ørevatnet er tidligere undersøkt i forbindelse med overvåking av forsurete vassdrag. Innsjøen ble
undersøkt i 2004 (Hesthagen 2005) og 2012 (Larsen og Ledje 2013), og fargetallet ble målt til hhv. 29
og 42 mg Pt/l. Det finnes også målinger av fargetall fra utløpet i 2009 (Hesthagen mfl. 2010) og 2012
(Vannmiljø: lok.id. 022-55775) på hhv. 41 og 32 mg Pt/l. Disse målinger viser at innsjøen ikke er humøs,
men klar. Kalsiummålingene fra de samme undersøkelsene ligger mellom 0,53–0,77 mg Ca/l, som
samsvarer med at den er svært kalkfattig type 1c, og målingene av totalt organisk karbon (TOC) mellom
4,5–5,2 mg C/l. Målingene fra Ørevatnet til denne rapporten viser at kalsium, fargetall og TOC har et
snitt på hhv. 0,6 mg Ca/l, 35 mg Pt/l og 4,7 mg C/l. Selv om innholdet av organisk karbon ligger rett
innenfor grenseverdiene til vanntype L202 (2–5 mg C/l), er fargetallet klart over 30 mg Pt/l, som tilsier
at innsjøen er humøs. Revidert vanntype er L203c, dvs. «middels (200–800 moh.), svært kalkfattig type
1c (Ca 0,50–0,75 mg/l) og humøs (fargetall > 30 mg Pt/l, TOC 5–15 mg/l)». Slike innsjøer klassifiseres
etter tabell 2 i henhold til Vanndirektivets veileder 02:2018.
Innsjøen oppgitt til å ha «dårlig» økologisk tilstand, der tilstanden sannsynligvis er grunnet forsuring,
der det oppgitt «stor grad» av påvirkning av sur nedbør fra langtransportert forurensing.
Vannforeskriftens miljømål for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand har fått, etter §9, «Utsatt frist
pga. naturforhold» og skal oppnås innen 2027–2033. Det er også oppgitt «middels grad» av påvirkning
fra vannkraftproduksjon. Innsjøen er i «liten grad» påvirket av landbruksavrenning eller tilførsler fra
kloakkavløpsanlegget Kyrkjebygd RA med 2000 PE.
Tabell 2. Klassifiseringsgrenser for vannkjemi og alger, fra Vanndirektivets veileder 02:2018, for
Ørevatnet som er kategorisert som en «svært kalkfattig og humøs» innsjø (L203c) med fargetall på ca.
40 mg Pt/l. Klassifiseringsgrenser for og oksygen er fra SFT-veiledning 97:04 (SFT 1997). Grenser for

metaller er fra Miljødirektoratets veileder M-608 (MD 2016) og der grensen mellom tilstand II
og III ikke framgår for enkelte metaller, er det satt en grense (kursiv) basert på tidligere
benyttete klassifiseringer.
Innsjøtype L203c
Fosfor (μg/l)
Nitrogen (µg/l)
Siktedyp (m)
Oksygen (mg/l)
Surhet (pH)
ANC (µekv/l)
Lal. (µg/l)
Algemengde (mg/l)
Algetyper (PTI)
Klorofyll-a (µg/l)
Max blågrønnalg (mg/l)
Arsen (µg/l)
Bly (µg/l)
Kadmium (µg/l)
Kobber (µg/l)
Krom (µg/l)
Kvikksølv (µg/l)
Nikkel (µg/l)
Sink (µg/l)
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I = Svært god
<9
< 400
> 3,7
> 9,0
> 6,1
70–30
<5
< 0,40
< 2,17
<4
< 0,16
< 0,15
< 0,02
< 0,003
< 0,3
< 0,1
<0,001
< 0,5
< 1,5

II = God
9–13
400–550
3,7–4,3
9,0–6,5
6,1–4,8
30–20
5–20
0,40–0,64
2,17–2,23
4–6
0,16–1,0
0,15–0,5
0,02–1,2
0,003–0,15
0,3–1,5
0,1–3,4
0,001–0,047
0,5–4
1,5–2,9

6

III = Moderat IV = Dårlig V = Svært dårlig
13–24
24–45
> 45
550–900
900–1500
> 1500
4,3–2,7
2,7–1,9
< 1,9
6,5–4,0
4,0–2,0
< 2,0
4,8–4,7
4,7–4,5
< 4,5
20–10
10–0
<0
20–30
30–60
> 60
0,64–1,46
1,46–3,46
> 3,46
2,34–2,51
2,51–2,69
> 2,69
6–12
12–25
> 25
1–2
2–5
>5
0,5–8,5
8,5–85
> 85
1,2–14
14–57
> 57
0,15–0,9
0,9–9,0
> 9,0
1,5–7,8
7,8–15,6
> 15,6
> 3,4
0,047–0,07
0,07–0,14
> 0,14
4–34
34–67
> 67
2,9–11
11–60
> 60
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For å kunne sammenligne resultatene fra de vannkjemiske og de biologiske parameterne, er de behandlet
i henhold til Vanndirektivets veileder 02:2018. Gjennomsnittsverdiene for hele sesongen er omregnet
til en økologisk kvalitetsratio (EQR), og deretter normalisert til en skala mellom 0 og 1, med sprang på
0,2, for å kunne vurderes mot hverandre (nEQR). For de tre vannkjemiske (fosfor, nitrogen og siktedyp)
skal det tas snitt av disse, dersom vannforekomsten er nitrogenbegrenset. Hvis ikke, tas det kun snitt av
fosfor og siktedyp. For de fire parameterne for den biologiske kvalitetsindeksen planteplankton
framkommer gjennomsnittet mer finurlig via flere trinn. Økologisk tilstand blir så angitt fra den dårligste
av de to hovedkvalitetselementene.
Kombinasjonen av flere parametre 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 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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ØREVATNET I ÅSERAL
Ørevatnet (NVE innsjønummer 1158) ligger i Mandalsvassdraget (NVE vassdragsområde 022), er
3,81 km² stort og ligger 260 moh. Innsjøen har et nedbørfelt på 1.004 km² med en spesifikk tilrenning
på 54,1 l/s/km², som gir en middeltilrenning på 54,32 m³/s eller en årlig tilrenning på 1.713 millioner
m³. Det gir en hydrologisk belastning på 450 m³/m²/år (tabell 3).
Tabell 3. Morfologiske og hydrologiske data for Ørevatnet i Åseral kommune.
Innsjøareal

Nedbørfelt

Spes. avr.

Tilrenning

Hydrologisk belastning

km2

km2

l/s/km2

mill. m3/år

m3/ m2/år

3,81

1.004

54,1

1.713

450

Figur 1. Åseral Ørret AS planlegger oppdrett i Ørevatnet i Åseral kommune i Agder fylke.

Rådgivende Biologer AS

8

Rapport 3298

HYDROLOGI OG REGULERINGER
Vannutskiftingen i Ørevatnet er sterkt påvirket av vassdragsreguleringer, både ved overføringer i
nedbørfeltet som føres til Skjerka kraftverk med utløp til Ørevatnet og ved at Ørevatnet er magasin for
nedenforliggende Håverstad kraftverk fra et inntak helt i sørenden. Innsjøen reguleres mellom LRV =
256,08 moh. og HRV = 259,20 moh. Det er innhentet opplysninger fra Agder Energi for årene 20032020 om både vannstand og fordeling av vannføring til Ørevatnet gjennom naturlig nedbørfelt fra nord
og fra Skjerka kraftverk. Avløp fra Skjerka fører i mindre grad til vannutskifting i nordre del av
Ørevatnet. Resultatene presentert her er «nøytralisert» for ikke å presentere bedriftsinterne forhold hos
energiprodusenten.

Figur 2. Daglig målt tilrenning til Ørevatnet samlet, som sum av tilrenning i nord og utløp fra Skjerka
kraftverk fra 1. januar 2003 til 27. august 2020. Tallene er stilt til disposisjon av Agder Energi AS.

Figur 3. Andel av den samlete tilrenningen til Ørevatnet som kommer med innløpet i nord for årene
2003-2020 (til venstre) og fordeling gjennom året (til høyre) basert på månedsmiddel i perioden 20032020. Tallene er stilt til disposisjon av Agder Energi AS

VANNSTAND
Vannstanden i Ørevatnet varierer avhengig av tilrenning og tapping til kraftverk. Flommer de siste 18
årene har stort sett forekommet på seinhøsten, og medfør vannstand i Ørevatnet inntil 1,8 m over HRV
på 259,2 moh. høsten 2017 (figur 2). Ti ganger de siste 18 årene har det vært flomvannstand over 260
moh. i Ørevatnet. Nedtapping mot laveste regulerte vannstand på 256,08 moh. har ikke skjedd i denne
måleperioden. Bare i 2003 og 2004 var man under 256,5 moh, mens vannstand i årene etter bare
unntaksvis har vært under 257 moh. Gjennomsnittlig ligger vannstanden i Ørevatnet i årene 2003-2020
på 258,6 moh., med litt variasjon mellom årene, der 2003-2007 ligger lavere, mens det de siste årene
har vært noe høyere (figur 3). Variasjon i gjennomsnittlig vannstand gjennom året for perioden 20032020 er marginal (figur 3).
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Figur 4. Daglig målt vannstand i Ørevatnet fra 1. januar 2003 til 27. august 2020. Tallene er stilt til
disposisjon av Agder Energi AS.

Figur 5. Vannstandsvariasjon mellom år (til venstre) og gjennom året (til høyre), basert på årsmiddel
og månedsmiddel i perioden 2003-2020. Tallene er stilt til disposisjon av Agder Energi AS

VANNKVALITET
Mandalsvassdraget er forsuret og ble fullkalket første gang i 1997, og helt siden den gang har det vært
gjennomført undersøkelser av vannkjemien i vassdraget (Hellen & Hindar 2019). I ettertid er det også
etablert doseringsanlegg for silikat for raskere avgiftning av aluminium. Det var tidligere en kalkdoserer
oppstrøms Ørevatnet, men denne er utgått.
Vassdraget er også sterkt påvirket av kraftregulering. Store deler av nedbørfeltene til Ørevatnet i nord
er regulert til kraftformål, slik at vannføringen inn i innsjøen fra de opprinnelig største feltene nå er
overført til Nåvatnet og mot Skjerka kraftverk. Det ble satt i drift i 1997 og henter vann fra det
ovenforliggende Øvre Skjerkavatnet og fører dette til Ørevatnet. Ørevatnet (NVE magasinnummer 304)
tappes videre til Håverstad kraftverk fra et inntak helt i sørenden, og innsjøen kan reguleres mellom
LRV = 256,08 moh. og HRV = 259,20 moh.
Det finnes dybdekart i NVEs innsjødatabase for den sørlige delen av innsjøen sør for veibroen, og største
dyp er her litt over 40 m like sør for utløpet av Skjerka kraftverk. Det har så langt ikke vært mulig å
finne tilsvarende for nordre del av Ørevatnet, men innledende opploddinger viser at det er dybder på
opp mot 60 m midt i innsjøen på hele strekningen der det er planlagt plassert oppdrettsanlegg.
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UNDERSØKELSENE 2020
I perioden juli til oktober 2020 ble det tatt månedlige vannprøver fra overflatevannmassene og målt
siktedyp i Ørevatnet. Prøvene ble tatt som blandeprøve fra de øverste fem meterne av vannsøylen og
siktedypsmålingene ble gjort med en standard Secchi-skive. I september ble temperatur og oksygen i
vannsøylen målt med en SAIV STD/CTD-sonde. Vannprøvene ble analysert etter standard metoder ved
det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. De ble analysert for generell vannkvalitet,
metaller, ionebalanse og forsuring, og forekomst av algeplankton. Algeplankton er bestemt av
Cand. real. Nils Bernt Andersen.

VÆRFORHOLD 2020
Målestasjonen ved Kyrkjebygda i Åseral kommune er brukt som referansestasjon for månedsnedbør og
-temperatur. Data er hentet fra Meteorologisk institutt (www.eklima.no).
Nedbørmengdene i Åseral de elleve første månedene i 2020 varierte mye, med en svært våt vinter og
sommer og senhøst. Det ble målt 2265 mm nedbør mot normalen på 1566 mm, som er 45 % over
normalen (1961–1990). Det var kun i april og mai, samt august og september, som var under
nedbørsnormalen. Middeltemperaturen lå over normalen nesten hele prøvetakingsperioden, med unntak
av juli, da den var under normalen (figur 6).

Figur 6. Månedlige nedbørmengder (venstre) og månedstemperatur (høyre) ved Kyrkjebygda i Åseral
(Stnr. 41480) i de elleve første månedene i 2020 (søyler) og normalen i perioden 1961–1990 (linje).
Prøvetakingsdatoene ble bestemt på forhånd for å kunne fange opp naturlig variasjon gjennom
vekstsesongen. I mai var det en del nedbør i dagene før prøvetaking i juli, og litt regn i september og
oktober. Det regnet på prøvetakingsdagen i juli, spesielt i slutten av juli (figur 7).

Figur 7. Døgnnedbør i
Kyrkjebygda i Åseral (Stnr.
41480) de fire siste døgn før
prøvetaking fant sted.
Nedbøren er målt på angitte
datoer kl. 06 og er falt i løpet av
de foregående 24 timene.
Prøvetakingsdatoene er vist med
rødt.
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TILSTANDEN I ØREVATNET I 2020
TEMPERATUR OG OKSYGEN
I Ørevatnet var både temperaturen og oksygenmetningen var den samme i vannsølen ned til nesten
bunnen, på hhv. ca. 13 °C og 8–9 mg/l (85–89 %) i september 2020. Under 30 m var oksygenmetningen
ca. 8 mg/l (84–85 %), som tilsvarer tilstand «god» (figur 8).
NVE undersøkte innsjøen fra mars 1992 til august 1993 og da ble det ikke målt sjiktning hverken om
sommeren eller vinteren ned til 25 m dyp (Tvede 1993). Sammen med målingen fra 2020, tyder det på
at Ørevatnet har god vanngjennomstrømning i de dypere vannlagene som fører til jevn temperatur ned
til bunn hele året.

Figur 8. Hydrografisk profil av
oksygeninnhold og temperatur i
Ørevatnet 16. september 2020.

VIRKNING AV TILFØRSLER AV NÆRINGSSTOFF
Forforkonsentrasjonene i Ørevatnet var lave i 2020 (figur 9). Høyeste måling var på 11 µg P/l i
begynnelsen av juni og i oktober, og laveste måling var i august på 4,1 µg P/l. I snitt var innholdet av
fosfor 8,6 µg P/l, som tilsvarer tilstand «svært god». Innholdet av nitrogen var også lavt, og i snitt var
konsentrasjonen 276 µg N/l, som tilsvarer tilstand «svært god».

Figur 9. Innhold av næringsstoffene fosfor (venstre) og nitrogen (høyre) i månedlige vannprøver fra
Ørevatnet i 2020. Verdier for næringsstoffene er oppgitt i vedlegg 1.
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Det ble målt veldig små mengder klorofyll-a i Ørevatnet sommerhalvåret 2020 (figur 10). Mengden var
0,4–0,5 µg/l hele sommeren, utenom en liten topp i august på 1,0 µg/l. I snitt var mengden klorofyll-a
0,6 µg/l, som tilsvarer tilstand «svært god». Det var også lave algevolum, som lå mellom 0,12 og
0,21 mg/l, bortsett fra i oktober da algevolumet ble målt til 0,85 mg/l, med et stort innslag av blågrønnalger. I snitt var algemengden 0,30 mg/l, som tilsvarer tilstand «svært god». I juli til september bestod
hovedmengden av algevolumet av ubestemte flagellater, samt kiselalger (Bacillariophyceae) med arten
Tabellaria flocculosa. Den er vanlig å finne over hele landet, også i svært sure innsjøer, gjerne i
næringsfattige innsjøer (Brettum & Andersen 2004).

Figur 10. Månedlig innhold av klorofyll-a (venstre) og algemengde og -type (høyre) i Ørevatnet
sommeren 2020. Prøvene er tatt som blandeprøver fra de øverste fem meterne. For detaljer vedrørende
algearter og typer henvises til vedlegg 4.
I slutten av juli, september og oktober ble det registrert blågrønnalger (Cyanophyceae) i prøvene, fra
slektene Dolichospermum og Aphanocapsa (figur 10). Størst andel ble registrert i oktober med 0,55
mg/l, som var hele 65 % av algevolumet, men som fremdeles tilsvarer tilstand «god» for Cyanomax
sommerhalvåret 2020. Det ble funnet relativt få arter i Ørevatnet i 2020, og PTI (indeks for
artssammensetning) hadde et snitt på 2,03, som tilsvarer tilstand «svært god». PTI uttrykker økningen
av tolerante taxa, ofte problemalger, og reduksjon av sensitive taxa langs fosforgradienten.

VIRKNING AV TILFØRSLER AV ORGANISK STOFF
Siktedypet i en innsjø reflekterer vannfarge og mengden partikler i innsjøens øvre vannmasser. I
Ørevatnet var siktedypet stabilt hele sommerhalvåret og hadde et snitt på -3,4 m, som tilsvarer tilstand
«moderat» (figur 11). Innholdet av organisk stoff (TOC) i overflatevannmassene lå på 4,0 mg C/l i juli
og økte jevnt til 6,1 mg C/l i oktober (figur 11).

Figur 11. Månedlige målinger av siktedyp (venstre) og totalt organisk karbon (TOC) (høyre) i
Ørevatnet sommeren 2020.
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VANNKVALITET FORSURING
Forsuringstilstanden i overflatevannet i Ørevatnet sommerhalvåret er klassifisert ut i fra
forsuringsparameterne surhet (pH), syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og labilt aluminium (LAL).
Surheten varierte og hadde en pH på 5,5 i juli, økte til 5,9 i august og sank igjen til 5,5 i oktober (figur
8). I snitt var pH 5,7 som tilsvarer tilstand «svært god». Den syrenøytraliserende kapasitet var jevn i
juli–september og lå mellom 31 og 39 µekv/l, men i oktober økte den til 66 µekv/l. I snitt var ANC
42 µekv/l, som tilsvarer tilstand «svært god». Innholdet av labilt aluminium var derimot noe høyt og
hadde et snitt på 26 µg Al/l, som tilsvarer tilstand «moderat»

Figur 12. Månedlige målinger av
forsuringsparameterne pH (over), ANC (over til
høyre) og LAL (høyre) i månedlige vannprøver
fra overflatevannet i Ørevatnet i 2020. Verdiene
er oppgitt i vedlegg 1.

TUNGMETALLER
Det var hovedsakelig små mengder tungmetaller i overflatevannet i Ørevatnet i sommerhalvåret 2020.
Innholdet av arsen, kadmium og kvikksølv var i snitt på hhv. 0,134, 0,017 og < 0,001 µg/l, og alle
tilsvarte tilstand «svært god» (tabell 4). Kobber, krom og nikkel hadde snitt på hhv. 1,2, 0,15 og
0,6 µg/l, som alle tilsvarer tilstand «god», mens bly og sink hadde snitt på hhv. 0,69 og 5,54 µg/l, som
tilsvarer tilstand «moderat».
Tabell 4. Innhold av tungmetaller i overflatevannet i Ørevatnet sommeren 2020. Verdiene er oppgitt
som gjennomsnitt av de månedlige prøvene fra juli–oktober og klassifisert i henhold til
Miljødirektoratets veileder M-608 (MD 2016).
Metall
Snitt

Arsen

Bly

Kadmium

Kobber

Krom

Nikkel

Sink

Kvikksølv

µg As/l

µg Pb/l

µg Cd/l

µg Cu/l

µg Cr/l

µg Ni/l

µg Zn/l

µg Hg/l

0,134

0,69

0,017

1,2

0,15

0,6

5,54

< 0,001
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SAMLET KLASSIFISERING
For de vannkjemiske kvalitetselementene med parametere klassifisert hensyn til eutrofiering som
påvirkning (fosfor, nitrogen og siktedyp), var den normaliserte økologiske kvalitetsratioen (nEQR)
0,698 i 2020, som tilsvarer tilstand «god» (tabell 5). Nitrogen er ikke med i gjennomsnittet, ettersom
innsjøen ikke er nitrogenbegrenset. For parameterne klassifisert med hensyn til forsuring (pH, ANC og
LAl), var nEQR 0,773, som tilsvarer tilstand «svært god». Snittene fra de to påvirkningene innenfor
kvalitetselement vannkjemi skal kombineres i henhold til «det verste styrer»-prinsippet, så
gjennomsnittet av nEQR for kvalitetselement vannkjemi blir tilstand «god». For de biologiske
kvalitetselementene med parametere klassifisert hensyn til eutrofiering som påvirkning (klorofyll-a,
̅nEQR 0,877, som tilsvarer tilstand «svært god».
algevolum, PTI og Cyanomax), var X
Økologisk tilstand i 2020 blir så den «dårligste» av de to kvalitetselementene, dvs. «god», og med en
̅
XnEQR på 0,698 ligger tilstanden godt innenfor Vanndirektivets krav om minst «god» økologisk
tilstand.
Den hyppige vannutskiftingen gjør at innsjøen har en meget stor resipientkapasitet når det gjelder
tilførsler av både næringsstoff og organisk stoff og det er liten fare for eutrofiering ettersom den
økologiske tilstanden er tilsvarende «god» og resipientkapasiteten er så stor.
Tabell 5. Klassifiseringsgrunnlag for vannkjemiske (næringssalter) og planteplanktonforhold i
Ørevatnet i 2020. Klassifisering etter innsjøtype L203c, «svært kalkfattig og humøs» med fargetall på
ca. 40 mg Pt/l, i henhold til Vanndirektivets veileder 02:2018. Samme fargeskala som for øvrige
klassifiserte elementer.
Innsjøtype

Vannkjemiske kvalitetselement

L203c
̅
X

Tot-P Tot-N Siktedyp

EQR

0,579 0,906

0,820

nEQR

0,809 0,949

0,588

̅nEQR
X

8,6

276,0

-3,4

0,698

Biologiske kvalitetselement

pH

ANC

LAl

Klorofyll-a

Algevolum

PTI

Cyanomax

5,7

35

28,8

0,6

0,299

2,03

0,550

1,00 0,903 0,097

1,000

0,965

0,985

0,945

1,000 0,850 0,468

1,000

0,901

0,967

0,713

0,773

0,950

0,698

0,877

Økol. tilst.

«God»

RESIPIENTKAPASITET ØREVATNET
Innsjøens samlete nedbørfelt er på 1.004 km², og naturlig drenerte innløpselvene i nord hele 859 km² av
dette. Mye av dette er nå overført til Nåvatnet og Skjerka kraftverk, slik at det nå er en veldig stor
vanngjennomstrømming i søre del av innsjøen, mens nordre deler har en redusert tilrenning i forhold til
opprinnelig. Øvre basseng har et areal på 2,1 km² og selv med en redusert årlig tilrenning, gir det
sannsynligvis fremdeles en god hydrologisk belastning og dermed resipientkapasitet.
Dype og store innsjøer med stor vanngjennomstrømming, slik som Ørevatnet, er ofte de mest
næringsfattige innsjøene. Virkningen av ekstra tilførsler av næringsstoff vil variere svært mye fra innsjø
til innsjø, og det er utviklet gode modeller som beskriver sammenhengen mellom tilførsler og deres
effekt i innsjøene (Vollenweider 1976; Rognerud mfl. 1979; Berge 1987). Særlig store vanntilførsler,
og dermed hyppig utskifting av innsjøens vannmasser, virker fortynnende på tilførslene. En innsjø med
hyppig vannutskifting kan således tåle større næringstilførsler enn en tilsvarende innsjø med sjeldnere
vannutskifting (Vollenweider 1976; Rognerud mfl. 1979; Berge 1987). Samtidig er næringsstoffenes
tilgjengelighet for algene også med å avgjøre responsen i innsjøenes økosystem (Berge & Källqvist
1990; Braaten mfl. 1992).
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Modellen for dype innsjøers tålegrenser for fosfortilførsel ble utarbeidet av Vollenweider (1976), og
vises ved sammen-hengen mellom fosforbelastning på innsjøens produktive areal og vann-utskifting
uttrykt som hydrologisk belastning (figur 13).
Ørevatnet har et stort nedbørfelt som samlet sett
gir stor vannutskifting, og siden innsjøen er lite
påvirket av næringstilførsler, har den svært god
gjenværende resipientkapasitet. Dette er vist i
figur 13, der nåværende situasjon er illustrert med
blå sirkel og situasjon med tilførsler fra oppdrettsanlegg på 1000 tonn årlig er vist med grønn.
Begge ligger godt under øvre grense for
«akseptabel» belastning, som viser overgang fra
tilstand «god» til tilstand «moderat».
Figur 13. Vollenweider-diagram for sammenheng
mellom fosforbelastning og vannutskifting
(hydrologisk belastning) for hele Ørevatnet. Blå
linje viser øvre grense for akseptabel belastning
og rød linje øvre grense for uakseptabel
belastning.
Betraktninger omkring tilrenning og vannutskifting i Ørevatnet innledningsvis i rapporten, viser at
økende andel av tilrenningen til innsjøen de siste årene kommer inn fra nord og andelen som går gjennom
Skjerka kraftverk har avtatt. De siste fem årene renner over 50 % av samlet tilrenning inn i nord, og
særlig er det høy andel i månedene april og mai med over 55 % av tilrenningen.
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UTVIKLING AV VANNKVALITET
Ørevatnet er tidligere undersøkt i forbindelse med overvåking av forsurete vassdrag, og det ligger en del
data i Vanndirektiv-databasen «Vannmiljø». Fra utløpet finnes det seks målinger fra juni–september
2012. Det ble utført fiskebiologiske undersøkelser i innsjøen i 2004 (Hesthagen 2005), 2009 (Hesthagen
mfl. 2010) og 2011 (Gustavsen 2012). Ecofact gjennomførte i 2012 resipientundersøkelse i Ørevatnet
(Larsen & Ledje 2013). Mandalsvassdraget kalkes fremdeles og overvåkes årlig. Kalkdosereren ovenfor
Ørevatnet er nedlagt, men vannkvalitet overvåkes oppstrøms Ørevatnet ved Kyrkjebygd som
referansestasjon. Her er også to stasjoner for overvåking av bunndyr oppom Ørevatnet (Hellen & Hindar
2019).
For å kunne sammenligne verdiene og evaluere utviklingen til vannkvaliteten i Ørevatnet, er alle de
vannkjemiske målingene som ble utført ved de ovenfornevnte undersøkelsene, klassifisert etter
vanntype L203c i henhold til Vanndirektivets veileder 02:2018 (tabell 6). I 2004 var vannkvaliteten i
relativt bra, utenom i noen av tilløpsbekkene, men innløpselven i nord var da fremdeles kalket og
tilstanden god (Hesthagen 2005). Den syrenøytraliserende kapasiteten var «moderat» i innsjøen, men
surheten var «svært god». I 2009 ble siktedypet målt til 4,0 m og forsuringsparameterne pH, ANC og
LAl var hhv 5,52, 19 µekvl/l og 19 µg/l. Utløpet hadde da bedre vannkvalitet enn innløpselvene, som
var relativt sure, hovedsakelig på grunn av at innløpet i var påvirket av kalkingen ved Smeland
(Hesthagen mfl. 2010). Vannprøvene fra utløpet tatt i 2011 viste at tilstanden var bra i forhold til
forsuring (Gustavsen 2012). Vannprøvene fra utløpet og innsjøen i 2012 viser at det ikke inneholdt
særlige mengder næringsstoff, men siktedypet var «moderat». Det dårlige siktedypet i Ørevatnet er
presisert på Vann-Nett, og kommentert med at årsaken er ukjent. Tiltaksovervåkingen i 2018 (Hellen &
Hindar 2019) konkluderer med at Mandalsvassdraget, som Ørevatnet tilhører, fremdeles er forsuret.
Utviklingen viser at tilstanden til vannkvaliteten i Ørevatnet er stabil og god. Det er lite næringsstoff i
innsjøen og ingen fare for eutrofiering. Forsuringsparameterne har en forbedring fra 2018 og i 2020 er
forsuringstilstanden samlet sett «god».
Tabell 6. Oversikt over registreringer av vannkvalitet i Ørevatnet (i innsjø, innløp eller utløp), vist som
årlig snitt av hver parameter, og klassifisert etter innsjøtype L203c i henhold til Vanndirektivets veileder
02:2018. Samme fargeskala som for øvrige klassifiserte elementer.
År
2004
2009
2011
2012
2012
2018
2020

Sted
Innsjø
Utløp
Utløp
Utløp
Innsjø
Innløpselv
Innsjø

Fosfor
µg/l

4,2
9,1
3,4
8,6
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Nitrogen Siktedyp
µg/l

197
340
246
276

Surhet

ANC

LAl

m

pH

µekvl/l

µg/l

4,0

5,71
5,52
5,79

15
19
34
39

19
17
11

5,65
5,7

26
35

26
26

3,2
3,4

17

Referanse
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VEDLEGGSTABELLER OVER RÅDATA
Vedlegg 1. Analyseresultat generell vannkvalitet fra overflatevannprøver fra Ørevatnet i 2020. Prøvene
er tatt som blandeprøve fra de øverste fem meterne og analysene er utført av det akkrediterte
laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.
ENHET

Metode

Total fosfor

PARAMETER

μg P/l

NS-EN ISO 15681-2

11

9,9

4,1

7,2

11

8,6

Total nitrogen

μg N/l

NS 4743

190

350

230

280

330

276

Tot. org karbon

mg C/l

NS-EN 1484

4,0

4,0

4,6

4,7

6,1

4,7

Klorofyll-a

µg Chl/l

SS 028146

0,4

0,5

1,0

0,4

0,5

0,6

Siktedyp

m

In situ

3,3

3,6

3,3

3,3

3,3

3,4

Fargetall

mg Pt/l

NS 4720

33

31

32

35

44

35

7. juli

27. juli

17. aug.

16. sept.

13. okt.

Snitt

Vedlegg 2. Analyseresultat for metaller fra overflatevannprøver fra Ørevatnet i 2020. Analysene er
utført av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.
PARAMETER

ENHET

Metode

7. juli

27. juli

17. aug.

16. sept.

13. okt.

Snitt

Aluminium

μg Al/l

NS-EN ISO 17294-2

150

130

140

150

200

154

Arsen

μg As/l

NS-EN ISO 17294-2

0,13

0,11

0,14

0,13

0,16

0,13

Bly

μg Pb/l

NS-EN ISO 17294-2

0,39

0,41

1,70

0,38

0,57

0,69

Kadmium

μg Cd/l

NS-EN ISO 17294-2

0,016

0,016

0,016

0,012

0,023

0,017

Kobber

μg Cu/l

NS-EN ISO 17294-2

0,66

1,40

1,50

0,92

1,40

1,18

Krom

μg Cr/l

NS-EN ISO 17294-2

0,110

0,096

0,140

0,092

0,290

0,146

Nikkel

μg Ni/l

NS-EN ISO 17294-2

0,49

0,90

0,59

0,54

0,55

0,61

Sink

μg Zn/l

NS-EN ISO 17294-2

4,5

6,7

4,6

5,4

6,3

5,5

Kvikksølv

μg Hg/l

Intern metode

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Vedlegg 3. Analyseresultat for ionebalanse og forsuring fra overflatevannprøver fra Ørevatnet i 2020.
Analysene er utført av det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. * Ikke akkreditert
ettersom de ble analysert mer enn syv dager etter prøvetaking.
PARAMETER

ENHET

Metode

pH

NS-EN ISO 10523

5,5

5,7

5,9

5,7

5,5

5,7

Alkalitet

mmol/l

Intern metode

0,010

0,010

0,012

0,010

0,021

0,013

Silisium

μg Al/l

NS-EN ISO 17294-2

0,00047

0,00038

0,00034

0,00045

0,00060

0,00045

Kalsium

mg Ca/l

NS-EN ISO 17294-2

0,49

0,61

0,56

0,51

0,60

0,55

Magnesium

mg Mg/l

NS-EN ISO 17294-2

0,16

0,16

0,15

0,15

0,18

0,16

Natrium

mg Na/l

NS-EN ISO 17294-2

1,2

1,2

1,0

1,0

1,7

1,2

Surhet

Kalium

7. juli

27. juli

17. aug.

16. sept.

13. okt.

Snitt

mg K/l

NS-EN ISO 17294-2

0,17

0,19

0,17

0,16

0,24

0,19

Sulfat

mg SO4/l

NS-EN ISO 10304-1

0,46

0,52

0,59

0,62

0,47

0,53

Klorid

mg Cl/l

NS-EN ISO 10304-1

3,60

1,64

1,16

1,33

1,58

1,86

Nitrat

µg NO3/l

NS-EN ISO 13395

62

66

80

55

58

64

Reaktiv Al

μg Al/l

Intern metode

58

58

50

61

71*

60

Illabilt Al

μg Al/l

Intern metode

30

28

27

39

45*

34

Labilt AL

μg Al/l

Beregnet

26

30

23

22

26

26
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Vedlegg 4. Algeresultater fra fem månedlige prøver fra Ørevatnet sommerhalvåret 2020. Algeantall er
oppgitt som mill. celler pr. liter og algevolum som mg pr. liter. Prøvene er tatt som blandeprøve fra de
øverste fem meterne og prøvene er analysert av cand. real. Nils Bernt Andersen.
Ørevatnet 2020

7. juli 2020
antall mengde

BACILLARIOPHYCEAE
Navicula sp.
Tabellaria flocculosa
Ubestemte pennate diatomeer
31 000
CHLOROPHYCEAE
Crucigenia rectangularis
Oocystis sp.
CRYPTOPHYCEAE
Rhodomonas sp.
31 000
CHRYSOPHYCEAE
Dinobryon sp.
DINOPHYCEAE
Gymnodinium sp.
31 000
CYANOPHYCEAE
Dolichospermum circinalis
Dolichospermum sp.
Aphanocapsa sp.
FLAGELLATER OG MONADER
Ubestemte flagellater < 5 µm
2 091 000
Ubestemte flagellater > 5 µm
704 000
SAMLET
2 888 000
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27. juli 2020
17. august 2020 16. september 2020 13. oktober 2020
antall mengde antall mengde antall
mengde
antall mengde
31 000

0,0078
31 000

0,0310

0,0062
61 000
92 000

0,0092
0,0138

0,0026

0,0310

31 000

0,0047

31 000

0,0310

153 000

0,0173

61 000

0,0610

61 000

0,0052

92 000

0,0078

31 000

0,0310

31 000

0,0310

4 865 000

0,5497

31 000

0,0078

0,0293
0,0796

2 691 000
673 000

0,0377
0,0760

3 319 000
704 000

0,0465
0,0796

2 691 000
306 000

0,0377 3 296 000
0,0346 1 593 000

0,0461
0,1800

0,1487

3 610 000

0,1745

4 237 000

0,2101

3 120 000

0,1163 9 908 000

0,8456
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