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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Bonden Grønthandel AS hatt ansvar for overvåking av 

avløp fra selskapets grønnsaksvaskeri i 2021. Overvåkingen består av månedlige prøver av avløp etter 

rensing, kvartalsprøver av vannkvalitet i resipienten Bremsa over og nedenfor utslippspunktet i 

Fossbekken, samt innsamling av bunndyr og begroingsalger i Bremsa også ovenfor og nedenfor 

utslippet.  

 

Avløpsprøvene og vannprøvene i resipienten er tatt av VestfoldLab AS, som også har analysert prøvene 

akkreditert (TEST077), mens de biologiske prøvene i resipienten er samlet inn av dr.philos. Geir Helge 

Johnsen fra Rådgivende Biologer AS. Han har også vært ansvarlig for sammenstillingen av denne 

årsrapporten for Bonden Grønthandel AS. De biologiske prøvene av begroingsalger og bunndyr er 

analysert ved det akkrediterte laboratoriet Pelagia Environment AB i Umeå i Sverige.  

 

Alle resultatene for overvåking av resipienten er lagt inn i Vanndirektiv-databasen «Vannmiljø». 

 

Rådgivende Biologer AS takker Bonden Grønthandel AS ved Birgit Bonden Hørthe for godt samarbeide 

og for oppdraget. 
 

Bergen, 21. februar 2022 
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SAMMENDRAG 

Johnsen, G.H. & I. Wathne 2022. Overvåking av avløp fra Bonden Grønthandel AS i Holmestrand i 

2021. Rådgivende Biologer AS, rapport 3602, 20 sider pluss vedlegg, ISBN 978-82-8308-904-2. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Bonden Grønthandel AS hatt ansvar for overvåking av 

avløp fra selskapets grønnsakvaskeri i 2021. Dette er første året det gjennomføres fullstendig 

undersøkelse og rapportering av både produksjon, vannkvalitet, vannbruk, utslipp, rensegrad ved nytt 

avløpsrenseanlegg og overvåking av resipient med biologiske kvalitetselement. Biologiske 

kvalitetselement inngår imidlertid ved undersøkelsene bare hvert tredje år.  

 

Bonden Grønthandel AS har utslippstillatelse datert 21. august 2020 for utslipp fra bearbeiding av 

poteter og grønnsaker. Produksjonen i 2021 er så godt som innenfor de totale rammene på 2.400 tonn 

potet og 1.200 tonn grønnsaker, med 0,5 % over for potet og 3 % over for grønnsaker. Det benyttes 

drikkevann til produksjonen, og det ble i gjennomsnitt brukt omtrent 40 m³/dag i 2021, med lavest 

forbruk på 25 m³/dag i januar og september og nærmere 80 m³/dag i mai.  

 

Nytt avløpsrenseanlegg ble tatt i bruk etter sommeren 2021, og etter innkjøringsproblem har det fungert 

etter hensikten med rensegrader på i gjennomsnitt 95 % for de ulike stoffene. Utslippsmengdene fra 

anlegget var i 2021 langt over «tillatt» mengde i utslippstillatelsen, siden renseanlegget ikke var 

operativt før mot slutten av året. Men selv om en benytter observert konsentrasjon i avløp i desember 

og ganger opp med årlig vannbruk, vil årlig utslipp av fosfor være det dobbelte av tillatt mengde på 2 

kg/år og utslipp av nitrogen være 17 kg nitrogen mot tillatte 16 kg i avløp.  

 

Det nå rensete utslippet skjer til Fossbekken like oppom samløp med Bremsa. Denne hovedresipienten 

har over 100 km² nedbørfelt og en middelvannføring på 2,1 m³/s. I overvåkingsprogrammet inngår fire 

årlige vannprøver ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken, mens det i 2021 også ble samlet inn 

prøver av begroingsalger og bunndyr ovenfor og nedenfor utslippet. Med hensyn på kvalitetselementet 

vannkvalitet var tilstanden «god» med hensyn på begge næringsstoffene fosfor og nitrogen. Samlet 

økologisk tilstanden blir avgjort av de biologiske kvalitetselementene, og var «moderat» både ovenfor 

og nedenfor samløpet med Fosselva.  

 

Verken prøvene av vannkvalitet, begroinsgalger eller bunndyr viste egentlig noen forskjell mellom 

ovenfor og nedenfor utslippspunktet. Ved prøvetakingen midt i september 2021 var tilstanden i 

vassdraget preget av lave vannføringer og den varme sommeren hadde medført at elven var sterkt preget 

av generelt kraftig tilgroing.  

 

Utslippstillatelsen for Bonden Grønthandel AS angir krav om rensing av utslippene til resipienten og 

det er stilt krav både til konsentrasjon og til årlig mengde i avløp. Renseanlegget ble etablert siste halvår 

2021, og først seinhøstes var det fullt ut operativt slik at vilkårene kunne innfris. Det var likevel ikke 

tilfellet, og overvåkingen 2021 viser at dersom Bonden Grønthandel AS skal overholde vilkårene i sin 

utslippstillatelse, må en ha særlig fokus på å holde vannbruken nede. Høyt vannbruk gir lavere 

virkningsgrad for renseanlegget med påfølgende for høye konsentrasjoner av stoff i utslipp. Høye 

vannmengder skal videre ganges opp med konsentrasjonene, som dermed gir for store mengder stoff i 

utslippet.  

 

På den andre siden kan det selvsagt også diskuteres hvorvidt det er behov for så strenge rammer for 

denne virksomheten, siden utslippet her består av rent drikkevann som skitnes til av de stoffer som 

vaskes av grønnsakene. Dette er de samme jord- og leirestoffene som eroderes naturlig fra de 

omkringliggende landbruksområder og skylles på elven i perioder med nedbør. Undersøkelsen av 

resipienten Bremsa viste at den hadde «moderat» økologisk tilstand på hele strekningen, også over 

utslippet, og det var ingen forhold som tydet på at utslippet hadde noen merkbar påvirkning på 

vassdraget selv om vilkårene for utslippet ikke var overholdt i 2021.  
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  BONDEN GRØNTHANDEL AS 

Bonden Grønthandel AS har fått utslippstillatelse datert 11. mai 2020 for utslipp fra bearbeiding av 

poteter og grønnsaker, basert på en årlig produksjon av inntil 3 600 tonn, hvorav 2 400 tonn potet og 1 

200 tonn grønnsaker. Produksjonen varierer over tid, med vasking av poteter to ganger i uken med 

høysesong fra mai og ut juli, mens rensing av grønnsaker foregår jevnere over året, slik at det vil være 

aktivitet fire til fem dager i uken gjennom hele året. Utslippet utgjør omtrent 4.000 m³ med avløpsvann 

årlig. Det er drift gjennom hele året.  
 

Det er sommeren 2021 etablert renseanlegg fra Norsk Miljøservice AS, som er oppgitt å kunne gi en 

rensegrad på 97 %. Fram til da har avløpet gått gjennom enkle sedimenteringskummer for direkte utslipp 

til Fossbekken (figur 1 og 2). Renseanlegget var operativt på ettersommeren 2021, men det har vært en 

del innkjøringsproblem med blant annet for mye «fremmed»-vann. 
 

 

Figur 1. Kart over området ved Bonden Grønt, med renseanlegg og utslipp til Fossbekken, som renner 

ut i Bremsa. 
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UTSLIPPSTILLATELSEN 

Bonden Grønt har fått utslippstillatelse datert 21. august 2020 for utslipp fra bearbeiding av poteter og 

grønnsaker, basert på en årlig produksjon av inntil 3 600 tonn, hvorav 2 400 tonn potet og 1 200 tonn 

grønnsaker. Tillatelsen angir spesifikke vilkår for de utslippskomponenter som antas å ha størst virkning 

for miljøet.  

 

Komponent Korttidsgrense for utslipp Langtidsgrense for utslipp 

Total fosfor (tot-P) 0,3 mg/l 2 kg/år 

Ortofosfat (PO4-P) 0,3 mg/l 2 kg/år 

Totalnitrogen (tot-N) 2,6 mg/l 16 kg/år 

Organisk stoff (TOC) 21 mg/l 126 kg/år 

Surhet (pH) 6–8 6–8 

 

 

 

OVERVÅKINGSPROGRAM 

Det skal også foretas overvåking av miljøeffekter av utslippene i Sandeelva i henhold til et 

overvåkingsprogram, som ble sendt Statsforvalteren og utgjør utgangspunkt for denne første miljø-

årsrapporten. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet i samarbeide med Rådgivende Biologer AS høsten 

2020, og inneholder: 

• valgte elementer som skal undersøkes,  

• plassering av prøvepunkter, 

• prøvetakingsfrekvens, 

• i hvilket media (vann, biota eller sediment) dette skal undersøkes 

 

Overvåkingen skal skje i tråd med bestemmelsene i vannforskriften og data skal registreres i databasen 

«Vannmiljø» innen 1. mars året etter. Overvåkingsrapport sendes til Statsforvalteren innen samme frist. 
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RESIPIENTEN BREMSA  

Bonden Grønt AS har utslipp til Fossbekken, som er en liten sidebekk uten årssikker vannføring til 

Sandelva/Bremsa, som ved samløp Fossbekken har et nedbørfelt på 102 km² og en middelvannføring på 

2,1 m³/s (figur 2). 

 

Vannmiljø-databasen har et målepunkt ved «Sandeelva ved Foss» (Vann-ID 013-42771) like oppstrøms 

samløp Fossbekken, og vannkvaliteten der er undersøkt ved 8 månedlige prøver i 2004, 2008 og 2012. 

Fargetallet i 2012 var i gjennomsnitt 23 mg Pt/l, kalsiuminnholdet på 17,7 mg Ca/l. Vassdraget er relativt 

næringsrikt, med gjennomsnitt for total-fosfor på 33,5 µg P/l, for total-nitrogen på 821 µg N/l og for 

organisk stoff 5,1 mg C/l. Økologisk status for målepunktet er i 2020 vurdert som «god».  

 

Det ligger et målepunkt ca. 630 meter nedenfor; «Bremsa nedstrøms Foss» (Vann-ID 013-28493), og 

her foreligger kun måledata fra syv tidspunkt i 2002. Fossbekken oppstrøms Bonden Grønt har turbiditet 

på 4,8 FNU i gjennomsnitt, men helt opp i 15,8 FNU i 2019. Tilgjengelige flyfoto viser at Sandeelva 

tidvis er sterkt gråfarget av silt og leire. 

 

 

Figur 2. Utslippspunkt fra Bonden Grønt med tilhørende nedbørfelt for Sandeelva / Bremsa 
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OPPLEGG OG METODE FOR OVERVÅKING  

Hovedmålet for overvåkingen er å kartlegge dagens tilstand og se om det er avstand mellom nåværende 

tilstand og miljømålet for vannforekomsten. Vannforskriftens §18 setter som krav at overvåkings-

program skal omfatte økologisk og kjemisk tilstand, og således inneholde både biologiske og 

vannkjemiske kvalitetselementer. Vedlegg V definerer innholdet i overvåkingsprogram nærmere, og 

særlig aktuelt er punkt 1.3.2 for utforming av tiltaksorientert overvåking, 1.3.4 om frekvens for 

overvåkingen og 1.3.6 om at en skal benytte relevante standarder for overvåkingen. 

 

Utslippstillatelsen stiller krav til oppfølging og overvåking av utslippet med hensyn på følgende forhold 

og på følgende måte. 

• Vannstrøm ut av anlegget skal logges med kontinuerlig måler.  

• Det skal samles inn kvartalsvise punktprøver av drikkevann/råvann inn til anlegget og 

månedlige ukeblandeprøver av utslipp med en mengdeproporsjonal prøvetaker som tar prøver 

over de fire eller fem døgn med drift gjennom den andre uken i hver måned. 

• Vannprøvene sendes analyselaboratoriet med ekspress over natten eller leveres direkte. 

• De skal analyseres akkreditert med hensyn på gjeldende norske analysestandarder.  

• Beregning av anleggets nettobidrag i utslipp blir da differansen mellom måling i avløp etter 

rensing og gjennomsnittet av måling i innløp av drikkevann. 

• Dersom det viser seg at rentvannet inn i liten grad (< 5 %) bidrar til mengdene i utslippet, kan 

disse prøvene utgå etter første året med overvåking. 

• For hver måned blir anleggets nettobidrag i utslipp ganget med månedlig utslippsvolum, og årlig 

utslipp blir summen av månedene. 

• Ingen av enkeltmålingene for anleggets nettobidrag i utslipp bør overskride kravene til 

korttidsgrensene oppgitt. 

• Ingen av årsverdiene bør overskride kravene til langtidsgrenser i utslippstillatelsen. 

 

 

AVLØPSOVERVÅKING 

Det er tatt månedlige vannprøver i avløpet fra renseanlegget i samsvar med vilkårene i utslippstillatelsen. 

Vannprøvene for første halvår er tatt og analysert ved det akkrediterte laboratoriet VestfoldLAB AS 

(TEST0070), mens for andre halvår er det Norsk Miljøservice AS som har tatt prøver både inn til og i 

utløpet fra renseanlegget. 

 
 

VANNPRØVETAKING  

Det samles inn fire årlige vannprøver både av råvann inn til anlegget og i Bremsa ovenfor og nedenfor 

avløpet for overvåking av miljøeffekter av utslippene i Sandeelva. Vannprøvene inn skal benyttes som 

«fratrekk» ved vurdering av anleggets bidrag i avløpsprøvene. 

   

 

BIOLOGISK PRØVETAKING 

Biologiske kvalitetselement undersøkes hvert tredje år, og omfatter begroingsalger og bunndyr på 

høsten. Overvåkingen skal og skje i samsvar med vanndirektiv-veilederen «Klassifisering av 

miljøtilstand i vann» (02:2018), der det er krav at ved innsamling av bunndyr skal det benyttes kvalitativ 

innsamling etter sparkemetoden etter norsk standard (NS-EN ISO 10870). 
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Vannforskriftens Vedlegg V punkt 1.3.4 angir prøvetakingshyppighet på hvert tredje år for de biologiske 

kvalitetselementene. Av praktiske hensyn er det valgt innsamling på høsten med ett årlig tidspunkt for 

innsamling av bunndyr istedenfor både vår og høst. Hovedsesong for utslipp er gjennom sommeren, og 

virkning på biologien vil bli fanget opp ved prøvetaking i september, og ytterligere påvirkning fram til 

neste vår vil være mindre. 

 

Både vannkvalitet og biologiske prøver av begroingsalger og bunndyr er samlet inn i Bremsa på to 

punkt, henholdsvis ovenfor og nedenfor samløp med Fossbekken (figur 3). Prøvestedene i Bremsa var 

valgt ut med bakgrunn i flyfoto, og stedene viste seg velegnet for biologisk prøvetaking ved de lave 

vannføringene 13. september 2021.  

 

 

Figur 3. Prøvestedene for både vannkvalitet og biologiske prøver: O = «ovenfor» og N = «nedenfor» i 

Bremsa. Posisjon er vist på kartet. 

Prøvepunktet nedenfor ligger vel 100 meter nedenfor samløp Fossbekken, slik at utslippene skal være 

noe mer blandet inn i vannmassene i Bremsa enn et de vil være umiddelbart nedstrøms utslippet (figur 

3). De biologiske prøvene vart artsbestemt av det akkrediterte laboratoriet Pelagia Nature & 

Environment AB (SWEDAC 1846). 

 

Ved feltarbeidet 13. september 2021 var vannføringen lav og Bremsa virket svært næringsrik og meget 

«begrodd» på hele strekningen både ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken (figur 4 og 5). 
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Figur 4. Prøvepunkt i Bremsa «over» samløp Fossbekken. Oversiktsbilde oppover elven øverst og 

to detaljer av begroingssituasjonen nederst. 
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Figur 5. Prøvepunkt i Bremsa «nedenfor» samløp Fossbekken. Oversiktsbilde nedover elven øverst 

og to detaljer av begroingssituasjonen med substrat nederst. 
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VANNDIREKTIVET OG KLASSIFISERING 

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 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann). 

 

I henhold til Vanndirektivet veileder skal «økologisk tilstand» i vannforekomster klassifiseres etter 

biologiske, fysisk-kjemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer. Undersøkelsene i Bremsa 

utført med fokus på biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer. 

 

Bremsa tilhører vannforekomsten «Sandeelva nedre, Vestfold» (vannforekomst nr.: 013-91-R) og de to 

prøvetakingspunktene ligger omtrent 13 moh. ved. I databasen Vann-Nett er forekomsten er beskrevet 

som et middels til stort lavlandsvassdrag med moderat kalkrik og humøs vannkvalitet. Den nasjonale 

vanntypen er satt til R111, som er koden for Turbid (leirvassdrag). For denne vanntypen det ikke enda 

ikke utviklet klassegrenser for de aktuelle parameterne innenfor de to kvalitetselementene. I henhold til 

veilederen (02:2018) er derfor klassegrensene for vanntype R108 (moderat kalkrik og humøs 

lavlandsvassdrag) brukt for å klassifisere økologisk tilstand i elva, ettersom det er den vanntypen som 

ligner mest på den aktuelle vannforekomsten mht. typologifaktorene klimaregion, kalkinnhold og 

humusinnhold. Klassifiseringsgrenser for denne vanntypen er vist i tabell 1. 

Tabell 1. Klassifiseringsgrenser for parametere innen fysisk-kjemiske (fosfor, nitrogen og organisk 

stoff) og biologiske (begroingsalger og bunndyr) kvalitetselementer for vanntype R108 etter 

Vanndirektivets veileder 02:2018. 

Vanntype R108 «Svært god» «God» «Moderat» «Dårlig» «Svært dårlig» 

Fosfor (μg P/l) < 20 20–29 29–58 58–98 > 98 

Nitrogen (µg N/l) < 550 550–775 775–1325 1325–2025 > 2025 

Begroingsalger (PIT) < 9,5 9,5–16 16–31 31–46 > 46 

Begroingsalger (AIP) > 7,04 7,04–6,92 6,92–6,80 6,80–6,68 < 6,68 

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

 

For å kunne sammenholde de ulike resultatene fra de fysisk-kjemiske og de biologiske parameterne, 

som alle her er koblet mot eutrofiering som belastning, er gjennomsnittsverdiene for hele sesongen 

omregnet til en økologisk kvalitetsratio (EQR), og så normalisert til en skala mellom 0 og 1, med sprang 

på 0,2 (nEQR). Samlet tilstand blir så angitt fra det dårligste av hovedkvalitetselementene. Kombinasjon 

av flere parametere innen samme kvalitetselement skjer ved å ta gjennomsnitt av nEQR, men bare når 

de representerer samme type påvirkning. Ellers benyttes «verste styrer»-prinsippet.  

 

I prøveprogrammet inngår fysisk-kjemiske (næringssalter) og biologiske kvalitetselement 

(begroingsalger og bunndyr). For de to parameterne under næringssalter, er det kun nEQR (normalisert 

økologisk kvalitetsratio) for total fosfor som brukes til å bestemme X̅nEQR for de fysisk-kjemiske 

kvalitetselementene. Total-nitrogen brukes kun dersom vannforekomsten er nitrogenbegrenset. 

 

For de biologiske kvalitetselementene skal ulike parametere (begroingsalger og bunndyr) vektes mot 

hverandre, der den verste skal styre. Innenfor hver parameter skal ulike påvirkninger (forsuring og 

eutrofiering) vektes mot hverandre. Begroingsalge-indeksene AIP og PIT beskriver påvirkning av 

henholdsvis forsuring og eutrofiering, og skal dermed ikke snittes, men den verste skal styre.  
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De biologiske kvalitetselementene er styrende, og de vannkjemiske er støtteparametere. Dersom de 

biologiske elementene tilsier «god» eller bedre tilstand, skal de kjemiske parameterne 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 alene. 

 

Tilstanden for i Bremsa for de fysisk-kjemiske kvalitetselement er basert på resultatene fra 

vannprøvene tatt ved de to prøvepunktene ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken. Resultatene 

er klassifisert med hensyn på «eutrofiering/organisk belasting», der næringssaltene fosfor og nitrogen 

er benyttet. For å få en fullgod klassifisering, skal det anvendes middelverdi av månedlige prøver 

gjennom året, der typiske flomprøver skal utelates. Nitrogen skal bare brukes dersom nitrogen er 

avgrensende for primærproduksjon, noe som bare er tilfellet i særs næringsrike vannforekomster. Da er 

nEQR-verdiene for de to midlet, ellers er fosfor nEQR brukt direkte.  

 

Begroingsalger og bunndyr er samlet inn som biologiske kvalitetselement for å vurdere påvirkningen 

av «eutrofiering/organisk belasting». For begroingsalger er brukt eutrofieringsindeksen PIT 

(«Periphyton index of trophic status»). Indeksen ASPT (Average Score per Taxon) blir brukt for å 

evaluere og klassifisere bunndyrsprøvene i henhold til påvirkning av organisk belasting. 

Forsuringsindeksindeksen for begroingsalgar, AIP (Acidification index periphyton), er også presentert, 

men ikke inkludert i klassifiseringen siden denne brukes i tilfeller der påvirkningen er forsuring. 
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RESULTATER FRA OVERVÅKINGEN 2021 

VÆRFORHOLD 2021 

Målestasjonen Sande – Galleberg (st.nr. 26990) er brukt som referansestasjon for nedbør og temperatur 

i 2021. Det var relativt lite nedbør i alle månedene med prøvetaking. I februar var det minusgrader og 

nedbøren falt som snø, mens det i de tre andre månedene var regn (figur 6). Det var minusgrader ved 

prøvetakingen i februar, mens det var plussgrader ved de andre prøvetakingsdagene, der det spesielt 

varmt ved prøvetakingen i september. 

 

 

Figur 6. Månedlige nedbørmengder (til venstre) og månedstemperatur (til høyre) ved Sande – 

Galleberg (st.nr. 26990) i Holmestrand i 2021. Data fra Meteorologisk institutt. 

PRODUKSJON 2021 

Bonden Grønt har fått utslippstillatelse datert 21. august 2020 for utslipp fra bearbeiding av poteter og 

grønnsaker, basert på en årlig produksjon av inntil 3 600 tonn, hvorav 2 400 tonn potet og 1 200 tonn 

grønnsaker. I 2021 ble det vasket og levert 2.411,065 tonn potet (figur 7) og 1.234,582 tonn grønnsaker 

(tabell 2). For potet er det kun 0,5 % over og for grønnsaker 3 % over tillatt ramme i utslippstillatelsen.  

 

Tabell 2. Mengde grønnsaker levert i 2021.  

 

Grønnsak Type Mengde (kg) 

 
              Figur 7. Ukentlig mengde potet vasket i 2021 

Hodekål 
hel          296 476  

snittet          184 184  

Gulrot 
kuttet          462 819  

ternet            17 840  

Rødløk 
kuttet              4 745  

kvart              9 936  

Løk 

hel skrelt              6 615  

kuttet            67 390  

kvart              6 130  

Vårløk              8 983  

Purre              4 500  

Stangselleri 
hel              2 335  

kuttet            65 017  

Ingefær              1 400  

Kålrot, skrelt                 335  

Agurk 
strimlet            73 552  

Agurk hel            19 385  

Knutekål              2 940  

Samlet mengde       1 234 582  
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RÅVANNSKVALITET 2021 

Bonden grønthandel tar inn råvann til sin produksjon fra drikkevannsnettet. Drikkevannet skal være 

renset gjennom minst to hygieniske barrierer, og det inngår kvartalsvis kontroll med 

tarmbakterieinnhold i råvannet, samt enkle fysiske målinger av vannkvalitet. I 2021 ble det ikke påvist 

tarmbakterier av noe slag i råvannet, og vannet var klart med lav turbiditet og lavt fargetall (tabell 3).  

Tabell 3. Analyseresultat av tarmbakterier og vannkvalitet fra de fire råvannsprøvene av renset 

drikkevann inn til anlegget. Prøvene er samlet inn og analysert av det akkrediterte laboratoriet 

VestfoldLab AS. 

 

Dato 
Kolif. E.coli Kimtall Intest ent. Clostr perf. Surhet Farge Turb Ledn 

/100ml /100ml /ml /100ml /100ml pH µg Pt/l FNU mS/m 

09.02.2021 <1 <1 <10 <1 <1 6,9 4 0,12 7,3 

13.04.2021 <1 <1 <10 <1 <1 8,2 7 0,18 9,9 

08.09.2021 <1 <1 <10 <1 <1 8,1 4 0,22 11,3 

02.11.2021 <1 <1 <10 <1 <1 8,2 3 0,12 11,1 

 2021 snitt <1 <1 <10 <1 <1 7,9 5 0,16 9,9 

 

VANNBRUK 2021  

Det er til sammen brukt 10.039 m³ med vann gjennom anlegget i 2021, med et månedlig gjennomsnitt 

på 837 m³. Størst aktivitet med høyest vannbruk var det i mai med vel 1.400 m³, og lavest aktivitet var 

det i januar og desember (figur 8). Fordelt på antall arbeidsdager tilsvarer forbruket mellom 25 m³/dag 

i januar og september, og hele 78 m³/dag i mai. Gjennomsnittlig daglig forbruk er vel 40 m³/dag i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Månedlig vannbruk i 

2021. 

 
 

 

AVLØPSSKVALITET OG RENSEGRAD 2021 

Det er tatt månedlige prøver av avløpet fra anlegget i samsvar med kravene i utslippstillatelsen. Disse 

er analysert for de samme parametere som utslippstillatelsen angir grenseverdier for. Det første halvåret 

inngikk denne prøvetakingen i VestfoldLab AS sitt program (tabell 4). Disse prøvene representerer 

avløp med lav rensegrad, og kan derfor ikke sammenlignes med kravene i utslippstillatelsen, som 

baseres på rensing (tabell 5).  
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Tabell 4. Analyseresultat av avløpsprøvene fra anlegget  

første halvår, samlet inn og analysert av det akkrediterte  

laboratoriet VestfoldLab AS. 

 

Dato 
Utslippskonsentrasjoner (mg/l) 

pH Tot-P PO4 Tot-N TOC 

20.01.2021 6,4 2,80 1,000 34,0 138,0 

10.02.2021 7,5 2,20 1,700 13,8 234,0 

10.03.2021 6,5 0,36 0,088 0,9 14,7 

15.04.2021 6,9 2,10 1,000 4,9 157,0 

21.05.2021 5,2 2,50 0,980 11,7 104,0 

22.06.2021 4,7 3,40 1,800 7,6 273,0 

 2021 snitt 6,2 2,227 1,095 12,15 153,5 

  

 

Det siste halvåret i 2021 er avløpsprøvene tatt av Norsk Miljøservice AS i forbindelse med innkjøring 

av renseanlegget. Denne innkjøringen har tatt tid, særlig fordi vannmengdene var større enn planlagt, 

slik at det har vært nødvendig å fraføre overvann og vann fra takrenner etc. som belastet renseanlegget. 

Anlegget synes å fungere bra de siste månedene i 2021, da det ble oppnådd rensegrader på 95 % i 

gjennomsnitt mellom innløp til og avløp fra renseanlegget (tabell 5). 

Tabell 5. Analyseresultat av avløpsprøvene fra renseanlegget siste halvår 2021. Prøvene er samlet inn 

av Norsk Miljøservice AS og analysert av det akkrediterte laboratoriet VestfoldLab AS. 

Dato 
Innløp renseanlegg (mg/l) Utløp renseanlegg (mg/l) Rense- 

grad 
KOFCr BOF5 Tot-P Tot-N SS KOFCr BOF5 Tot-P Tot-N SS 

Aug. 4.530 1.720 11,4 29,3 210 865 421 3,6 6,6 180 ≈75% 

Des. 1.760 696 8,9 16,2 1.100 91 14 0,42 1,7 42 ≈95% 

 

VANNKVALITET I BREMSA 2021 

I 2021 ble det tatt vannprøver i Bremsa ved fire anledninger fordelt på aret. Prøvene ble tatt ved to 

prøvesteder, ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken (figur 3), for å overvåke miljøeffektene fra 

utslippet. 

 

Bremsa hadde i 2021 pH-verdier mellom 7,6–8,0, der snittet var 7,8 ovenfor og 7,8 nedenfor samløpet 

med Fossbekken ( 

tabell 6). Det samsvarer godt med at elven er klassifisert som en moderat kalkrik vannforekomst. Det 

er noe høyere konsentrasjon av fosfor i Bremsa enn naturtilstanden, og med et gjennomsnitt på 20 µg 

P/l ved begge prøvestedene, tilsvarer det tilstand «god» i 2021. Vannforekomsten til Bremsa er betegnet 

som et leirvassdrag. For slike vannforekomster er det i henhold til Vanndirektivets veileder 02:2018 

anbefalt å vurdere mengden løst ortofosfat (PO4) i klassifiseringen (se tabell 7.12 b) i 02:2018), i tillegg 

til fosfor-konsentrasjonen. Mengden ortofosfat var i snitt 15 µg P/l ved begge prøvestedene som er over 

grensen god/moderat tilstand i leirvassdrag. Også konsentrasjonene av nitrogen var større enn antatt 

naturtilstand, og med snittverdier ovenfor og nedenfor på hhv. 710 og 750 µg N/l, tilsvarer det tilstand 

«god». Organisk stoff (TOC) ble målt til hhv. 4,2 og 4,3 mg C/l ovenfor og nedenfor samløpet med 

Fossbekken, som er noe lavere enn det som betegnes som humøs (> 5 mg C/l). 
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Tabell 6. Analyseresultat fra de fire prøvene tatt ovenfor og nedenfor samløp med Fossbekken i Bremsa 

i 2021. Prøvene er samlet inn og analysert av det akkrediterte laboratoriet VestfoldLab AS. 

Dato 
Ovenfor (mg/l) Nedenfor (mg/l) 

pH Tot-P PO4 Tot-N TOC pH Tot-P PO4 Tot-N TOC 

09.02.2021 7,6 0,006 0,006 0,53 3,1 7,7 0,006 0,006 0,54 3,5 

13.04.2021 7,6 0,044 0,039 1,30 4,3 7,7 0,044 0,037 1,40 4,4 

08.09.2021 8,0 0,010 0,003 0,20 2,8 8,0 0,012 0,004 0,21 2,8 

02.11.2021 7,6 0,019 0,013 0,82 6,6 7,6 0,017 0,013 0,83 6,5 

2021 snitt 7,7 0,020 0,015 0,71 4,2 7,8 0,020 0,015 0,75 4,3 

 

 

BEGROINGSALGER I BREMSA 2021 

Det ble samlet inn begroingsalger fra de to stasjonene ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken. 

Begge steder var det overgrodd med trådformige alger som dekket bunnen og steinene fullstendig (figur 

4 og 5).  Prøvene er bestemt, artslister utarbeidet av Sten Backlund og prøvene er indeksert av Louise 

Franzen i henhold til vedleggstabell 5.1.1 i Vanndirektivets veileder 02:2018 (tabell 7). Rapport fra 

Pelagia Nature & Environment AB er vedlagt bakerst. 

Tabell 7. Taxa for begroingsalger på de to stedene, bestemt ved Pelagia Nature & Environment AB, 

med tilhørende PIT-verdier og beregnet EQR og nEQR verdier i forhold til vanntype R108. 

Ovenfor Nedenfor 

• Cladophora sp. – 47 

• Cosmarim sp. – 5,14 

• Oedogonium c – 9,09 

• Oedogonium d – 10,87 

• Oedogonium e – 16,05 

• Spirogyra a – 8,38 

• Spirogyra d – 19,18 

• Tolypotrix sp. – 5,9  

• Closterium sp.  

• Oedogonium c – 9,09 

• Oedogonium d – 10,87 

 

PIT = 17,89 / EQR = 0,79 / nEQR = 0,57 PIT = 8,56 / EQR = 0,97 / nEQR = 0,86 

AIP = 7,21 / EQR = 1,00 / nEQR = 1,00 AIP = 7,18 / EQR = 1,00 / nEQR = 1,00 

 

PIT-indeksen (Periphyton index of trophic status) øker med økt tilgjengelighet av fosfor i elven. PIT er 

således en eutrofieringsindeks. På stasjonen ovenfor var PIT-indeksen i «moderat» tilstand, hvilket 

tilsier middels næringsrike forhold. På stasjonen nedenfor var PIT-indeksen lav, men her var det så få 

indekserte arter at indekseringen er usikker. Generelt er det ikke noe som skulle tilsi at det skulle være 

mer næringsrikt ovenfor enn nedenfor. AIP-indeks (Acidification index periphyton) er en 

forsuringsindeks utviklet for norske forhold. På begge stedene var tilstanden «meget god» med hensyn 

på forsuring, hvilket ikke var særlig overraskende. 

 

Det ble ikke påvist heterotrof begroing på noen av de to stedene. Heterotrof begroing omfatter bakterier 

og sopp, som ved gunstige forhold med god tilgang på organisk materiale kan de vokse svært raskt og 

danne såkalte «lammehaler». Fravær av slike viser at det ikke er store tilførsler av lett nedbrytbart 

organisk materiale til de to stedene. 

 

Biomassen av begroingsalger inngår ikke noen av disse indeksene, fordi den i større grad påvirkes av 

vannføring og lysforhold på voksestedene, og dermed blir for variabel.  
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BUNNDYR I BREMSA 2021 

Det ble samlet inn begroingsalger fra de to stasjonene ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken. 

Ved vurdering av bunndyr i elver, er antall individer og antall taksa for de to prøvestedene presentert i 

tabell 8 og figur 9. De ulike artene/gruppene av bunndyr har forskjellig toleransegrenser i forhold til 

hvor mye påvirkning de tåler i form av eutrofiering og organisk belastning, og indeksen ASPT (Average 

Score per Taxon) anvendes til vurdering av den økologiske tilstanden til bunndyrsamfunnet. Indeksen 

baserer seg på en rangering ut i fra bunndyrenes toleranse for belastning av organiske stoffer og 

næringssalter – dess lavere verdi, jo høyere toleranse for organisk belastning.  

 

Det ble funnet flere bunndyr nedenfor enn ovenfor samløpet med Fossbekken, hhv. 4741 individer 

fordelt på 21 arter/grupper nedenfor og 2101 individer fordelt på 12 arter/grupper ovenfor (tabell 8). 

ASPT-indeksen ovenfor og nedenfor var hhv. 6,17 og 6,00, som tilsvarer tilstand «god» og «moderat».  

 

En indikator på påvirkning av det biologiske mangfoldet er variasjon i antall EPT-taksa i prøvene. EPT-

taksa er døgnfluer (E = Ephemeroptera), steinfluer (P = Plecoptera) og vårfluer (T = Trichoptera). En 

reduksjon i antall taksa i forhold til en naturtilstand, kan si noe om påvirkning. Naturtilstanden i 

bunndyrfaunaen varierer imidlertid mye, og variasjon i antall bunndyr og taksa må vurderes med 

forsiktighet. Det var liten forskjell i antall EPT-taxa i Bremsa, der det ble registrert 12 ovenfor og 15 

nedenfor (figur 9). Ved begge stedene var det mye av døgnfluene Baetis sp., som er god indikator på at 

vassdraget ikke har et forsuringsproblem. Sammensetningen av EPT-faunaen var relativt lik begge 

steder, med noe flere taksa av steinfluer nedenfor enn ovenfor. For fullstendig artsliste, se vedlegg 

bakerst.  

Tabell 8. Antall taksa og individ, med ASPT-indeks, ovenfor og nedenfor samløp med Fossbekken i 

Bremsa 13. september 2021. 

 
Ovenfor Nedenfor 

Taksa Individ Taksa Individ 

Døgnfluer E 3 400 4 1296 

Steinfluer P 2 17 5 228 

Vårfluer T 7 185 6 300 

EPT samlet 12 602 15 1824 

Totalt bunndyr 2101 4741 

Arter/grupper 12 21 

ASPT 6,17 6,00 

 

 

Figur 9. Antall taksa av døgnfluer (E), steinfluer (P) og vårfluer (T) (til venstre), og antall individ av 

de samme tre EPT-gruppene (til høyre) ovenfor og nedenfor samløp med Fossbekken i Bremsa 

13. september 2021. 
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ØKOLOGISK KLASSIFISERING AV BREMSA 2021 

Vannforekomsten til Bremsa er betegnet som et leirvassdrag med vanntype R111. Ettersom det ikke er 

utviklet klassegrenser for slike vanntyper, brukes derfor klassegrensene for vanntype R108 (moderat 

kalkrik og humøs lavlandsvassdrag) for å klassifisere økologisk tilstand i denne rapporten. Det er den 

vanntypen som ligner mest på den aktuelle vannforekomsten mht. typologifaktorene klimaregion, 

kalkinnhold og humusinnhold. 

 

For de fysisk-kjemiske kvalitetselementene var fosforforholdene tilsvarende tilstand «god» (tabell 9). I 

slike tilfeller skal en ikke ta med nitrogen i klassifiseringen, og tilstanden for de fysisk-kjemiske 

kvalitetselementene blir dermed «god» ved prøvestasjonene ovenfor og nedenfor samløpet med 

Fossbekken i Bremsa. Selv om det ikke er utviklet klassegrenser for leirvassdrag, er det i henhold til 

Vanndirektivets veileder 02:2018 anbefalt å evaluere mengden løst ortofosfat (PO4), i tillegg til 

fosforkonsentrasjonene. I Bremsa er mengden ortofosfat over det som er oppgitt som grensen for 

god/moderat (10 µ/l).  

 

For de biologiske kvalitetselementene var tilstanden «moderat» og «svært god» hhv. ovenfor og 

nedenfor med hensyn på PIT-indeksen for begroingsalgane.  Tilstanden nedenfor må ansees som svært 

usikker, ettersom den er basert på færre enn to indikatorarter. AIP-indeksen var tilsvarende «svært god» 

på begge prøvetakingsstedene, men ettersom det er en forsuringsindeks, er den ikke tatt med i 

beregningen av økologisk tilstand. ASPT-indeksen for bunndyrene ovenfor og nedenfor var hhv. «god» 

og akkurat på øvre grense til «moderat».  

 

Ettersom de biologiske kvalitetselementene for begroingsalger (PIT) og bunndyr (ASPT), skal vektes 

mot hverandre, der den verste skal styre, blir tilstanden «moderat» både ovenfor og nedenfor samløpet 

med Fosselva. De fysisk-kjemiske kvalitetselementene er betegnet som støtteelementer og skal i henhold 

til Vanndirektivets veileder 02:2018 ikke vektlegges i klassifiseringen dersom de biologiske elementene 

samlet er «moderat» eller dårligere, slik som i dette tilfellet. Den samlede økologiske tilstanden er 

klassifisert til «moderat» i Bremsa 2021, både ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken (tabell 

9). 

Tabell 9. Samlet klassifisering av prøvepunktene i Bremsa ovenfor og nedenfor samløpet med 

Fossbekken i 2021. Verdien for PIT-indeksen nedenfor er satt i kursiv, ettersom den ansees som usikker. 

Prøvested 
Fysisk-kjemiske  Biologiske  

Samlet 
Tot-P Tot-N PIT AIP ASPT 

Ovenfor 0,8 0,64 0,57 1 0,64 III 

Nedenfor 0,8 0,62 0,86 1 0,60 III 
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DISKUSJON 

Dette er første året det gjennomføres fullstendig undersøkelse og rapportering av både produksjon, 

vannkvalitet, vannbruk, utslipp, rensegrad ved nytt avløpsrenseanlegg og overvåking av resipient med 

biologiske kvalitetselement. Biologiske kvalitetselement inngår ved undersøkelsene hvert tredje år.  

 

PRODUKSJON OG VANNBRUK 

Bonden Grønt har fått utslippstillatelse datert 21. august 2020 for utslipp fra bearbeiding av poteter og 

grønnsaker, basert på en årlig produksjon av inntil 3 600 tonn, hvorav 2 400 tonn potet og 1 200 tonn 

grønnsaker. Tillatelsen angir spesifikke vilkår for de utslippskomponenter som antas å ha størst virkning 

for miljøet.  

 

Produksjonen ved anlegget er så godt som innenfor de totale rammene på 2.400 tonn potet og 1.200 tonn 

grønnsaker. For potet ble det levert 0,5 % over, og for grønnsaker 3% over rammene. Dette må ansees 

å være innenfor det slingringsmonn en må ha for denne type aktivitet som baseres på og er avhengig av 

høsting av biologisk produksjon. 

 

Det benyttes drikkevann til produksjonen, og det ble i gjennomsnitt brukt omtrent 40 m³/dag i 2021, 

med lavest forbruk på 25 m³/dag i januar og september og nærmere 80 m³/dag i mai.  

 

AVLØPSOVERVÅKING MED RENSEGRAD 

Renseanlegget ble tatt i bruk sommeren 2021, og i begynnelsen var det en god del innkjøringsproblem, 

også på grunn av store vannmengder i avløp. Etter hvert ble avløp fra takrenner etc. koblet fra, og med 

reduserte vannmengder utover høsten så fungerte anlegget etter hensikten med gode rensegrader for de 

ulike stoffene. Gjennomsnittlig rensegrad for undersøkte stoff i desember var hele 95 %. 

 

Utslippsmengdene fra anlegget var i 2021 langt over «tillatt» mengde i utslippstillatelsen, siden planlagt 

renseanlegg ikke var operativt første halvår. Men dersom en benytter observert konsentrasjon i avløp i 

desember og ganger opp med årlig vannbruk, vil årlig utslipp av fosfor være 2x tillatt mengde på 2 kg/år 

og være 17 kg nitrogen mot tillatte 16 kg i avløp. Tallene er basert på avløpsprøven fra desember ved 

lav produksjon og særlig lavt vannbruk.  

 

VIRKNING I RESIPIENTEN 

Det nå rensete utslippet skjer til en liten bekk, Fossbekken, uten årssikker vannføring like oppom samløp 

med Bremsa- Bremsa tilhører vannforekomsten «Sandeelva nedre, Vestfold» (vannforekomst nr.: 013-

91-R). Denne hovedresipienten har over 100 km² nedbørfelt og en middelvannføring på 2,1 m³/s, og var 

ved befaringen tydelig preget av tilførsler både ovenfor og nedenfor utslippspunktet.  

 

I overvåkingsprogrammet inngår fire årlige vannprøver ovenfor og nedenfor samløpet med Fossbekken, 

mens det i 2021 også bel samlet inn prøver av begroingsalger og bunndyr ovenfor og nedenfor utslippet. 

Med hensyn på kvalitetselementet vannkvalitet var tilstanden «god» med hensyn på innhold av begge 

næringsstoffene fosfor og nitrogen.  

 

Begroingsalgene ble vurdert til «moderat» ovenfor og «svært god» nedenfor med hensyn på hvilke arter 

som ble funnet, men tilstanden nedenfor er vurdert som svært usikker. Tilsvarende var tilstand for 

bunndyr basert på ASPT-indeksen «god» ovenfor og akkurat på øvre grense til «moderat» for prøven 

nedenfor. De to biologiske kvalitetselementene bunndyr og begroingsalger skal vektes mot hverandre 

og avgjørende er prinsippet om at «den verste skal styre». Samlet økologisk tilstanden blir da «moderat» 

både ovenfor og nedenfor samløpet med Fosselva.  
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Verken prøvene av vannkvalitet, begroinsgalger eller bunndyr viste egentlig noen forskjell mellom 

ovenfor og nedenfor utslippspunktet. Ved prøvetakingen midt i september 2021 var tilstanden i 

vassdraget preget av lave vannføringer og den varme sommeren hadde medført at elven var preget av 

generelt kraftig tilgroing. Det vises til bildene i figurene 4 og 5 på sidene 9 og 10 foran. Algemengder 

inngår imidlertid ikke i vurdering av tilstand. 

 

KONKLUSJON 

Utslippstillatelsen for Bonden Grønthandel AS angir krav om rensing av utslippene til resipienten og 

det er stilt krav til omfang av utslipp. Renseanlegget ble etablert siste halvår 2021, og først i 2022 er det 

operativt slik at vilkårene kan innfris. Overvåkingen 2021 viser at dersom Bonden Grønthandel skal 

overholde sin utslippstillatelse, må en ha særlig fokus på å holde vannbruken nede. Høyt vannbruk gir 

lavere virkningsgrad for renseanlegget med påfølgende for høye konsentrasjoner av stoff i utslipp. Høye 

vannmengder skal videre ganges opp med konsentrasjonene, som dermed gir for store mengder stoff i 

utslippet. Selv med bruk av de lave målingene i avløpet i desember, som var en periode med liten 

aktivitet og medfølgende lavt vannbruk, overkrides utslippstillatelsen. 

 

Overvåkingen av resipienten i 2021 inkluderer også beskrivelse av den økologiske tilstanden, både med 

hensyn på kjemiske og biologiske kvalitetselementer ovenfor og nedenfor utslippet. En samlet vurdering 

tilsier at tilstanden i vassdraget generelt bærer preg av betydelige tilførsler av næringsstoffer som 

sommeren 2021 gav kraftig tilgroing. Økologisk status ble vurdert til «moderat» tilstand på hele 

strekningen. Disse observasjoner og undersøkelser i vassdraget ble også gjort etter en periode med 

betydelig produksjon ved Bonden Grønthandel AS sitt anlegg. Med et godt innkjørt renseanlegg med 

god rensegrad, vil påvirkningen fra utslippet ventelig bli enda mindre. 

 

På den andre siden kan det selvsagt også diskuteres hvorvidt det er behov for så strenge rammer for 

denne virksomheten, siden utslippet her består av rent drikkevann som skitnes til av de stoffer som 

vaskes av grønnsakene. Dette er de samme jord- og leirestoffene som eroderes naturlig fra de 

omkringliggende landbruksområder og skylles på elven i perioder med nedbør. Undersøkelsen av 

resipienten Bremsa viste at den hadde «moderat» økologisk tilstand på hele strekningen, også over 

utslippet, og det var ingen forhold som tydet på at utslippet hadde noen merkbar påvirkning på 

vassdraget selv om vilkårene for utslippet ikke var overholdt i 2021.  

 

 

 

REFERANSER 

Direktoratgruppen Vanndirektivet 2018. Veileder 02:2018. Klassifisering av miljøtilstand i vann. 222 s. 
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1 Inledning 
Pelagia Nature & Environment AB har på uppdrag av Rådgivende biologer AS utfört 
analys av två påväxtprover från två lokaler, så som de mottagits. Proverna är tagna i 
Sandeelva 2021. 

2 Material och metod 
Proverna analyserades av Sten Backlund, och indexberäkning utfördes av Louise Franzén, 
samtliga inom Pelagia Nature & Environment AB.  
 
Analyserna och indexberäkning är genomförda i enlighet med: 
 
- Klassifisering av miljøtilstand i vann (Veileder 02:2018), nedladdad 2021-01-

14 
- Klassifisering av miljøtilstand i vann (Vedlegg til Veileder 02:2018), 

nedladdad 2021-01-14 
- NS-EN 15708: 2009. 
 
Älvtyp R108 har använts för alla uträkningar i enlighet med Veileder 02:2018.  

3 Resultat  
Resultaten presenteras i nedanstående tabell och artlistor. För lokalen Sandeelva nedenfor 
återfanns för få indikatorarter för AIP beräkningen. Därför anses beräkningen som 
”osäker/usikker” i enlighet med Veileder 02.2018. 
 
Tabell 1. Sammanfattning av båda lokalernas index, med tillhörande EQR och nEQR, samt status. Statusen indikeras 
med följande färger: Blå = Svært god, Grön = God, Gul = Moderat, Orange = Dårlig, Röd = Svært dårlig. 

Lokal PIT PIT, EQR PIT, nEQR AIP AIP, EQR AIP, nEQR 

Sandelva ovenfor 17,89 0,79 0,57 7,21 1,00 1,00 

Sandelva nedenfor 8,56 0,97 0,86 7,18 1,00 1,00 

 
 

 
 

Sandeelva ovenfor
Det.: Sten Backlund, Pelagia Nature & Environment AB
Provtagningsdatum: 2021-09-21
Analysdatum: 2021-11-19
Tax a
Cladophora sp.
Cosmarium sp.
Oedogonium c
Oedogonium d
Oedogonium e
pirogyra a
Spirogyra d

Värd e EQR n EQR
P I T 17,89 0,79 0,57
AI P 7,21 1,00 1,00
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Sandeelva nedenfor
Det.: Sten Backlund, Pelagia Nature & Environment AB
Provtagningsdatum: 2021-09-21
Analysdatum: 2021-11-19
Tax a
Tolypothrix sp.
Closterium sp.
Oedogonium c
Oedogonium d

Värd e EQR n EQR
P I T 8,56 0,97 0,86
AI P 7,18 1,00 1,00
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1 Inledning 
Pelagia Nature & Environment AB har på uppdrag av Rådgivende biologer AS utfört 
analys av två bottenfaunaprover från en lokal, så som de mottagits. Proverna är tagna i 
Norge. 

2 Material och metod 
Plockning av bottenfauna utfördes av Lindy Sörman och Tove Westberg, och analys 
utfördes av Ludvig Hagberg, samtliga inom Pelagia Nature & Environment AB.  
 
Pelagia Nature & Environment AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för 
bottenfaunaanalys (ackrediteringsnummer 1846). 
 
Analyserna är genomförda i enlighet med: 
 
- Klassifisering av miljøtilstand i vann (Veileder 02:2018), nedladdad 2021-01-

14 
- Klassifisering av miljøtilstand i vann (Vedlegg til Veileder 02:2018), 

nedladdad 2021-01-14 

3 Resultat 
Artlistor presenteras på följande sida. 
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Bonden Grönt    

Det.: Ludvig Hagberg, Pelagia Nature & Environment AB   

Provtagningsdatum: 2021-09-13    

Analysdatum: 2021-12-17    

Grupp Taxa Familj Nede Oppe 

Igler Erpobdella octoculata Erpobdellidae 1   

Fåbørstemark Oligochaeta   97   

Vannmidd Hydrachnidiae   64 33 

Biller Dytiscidae Dytiscidae 1   
 Elmis aenea Elmidae 34 81 
 Limnius volckmari Elmidae 161 1 
 Oulimnius tuberculatus Elmidae 131   
 Orectochilus villosus Gyrinidae 3   
 Hydraena gracilis Hydraenidae 32 1 

Tovinger Chironomidae Chironomidae 1968 1363 
 Empididae Empididae 128   
 Muscidae Muscidae   2 
 Dicranota sp. Pediciidae 32   
 Simuliidae Simuliidae 323 49 
 Tipula sp. Tipulidae 1   

Døgnfluer Baetis muticus Baetidae 972 248 
 Baetis rhodani Baetidae 258 134 
 Baetis fuscatus/scambus Baetidae 33 18 
 Leptophlebiidae Leptophlebiidae 33   

Steinfluer Capnia sp. Capniidae 96   
 Leuctra fusca Leuctridae 34 1 
 Leuctra hippopus Leuctridae 1   
 Amphinemura borealis Nemouridae 96 16 
 Isoperla sp. Perlodidae 1   

Vårfluer Hydropsyche angustipennis Hydropsychidae 32   
 Hydropsyche pellucidula Hydropsychidae 32 17 
 Hydropsyche siltalai Hydropsychidae 71 99 
 Hydropsyche sp. Hydropsychidae   16 
 Lepidostoma hirtum Lepidostomatidae 32 33 
 Athripsodes cinereus Leptoceridae   1 
 Athripsodes sp. Leptoceridae 66   
 Rhyacophila nubila Rhyacophilidae 67 18 
 Rhyacophila sp. Rhyacophilidae   1 

Muslinger Pisidium sp. Sphaeriidae 1   

Snegler Ancylus fluviatilis Ancylidae 3 1 
 Gyraulus albus Planorbidae 1 1 

 


